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Julegudstjeneste 

 på nettet 
 

Julehilsner fra  
vore politikere 

Månedens fugl 
Alliken 

 

Fredslyset kom til 
Sengeløse 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 
7.  - 9. Feb. 

Deadline 
29. Januar 2021 

Det ensomme juletræ på plænen foran gadekæret fortæller alt. Ingen taler, ingen glögg og slet 
ikke en fællessang som indledning til julen i Sengeløse.  
Mange af os bliver nødt til at nytænke julens faste traditioner. Mange af os bliver færre end 
sædvanligt omkring træet, fordi vi skal holde afstand, og nogen vælger måske i stedet for bare 
at lytte til noget dejlig julemusik. Andre har måske aflyst de vante familiebesøg eller har valgt 
selv at holde jul hjemme. 
Julen er anderledes i år, men det skal nu ikke afholde os fra at samles med den nære familie og 
mærke juleglæden og julefreden falde over os.  
Vi fra redaktionen af Sengeløse Nyt ønsker derfor alligevel alle vore læsere og annoncører en 
 
Rigtig glædelig jul og på gensyn i det nye år med frisk mod. 

Julen i år bliver en anderledes jul  
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Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn, 
den gamle Sengeløse kommune 
 

Der er deadline: 29. januar 2021 
 
Avisen udkommer 7. - 9. februar  2021 
 
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:  Mille Miertz,                                                     2296 8999 
 

Fodbold:    Margit Pedersen,                                          2077 22 48 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
 Bente Jørgensen                                           3062 8340 
 

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 Badminton -   
Tennis og Fitness 
 
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74 
E-mail: gittesandstrom@yahoo.dk 
 

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

 

Juletræssalg i Sengeløse  
ved Brugsen 
Åbningstider: 

 
13. december - søndag 10-15 
19. december - lørdag 10-15 
20. december - søndag 10-15 

 
Al overskuddet går ubeskåret til at støtte 

spejdernes aktiviteter næste år.  
 

Vi sælger flotte juletræer - normannsgran 
samt pyntegran.   

Der er mulighed for at få sat fod på og for 
udbringning på udvalgte datoer. 

Vi tager mobilepay.  
Vi håber, vi ses! 
Jacala-stammen 

Sengeløse Pensionistforening aflyser bankospil den 12. 
januar 2021, og vi aflyser også generalforsamlingen den 
25. januar 2021. Bestyrelsen vil gerne ønske alle en god 
jul og godt nytår, forhåbentlig på gensyn i 2021.  



 

 

Julehilsen i en 
Corona tid 
Så går 2020 snart på hæld, 
og der er ingen tvivl om, at 
det har været et år i Corona-
ens tegn, hvilket også har 
præget det politiske arbejde 
i Byrådet.  
Vi har måtte aflyse borger-
møder, holde udvalgs-og 
byrådsmøde online, og ikke 
mindst har vi skulle forhol-
de os til alle de restriktioner, 
som Coronaen har medført.  
Også lokalt har vi været 
berørt. Sportsstævner og 
gymnastikopvisninger, samt 
sankthans- og byfest mm. er 
desværre blevet aflyst 
Måske netop derfor er jeg 
særlig glad for at bo i Sen-
geløse og ikke mindst se det 
sammenhold, som der har 
været i byen på trods af alle 
disse afsavn. 
Vi har haft flag for fælles-
skabet, hvor der blev hejst 
flag i mange flagstænger. 
Der er blevet sat bamser i 
vinduerne, som børnene 
kunne tælle på deres ture 
rundt i byen, og hvor er det 
skønt, der er kommet nyt liv 

på kroen igen, efter den er 
genåbnet. 
Sommeren blev også brugt 
af mange til gå- og cykeltu-
re rundt i vores smukke 
natur, når man nu ikke hav-
de mulighed for at rejse.  
Her ved juletid er der også 
mange flere huse som er 
pyntet med lys, end der ple-
jer - alt sammen er med til 
at skabe en rigtig hyggelig 
julestemning i byen. 
Julen er jo også tiden, hvor 
familien samles. Desværre 
bliver det ikke, som vi ple-
jer på grund af begrænsnin-
ger.  
Derfor skal der lyde en eks-
tra stor julehilsen fra mig og 
med en opfordring om at 
passe ekstra godt på hinan-
den i håb om, at I alle må få 
en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. 
Henrik Torning 
Byrådsmedlem Konservati-
ve  
 



 



 

 

 

Corona-sikret legeplads 

  

Klip fra Niels Oles  
hjemmeside.. 
 

Med sin sans for tilværelsens skæve  
vinkler får han med sine snapshots og 

kommentarer fat i hverdagens ofte ufrivillige humor.  

Den perfekte mandelgave julen 2020 

Befolkningen i Paris har under Corona-krisen haft 
udgangsforbud, så selv Mona Lisa har hamstret lidt 
fornødenheder og gået i karantæne bag sin pan-
serglasrude på Louvre. 

Veganerhilsen  

1. søndag I advent. 

 v/Rasmus Andersson  
  

  
Anlæg og pleje af grønne arealer: 
Træfældning, beskæring og rodfræsning. 
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning. 
  

Tlf. 29894309  -  cvr. 35354220 
Email: anderssonstraefaeldning@gmail.com 



 

 
 

Sengeløse Nyt’s læsere  
ønskes en rigtig glædelig 
jul, samt et godt og lykke-

bringende nytår. 
Med håbet om, at 2021 vil 
bringe os alle tilbage til en 
tryg og restriktionsfri hver-
dag med genoptaget socialt 

samvær i rigt mål. 
  

De hjerteligste julehilsner 
Hugo Hammel 

Byrådsmedlem(A) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

I 0.klasse har vi matematik på mange for-
skellige måder. I øjeblikket arbejder vi 
med geometri. Vi øver os i at tegne figurer 
med lineal. Vi kan genkende trekanter, 
firkanter, cirkler, sekskanter, retankler og 
mange flere. Vi kan bygge med dem, be-
skrive dem og undersøge, hvor mange 
kanter  der er. Historien om planeten Geo-
metrieum, hvor Trekantilum og Firkantila 
lever, har inspiretet børnene til at klippe 
trekant-, firkant- og cirkelvæsner, som 
pryder vores vinduer. Op til december har 
vi lavet nisser og juletræer dannet udeluk-
kende af figurer.  

Fællesarbejde i 0. klasse 



Vishma Durrani bor i Senge-
løse og har gået på Sengeløse 
Skole. Nu går hun i 2.g på 
Høje-Taastrup Gymnasium 
og fortæller i dette interview 
om de overvejelser, hun gjor-
de sig, inden hun søgte ind. 
Hun giver også gode råd til 
de unge, der skal til at søge 
ind, og fortæller lidt om Høje
-Taastrup Gymnasium og 
sine fremtidsplaner. 
 
Hvorfor valgte du Høje-
Taastrup Gymnasium? 
”Jeg havde hørt så meget 
godt om HTG fra tidligere 
elever, heriblandt mine sø-
skende, som nu læser til hhv. 
tandlæge og læge på Køben-
havns Universitet, så det var 
ikke en svær beslutning. Jeg 
kom også til orienteringsafte-
nen, hvor man med det sam-
me følte sig meget velkom-
men på gymnasiet, og desu-
den er det også tæt på Senge-
løse.” 
Hvordan kommer du til  
skole? 

