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Læs  i avisen om 

Ligheden mellem  
Dolly Parton og  
vort våbenhus 

 
 
 
 
 
SBTK holdt 75 år 

 
Bogskab igen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salg af juletræer 

 
Julegudstjeneste for  

de mindste 
 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

19.–20. januar 
 

Deadline: 
8. Januar  

2019 

Kære læser af Sengeløse Nyt 
Læg mærke til, at dette nummer er for nov./dec. 
Dvs. at dette nummer er det sidste i år, idet vi af forskellige årsager ikke udkommer i decem-
ber. Bladet udkommer til gengæld i januar, hvad vi jo ikke plejer. Næste deadline er den 8. 
januar, og bladet udkommer den 18.-20. januar 2019.  
Det traditionelle julenummer med billeder fra julebasarer og juletræstænding ved gadekæret 
kan vi så ikke bringe i år, men talen ved træet vil vi prøve at bringe i januar-udgaven. 
Vi i redaktionen vil derfor allerede nu ønske alle vore trofaste læsere og annoncører 

Glædelig Jul samt Godt Nytår med tak for det gamle. 
Og på gensyn i 2019 

23 

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 din nabo og andre 
bysbørn over et glas gløgg 
eller varm kakao. Som 
traditionen byder, vil vi 

synge en julesang, og en 
taler får ordet. Hvem det 
bliver, det er der tradition 
for at holde hemmeligt. Men 
da vi i år måtte aflyse Sct. 
Hansbålet på grund af tørke 
og afbrændingsforbud, og 
dermed også den indbudte 
taler, er det med stor glæde 
at vi nu kan præsentere  

Ole Stephensen som 
taler ved juletræstændingen. 
Og hvis børnene kalder 
tilstrækkeligt højt, får vi nok 
julemanden og hans as-
sistent at se. 

 Vel mødt 
 Sengeløse 

Kommunalforening 

Juletræet tændes søndag 2. december  
kl. 16.00 ved gadekæret  



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97 
Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24 
 
 

Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn, 
den gamle Sengeløse kommune 
 

Der er deadline 8. januar 2019 
 
Avisen udkommer 19. - 20. januar  2019 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

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 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil den  
27. november 2018 kl. 19.00. 
Der er juleafslutning den 3. december kl. 13.00 
Tilmelding skal ske senest 26. november til Lonnie på tlf. 
22949140 eller til Meriam på tlf. 25177718. 
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Bolig søges i Sengeløse 
Vi (mor og 2 børn) søger bolig i Sengeløse. Vi elsker byen og vil 
rigtig gerne blive boende, dels fordi børnene går på Sengeløse Sko-
le ,men også vores hverdag er her i byen. Så har du en bolig til leje 
med minimum 3 værelser, er vi interesseret.  
For videreformidling kontakt Anja Pihl Svendsen på tlf. 28739163 

 

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 



Festlighederne startede ons-
dag aften med en badminton 
turnering i hallen, hvor 32 
spillere deltog. Man spillede 
double, og det foregik på den 
måde, at man havde forskel-
lige makkere, ligesom man 
mødte forskellige modstan-
dere. Så meget var afhængigt 
af, hvor heldig man var i 
lodtrækningerne. Alle spille-
de fire kampe af 15 minutter. 
Der var præmier til nr. 1, 4, 7 
og 15. På billederne ses de 
glade vindere. 

Lørdag aften blev så selve 
festen holdt i fritidshuset. 
Her var inviteret såvel nuvæ-
rende, som tidligere medlem-
mer med til festen. Og hele 
60 deltog. Det blev en meget 
festlig aften. Med rigtig god 
mad og drikkevarer samt 
mange festlige indslag.  

Formanden Ole Holm holdt 
festtalen, som kan ses her på 
siden.  
Højdepunktet var helt klart 
udnævnelsen af Ole Holm 
som æresmedlem.  
 

Det var John Bilenberg, der, 
på bestyrelsens vegne, stod 
for udnævnelsen. Han be-
grundede dette med, at Ole 
gennem mere end 39 år har 
været et stort aktiv for klub-
ben. Han har i de mange år, 
hvor han har været formand.  
ydet en stor indsats og styret 
klubben godt, såvel organisa-
torisk, som økonomisk.  
 
Ole har lavet og styret mange 

badminton turneringer gen-
nem årene. Han har været 
bestyrelsesmedlem i Senge-
løse Hallen og senere for-
mand for brugerrådet.  
I tolv år sad han i kommu-
nens idrætsråd, og var ligele-
des også bestyrelsesmedlem i 
Sjællands Badminton Kreds 
og Danmarks Badminton 
Forbund. 
 
Ole er altid gået i front med 
nye ideer og været parat til at 
påtage sig en opgave.  
 

Det store bifald fra medlem-
merne, tyder på at alle syntes 
at udnævnelsen var meget 
fortjent. 

SBTK fejrede 75-års fødselsdag 
Den 22. november kan Sengeløse Badminton og Tennis Klub  
fejre 75-års jubilæum. 

Formandens tale: 
Vi fejrer i dag 75 års fødsels-
dagsfest i Sengeløse Bad-
minton og Tennis Klub. 
 

Som tiden dog  går 
 

Og hvordan er den så gå-
et ?  
 

Klubben startede som en 
afdeling i SGIF, men de kun-
ne ikke blive enige med for-
deling af timer i gymnastik-
salen på Sengeløse skole. 
Man holdt derfor stiftende 
generalforsamling den 22 
november 1943, og kontin-
gentet blev fastsat til 1 kr. 
om året. 
 

Næste nævneværdige hæn-
delse var, da Sengeløsehallen 
åbnede i august 1973. Det 
var der brug for, da med-

lemstallet var steget til 70, 
og de havde stadig kun plads 
i gymnastiksalen. Af regn-
skabet kan man se, at man 
har betalt 1200 kr. for leje af 
Hedehus-hallen, for at få 
plads til spillerne 
 

I de følgende år havde klub-
ben stor medlemstilgang, 
som kulminerede i 1980 med 
385 medlemmer heraf 125 
børn.  
Der blev spillet badminton 
på alle ugens dage, og der 
var også en husmor afdeling. 
Vi havde 21 hold, der spille-
de turnering, og der blev 
vundet mange amtsmester-
skaber og landsmesterskaber 
af både voksne og børn i de 
følgende år. 
 

Der blev afholdt invitations-
stævner, spillet juleturnering, 

og især klubmesterskaberne 
var et tilløbsstykke  
De blev afviklet med indle-
dende kampe mandag, tirs-
dag og onsdag, og semifina-
ler og finaler blev spillet  
lørdag og søndag. Der var 
rigtig mange deltagere. 
 

Det gik godt i de følgende  
år, selv om medlemstallet 
langsomt dalede. 
 

I 1989 stoppede Else Olsen 
Jytte Zartov som ungdoms 
ledere i klubben, og blev 
udnævnt til æresmedlemmer. 
Derefter tog Inger Rasmus-
sen over og styrede ungdom-
men helt frem til 2002 med 
succes, og blev derfor ud-
nævnt til æresmedlem. 
Jytte er ikke længere hos os, 
men skulle vi ikke give vore 
æresmedlemmer et trefoldigt  

hurra for det meget store 
arbejde, de har gjort for vor 
klub 
Else og Inger længe leve. 
 

Desværre måtte vi lukke 
ungdomsafdelingen 3 år se-
nere.  

fortsættes 



Tennis 
I begyndelsen af firserne 
forsøgte vi starte tennis op, 
det lykkedes ikke rigtigt, da 
hallens gulv ikke egnede sig 
til at spille på, og der var 
kun tider at få, som var me-
get lidt attraktive. 
 