”Jeg kører som regel med 
mine forældre, men nogle 
gange tager jeg bussen, hvil-
ket er ret nemt fra Sengelø-
se.” 
 
Hvad er vigtigt at overveje, 
når man skal vælge, hvad 
der skal ske efter folkesko-
len? 
”Det er vigtigt at overveje, 
hvad man egentlig vil. Jeg 
valgte STX på Høje-Taastrup 
Gymnasium for at få det høje 
niveau, som gymnasiet giver, 
og for at kunne vælge hvad 
som helst efter gymnasiet.” 
 
Har du et godt råd til de 
unge, der skal til at vælge 
ungdomsuddannelse nu? 
”Kom til orienteringsaftener 
på de lokale gymnasier. I 
kontrast til folkeskolen er 
fravær meget vigtigt, og der-
for skal man tænke på hver-
dagen med transporttid, lek-
tier, afleveringer og sociale 
arrangementer. For mig var 
starten på gymnasielivet en 

glidende overgang, fordi alt 
var godt tilrettelagt med so-
ciale arrangementer og un-
dervisning, som forberedte 
en til resten af studietiden.” 
 
Er du glad for at gå på Hø-
je-Taastrup Gymnasium og 
hvorfor? 
”Jeg har været superglad for 
HTG lige fra starten. Det er 
et virkelig fantastisk gymna-
sium, hvor der er stor rum-
melighed med engagerede og 
dygtige lærere, som tænker 
på eleverne og er gode til 
bl.a. at fordele afleveringer, 
så alle kan følge med. Ud-
over det faglige er det sociale 
fællesskab også stærkt, og 
man får hurtigt en masse nye 
venner på tværs af klasserne 
og årgangene.” 
 
Hvilken studieretning har 
du valgt og hvorfor? 
”HTG tilbyder mange studie-
retninger, og jeg var selv 
meget interesseret i tre: bio-
teknologi, science og sam-
fundsmatematisk. Jeg endte 
med at vælge science, hvor 
man har studieretningsfagene 
matematik på A-niveau, fy-
sik på B og kemi på B. I fol-
keskolen syntes jeg, at mate-
matik var rigtig svært, og 
derfor var jeg i begyndelsen 
af grundforløbet på gymnasi-
et nervøs for at skulle have 
det på så højt et niveau. Men 
da jeg startede på HTG, blev 
det til mit absolutte yndlings-

fag – matematiklærerne her 
er utrolige dygtige, og jeg 
har udviklet mig rigtig me-
get.” 
 
Hvad bruger du din fritid 
på? 
”Jeg bruger min fritid på alt 
fra lektier og afleveringer til 
sociale aktiviteter. I 1.g blev 
jeg på HTG introduceret til 
Akademiet for Talentfulde 
Unge (ATU), som jeg så 
efterfølgende blev optaget 
på. Det er et superspændende 
og udfordrende diplompro-
gram på to år, hvor man un-
dervises af professorer, no-
belpristagere og eksperter 
inden for forskellige områ-
der. Jeg er rigtig glad for, at 
gymnasiets lærere opfordre-
de mig til at ansøge, fordi det 
klæder mig godt på til frem-
tiden.” 
 
Hvad vil du efter gymnasi-
et? 
”Jeg er ikke helt sikker på, 
hvad jeg vil efter gymnasiet 
endnu. Mine interesser er 
inden for naturvidenskab 
samt matematik, så derfor 
overvejer jeg en uddannelse 
på Copenhagen Business 
School eller på Københavns 
Universitets sundhedsviden-
skabelige fakultet.” 
 
Cecilie Bech Corcoran 
Kommunikationsmedarbej-
der 
Høje-Taastrup Gymnasium 

Inden den 1. marts 2021 skal alle grundskolernes afgangselever, som vil have en ungdomsuddannelse, have søgt 
ind på den skole, de ønsker at gå på.  Det betyder, at ungdomsuddannelserne allerede nu kører kampagner for at 
tiltrække de unge, og i januar løber de årlige orienteringsaftener af stablen. 

  

 

Aut. VVS-installatør 
  
  
Snubbekorsvej 28  
2630 Tåstrup                            Klaus Møller    
kmducati@gmail.com             Tlf. 40 40 83 95 

  



 

  

 

Af Inis Schandorf Johansen 
Social- og sundhedshjælper 

Vi har her på Sengeløse 
Plejecenter været så heldi-
ge, at Sengeløsevennerne 
har søgt Trygfonden om at 
sponsere to dejlige Nihola 
cykler med lad til os, så vi 
også kan komme ud og 
cykle med vores kørestols-
brugere. 
 
De er blevet flittigt brugt, 
og vi er så glade for dem, 
nu hvor det er begrænset, 
hvad der er muligt i disse 
Covid 19 tider. Så en cy-
keltur i det danske land gør 
stor glæde. Og når vejret 
bliver godt igen, kan vi 
komme på lidt længere 
ture. Vi glæder os meget 

til at komme afsted.  
 
Vi takker Sengeløseven-
nerne og Trygforden for 
den meget flotte gave til 
plejecentret   
 
Vi vil give Sengeløseven-
nerne en ekstra stor tak 
for, at de stadig er der og 
sørger for, at der stadig 
bliver hygget om vores 
beboere. De bager småka-
ger, køber is og bestiller 
kage til dem. Beboerne 
nyder det og er så rørt 
over, at Sengeløsevenner-
ne tænker på dem i denne 
tid, hvor besøg og nærvær 
er begrænset.  

Vi nærmer os jul, og jeg 
syntes, det var så underligt 
ikke at skulle gøre klar til 
juleafslutning i Sengeløse 
Senioridræt, hvor jeg plejer 
at donere to juledekoratio-
ner. Vi talte om det her 
hjemme og kom op med en 
idé om at lave et julelotteri 
for foreningens medlemmer. 
Da jeg talte med Jan Løwert, 
var han først lidt tøvende, 
men allerede dagen efter var 
han med på idéen og donere-
de 6 x 1 enkelt bitter. Da jeg 
skrev om det i Sengeløse-
gruppen på Facebook, fik jeg 

til min store overraskelse 
tilbud først fra Beslagssme-
den, fam. Gerner Knudsen, 
der ville donere et rensdyr, 
lavet af hestesko og så meld-
te Christine Trebbien sig og 
tilbød nogle fine sten, hun 
havde dekoreret med nisser 
og jul, så vi nåede i alt op på 
11 gevinster. 

Lørdag aften blev vinderne 
så trukket og i dag har jeg 
været rundt med præmier til 
vinderne i julelotteriet i Sen-
geløse Senioridræt. Jeg blev 
taget godt imod alle 11 ste-

der og jeg fik mange glade 
smil og tak, fordi vi havde 
taget dette initiativ. Jeg kom 
lige fra Karlslunde til Senge-
løse, hvor foreningen har 
medlemmer. Glædelig jul og 
godt nytår til alle i senior-

idrætsafdelingen, og jeg hå-
ber, vi snart kan ses igen. 
 
Venlig hilsen 
Jørn Jordan-Knudsen 

: Præmierne opmarcheret i stuen 
før afgang. 

SGIF Seniorer gik ikke glib af  
julelotteri 

Vinder af juledekoration Leif Nielsen 





 

En cykeltur i den friske luft skaber 
både glæde og rum for nye oplevel-
ser. Det vil beboerne på Sengeløse 
Plejecenter nu få rig mulighed for 
med de to nye cykler, som plejecen-
teret har indkøbt. Det er støttefor-
eningen Sengeløsevennerne, der står 
bag ansøgningen til TrygFondens 
regionale råd i Region Hovedstaden, 
og det glæder foreningens formand 
Birthe Eliasen, at kørestolsbrugere 
på Sengeløse Plejecenter nu kan 
komme en tur ud i det blå og få 
masser af vind i håret. 
 
 - Frisk luft er godt for os alle, og vi 
er meget glade og taknemmelige for 
de nye cykler, som betyder, at bebo-
erne på Sengeløse Plejecenter nu 
kan komme på en tur ud i det blå. 
Det er jeg sikker på vil sprede glæde 
blandt beboerne, som her i disse 
corona-tider godt kan trænge til 
nogle nye oplevelser, siger Birthe 
Eliasen og fortsætter: 

De nye cykler er en drøm, der er 
gået i opfyldelse for alle på Senge-
løse Plejecenter, og jeg ved, at ple-
jecenteret blandt andet planlægger  

at bruge cyklerne til lokale udflug-
ter, fx til det økologiske gartneri 
Grennessminde, og til at køre ud at 
handle. Jeg er overbevist om, at dis-
se cykelture vil øge livskvaliteten 
for beboerne på Sengeløse Plejecen-
ter. 

Det er TrygFondens regionale råd i 
Region Hovedstaden, der har givet 
donationen som led i TrygFondens 
samlede arbejde for at skabe bedre 
trivsel. 

Om TrygFonden 
 
TrygFonden varetager Trygheds-
Gruppens almennyttige arbejde. 
TryghedsGruppen er hovedejer i 
forsikringsselskabet Tryg og skaber 
værdi og tryghed gennem langsigte-
de investeringer og almennyttige 
uddelinger. 
 
Cyklerne blev indviet på Sengeløse 
Plejecenter ved en lille corona-
venlig ceremoni, hvor der blev ser-
veret lidt bobler og chokolade. 

 

x 



Alliken er den mindste af 
vores kragefugle. Cirka så 
stor som en due. I Danmark 
har vi både, ravn, råge, allike, 
skovskade og husskade. Det 
er kun kragen og husskaden 

der må jages, de andre 
er fredet.  
- Jeg tog billedet i min have. 
Et Allikepar havde taget bo i 
en kasse, som jeg egentlig 
havde hængt op til egern, men 

i stedet var Allikerne flyttet 
ind et par år. Jeg havde i for-
vejen kendskab til Alliker fra 
jeg var barn. I nabolaget hav-
de vi en tam Allike, som fløj 
rundt i haverne og blev hånd-
fodret af beboerne, slutter 
Stig Günther.  
Alliken er let genkendelig 
med sine sorte fjer med lyse-
grå nakke og kinder.  
Øjnene er lyshvide som er 
karakteristisk på den sorte 
baggrund. På landet bygger 
den rede i huller i ældre løv-
træer, og den søger sin føde 
på enge og græsmarker. Den 
består mest af insekter, men 

de supplerer med bær og fug-
leæg.  
Med tiden er Alliken søgt 
tættere på bymæssig bebyg-
gelse. Her har de fundet plads 
til reden på lofter og skorste-
ne. Ofte har de været betrag-
tet som skadedyr pga. de til-
stoppede skorstene. En skor-
stensrist har som regel kunnet 
afhjælpe dette. Alliken er en 
social fugl. Så snart ungerne 
er flyvefærdige, søger de 
sammen i store flokke. Man 
hører ofte de ældre fugles 
skrig, der lyder som KA-KA, 
som advarer ungerne mod 
farer.   

Foto: Stig Günther / Tekst:  Gert Lauridsen 

 

Voksen:             Standfugl 
Ungfugle:          Vintertrækker m. sydvest  
Vingefang:        67-74 cm 
Længde:            33 cm 
Vægt:                 220 - 270 g 
Ynglealder:       2 år 
Kuldstørrelse:  4 - 6 æg 
Antal kuld:       1 
Rugetid:            18 - 19 dage 
Ungetid:            30 - 35 dage  
Bestand:            100.000 par i DK 
Orden:               Spurvefugle  
Familie:             Kragefugle 

 

 

 

 

Onsdage kl. 16 - 19.30                      
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1 

Ring 5378 5656 og bestil.

 



 

 

Set gennem historiens briller: 

 

 

Af Niels E. Larsen, historiker 

!790-97 
Skønt vejføringerne i den 
gamle del af Sengeløse har 
ligget fast, siden de blev 
anlagt for ca. 2.000 år si-
den, fik Landboreformerne 
meget stor betydning for 
landsbyens udseende og 
sociale liv.  
Som resultat af udskiftnin-
gerne af jorder og ophøret 
af landbrugets driftfælles-
skab flyttede omkring halv-
delen af befolkningen ud af 
byen og bosatte sig i det 
åbne land.  
Det skete over hele landet i 
løbet af ca. 25 år og var 
aldrig set før. Udflytningen 
omfattede halvdelen af de 
store gårde, og desuden 
blev langt de fleste af de i 
Sengeløse nye husmands-
steder også anlagt ude i det 
åbne land. Det skabte 
"huller" i den krans af går-
de, der omsluttede kirken, 
kirkegården og byens ka-
rakteristiske firkantede for-
te. Det var byens oldgamle 
fællesområde midt i bebyg-
gelsen. Forten blev afgræn-
set mod øst og mod nord 
frem til kirkegårdsmuren af 
den vej, vi i dag kalder 
Landsbygaden. Mod vest 
var kirkegårdsmuren, mod 
øst skellet, mens sydsiden 
fulgte Ved Kæret i hele 
dens længde. I 1790 lå kun 
Klokkerhuset ved den østre 
port i kirkegårdsmuren på 
det gamle ellers ubebygge-
de fællesområde. På forten 
kunne kvæget i græsnings-
sæsonen gå om natten, og 
området kunne bruges til 
alverdens fælles formål. 
Gadekæret var godt til man-
ge ting. Der kunne kvæget 
drikke vand. Og når bon-
dens fastvogn var blevet for 

tør, så hjul og sammenføj-
ninger var blevet for løse, 
kørte han den ud i kæret og 
lod den stå natten over, så 
den kunne suge vand ind i 
træet og blive fast igen. 
Naturligvis var gadekæret 
også godt at have, når der 
udbrød brand, og de skulle 
bruge vand til slukningen. 

Møddingerne 
Dengang havde næsten alle 
gårdene deres møddinger 
liggende ud mod vejene 
Landsbygaden og Ved Kæ-
ret, og kun i foråret blev de 
tømt. I dag kan vi tydeligt 
se, hvor Skyttegården og 
Refsdalsgården havde deres 
møddinger. Hvis vi i dag 
blev udsat for så voldsom 
en stank og så stor en flue-
plage, som disse møddinger 
medførte dengang, ville vi 
finde det både yderst ulæk-
kert og uudholdeligt. Den 
eneste trøst for beboerne 
dengang var, at det var me-
get værre i byerne. 
 