I 1986 byggede kommunen 
2 tennisbaner på Lervangen, 
og vi fik timer på anlægget. 
Det blev  grundlaget for vor 
tennisafdeling,. 
I 1991 fik vi bygget den 
første tennisbane 1 på Span-
gåvej. Banen kostede 
135.000 kr. og kommunen  
gav et tilskud på 50.000 kr. 
hvorefter vi forærede banen 
til kommunen, Medlemstal-
let i tennis steg i 1991 til 
125. 
I 2009 byggede vi bane nr.2  
til en pris af 250.000 kr. som 
vi forærede til kommunen, 
Vi er i dag 64 medlemmer 
og er kommunens tredje 
største tennisklub. 
 

Og hvad med fremtiden. ? 
Der arbejdes for øjeblikket 
på en hjemmeside senge-
losebtk, hvor man kan fore-

tage indmeldelse, se kamp-
tidspunkter, stillinger i pul-
jen, og foretag reservationer 
af tid på tennisbanen.. 
Taastrup Kommune tilbyder 
alle foreninger medlems- og 
bogholderisystemet Conven-
tus, og det er vi i gang med 
at oprette for SBTK, så det 
er klart til næste sæson. 
 

Vi starter også et Fitness-
center op i foråret i den 
bygning, hvor amatørscenen 
holder til. Desværre 3 måne-
der senere end forventet, på 
grund af kommunens for-
brugstop i 2018, men om-
bygningen går i gang til 
januar. 
 

Vi håber at møde jer alle 
der  
 

Efter denne lille oversigt om 
det forgangne og fremtiden  
i SBTK, jeg syntes, vi skal 
råbe et trefoldigt hurra for 
vor klub. 
 

Ole Holm 
Formand i S.B.T.K. 

 



 



 
 
                                                                                          

 

          
 
 

Okse-filet 
 
 
 
 
 
 
  

 
Skagensbrød 

                     
 

  
 

   Lotus toilet  
             eller køkkenruller 

 
                                        

 
 
 
 
 
 
  

2-2,5 kg 
 

199,- 

 

  Tlf. 43 99 50 05 

Landsbygaden 23, Sengeløse, 2630 Taastrup 

Felicidades 

499,- 

4-8 ruller 
 

Kun 

25,- 

Portvins julekalender  
m/ 24 forskellige portvine  

Åbningstider jul og nytår 

27 dec. 7.00-21.00 
28 dec. 7.00-21.00 
29 dec. 7.00-21.00 
30 dec. 7.00-21.00 
31 dec. 7.00-16.00 
 1 jan. 10.00-21.00 

21 dec. 7.00-21.00  
22 dec. 7.00-21.00 
23 dec. 7.00-21.00 
24 dec. 7.00-15.00 
25 dec. 7.00-21.00 
26 dec. 7.00-21.00 

Glædelig jul 
og 

godt nytår 

 

Kun 
 

20,- 
Oksefilet 



 
Med redaktionen på besøg i den nye café for  
pårørende og områdets pensionister, åben  
hverdage kl. 11.30-13.00. 
 

Denne onsdag middag var vi de eneste gæster i cafeen.  
Cafeens leder, Vibeke Lindstorff, havde derfor tid til at tale 
lidt med os. Vi havde dagen før bestilt smørrebrød. Når man 
kommer fem mand høj, så skal den varme middagsret bestil-
les flere dage før, men man kan altid få et stykke med ægge-
salat! 
Al mad, også pålæg til smørrebrød, leveres af køkkenet på 
Henriksdal. ”Vi er kun modtagerkøkken,” som Vibeke ud-
trykker det, ”men smørrebrødet er frisksmurt.” 
Priserne er meget rimelige. Vi kom af med knap 300,- kr. 
for 3 stk. pæne håndmadder og drikkevarer til fem.   
Vi var enige om at give fem stjerner for det lækre smørre-
brød. Kaffen og resten af redaktionsmødet tog vi hjemme 
hos chefredaktøren.  

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     

  

       arkitekt, bygningskonstruktør, valuar      

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 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

1.b lavede Halloween projekt for naboklassen og skoleledelsen. 
Sammen med deres lærere Mette og Semra har de sendt os tegninger og billeder om emnet. 



Da kirkens klokketårn ved 
1500-tallets begyndelse stod 
færdigt, gik bygherrerne 
videre til udbygningsplanens 
sidste del. Nu skulle der op-
føres et våbenhus ud for 
mændenes dør på skibets 
sydside. Tilbygningens navn 
viser funktionen. Kirken var 
og er et fredhelligt sted, og 
derfor må man naturligvis 
ikke være bevæbnet i kirken. 
At det skulle ligge ved mæn-
denes indgang, var ganske 
logisk, da kun mændene bar 
våben. Her skulle mændene 
lægge deres våben, mens de 
deltog i kirkelige handlinger 
eller blot besøgte kirken. Her 
kunne de også hænge deres 
overtøj og hatte. Ordentligt 
opdragede mænd og drenge 
bærer naturligvis ikke ho-
vedtøj indendørs, med min-
dre de befinder sig i værkste-
der, stalde eller lignende 
steder. I vore dage har vå-
benhuset mistet den vigtigste 
af sine oprindelige funktio-
ner, da vi i dag ikke færdes 
rundt med våben, men funk-
tionen som garderobe har det 
stadig.
 
Kvindernes dør i nordvæg-
gen lukkes. 
I forbindelse med opførelsen 
af våbenhuset valgte kirkens 
ejere at tilmure kvindernes 
dør på kirkens nordside. Det-
te valg blev taget over hele 
landet. Nu skulle alle bruge 
døren fra våbenhuset. Den 
blev til gengæld gjort større. 
Dette er et tegn på, at den 
kønsopdeling, som Den Ro-
mersk Katolske Kirke prakti-
serede i lighed med både 

jøderne og muslimerne, nu 
var begyndt at vige blandt 
katolikkerne. De er dog ikke 
kommet meget videre i de 
ca. 500 år, der er gået siden 
dengang. I synagogerne og 
moskeerne er alt ved det 
gamle. Hos os gik det uhyre 
langsomt. Tænk, at vi skulle 
helt frem til 1948, før Den 
Danske Folkekirke ordinere-
de sin første kvindelige 
præst, pastor Horsens, og vi 
skulle endda godt 40 år læn-
gere frem i tiden, før vi så 
pastor Rebel blive ordineret 
som den første kvindelige 
biskop. I sandhed må vi sige, 
at ting tager tid! Ikke mindst 
i religiøse sammenhænge. 
Hartvig Frish sagde engang: 
”Kultur er vaner”. Og de er 
som bekendt svære at ændre. 
Datidens kvinder havde til-
syneladende meget svært ved 
at vænne sig til de nye tider. 
Fra hele Landet hører vi den 
samme historie i meget ens-
lydende udgaver. Over kvin-
dernes dør var der stort set 
altid enten et billede af Jom-
fru Maria eller en lille hel-
genfigur af hende. Da kvin-
derne havde deres egen dør, 
var traditionen, at når de var 
kommet ind i kirken, vendte 
de sig om og hilste på Maria 
ved at slå korsets tegn for sig 
samtidig med at de kniksede. 
Nu var kvindernes dør blevet 
muret til, og med reformatio-
nen blev kalkmalerierne 
overkalket og helgenfigurer-
ne fjernet. Alligevel fortsatte 
kvinderne i flere generatio-
ner deres ærbødige hilsen til 
Jomfru Maria mod det sted, 
hvor kalkmaleriet eller hel-

genfiguren havde været. Jeg 
kan godt forstå de kvinder. 
De var jo ikke dummere end 
os. Deres livserfaringer inde-
holdt i massevis af rædsels-
vækkende beretninger om 
kvinder, der ofte mødte en 
forfærdelig død i barselssen-
gen. Ved fødsler havde Ma-
ria altid spillet en stor rolle. 
Det var hende kvinderne bad 
om hjælp og frelse i de svære 
stunder under fødslen. De 
kvinder, der stadig var i den 
fødedygtige alder, følte jo, at 
Maria ville hjælpe dem i 
nødens stund, og de kvinder, 
der havde passeret den livs-
fase med barnefødsler, var 
naturligvis meget hengivne 
overfor Maria, fordi hun jo i 
kvindernes forståelse havde 
hjulpet dem gennem de ofte 
dødsensfarlige barsler. Det 
var svært at vinke farvel til 
Jomfru Maria. Vi kender 
også tilsvarende religiøse 
reaktioner fra moderne tid. 
Under Første Verdenskrig 
sagde soldaterne: ”Der findes 
ingen ateister i skyttegrave-
ne”. Der synes at være en 
langt stærkere hengivenhed 
til troen, når mennesket i al 
sin afmagt står ansigt til an-
sigt med døden. 
 