En gåtur i landsbyen  
I gamle dage stank livet så 
fælt som en pestkarantæne-
station, og det var for både 
de rige og de fattige. I dag 
er vi mange, der nyder 
skønheden og charmen i 
den gamle del af Sengeløse. 
Men hvis vi forestiller os en 
gåtur rundt om gadekæret 

og kirkegården i året 1790, 
ville den gøre et uudslette-
ligt og deprimerende ind-
tryk på os. De i alt 18 går-
des og 12 huses små lave og 
lerklinede bindingsværks-
bygninger ville for os frem-
stå som misligholdt. En stor 
del af de kalkede mure ville 
være afskallede og hullede. 
De fleste af de mange strå-
tage ville være helt nedslid-
te med nødreparede huller. 
Stanken fra de åbne mød-
dinger ville være allesteds-
nærværende. Affald, skidt 
og møg ville flyde overalt, 
og de ville være tumleplad-
ser og hjemsted for hærska-
rer af mus og rotter. Hunde-

ne og kattene ville som også 
husdyrene forekomme os 
både små og sygelige. De 
mennesker, vi måtte træffe 
på vor vej, ville gøre et 
voldsomt indtryk på os. Et 
yngre par kunne være vores 
tip-tip-tipoldeforældre, og 
deres børn ville også være 
vores direkte ophav. Folk i 
landsbyen ville forekomme 
os små af vækst. Mange 
ville være både forhutlede 
og nedslidte. Kun få af be-
boerne er over 50 år gamle, 
men de ser alle ældre ud, 
end de er. Både de folk vi 
ville møde og deres klæder 
ville være direkte beskidte. 
Flere eksempler på fysisk 
skadede personer med for-
kert sammenvoksede knog-
ler ville også vise sig for os. 
Vi ville også høre hosten af 
den type, man i gamle dage 
kaldte en kirkegårdsgalpen. 
Beboernes tænder ville væ-
re et uhyggeligt kapitel for 
sig selv, Stort set alle voks-
ne ville mangle flere tæn-
der, og mange ville kun 
have meget få tilbage. Vo-
res aner ville lugte stærkt af 
gammelt sved og skidt. Det 
store flertal ville have lus, 
og på næsten alle ville der 
være mærker efter loppebid. 
Vi ville være stærkt berørte 
og måske direkte chokerede 
over indtrykkene fra en 
sådan byvandring, hvis den 
var mulig.  
De blandt os der har rejst 
meget i verden og også op-
søgt lokaliteter, der ikke 
nævnes i turistreklamerne, 
har mødt sådanne miljøer 
og en så trøstesløs fattig-
dom. Min kone og jeg har 
mødt disse livstruende og 
håbløse livsbetingelser flere 
steder i verden.  

Anne-Kristine Holm  &   
  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    



 

 

Bl.a. har vi mødt denne 
fattigdom blandt de overle-
vende krigsofre i Cambo-
dia, i de inderste landsbyer i 
Gambia, i slumkvartererne i 
Nairobi og i en landsby 
beboet af de udstødte kaste-
løse i Indien. Det gør ondt 
på sjælen. 
 
Opmålingen og nyforde-
lingen af Sengeløses jor-
der 1790-92. 
Sengeløse landsby ligger 
næsten oppe i det nordvest-
lige hjørne af sine jordtillig-
gender og dermed langt fra 
midten. Derfor var en ud-
skiftning af jordene mellem 
gårdene og de nye hus-
mandssteder i den eftertrag-
tede stjerneform ikke mulig. 
Godsejeren på Cathrine-
bjerg Lauritz Lassen, som 
jo ejede al jord og alle byg-
ninger i Sengeløse, havde 
sammen med sin landmåler 
udarbejdet følgende plan: 
De to halvgårde, Vintofte-
gården og Østergård, skulle 
blive i landsbyen og fik 
tildelt jorder på nordsiden 
af landsbyen. Præstegården 
skulle også blive i byen, og 
den fik jorder mod vest 
langs Spangå. De syv gårde, 
Skyttegård, Bondehøjgård, 
Baunehøjgård, Refsdals-
gård, Solbakkegård, Odins-
gård og Langagergård, skul-
le også blive i landsbyen. 
De fik deres jorder tildelt i 
en kvart stjerne med syv 
aflange stykker, som pege-
de mod sydlige og østlige 
retninger. De resterne otte 
gårde blev lagt med Kleve-
højgård syd for Skyttegår-
dens og Bondehøjgårds 
jorder med skel mod vest 
ved Spangå. Det sydøstlige 
hjørne blev delt i fire gårde. 
Nederst mod syd lagde man 
Teglagergård/Grønnegård 
vest for Sengeløsevej, og 
øst for fik Dybendal/

Poppelgård sine jorder. 
Nord for dem fik Dalager-
gård  jorder vest for Senge-
løsevej, og overfor lagde 
man Tvillinggården. Nord 
for den kom først Sten-
bjerggård, dernæst Elver-
dal/Rønnevanggård og helt 
oppe i det nordøstlige hjør-
ne blev Enghavegård ud-
lagt. Nogle gårde er nævnt 
med to navne. Det skyldes, 
at disse gårde ret hurtigt 
efter udskiftningen blev delt 
til to halvgårde.  Nyskabel-
sen i Lauritz Lassens plan 

var udlægningen af 55 hus-
mandsbrug. Det var helt nyt 
i Sengeløse, da der ikke før 
udskiftningen havde været 
husmandsbrug på landsby-
ens jorder. Seks husmands-
steder blev udlagt nord for 
Ole Rømersvej mellem 
Østergård og Enghavegård. 
De fik som de eneste hus-
mænd i Sengeløse tildelt 
lodder af den gode jord. To 
blev lagt med skel mod 
Skyttegård og Spangå. De 
resterende 46 husmandsste-
der blev lagt i to øst-
vestgående rækker nede i 

det sydvestlige hjørne af 
Sengeløses jorde. De hus-
mandsbrug, der blev udlagt 
nede i sydvest, fik ringere 
jord. Den sydlige række 
husmandsbrug fik direkte 
dårlig jord.  
Særlig var den dyrknings-
mæssige værdi af jorderne i 
Hakkemosen meget ringe. 
De husmandssteder lå dog 
på et meget værdifuldt ler-
lag, der kunne anvendes til 
brænding af teglsten. Derfor 
købte L.P. Langgård fra 
1847 og frem de ringe hus-

mandssteder af Cathrine-
bjerg Gods og anlagde Hak-
kemose Teglværk, som 
hurtigt blev landets stør-
ste.  Langgård byggede 
også Hakkemosegård til sin 
familie. De blev dog hurtigt 
trætte af at bo midt i det 
hektiske liv på teglværket. 
Han var blevet en hovedrig 
mand, så han lod en større 
gård opføre ude ved Bal-
dersbrønde, og han opkaldte 
den efter sin kone Charlot-
te, så den flotte nye gård 
kom til at hedde Charlotte-
gård. Senere gik navnet 

videre til bykvarteret Char-
lotteager. På vestsiden af 
vejen Lergraven blev Gal-
gebakkegården senere an-
lagt delvist på de arealer, 
der før havde været hus-
mandsbrug. Moselodderne 
nord for Engbrinken blev 
delt mellem de gårde, der 
ikke ellers havde adgang til 
enge og vand. 
I opmålingerne var der til-
syneladende uregelmæssig-
heder omkring udlægningen 
af skellinjerne mellem går-
dene på sydsiden af lands-
byen. Landmåleren boede 
hos familien på Baunehøj-
gård og blev gode venner 
med værtsfolkene der. Efter 
offentliggørelsen af udstyk-
ningskortene startede et 
rygte i byen om, at Baune-
gården havde fået ekstra 
jordtilliggende på grund af 
venskabet med landmåle-
ren. Det kan være rigtigt, da 
korruption på den tid var 
uhyre udbredt. Stort set alt 
kunne fikses med penge. 
Offentligt ansatte fik meget 
lidt i løn, og de supplerede 
frejdigt deres indkomst med 
alle former for korruption. 
Bøder kunne bortfalde med 
et mindre beløb til embeds-
manden. Alvorligere sigtel-
ser kunne mildnes eller helt 
bortfalde mod betaling. 
Embedsstillinger, også præ-
stekald, blev mere eller 
mindre åbenlyst solgt. I 
disse sager var der ofte et 
noget besynderligt krav til 
den nye embedsmand. Han 
kunne få embedet meget 
billigt, hvis han giftede sig 
med enken efter forgænge-
ren i embedet, og adoptere-
de hendes børn, Dette alt-
ødelæggende uvæsen blev 
først bragt til ophør med 
Grundlovens af 1849. 
 
 
 

Set gennem historiens briller, Sengeløse 1787   (fortsat) 



 

 

Salget af gårdene og afta-
ler om fæste af husmands-
stederne. 
Da jorderne var fordelt, 
skulle Lauritz Lassen be-
slutte, hvem der skulle have 
tilbud om at købe en af de 
17 gårde. Første betingelse 
var naturligvis, at vedkom-
mende kunne rejse de 100 
rd, der skulle lægges i ud-
betaling. Det var rigtig 
mange penge for de aller-
fleste på den tid, så det ind-
snævrede feltet af købere 
ganske betydeligt. Men 
udensogns folk kunne jo 
også byde ind. Godsejeren 
havde også sine favoritter. 
Her i Sengeløse kender vi 
to. Herskabskusken på 
Cathrinebjerg fik lov til at 
købe Bondehøjgård. Gods-
ejerens ven, herregårdsskyt-
ten Lars Jacobsen, blev 
"overtalt" til at købe Ting-
gården. Da landsbytinget jo 
var blevet nedlagt i 1792, er 
gården siden blevet kaldt 
Skyttegården. Køberne af 
de 17 gårde skulle også 
acceptere at overtage gods-

ejerens sociale forpligtigel-
ser i landsbyen. Bl. a. skul-
le de selvejende bønder nu 
betale for driften af fattig-
huset. 
Alt faldt på plads i 1797. 
De 15 gårde på ca. 70 td. 
hver blev solgt til en styk-
pris på 2000 rd.  Køberne  
skulle betale 100 rd. i udbe-
taling. Der var to pantebre-
ve. Første prioritet havde et 
lån på 1.500 rd i enkekas-
sen. Anden prioritet var et 
sælgerpantebrev på 400 rd. 
udstedt af godsejeren. De to 
halvgårde blev solgt for ca., 

det halve. Sengeløse havde 
dermed fået 17 nye jordeje-
re. Foruden de penge Lau-
ritz Lassen fik ind på salget 

af de 17 gårde havde han 
stadig godset Cathrinebjerg, 
som var næsten lige så me-
get værd som hele Sengelø-
se med jorder. Desuden 
ejede han stadig Sengeløse 
Kirke og kirkegården, præ-
stegården og de 55 hus-
mandsbrug. I Vridsløse-
magle ejede han to gårde 
samt nogle gårde i nabo-
sognene. Også efter at have 
solgt de 15 gårde i Sengelø-
se var Lauritz Lassen stadig 
en af Danmarks rigmænd. 
Med en del af sin realisere-
de kapital byggede godseje-

ren en ny og 
givetvis til-
trængt hoved-
bygning på 
Cathrinebjerg 
Gods. Det er 
ikke den, vi ser 
i dag, da den er 
stærkt ombyg-
get. 
 
Landborefor-

mens vindere og tabere. 
At Lauritz Lassen udstyk-
kede 55 husmandssteder i 
Sengeløse, var for ham en 
kløgtig beslutning. Disse 
mange små jordbrug var en 
nyskabelse her i byen. Ved 
at udstykke dem og beholde 
dem som fæsteejendomme 
under Cathrinebjerg Gods, 
som også skulle modtage 
fæstet (lejen) i form af ho-
veriarbejde på godset, hav-
de han i flere generationer 
frem sikret en meget billig 
arbejdskraft til at drive 
Cathrinebjerg. Set med 
vores øjne i dag fik famili-
erne på de små husmands-
steder en hård skæbne. Men 
de kunne dog eksistere på 
de små brug Først langt op i 
1800-tallet blev hoveriet 
langsomt afskaffet for disse 
familier. Den gryende indu-
strialisering med den vold-
somme medfølgende urba-
nisering lettede disse men-

neskers livsvilkår. Alligevel 
var husmandsfamilierne 
langt bedre stillet end de 
stakler, der hverken kunne 
købe gård eller få fæste 
som husmænd. Disse dagle-
jere og tjenestepiger sank 
ned i det der er blevet kaldt 
"Den Sociale Masse-
grav"!  Fattigdommen var 
så hård, at den var direkte 
livsfarlig. Dette pjalteprole-
tariat levede på alle måder 
usle liv helt uden realistiske 
håb om forbedringer. På 
grund af de 55 nye hus-
mandsbrug i Sengeløse blev 
fattigdomsproblemerne her 
mindre end i de fleste andre 
landsbyer i Danmark. Vin-
derne blev de nye selvejere 
på de nyudstykkede gårde 
og Lauritz Lassen. 
 
Landboreformernes  
politiske følger. 
I Sengeløse, som overalt i 
landet, blev landborefor-
merne en stor succes. Ned-
læggelsen af fællesdriften 
og moderniseringen af 
landbruget med selvejet 
medførte stor fremgang i 
landbrugsproduktionen og 
statens skatteindtægter. 
Med Landbohøjskolens 
videnskabeligt baserede 
forskning som generator for 
udviklingen af landbrugets 
teknologi, opnåede samfun-
det stor fremgang. Da an-
delstanken fra England fik 
fodfæste i Danmark, be-
gyndte det at gå rigtigt 
stærkt. Andelsmejerier, 
andelsslagterier og brugs-
foreninger skabte bedre 
forhold for de fleste land-
brug og for store dele af 
befolkningen. 
Landboreformerne blev 
også grundlaget for dannel-
sen af det stærke liberalt 
tænkende politiske parti 
Venstre, som blev og stadig 
er en af hjørnestenene i det 
danske demokrati.  