Vores våbenhus er helt 
traditionelt  
Stilen er sengotisk. Murene 
er opført af munkesten. Der 
er et vindue på hver side af 
huset, men de er blevet æn-
dret gennem tiden. Gavlen er 
opbygget som kirkens andre 
gavle med ni teglbelagte 
kamtakker øverst. De er dog 
mindre end dem vi ser på kor 
og tårn. Det vidner om arki-
tekternes gode æstetiske 
sans. Havde de brugt samme 
bredde på kamtakkerne, som 
var anvendt på kor og tårn, 

ville de være blevet så store 
og brede, at de ville have set 
alt for tunge ud til det lille 
hus. En meget svær og solid 
dør af egetræ blev sat i vå-
benhuset.  
 
Skal kvindernes dør tilba-
ge? 
Siden man murede kvinder-
nes dør til, har der kun været 
én ind- og udgang. Det er 
indlysende farligt, og det 
bliver kun værre af, at yder-
døren åbner indad. Ved ek-
splosiv brand kan det gå helt 
galt. Nu hører vi dog heldig-
vis aldrig om hverken tilska-
dekomne eller omkomne 
efter en brand i vores gamle 
kirker. Der er dog en risiko. 
Skulle ulykken indtræffe en 
dag, ville alle jo i bagklog-
skabens ulideligt klare lys 
kunne se, at det var en ulyk-
ke, der kun ventede på at 
ske. En løsning, der ikke 
ville ødelægge bygningens 
tradition, ville være at åbne 
norddøren igen. Her kunne 
man uden at skade kirken få 
en nødudgang.  
 
500 år uden bygningsæn-
dringer. 
Siden våbenhusets indvielse 
er der ikke blevet ændret 
væsentligt ved kirkens fysi-
ske rammer. Det indre rum 
blev ændret kraftigt efter 
Reformationen i 1536, men 
derom senere. De ca. 500 år, 
der er forløbet, siden kirken i 
Middelalderens allersidste 
tid var bygget færdig, er for-
bløffende nok gået uden væ-
sentlige synlige ændringer af 
bygningen. Vedligeholdelsen 
har gennem dette halve årtu-
sinde været både dyr og om-
fattende. Moderne tider har 
bragt elektrisk strøm til byg-
ningen. Da den holdt sit ind-

Sengeløse gammelt nyt, Sengeløse Kirke, del 5. 

Døren fra våbenhuset indtil kirkerummet 



tog i det 20. århundrede, 
begyndte man at opvarme 
kirken med el-ovne. Derfor 
kunne man nedtage de to 
kakkelovne samt de to tilhø-
rende skorstene, der gik fra 
dem til skibets tagryg. 
 
Den tekniske tegning fra 
1934. 
I skrivende stund sidder jeg 
med fotografier og en mo-
derne teknisk tegning af 
vores kirke. De er alle fra 
1934 og dermed 84 år gam-
le. Det er forunderligt at 
studere disse gengivelser af 
kirken. Kirkegården var 
næsten uden træer og buske. 
Omkring alle gravstederne 
var der meget lave og sirligt 
klippede hække. De fleste 
gravsten var firkantede sten-
plader, og på tagryggen sad 
de to skorstene endnu. 
Tekniske tegninger er som 
udgangspunkt uden tilken-
degivelser af holdninger og 
stillingtagen. De er i stedet 
så meget rigere på tekniske 
fakta. Sengeløse Kirke er i 
byggeteknisk henseende 
meget typisk for kirkebyg-
geriet i Middelalderen. Det 
mest iøjefaldende er, at den 
er særdeles solidt bygget. 
Der er ikke sparet på mæng-
den af byggematerialerne, 
og kvaliteten af materialerne 
er fremragende. Men holder 
vinklerne? Er sider og gavle 
lige, og holder højderne. 
Svarene på disse spørgsmål 
er et bestemt nej. Vores 
kirke er også i denne sam-
menhæng meget typisk for 
Middelalderen. Den er skam 
både vind og skæv, så det 
forslår. Udvendigt målt er 
kirkens areal ca.318 m2. 
Den samlede udvendige 
længde af nordsiden er ca. 
32.8 m. Sydsiden er ca. 0,4-
0,5 m kortere. Tårnet over-
holder de gængse normer 
for byggeri. Vinklerne er 
rette, og det står pænt lodret. 
Det gamle romanske skib 
møder også forventninger-
ne. Det er smukt rektangu-
lært med rette vinkler, og 

der er kun få og små skæv-
heder. Den store udvidelse 
mod øst er meget skæv. 
Nordsiden er knap en halv 
meter længere end sydsiden, 
og hele den del af bygnin-
gen krummer mod syd. Vå-
benhusets grundareal er 
rombeformet. Afvigelsen fra 
det vinkelrette er ca. 4 gra-
der. Hvad skal man så mene 
om det? Er det gammelt 
byggesjusk? Det kan man 
afgjort ikke sige. En byg-
ning, hvis ældste dele er ca. 
900 år gammel, med tilbyg-
ningerne, der har stået i 5-
600 år uden at falde sam-
men, er ikke sjusk. Vi skal 
nok forsøge at forstå Mid-
delalderens traditioner. Her i 
Danmark var man dengang 
ikke så fokuseret på mål, 
som vi er blevet efter indu-
strialiseringen. I gamle dage 
udførte man mange ting 
efter øjemål.  
 
En personlig betragtning 
Da jeg jo også selv bærer på 
en del bygningsmæssige 
synder, tilgiver jeg på stedet 
alle de fejl og skævheder, 
vores gamle kirke måtte 
have. I hverdagen ser man 
dem jo ikke. Hverken på 
min elskede kone eller på 
selveste Dolly Parton kan 
jeg finde nogen rette vinkler 
overhovedet. Derimod 
krummer de stærkt stort set 
overalt, og det er slet ikke 
dårligt at se sådan ud. 
 
Når jeg betragter kirken, 
finder jeg den smuk. På 
fornemste vis fortæller den 
en stor del af historien her i 
sognet. Tårnet kunne godt 
have været 3-5 m højere. 
Det ville give et mere hel-
støbt indtryk, når man be-
tragter den på afstand.  
 
Men det er en dejlig kirke. 
Den kan vi godt tillade os at 
være glade for.  

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 

 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 



Jule-kondi-bingo 
Onsdag den 26. december 2016 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 10 og 12 i Senge-
løsehallens Cafeteria, hvor I får en beskrivelse af ruten, der er 
på 5 km. 
Vel mødt til årets sidste hyggedag med SGIF Fodbold  

 

Tag familien under armen og  
fæld jeres eget juletræ 

Eller spar på kræfterne og vælg et, der 
allerede er fældet 

Åbent alle lørdage og søndage fra 
 8 til 23 december mellem kl. 9 — 16 

        
 
 
    

 
 
 

 

Sprogvildskab    
Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.  
 

Roar's kilde ellerRo's kilde 
eller kilder det i maven? 

”Får man Roskildesyge af at spise Roskilde Landevej?” 
Spurgte en (vittig) person for nogle år siden i et eller 
andet forum på internettet. Det kan vel ikke udelukkes, 
for Roskilde Landevej er en lang stor spegepølse. Nogle 
mener, at den kaldes sådan på grund af mange lyse fedt-
pletter, som minder om den brolægning, der var på Ros-
kilde Landevej før en eller anden verdenskrig. Andre er 
mere fokuseret på den røde farve, der kunne minde om 
de mange blodige trafikulykker, der sker på Roskilde 
Landevej (men betegnelsen er måske for gammel til at vi 
kan tro på den forklaring).  
 