Set gennem historiens briller, Sengeløse 1787  (fortsat) 



Da de levende lys i Sengelø-
se Kirke blev tændt 1. søn-
dag i advent den 29. novem-
ber, skete det med fredslyset 
fra Betlehem. Som mange 
ved, blev Jesus født i Betle-
hem for nu 2020 år siden. I 
300-tallet har man bygget 
kirken i Betlehem oven på 
fødselsgrotten, hvor Maria 
fødte Jesus. Den imponeren-
de kirke er stadig i brug. 
Hvis man skulle komme på 
de kanter, er den absolut et 
besøg værd. Her brænder 
fredslyset året rundt 24 timer 
i døgnet. Hvert år bliver 
lyset transporteret med fly til 
Wien i Østrig. Her holder 
man en stor fælleskirkelig 
gudstjeneste for fred. Lyset 
bliver derefter sendt rundt i 
Europa med stafet i tog og 
med privatbiler. Den 24. 
november hentede jeg lyset i 
Sankt Laurentii Kirke i 

Roskilde. Siden da har det 
stået her i Sengeløse og 
brændt 24 timer i døgnet, og 
det vil brænde til og med 
julesøndag. Det er en smuk 
tanke, at fredslyset i 
Betlehem hvert år udgår fra 
Jesu fødested i håbet om fred 
blandt mennesker på denne 
jord. Lyset minder os om 
Jesu fødsel julenat, og om, at 
han er verdens lys. Og lyset 

skinner i mørket, og mørket 
fik ikke bugt med det. Sådan 
står der i Johannesevangeliet 
kapitel 1. Det lyser til trøst 
og opmuntring, for fred og 
forsoning, venskab og 
fællesskab. 
Måske har du lyst til at 
komme til gudstjeneste og 
tænde et lys i vores smukke 
lysglobe med fredslyset fra 
Betlehem? Jeg selv holder af 
at tænde 3 lys i hver 
gudstjeneste: et lys til ære 
for Gud og med ønsket om at 
denne gudstjeneste vil være 
til gavn for mennesker, et lys 
for dem jeg har mistet, og et 
lys for de levende. Du har 
sikkert også nogen eller 
noget, du kunne tænke dig at 
tænde lys for. 
Du kan også taget lyset med 
hjem. Hvis du ikke har 
mulighed for at komme til 
gudstjeneste kan det hentes 
uden for kirkens dør efter 
julens gudstjenester. Her 
brænder en fakkel med lyset 
fra Betlehem. Tag en 
lanterne med og modtag den 
evige flamme, bær den ud på 
din kæres grav, hjem på 
julebordet, hen på 
plejehjemmet, ud til et 
menneske der trænger til 
trøst og opmuntring. Vær 
med i stafetten og lad 
flammen i Betlehem blive til 

et hav af lys i menneskers liv 
med ønsket om julens fred til 
trøst og opmuntring. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Tredje søndag i advent 
13. december kl. 17.00 
De ni læsninger 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
4. søndag i advent 
20. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 1, 19-28 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Juleaften 
24. december kl. 12.00 
24. december kl. 14.00 
24. december kl. 16.00 
Lukasevangeliet 2, 1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører til kl. 16.00 
 
Juledag 
25. december kl. 11.00 
Lukasevangeliet 2, 1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
2. juledag 
26. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 23, 34-
39 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Julesøndag 
27. december kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2, 25-40 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
Nytårsdag 
1.januar kl. 14.00 
Lukasevangeliet 2, 21 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
Helligtrekongers søndag 
3. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 2, 1-12 
En af præsterne fra Rønne-
vang 

Fortsættes 

Fredslyset er kommet til Sengeløse 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

1.søndag efter Helligtrekon-
ger 
10. januar kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2, 41-51 
Merry Lisbeth Rasmussen 
2.s efter Helligtrekonger 
17. januar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 2, 1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Sidste søndag efter Hellig-
trekonger 
24. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 17, 1-9 
En af præsterne fra Taastrup 
Nykirke 
 
Septuagesima 
31. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 20, 1-16 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Seksagesima 
7. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 4, 1-20 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
Fastelavn 
14. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 3, 13-17 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før 
hos sognepræsten på 
Tlf.: 43 99 50 24 
 
Andre gudstjenester 
24. december kl. 13.30 
Juleandagt på Bostedet Hol-
me 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
23. januar kl. 11.00, dåbs-
gudstjeneste 

  
  
  
  
  
  
  
  

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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

 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
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 Hans Friis Christensen 
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 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 

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

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

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 

Denne eftermiddag vil sogne-
præst Merry Lisbeth Rasmus-
sen bringe to af vores store, 
kristne tænkere - Søren Kier-
kegaard og K.E.C. Løgstrup - 
i samtale med hinanden, som 
har tænkt dybe tanker om 
godhed og den store kærlig-
hed. Kærligheden er det stør-
ste i et menneskes liv. Når vi 
møder den, skal den marke-
res med ringe, højtidelighe-
der, fest og løfte om at elske 
og ære til døden skiller os ad. 
Alligevel er vi i Danmark 
knap 1,2 millioner voksne 
singler, og over 50 % af ind-
gåede ægteskaber ender i 
skilsmisse. Hvorfor er det så 
svært med den godhed og 
kærlighed, som vi alle håber 
på og ikke kan leve foruden? 
Begge tænkere er enige om, 
at mennesket ikke er herre 
over kærligheden. Enten gri-

ber den os, eller også gør den 
ikke, og vi kan hverken gøre 
fra eller til. 
Men de er meget uenige om, 
hvordan og hvorfor godhed 
og kærlighed opstår mellem 
mennesker: ægtefolk, kære-
ster, venner, familiemedlem-
mer eller blot mennesker 
man møder på sin vej til 
Daglig Brugsen. Kierke-
gaards og Løgstrups tanker 
har stadig samfundsrelevans i 
dag, hvor vi lever i en tid 
med udbredt ensomhed og 
individualisme. Men menne-
sket er ikke skabt til at leve 
alene, plejer vi gerne at sige. 
Vi lever altid i relationer, 
hvor godhed og kærlighed, 
men også fjendskab og mis-
tillid er afgørende for, om 
forholdet kan bestå. 
Ind imellem ordene skal vi 
sammen med kirkens sanger 

Frederikke Simonsen synge 
nogle af julens salmer, og så 
skal vi selvfølgelig have 
gløgg og æbleskiver. Alle er 
velkomne, og kirkebilen kø-
rer. 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Højskoleeftermiddag  
onsdag den 16. december kl. 14.30 

D. 3. marts kl. 10.30-11.15 
begynder et nyt hold af skøn-
ne babyer og mor/far til ba-
bysalmesang i Sengeløse 
Kirke. Skal du og din baby 
være med, så læs videre 😊  

Babysalmesang henvender 
sig til babyer mellem 2-10 
måneder, og det er en helt 
fantastisk måde at være sam-
men med sit barn på. Til ba-
bysalmesang kommer vi gen-
nem mange former for sanse-
lig stimulation af barnet. 
Gennem salmesang, blide 
lyde, bevægelse, berøring 
osv. stimuleres barnets mu-
skel-ledsans, vestibulærsans, 
syns- og høresans. Barnet får 
en stærk oplevelse af kirke-
rummet og den danske sal-
meskat. Babysalmesang er 
tilmed en gylden mulighed 
for at møde og hygge med 
andre barslende og deres ba-
byer. 