Det kunne jo også være fordi, der engang lå en spegepøl-
sefabrik ved Roskilde Landevej (før min tid). Hvorom 
alting er, så er Roskilde Landevej en madvare, om det så 
er en (hel) spegepølse eller en rugbrødsmad belagt med 
spegepølse - og af fordærvede madvarer kan man vel 
blive madforgiftet, og så er vi ved Roskildesygen. En 
tredjedel af Roskildes indbyggere blev i vinteren 1935 
ramt af let feber, svimmelhed, opkastning og diarré. 
Epidemien i Roskilde blev omtalt i Ugeskrift for Læger i 
januar 1936, og her brugtes navnet Roskildesyge for 
første gang. 
 
Jeg tror måske snarere, at man kan få Roskildesyge ved 
at spise Roskilde-rejer (eller hvor får man den virus 
fra?). Det vil jeg dog på ingen måde skyde roskildenser-
ne i skoene. Fjordrejer er siden 1890'erne blevet kaldt 
Roskilderejer, selv om de ikke nødvendigvis kommer fra 
Roskilde Fjord, men lige så vel kan komme fra for ek-
sempel Limfjorden. Nogle har dog påstået, at rejerne fra 
Roskilde Fjord – i det mindste i 1800-tallet - var lækrere 
og bedre end fjordrejer andre steder fra. Nuvel, Roskilde 
landevej ligger vel heller ikke i Roskilde? 





 
Mandag 26. november 2018, kl. 19.30 
Tidl. højskoleforstander Lillian Hjorth Westh, Allinge 
Lykke-Per - Pontoppidans roman er stadig aktuel. 
 

Lillian Hjorth Wesths foredrag vil give 
anledning til at reflektere over dette store 
klassiske værk, uanset om du allerede 
har læst bogen eller været i biografen og 
se Bille Augusts filmudgave. Eventuelt 
vil du få lyst til at genlæse bogen eller 
begynde at glæde dig til filmen om Lyk-
ke-Per, der kommer som serie i TV i 
starten af det næste år. 
Hun skriver selv om foredraget: 
”Henrik Pontoppidan, 1857-1943, vokse-

de op som præstesøn i Randers. Hans opgør med den strenge 
moral kommer til udtryk på mange måder i romanen Lykke-
Per, som indbragte ham Nobelprisen i litteratur i 1917. 
Romanen er en udviklingsroman, som sætter dybe spor hos 
læseren. Hvordan finder man sit naturlige voksested, er det 
store spørgsmål i historien om Peter Andreas Sidenius. På 
denne personlige rejse skifter han kurs flere gange undervejs, 
- der er jo flere veje at vælge. Er det omveje eller genveje? 
Hvad og hvordan vælger han? Pontoppidan har skrevet en ro- 
man med mange spørgsmål, og han giver ikke mange svar. 
Svarene må læseren selv finde.” 
 
 
 
Mandag 3. december 2018,  kl. 19.30,  DEBATAFTEN 
Havbiolog Mikkel Haahr, Sengeløse 
 

”Naturen under havoverfladen - det mari-
ne økosystem i Danmark” 
”Naturen i Danmark er unik, i hvert fald den 
natur, der fin- des under havets overflade. 
Danmarks placering ved udmundingen af 
Østersøen, verdens største estuarie, giver 
nogle unikke forhold og muligheden for en 
stor diversitet af liv i de indre danske far-
vande. Dog er der visse problemer, og de 
danske farvande har langt igen for at leve op 

til EU’s målsætning om god økologisk tilstand. Ved dette 
foredrag vil du høre hvorfor og få et glimt af hvilke fantasti-
ske skabninger, der lever i havet omkring Danmark, samt et 
indblik i nogen af de problematikker og konflikter, der opstår, 
når naturen er en resource.” Foredragsholderen er 31 år, bor i 
Sengeløse med sin familie og er tidligere professionel soldat, 
der har skiftet uniformen ud med biologistudiet på Køben-
havns Universitet. Den fritid, som han selv synes, han har for 
lidt af, bruges for det meste udendørs, både til vands og på 
land. 
 
 

 
 
10. december 2018, kl. 19.30,  JULEMØDE. 
Sognepræst, forfatter og debattør Marie Høgh, Uggeløse. 

 
Vore helligdage 
Marie Høgh (f. 1985) er teologisk kandi-
dat fra 2013 og er pt. sognepræst i Lynge-
Uggeløse sogne. 
Hun skriver om tro og eksistens. Om kri-
stendom, kærlighed, værdier og mangel på 
samme. Om at være menneske i samfun-

det og verden anno 2018. Og om det vigtigste i det store lille 
liv med alt det, som livet er. 
Hvad betyder vore højtider for os? Har vi for mange hellig- 
dage (fridage)?  Julen står for døren, og Marie vil tage ud-
gangspunkt i vor enestående samling af julesalmer, bl. a. 
Grundtvigs ”Velkommen igen Guds engle små…”, hvor hun 
vil forklare, hvad Grundtvig mener med ”julesorgen” i sidste 
vers. 
Efter kaffen som sædvanlig: En julehistorie. 
 

 
 
 
Mandag 7. januar 2019, kl. 19.30 
Klosterlederparret Inge og Hans Erik Friberg, Høje Taastrup 

 
Et moderne kloster-
fællesskab 
Hans Erik Friberg har 
sammen med sin hu- 
stru Inge købt et lille 
kloster i Høje Taastrup 
af de katolske Assump-
tionssøstre. Parret har 
valgt at sige nej til et liv 
med for meget under-

holdning, kedsomhed og lediggang og erklærer, at de hellere 
vil dø af kærlighed til Gud, livet og næsten. ”Vi er fælles om 
at skabe liv for hinanden - vi skaber gode og sunde måltider,  
vi skaber hyggeaftner, vi skaber kunst, vi skaber rum for det 
åndelige, for lectio divina og bønnen. Livet leves bedst i gode 
relationer, og i et fællesskab skal vi alle lære at gi' af os selv, 
gi' af vores tid til hinanden, gi' opmærksomhed, gi' respons, 
gi' gaver, gi' råd, gi' omsorg - og når det lykkes, bliver det liv i 
overskud - men det er ikke altid nemt,”  siger de. 
I aftenens foredrag fortæller de om, hvad der får et modent 
par til at leve på en ny måde i et eksperimentelt kristent bo-
fællesskab med fokus på at dele måltider, liv, tidebønner, sor-
ger og glæder med hinanden og om deres erfaringer med den-
ne livsform. 
 
Fortsættes 

Mandagsaftener i Sengeløse i 2018—2019 

      Tlf. 20 95 43 29  
 
 

 



Mandag 14. januar 2019, kl. 19.30 Jazzmusiker Jens Sølund, 
Køge: 
20 fantastiske år med Papa Bues Viking Jazzband. 
 
Jens Sølund er jazzbassist og spillede i 20 år i Papa Bues Vi-
king Jazzband, som er Danmarks største jazzorkester gennem 

tiderne. Her spillede han kontrabassen 
ved indspilningen af Bent Fabricius 
Bjerres tema til filmene om Olsen 
Banden. Jens er en indarbejdet del af 
det danske jazzmiljø, og hvert år arran-
gerer han i Tisville en jam session for 
jazzmusikere. Ud over den åbenlyse 
musikalske begavelse har hans kreati-
ve evner også ført til to bogudgivelser. 
I den ene fortælles om tiden med Papa 
Bue, mens den anden er en meget mor-

som og noget alternativ kogebog. 
 
Glæd jer til en spændende og underholdende aften med bånde-
de musikindslag, sjove fortællinger og muntre anekdoter om 
Jens` samarbejde med blandt andre John Mogensen, Otto 
Brandenborg, Bjarne Liller, Grethe Ingemann og Gustav 
Winckler. 
 
Mandag 21. januar 2019, kl. 19.30 Poul Sverrild, mag.art. 
PhD 
Forsknings- og samlingschef v/Forstadsmuseet, Hvidovre : 
”Egnen vest for København er mærkeligt historieløs” 
Foredragets titel gengiver en udbredt fordom om vores egn 
blandt københavnere og mennesker med bopæl nord for Kø- 

benhavn. Poul Sverrild vil denne aften for-
tælle om forstædernes historie gennem 150 
år. I sin forskning har han undersøgt både 
forstædernes historie og de skiftende hold-
ninger og idealer, som har omgivet forstæ-
derne fra de tidligste forstadsbebyggelser fra 
1850-erne frem til morgendagens forstæder 
som ”Nærheden” og ”Vinge”. Forstæderne 
er den slags by, hvor flest danskere bor, men 

på trods af denne succes, har forstæderne haft et blakket ry, og 
foredraget vil komme ind på årsager og virkninger. 
 
På baggrund af Poul Sverrilds mangeårige beskæftigelse in-
denfor arkiv- og museumsverdenen på egnen vest for Køben-
havn, vil han også komme ind på organiseringen af det store 
lokal-historiske arbejde, som gør, at vi med sikkerhed kan 
sige: ”Egnen vest for København er naturligvis proppet  
 
 

Sæson 2018—19 
Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i 
Sognegården, Landsbygaden 68, 
Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00 
 

 
at indbetale det fulde årskontingent, kr. 575,00 til konto  
2275 - 3230040396. 
Husk at skrive navn og tlf. i meddelelse til modtager. 
For enkeltforedrag betales kr. 75,00.  
(Evt. spørgsmål vedr. betaling kan rettes til 
kasserer Finn Larsen, tlf. 40 52 41 08)  
Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr. 
Nærmere oplysninger om foredragene, transport mv. kan fås 
ved henvendelse til formand Poul Erik Sørensen på mobil  
tlf. 20 41 67 24. 
Ret til ændringer forbeholdes! 
Der kan komme uforudsete aflysninger på grund af sygdom 
eller vejrlig. 

ALLE ER VELKOMMMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan I huske det første bog-skab? 
En læser ønskede bytte-bog-skabet tilbage til Dagli-
Brugsen, men i et svar forklarede Per Vadstrup, at det 
kunne de ikke finde plads til i det nuværende koncept. 
Det er vel også for meget at bede om, især fordi dagli-
stuen blev brugt så lidt som tilfældet var.  
Det er blevet foreslået at placere den oppe ved hallen, 
og det kan man da også, men der kommer da ulige 
mange flere mennesker forbi ved brugsen. Så derfor, 
Per, håber jeg, du vil overveje at give plads til skabet, 
i hvert fald ude foran?  Sengeløse Nyt påtager sig ger-
ne at organisere etablering og pasning! SU.  

er også en slags fællesskab 
Af Gert Lauridsen

Region Hovedstaden og HTK 
har i samarbejde med 
omkringliggende kommuner 
afsat midler til en VVM 
undersøgelse omkring Ring 5 
(evt.5B), og det følger 
Sengeløse Kommunalforening 
meget opmærksomt. Vi er i 
oktober nummeret af 
Sengeløse Nyt, taget til indtægt 
for at være fortalere for Ring 5. 
Dette er ikke korrekt, og ville 
også være i strid med 
foreningens formålsparagraf. 
Kommer det nærmere en 
egentlig beslutningsproces om 
Ring 5, vil vi indkalde til et 
borgermøde, som vi har gjort i 
andre væsentlige spørgsmål 
(Outdoor Games med Tanks i 
grusgraven, gadebelysning, 
lugtgener fra marker og 
vælgermøder m.m.), så alle på 
et ordentligt og objektivt 
oplyst grundlag selv kan tage 
stilling. Men det er korrekt, at 
vi synes, gennemkørslen af 
biler igennem Sengeløse er for 
stort og at der køres for hurtigt. 

Til almindelig orientering 
nævnes foreningens 3 første 
paragrafer: 
  
§1. Foreningens navn er 
Sengeløse Kommunalforening. 
 
§ 2. Foreningen må ikke 
befatte sig med partipolitik.  
 
§ 3. Foreningens formål er: At 
vække de stedlige beboeres 
interesse for lokale kommunale 
anliggender i al almindelig-
hed. Gennem fællesoptræden 
og fællesarbejde at søge 
mindreheldige lokale forhold 
forbedrede samt at få 
gennemført nye foranstaltnin-
ger til fælles gavn for beboerne 
og for hele områdes udvikling. 
 
Og denne formålsparagraf 3, 
har været gældende i 
foreningens snart hundrede-
årige virke (stiftet 1921) 

 
Med venlig hilsen 

Per Hammel 
 

Sengeløse 
Kommunalforening  
Berigtigelse 



 

Så er Danmarks Naturfred-
nings (DN) plantning af 
frugttræer i Høje-Taastrup 
slut. Der er i samarbejde 
med Naturplanteskolen – 

blevet plantet 46 frugttræer – 
æble, pære, spiselig kastan-
jer og valnød 13 forskellige 
steder i kommunen.  
 
Senest fik de plantet fem 
blandede frugttræer i Senge-
løse på Jacala spejdernes 
grund. 
 
Inden er der plantet træer 
ved fire skoler – Fløng, Bor-

gerskolen, Selsmoseskolen 
og Reerslev og i 6 boligfor-
eninger -Taastrup Have, 
Olufsborg, Rønnevang, La-
vendelvej, kolonihaven i 

Møllehøj og Birkebakken i 
Fløng. 
 
Endelig er der plantet ved en 
legeplads i Fløng og ved 
bålhytten i Nærheden. 
 
Alle steder har lokale pensi-
onister eller skoleelever hjul-
pet til med plantningen og 
påtaget sig at passe på træer-
ne efterfølgende.  

Miljø- & EnergiCentret i 
Høje-Taastrup 
Aktion for frugttræer afsluttet 

Her ses Hanne Nikolajsene og Poul Bonderup, som har lovet at 
passe træerne sammen med Aiah Noack fra Naturplanteskolen. Be-
klageligvis blev Hanne delvis gemt bag en gren.  

Vi holder traditionen tro! 
Juletræssalg i Sengeløse ved Brugsen 

Åbningstider: 
 

  8. december - lørdag  10-15 
  9. december - søndag 10-15 
15. december - lørdag  10-15 
16. december - søndag 10-15 
22. december - lørdag  10-15 
23. december - søndag 10-13 

 

Al overskuddet går ubeskåret til at støtte 
spejdernes aktiviteter de næste 3 år. En del 
af årets overskud går f.eks. til sommerlejr i 
Tyskland 2019.  
 
Vi sælger juletræer - Normannsgran samt 
pyntegran.   
Der er mulighed for at få sat fod på og for 
udbringning på udvalgte datoer. 
Vi tager mod mobilepay.  
 