Babysalmesangen varetages 
af kirkens kirke-kulturmed-
arbejder Maria Ditlev Rosen-
vinge, som netop har været 
på kursus i babysalmesang 
hos lektor Anne-Mette Riis 
fra Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium. Un-
dervisningen vil forløbe over 
10 onsdage med undtagelse 
af onsdagen op til påske, så 
vi afslutter forløbet onsdag d. 
12. maj. 

TILMELDING:  
Hvis det lyder som noget for 
dig og dit barn, så kan du 
tilmelde jer ved at udfylde 
den digitale tilmeldingsfor-
mular, som du finder på kir-
kens hjemmeside sengeloese-
kirke.dk. Tilmeldingen åbner 
d. 5. januar! Vi ved af gode 
grunde ikke, om vi til den tid 
fortsat skal forholde os til 

corona-restriktioner, men 
under alle omstændigheder er 
der et begrænset antal plad-
ser, så tøv endelig ikke med 
at melde jer til. 

Efter babysalmesangen i kir-
ken vil der være mulighed for 
at få en kop kaffe/the og en 
småkage i sognegården. 

Vi glæder os til at se jer.  

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

Nyt babysalmesangshold begynder onsdag d. 3. 
marts i Sengeløse Kirke 



På grund af corona må vi kun 
være 40 mennesker i kirken 
til hver gudstjeneste – også 
juleaften! Og det er jo slet 
ikke nok. Der vil være man-
ge, som desværre ikke får 
plads. Derfor kan du regne 
med, at alle juledagenes 
gudstjenester vil være med 
skøn julemusik og julesalme-
sang ligesom juleaften. Skulle 
det ikke lykkes dig at få en 
plads, er der stadig mulighe-
der. Der er gudstjenester føl-
gende dage: 
Juleaften kl. 12.00, 14.00 og 
16.00 
Juledag kl. 11.00 
2. juledag kl. 10.00 
Julesøndag kl. 10.00.  
Juledag medvirker mezzoso-
pran Marie Højlund og 
violinisten Anna Egholm. 
Ved julesøndagsgudstje-
nesten den 27. december kl. 
10.00 vil der ud over vores 

faste kirkesanger Frederikke 
Simonsen være deltagelse af 
mezzosopran Marie Højlund. 
Det er nødvendigt med 
tilmelding til juleaftens 
gudstjenester og juledag kl. 
11.00. 
Jeg regner ikke med, at det 
bliver et problem med for 
mange mennesker 
2. juledag og julesøndag kl. 
10.00. Men vil du være sikker 
på en plads, er det en god idé 
at reservere. 
 
Det er også en god idé at 
reservere til nytårsguds-
tjenesten den 1. januar kl. 
14.00, hvor vi får besøg 
klarinettisten Jonas Frølund. 
 
Tilmeldingen sker til 
sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen på e-mail 
LRAS@KM.DK eller tlf.: 43 
99 50 24. Det er muligt at 

indtale en besked på 
telefonsvareren, hvis jeg ikke 
er ved telefonen. Beskeden 
skal indeholde oplysning om 
antal tilmeldte, navn, adresse 
og tlf. nr. på den, der 

tilmelder, så jeg har mulighed 
for at meddele, om der er 
plads eller ej. 
 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Husk at tilmelde dig julens gudstjenester! 
På billedet ser du det smukke juletræ i Sengeløse Kirke 

Husk De ni læsninger tredje søndag i advent den 13. december kl. 17.00! Giv 
dig selv et meditativt pusterum midt i den travle julemåned. 

Rigtig glædelig jul og godt 
nytår til alle unge 
mennesker i Sengeløse!  
2020 har desværre budt på 
rigtig mange aflysninger 
pga. corona-pandemien, og 
det er rigtig ærgerligt!  
 
Jeg glæder mig meget til at 
se jer alle igen, og jeg håber 
virkelig, at vi allerede 
fredag d. 29. januar kl. 16-
20 kan afholde årets første 
ungdomscafé. Når vi igen 
må åbne dørene til kirkens 
ungdomscafé, bliver det 
fredag i de lige uger, som vi 
plejer. Vi mødes i 
sognegården til hygge, 
kanelgifler, kaffe/the, pizza 
fra Marios pizzabar i 
Taastrup, gode snakke, 
kortfilm om et 
samfundsrelevant eller 
eksistentielt emne, brætspil 
og bordtennis.  
 
Og vigtigst af alt: man kan 
komme og være præcis, 
som man er! Tilbuddet er 

helt og aldeles gratis og er 
for unge fra 8. klasse – 
18.år.  
Hold øje med kirkens 
hjemmeside, hvor vi 
løbende vil opdatere, hvis 
der skulle opstå ændringer i 
programmet. Jeg glæder 
mig til at se jer alle sammen 
igen og til gode og 
hyggelige aftener i jeres 
selskab i 2021! 
 
Kirkekulturmedarbejder  

Maria Ditlev osenvinge 

Sengeløse Kirkes I 2021 

Forårets minikonfirmandundervis-
ning for elever i 3.b på Sengeløse 
Skole.  
Torsdag d. 11. februar kl. 
14.15 begynder et nyt hold 
minikonfirmander. 
Minikonfirmandundervisning 
er et frivilligt, folkekirkeligt 
tilbud om indledende 
konfirmationsforberedelse. 
Undervisningen er gratis, og 
alle elever i 3.b. er velkomne – 
uanset om man er døbt eller ej 
😊  
Til minikonfirmand skal vi 
høre fortællinger fra Bibelen, 
lære kirken at kende, synge og 
bede fadervor. Vi skal lege, 
lave rollespil og en masse 
kreative ting. Vi skal spise 
boller og frugt og drikke 
saftevand. Vi skal stille en 
masse spørgsmål og have det 
sjovt og hyggeligt med 
hinanden. 
Hvis det lyder som noget for 
dit barn, så kan du efter nytår 
tilmelde det på kirkens 
hjemmeside 
sengeloesekirke.dk ved at 
udfylde den digitale 
tilmeldingsformular – der er 
plads til alle! 

Jeg glæder mig til hyggeligt 
samvær med jeres søde børn.  
Hvis I har spørgsmål til 
undervisningen, er I meget 
velkomne til at kontakte mig: e
-mail: 
kirkekulturmedarbejder@senge
loesekirke.dk; tlf. 21370733  
 

Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 



Vi er stadig ramt af corona 
hen over julen. Det betyder, 
at der er mange, som ikke 
vil få plads til de to jule-
gudstjenester kl. 14.00 og 
16.00. Så tænkte vi, at vi 
foruden gudstjenesterne i 
kirken ville afholde en uden-
dørsgudstjeneste på pladsen 
foran sognegården med jule-
sang, fakler og højtalere, 
men det måtte vi heller ikke, 
da vi nu kun må forsamles 
10 mennesker. Coronaen har 
også fået den kedelige kon-
sekvens, at vores juleguds-
tjeneste for alle børnene i 
Sengeløse, som vi altid glæ-
der os så meget til, heller 
ikke bliver til noget. Det må 
vi gøre noget ved. 
Derfor havde vi lørdag den 
28. november et kamerahold 
på tre mand på besøg i Sen-
geløse Kirke. Vi skulle opta-
ge to julegudstjenester. Én 
til børn som kan ses på vo-
res hjemmeside og på You-
Tube fra midten af decem-
ber, og én til voksne som 

kan ses samme steder fra 
morgenstunden juleaftens 
dag. 
Til julegudstjenesten for 
børn får vi måske besøg af 
kirkenissen Hulda, som jo 
altid plejer at komme og 
hilse på alle børnene. Men 
nu må vi se, om hun dukker 
op i år.  
På det ene billede flyver en 
drone, som tager billeder. 
Optagelserne var både ude 
og inde. Vi var på arbejdet 
fra kl. 9.00 - 18.00. Det var 
en hård dag, men også 
spændende. 
Vi håber at I har lyst til at se 
med og synge de gode 
julesalmer sammen med os. 
Salmeteksten kommer til at 
rulle ned over siden. Jeg 
opfordrer til, at man finder 
sig en god stol i stuen, 
skænker et glas vin til de 
voksne, lidt saft til børnene 
og lidt julegodter i skålen. 
Vi mødes på nettet! 
 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Vær med til julegudstjeneste i 
Sengeløse Kirke på nettet 

Velkommen til en spænden-
de nytårskoncert, som byder 
på pragtfuld og festlig musik 
fra barokkens tidsalder (1600
-1750). Ensemble Barocca 
vil - med sin sans og passion 
for barokmusikkens mægtige 
traditioner samt brug af ori-
ginalinstrumenter fra denne 
tidsalder - invitere os på en 
autentisk rejse i en tid, hvor 
musikhistoriens største kom-
ponister som Bach, Händel 
og Vivaldi herskede, og en 
tid, hvor der blev kompone-
ret masser af herlig musik 
fuld af substans og med dybt 
indhold. Vi skal bl.a. lytte til 
smuk kantate-musik og 
gejstlige sange, når ensem-
blets sangsolist, Christine 
Nonbo Andersen, vil fylde 
kirkerummet op med sin 
skønne sopranstemme. Chri-
stine er uddannet ved Det 
Kgl. Danske Musikkonserva-
torium i 2014. Hun favner et 
alsidigt repertoire og bevæ-
ger sig med stor autenticitet 
mellem de forskellige stilar-
ter, men brænder især for 
den tidlige vokalmusik. Med 
op mod 55 koncerter om året 
er Christine en efterspurgt 
ensemblesanger. Hun har 
siden 2014 været fast med-
lem af vokalensemblet Musi-
ca Ficta og har senest vundet 
en fast stilling i DR Vokal-
ensemblet. Ensemble Baroc-

ca, som, udover Christine 
Nonbo Andersen, består af 
Tinne Albrechtsen 
(barokviolin), Maria Rosen-
kilde Qvist (barokcello) og 
Babett Hartmann (cembalo),  
ynder med særlig passion 
barokmusikken opført på 
originalinstrumenter og er 
stærkt repræsentativt for 
musikbevægelsen, som søger 
barokmusikkens autentiske 
klang og opførelsespraksis i 
forhold til bl.a. tonestem-
ning, spilletempo, buestrøg 
og frasering. Ensemblets 
medlemmer har en bred 
kammermusikalsk erfaring 
og spiller koncerter med et 
begejstret nærvær både in-
ternt og i formidlingen til 
publikum. Til nytårskoncer-
ten vil Ensemble Barocca 
opføre musik af bl.a. Händel, 
Vivaldi og Telemann. 
Efter koncerten inviterer 
menighedsrådet til et glas 
champagne og en kransekage 
i sognegården. 
 
Billetter á 50 kr. kan købes 
onsdage og torsdage på 
kirkekontoret 9.00-14.00 
fra den 2. december 
(undtaget mellem jul og 
nytår) eller ved indgangen 
på selve koncertdagen.  
OBS! På grund af en be-
grænsning på antal frem-
mødte ved større arrange-
menter i kirken og i sogne-
gården opfordres man til 
at købe billetter på for-
hånd.  

Nytårskoncert med Ensemble 
Barocca lørdag den 9. januar 



 

Sygdom og død er ikke et 
teknisk uheld. Det er en 
pandemi heller ikke. Det er 
en del af vores livsvilkår. 
Alligevel bilder vi os ind, at 
et langt liv er en rettighed. I 
stedet for at måle livet i 
længden, skulle vi hellere 
måle det i højden. Måske 
handler tilværelsen ikke om 
at undgå at dø, men at finde 
noget at dø for. Hvad er det 
der gør, at vi er mere optaget 
af vores egen krop end vores 
elskede krop? Og hvad er det 
for mekanismer, der får os til 
at fokusere på, om maden er 
økologisk og fedtfattig frem 
for at være optaget af, at den 
skal smage vidunderligt og 
spises i godt selskab? Tiden 
er inde til at sætte 
spørgsmålstegn ved, om det 
er så sundt at være sund, 
som vi bilder os ind. Corona
-krisen har vist os, at vi 
alligevel ikke har kontrol 
over ret meget. Det giver os 
en chance for at sætte livet 
mere på spil, end vi gør i 
øjeblikket.  

Poul Joachim Stender er 
præst, forfatter, madskribent 
og rejseleder. Har udgivet 
adskillige bøger. I 2019 
bogen Hullerne i livet – og 
livet i hullerne med lægen og 
sexologen Jesper Bay-
Hansen. I 2020 udkom Jesus 
Trip – en rejsebog til Israel.  

Der er gratis adgang. 
 

Kulturaften med sognepræst og forfatter 
Poul Joachim Stender: ’Gud, sex og mad 
et oprør mod det sundhedsramte Danmark’.  
Tirsdag den 2. februar kl. 18.30.  

Stedet er som altid 
sognegården 
Landsbygaden 68.  
 
Aftenens nytårsmenu 
den 6. januar er laks 
med hollandaisesauce og 
hvide kartofler. Den 3. 
februar skal vi have 
brunkål mede flæsk og 
medister. Til aftenens 
traktementer hører som 
altid enten et glas vin, en 
øl eller en vand, og efter 
maden er der kaffe og te 
med kage. Hele 
herligheden koster 75 kr., 
som betales på dagen.  
 
Onsdagsklubben er for 
enker, enkemænd og 
andre, som bor alene, som 
har lyst til at dele et 
måltid mad. Vi mødes 
hver første onsdag i 
måneden kl. 18.00. Vi 
plejer at være en stor flok, 
og stemningen er snaksom 
og meget hyggelig.  
 
Kunne du tænke dig at 
være med til 

nytårsmiddagen, skal du 
tilmelde dig hos Lonny 
Petersen på e-mail: 
lonny.bp@gmail.com 
eller på telefon 22 51 62 
67 senest mandag den 4. 
januar.  
 
Tilmelding til den 3. 
februar skal ske senest 
mandag den 1. februar 
samme sted. Hold dig 
ikke tilbage. Du vil blive 
taget godt imod af de 
mange søde mennesker. 
Husk! Vi passer på 
hinanden under corona 
pandemien, og vi sørger 
for at overholde 
myndighedernes 
anvisninger. 
SE PÅ VORES 
HJEMMESIDE OM 
ONSDAGSKLUBBEN 
ER AFLYST PÅ 
GRUND AF 
CORONA. KIRKENS 
HJEMMESIDE ER: 
WWW.SENGELOESE
KIRKE.DK 
 

Næste gang vi mødes i 
Onsdagsklubben, er den 6. januar 
og den 3. februar begge dage kl. 
18.00.  

 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 

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 

  
Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 70 2111 99 
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