Vi håber, vi ses! 
Jacala-stammen 

 
 
 
  

 Vi holder lagersalg i november og december      
 på følgende datoer: 
 
 Fredag 16., 23. og 30. nov. fra kl. 14-17.00 
 Lørdag 17., 24. og   1. dec. fra kl. 10-14.00 
  
 

 Eslau Keramik 
 Ole Rømers Vej 7 
 2630 Taastrup 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

Sidste søndag i kirkeåret 
25. november kl. 10.00 
Gudstjeneste i provstiet. 
Afgang fra Sognegården i 
Sengeløse kl. 9.40 
Kirkebilen kører 
1. søndag i advent 
2. december kl. 13.00 
Familiegudstjeneste 
Adventsfest i sognegården 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
2. søndag i advent 
9. december kl. 17.00 
De ni læsninger 
Risbjerg Kirkes pigekor syn-
ger engelske Carols og korsat-
ser til advents og -juletiden. 
Merry Lisbeth Rasmussen 
3. søndag i advent 
16. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 11, 2-10 
Merry Lisbeth Rasmussen 
4. søndag i advent 
23. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 1, 19-28 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Juleaften 
24. december kl.4.00 & 16.00 
Lukasevangeliet 2, 1-14 
Anna Egholm deltager på vio-
lin 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører til kl. 14.00 
Juledag 
25. december kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2,1-14 
Sengeløse Kor og trompeti-
sten Victor Koch Jensen med-
virker 
Portvin og julekage i våben-
huset 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
2. juledag 
26. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 23, 34-39 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Julesøndag 
30. december kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2,25-40 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Nytårsdag 
1. januar kl. 14.00 
Lukas 2,21 
Crément og kransekage i vå-
benhuset Anna Egholm på vi-
olin medvirker 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Julens gode budskab om 
barnefødslen i Betlehem tåler 
at blive gentaget igen og 
igen, år efter år. Vi kender 
det måske udenad. Og allige-
vel glæder vi os til at høre 
det endnu en gang.  
Nogen tror på hele virke-
ligheden 
Selvfølgelig ved jeg godt, at 
vi modtager julens budskab 
meget forskelligt. Nogen af 
os tror det, lever og dør på 
det. Vi tænker, at alt det med 
tro og kirke er spændende og 
relevant. Det er derfor, vi går 
til gudstjeneste og læser Bib-
len forfra og bagfra. Det er 
som at være med på en opda-
gelsesrejse i det guddomme-
lige. Det er som at blive 
iklædt en kåbe af tro, håb og 
kærlighed. Min tro og mit 
gudsforhold gør mig stærk. 
Den giver mig styrke til at 
leve, ikke kun når det er let, 
men også når livet er mørkt 
og op af bakke. Den gør, at 
jeg ved, hvorfor jeg lever. 
Mit liv har en mening, et mål 
og en retning. Så uanset 
hvordan mit liv ser ud nu og 
her, så ender det godt lyder 
budskabet. 
Den virkelighed, vi beskriver 
juleaften, er en virkelighed, 
der overskrider det naturvi-
denskabelige. Julens virke-
lighed insisterer på, at der er 
mere at sige om virkelighe-
den, end det, vi med naturvi-
denskabelige metoder kan 
måle og veje. Der er også 
den del af virkeligheden, der 
handler om Gud og tro og 
barnefødslen i Betlehem og 
hyrderne på marken og eng-
len og Herrens herlighed der 
strålede om dem. Både natur-
videnskaben og det, der 
handler om Gud og ånd be-
skriver den samme virke-
lighed, men på hver deres 
måde. Derfor anerkender jeg 
både naturvidenskaben og 
troens område, som har med 
Gud og ånd at gøre.  
Andre tror kun på noget af 
virkeligheden 
Andre vil mene, at alt det 
med Gud og tro er noget pjat. 
Den køber de godt nok ikke. 
Det kan jo ikke bevises, siger 
de. De tænker, at det eneste 
der er virkeligt, er det, vi kan 
måle og veje. Alt andet er 
uvirkeligt. Også den del af 
virkeligheden, der handler 
om Gud og tro. Alt dette kan 
jo ikke måles og vejes og må 

derfor betragtes som en hal-
lucination, som overtro. Men 
naturvidenskaben har altså 
ikke patent på at beskrive 
virkeligheden. En dansk na-
turvidenskabsmand, evoluti-
onsbiolog Eske Willerslev, 
skriver et sted: trods alver-
dens viden og intelligens, så 
ved vi stadig næsten ingen 
ting. Ja, hvis man kun skulle 
tage det seriøst i verden, som 
vi kan beskrive videnskabe-
ligt, så ville verden blive 
meget tom og tynd og lille. 
For vi ved slet ikke, hvordan 
livet opstod og heller ikke, 
hvordan vores bevidsthed 
opstod. Det er bemærkelses-
værdigt, at det er en interna-
tionalt anerkendt evolutions-
biolog, der her udtaler sig på 
denne måde. Og tak for det! 
At fortælle historien om det 
hele 
Vil man fortælle historien 
om mennesket og om hele 
virkeligheden, må man have 
det hele med – både det man 
kan måle og veje, og det man 
ikke kan måle og veje. Man 
må fortælle historien om det 
hele. Også den del af histori-
en, der handler om, at men-
nesket har en fantasi, menne-
sket drømmer, og det over-
skrider den naturvidenskabe-
lige virkelighed og gør sig 
religiøse erfaringer. Menne-

Julehilsen 

Hellig 3 konger søndag 
6. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 2,1-12 
En præst fra provstiet 
1. søndag efter Hellig 3 
konger 
13. januar kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2, 41 – 52 
Merry Lisbeth Rasmussen 
2.søndag efter Hellig 3 kon-
ger 
20. januar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 2,1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Andre gudstjenester 
Julegudstjeneste for de 
mindste 
Den 5. december kl. 10.00 
Juleandagt på Bostedet 
Holme 
Den 24. december kl. 13.15 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 28. november kl. 
13.30 
Torsdag den 20. december kl. 
13.30 
Julegudstjeneste for Senge-
løse Skole 
Den 20. december kl. 10.00 
og 11.00 
 
Kirkebilen 
Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten på tlf. nr. 43 99 
50 24 senest kl. 12.00 dagen 
før gudstjenesten. Den 25. 
november bestilles kirkebilen 
på tlf.: 21 71 84 07 



sket tror. Det har det gjort i al 
den tid, det har haft sin gang 
på denne jord. Det tror på 
Gud, at der er noget mere 
imellem himmel og jord, som 
man siger. Det er derfor, 
mennesket siden sin oprindel-
se har lavet gudebilleder, 
ansat shamaner og præster, 
som antages at være speciali-
ster i det guddommelige. Og 
hvorfor er det sådan? Det har 
naturvidenskaben ingen for-
klaring på. Det har religio-
nen. 
 
Den reducerede virkelighed 
Men der er hardcore menne-
sker, som nægter at anerken-
de den del af menneskets 
religiøse natur som virke-
lighed. Virkeligheden er kun 
det, vi kan bevise. Din tro, 
dine religiøse erfaringer, dine 
anelser og fornemmelser, 
dine drømme og fantasier 
hører ikke med til virkelighe-
den, fordi de ikke kan måles 
og vejes, siger de. I bedste 
fald smiler de overbærende til 
det troende menneske og 
klapper det på skulderen og 
siger, at det hele nok skal gå. 
I værste fald lader de som 
om, at den del af virkelighe-
den ikke eksisterer. Det er 
som at blive reduceret til et 

papmenneske, som har form 
uden indhold. 
Og hvad er problemet? Jo 
problemet er, at det er en 
ludfattig virkelighedsforståel-
se. Vi bliver syge og depri-
merede af den, fordi den ikke 
vil se indholdet. Den tømmer 
verden, mennesket og selve 
livet for indhold. Og i den 
forstand er den indskrænket, 
fordi den kun anerkender den 
lille del af virkeligheden, der 
kan måles og vejes. Den be-
nægter den del af virkelighe-
den, som er tilgængelig for 
menneskets tro og dets troser-
faringer, dets anelser og for-
nemmelser, drømme og fan-
tasier. Og ud af den fornæg-
telse tror jeg faktisk, at en-
somhed og formålsløshed og 
mangel på mening og retning 
gror som tidsler i menneskers 
sind. Og så ved man ikke 
længere, hvorfor man lever. 
Og jeg tror, at det er en af 
hovedårsagerne til, at så man-
ge børn, unge og voksne har 
det så skidt i vores samfund. 
Midt i al velfærden og mate-
rialismen lider vi – ikke så 
meget kropsligt, mere ånde-
ligt. Det tror da pokker, når vi 
i årtier har nægtet at tage den 
del af menneskets natur al-
vorligt, der har at gøre med 

ånd og religion. Vi vil gerne 
være i selskab med hinandens 
kroppe, men ikke med hinan-
dens ånd. Hvilken deprime-
rende følelse af at være mut-
ters alene i det store kolde 
univers, der følger med den 
indstilling. Og jeg må prote-
stere! Hvorfor skulle mine 
drømme, mine fantasier, mine 
anelser, fornemmelser, min 
tro, mine troserfaringer være 
uvirkelige eller ugyldige? Alt 
dette har lige så stor gyldig-
hed, som den virkelighed der 
kan måles og vejes og regnes 
ud med matematiske udreg-
ninger. 
 
At tro er at se 
Vi har alle sammen brug for 
at blive set, som de menne-
sker vi er. Når vi ikke bliver 
det, føler vi os ensomme og 
nedtrykte. Når vi derimod 
bliver set som de mennesker 
vi er, føler vi os som en del af 
en større virkelighed, og det 
giver os livsmod og gør os 
glade. Vi skal derfor øve os i 
at møde hinanden og tale med 
hinanden om hele virkelighe-
den – både den naturviden-
skabelige og den religiøse for 
at bryde isolationen. Ja, jeg 
vil tillade mig at bruge et 
stærkere udtryk: For at bryde 
tyranniet. Det tyranni, som 
undertrykker, benægter og 
måske tilmed håner den reli-
giøse del af virkeligheden. Vi 
skal anerkende, at mennesker 
tror, og at det hører med til 
menneskets natur at gøre sig 
religiøse erfaringer. 
 
I kirken 
Den slags erfaring gør men-
nesker sig i kirken. For man-
ge mennesker er det noget 
særligt at være i en kirke. Der 
er højt til loftet. Lyset falder 
ind på en smuk måde. Der er 
kunst, blomster, udskæringer 
i kirkebænkene og tændte lys. 
Og musikken spiller og syn-
ger så skønt. Mødet mellem 
sansebombardementet og de 
religiøse budskaber kan blive 
enormt bevægende, hvis man 

vover at åbne sit sind. Man 
kan få en erfaring af, at man 
er en del af noget større. Det 
er det, vi kalder troserfarin-
ger. Troserfaringerne kan 
lære os at se verden på en ny 
måde. De kan give os en vig-
tig indsigt i virkeligheden. 
Jeg vil vove at påstå, at vi 
bliver klogere på virkelighe-
den. For nu ser vi ikke kun 
den fysiske verden. Vi ser 
også den del af virkeligheden, 
som mange erfarer, som 
handler om det religiøse. Og 
der ser vi, at vi ikke er alene. 
Vi er en del af en meget stør-
re verden end den, vi kan se 
med det fysiske øje. Med 
åndsøjet kan vi se hele virke-
ligheden, som handler om 
Gud og mennesker, engle og 
dæmoner. Julens virkelighed 
handler om, at den almægtige 
Gud, som er kilden til alt liv 
og til den verden vi lever i, 
lader sig føde i skikkelse af et 
lille barn julenat. Barneføds-
len er hans port ind i verden. 
Den længe ventede Messias 
er omsider kommet til ver-
den. Den Messias, som hed-
der Jesus Kristus, og som 
kommer for at frelse menne-
sker. I den fortælling er der 
hyrder på marken, og der er 
engle og Herrens stråleglans. 
I dag er der født jer en frelser. 
Han er Kristus Herren. Han 
er Evighedsfaderen, fredsfyr-
sten, som en gang for alle har 
ændret verden og understøttet 
den med retfærdighed. Smuk-
kere kan det ikke blive. Med 
ønsket om en glædelig og 
fredfyldt jul! 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Sengeløse Kirke inviterer 
alle til en festlig advents 
gudstjeneste i vores ny-
kalkede kirke. Både børn og 
voksne er meget velkomne. 
Vi skal synge nogle af de 
kendte adventssalmer, og vi 
skal høre den velkendte 
fortælling om Jesus, der 
rider ind i Jerusalem på et 
æsel. Efter gudstjenesten går 
vi over i sognegården til 
adventsfest og drikker 
saftevand og gløgg og spiser 
æbleskiver og juleslik. 

Adventsgudstjeneste og ad-
ventsfest første søndag i 
advent kl. 13.00 i kirken  

Måske kender I Mille, 
som var med os til 
høstfesten. Hun vil også 
komme til adventsfesten 
og male ansigtsmalerier 
på børnene.  
Kirkebilen kører. 

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 

 



Kirkelig vejviser 
 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 

Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Ellers efter aftale 
 

Gravstedsvedligeholdelse  
Graver Anders Kjelgaard 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
graver@sengeloesekirke.dk 
 

Gravermedhjælper 
Adam Gjøttrup 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
gravermedhjael-
per@sengeloesekirke.dk 
 
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: 
formand@sengeloesekirke.dk 
 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Liva Kaels,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 

Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 
 

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

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 

Kom i julestemning med 
Koret Facett, som under 
ledelse af dirigenten Jann 
Thornberg synger et 
blandet julerepertoire. 
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 mm 
i forårsmånederne. Koret 
holder 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. De har 
rejst i Holland, Polen, 
Tyskland, Tjekkiet og 
Sverige. 
 
Koret akkompagneres af 
pianisten Frederik 
Malmqvist og sopranen 
Magdalena Kozyra, som 

medvirker som solist. 
Efter koncerten inviteres 
alle til et juletraktement 
med glögg og æbleskiver i 
sognegården. Der er gratis 
adgang til koncerten. 

Julekoncert med koret Facett søndag den 16. 
december kl. 15.00 i Sengeløse Kirke. 

De ni læsninger er en engelsk 
tradition, som tog sin begyndelse 
i ca. 1880, og siden har denne 
gudstjenesteform bredt sig til 
hele verden. 
 
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. Risbjerg 
Kirkes pigekor deltager i gudstjenesten og synger engelske Carols og korsatser til advents og –
juletiden. Undervejs i gudstjenesten skal vi selvfølgelig også synge nogle af de gode og kendte 
julesalmer. 

De ni læsninger søndag den 9. december kl. 17.00. 



Onsdag den 28. november kl. 14.30 om 
maleren og kirkekunstneren Sven 
Havsteen-Mikkelsen. 

Højskoleeftermiddage 

Denne eftermiddag vil sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen, som 
netop er hjemvendt fra Israel, tage 
os med på en rejse i Jesu fodspor. 
Sengeløse Kirkes Kor vil deltage 
og synge julesalmer sammen med 
os. Israel er et bemærkelsesværdigt 
land på størrelse med Jylland, og 
på det lille område ligger en 
mangfoldighed af seværdigheder 
og steder, som vi kender fra 
Bibelen. Den gyldne stad, Den 
evige stad, Davids by, navne for 
byen Jerusalem. Det er byen David 
gjorde til Israels og det jødiske 
folks evige og urokkelige hovedstad for 3000 år siden. Det var her 
kong Salomons tempel stod. Det er den by, hvor Jesus tilbragte 
sine sidste dage på jorden. Det er stedet, hvor Jesus blev 
korsfæstet og opstod igen. Det var her, den første kristne 
menighed så dagens lys. Den bestod af omkring 3.000 jøder. 
Jerusalem er enestående! Landet er enestående. Vi skal se friske 
billeder fra Jesu fødselskirke, som er den ældste kirke i verden, 
der stadig er i brug. Fødselskirken fortæller en meget dramatisk 
historie igennem 1700 år. Den første kirke blev bygget i år 327 
over en klippegrotte, som ifølge overleveringen skulle være stedet, 
hvor Josef og den højgravide Maria slog sig ned, idet der ikke var 
plads til dem i herberget. Vi skal også se billeder fra Via Dolorosa, 
Jesu sidste vandring til korsdød og begravelse og fra gravkirken i 
Jerusalem, som oprindeligt blev opført af Konstantin den Store i 
325 e. Kr. Kirken kaldes også Den Hellige Gravs Kirke af dem, 
som fejrer gudstjeneste i den. Alle er velkomne, der er gratis 
adgang, og kirkebilen kører. 

Onsdag den 12. december kl. 14.30: 
Billedforedrag fra I Jesu fodspor i 
Jerusalem og Betlehem. 

 

 

 Onsdag den 5. december kl. 

10.00 i Sengeløse Kirke. 
Gudstjenesten er for alle børnene i vuggestuen, 

børnehaverne, hjemmeplejen samt 

hjemmegående forældre med små børn. Vi 

skal synge ”Et barn er født i Betlehem”, og vi 

skal hilse på kirkenissen Hulda. Mon ikke hun 

kommer igen i år? Kom og lyt og se og syng så 

alt hvad du kan Halleluja i omkvædet til ”Et 

barn er født”! Efter gudstjenesten går vi som 

sædvanlig over i sognegården og drikker 

saftevand og spiser julekager. 

Julegudstjeneste  

for de mindste 

Kirken åbner igen 
I ca. 3 måneder har kirken været lukket på grund af kalkning. 
Nu åbner den igen med en festlig gudstjeneste 1. søndag i ad-
vent kl. 13.00. Vi glæder os til at få vores kirke tilbage i fin og 
nykalket stand.  
I lukkeperioden har vi haft bordgudstjenester i sognegården. 
En bordgudstjeneste betyder blot, at vi har siddet rundt om 
bordet. Gudstjenestens liturgi har været lidt anderledes, end vi 
kender den i kirken fra søndagens højmesse, og prædikenerne 
har været samtaleprædikener, hvor menighed og præst er gået i 
dialog omkring søndagens tekster, om trosindholdet og andet. 
Her har menigheden haft mulighed for at stille spørgsmål, 
kommentere osv.  
Det har vist sig at være godt. Gudstjenesterne har været godt 
besøgt, og det er indtrykket, at alle har været glade for denne 
gudstjenesteform, som måske er lidt lettere at finde sig til rette 
i end søndagens højmesse. Derfor har vi i menighedsrådet be-
sluttet at ansøge biskoppen om tilladelse til at afholde bord-
gudstjenester i sognegården 1 gang i kvartalet efter åbningen af 
kirken. I hører nærmere herom. 

Ingen dansk maler har udført så omfattende et 
kirkekunstarbejde i form af altertavler, glasmosaikker og 
farvesætning af kirker som Sven Havsteen-Mikkelsen. Dagens 
foredragsholder, tidligere bibliotekschef Carsten Winther, vil i 
billeder, filmklip og fortælling skildre Sven Havsteens 
farverige og dramatiske liv. Sven Havsteen udsmykkede mere 
end 70 kirker i Danmark, Norge, på Færøerne og i Grønland. 
Carsten Winther vil fortælle om Sven Havsteens samarbejde 
med bl.a. malerkollegaen Oluf Høst, forfatteren Martin A. 
Hansen og sønnen Alan, samt den store indflydelse hans 
adoptivfar Ejnar Mikkelsen fik ved at tage den unge Sven med 
på ekspeditioner til Grønland og Færøerne.  
Alle er velkomne. Der er gratis adgang. Kirkebilen kører.  



Guido Paevatalu (baryton) er 
uddannet på Opera-
Akademiet og debuterede på 
Det Kgl. Teater i 1982. Han 
har medvirket i en lang række 
roller, hvoraf især skal frem-
hæves Mozart-roller som 
greven i Figaros bryllup, 
Papageno i Tryllefløjten og 
Guglielmo i Così fan tutte; 
italienske roller som Posa i 
Don Carlos, Germont i La 
Traviata,  Sharpless i Ma-
dame Butterfly, Figaro i Bar-
beren i Sevilla m.m.; Wagner
-partier som Wolfram i 
Tannhäuser og Beckmesser i 
Mestersangerne; og desuden 
partier i operaer af Tjajkov-
skij, Musorgskij, Richard 
Strauss og Britten. 
Guido Paevatalu har medvir-
ket i adskillige produktioner 
for DR-TV, bl.a. Maskarade, 
Drot og marsk og Johann 
Strauss' Flagermusen og gi-
vet koncerter med en lang 
række orkestre både i Dan-
mark, Sverige, Norge, Fin-
land, Island, Estland, Rus-
land, Østrig, Holland, Frank-
rig, Ungarn og Tyskland. Han 
har endvidere sunget ved 
Mozart-festivalen i Wien, 
Savonlinna Festivalen i Fin-
land og ved Bergen Festspil-
lene. Guido Paevatalu har 
indspillet flere cd’er, bl.a. 
Musorgskijs Boris Godunov 
med Dmitrij Kitajenko, Hol-
ger Danske, Elverskud og 
Ungdom og galskab. 
Til koncerten bliver Guido 
Paevatalu akkompagneret af 
Trio Dolcemente som består 
af: 
Fløjte: Connie Kierstejn 

Violin: Grit Dirckinck-
Holmfeld Westi 
Cello: Hans Garde 
Koncerten består af smukke 
arier fra kendte operaer, som 
f.eks. Mozarts Tryllefløjte, 
Don Giovanni, Figaros Bryl-
lup - La Traviata af Verdi – 
Carmen af Bizet – Barberen i 
Sevilla af Rossini med flere. 
Ud over at synge, fortæller 
Guido også lidt om de arier, 
han synger samt om livet som 
operasanger. 
 
Efter koncerten inviteres alle 
til et nytårsarrangement i 
sognegården, hvor der bydes 
på et glas champagne. 
Billetter à 50 kr. kan købes 
på kirkekontoret hver ons-
dag fra den 12. december 
kl. 16.00 – 18.00 eller på e
-mail SULL@km.dk eller 
ved indgangen på dagen.  
 
Efter koncerten byder me-
nighedsrådet på et glas 
champagne i sognegården. 
 

Nytårskoncert med Guido Paevatalu 
lørdag den 19. januar kl. 15.00 i 
Sengeløse Kirke. 

Aftenens menu er en 
traditionel dansk julefrokost 
med alt, hvad dertil hører af 
gode sild, godt pålæg, lune 
retter og øl og snaps. 
Onsdagsklubben er et 
hyggeligt og livligt 
fællesskab, der med tiden har 
vokset sig temmelig stort, 
men der er altid plads til 
flere.  

For tilmelding og andet se 
under Nytårsmiddag i 
Onsdagsklubben.  

Julefrokost i Onsdagsklubben 
onsdag den 5. december kl. 18.00 
i sognegården.  

Nytårsmiddag i Onsdagsklubben 
onsdag den 2. januar kl. 18.00. 

Vi kan love, at det bliver en 
festlig middag, og at vi vil 
forsøge at få fat i 
nytårstorsken. Skulle det ikke 
lykkes, idet bestanden måske 
er for lille, finder vi på noget 
andet velsmagende. Der vil 
med sikkerhed være et glas 
udsøgt crément, et glas 
rødvin, en øl eller vand til 
middagen. Til aftenens 
traktement såvel den 5. 
december som den 2. januar 
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. 

Kirkegården 
 

Jeg er blevet spurgt om den brune farve, som er på den øverste 
tredjedel af gravstedshækkene. Grunden til, at de ser ud, som 
de gør, er, at jeg er ved at ændre hækkenes form til A- form. 
Dette sikrer, at hækkene bliver tætte i bunden.  
Som alle ved, var sommeren meget tør, og der er mange hæk-
planter, som er gået ud. Jeg har bestilt erstatningsplanter til 
foråret. 
 

Anders Kjelgaard 
Graver 

Vær også opmærksom på vores forfatter-
aften med Tom Buk-Swienty tirsdag den 
5. februar kl. 18.30.  
Mere herom i næste Sengeløse Nyt, som udkommer midt 
januar 
 
 
Menighedsrådsmøde den 4. december kl. 
19.00 i sognegården.  
Mødet er offentligt. Man er derfor velkommen til at møde op 
og lytte. 
 
 
Præstens fravær:  
Fra den 2. – den 6. januar er præsten ikke tilstede i sognet. 
For præsteanliggender kan præsterne i Høje Taastrup Kirke 
kontaktes på tlf.: 40 43 43 93 
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