
Loppemarkedet lørdag kl. 15.00, der var 
enkelte, der trodsede regnen.  
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Læs i avisen om: 
 

Sengeløse på  
El-bils-landkortet 

 
 

Bornholm - en dejlig ø 
 

 

Danmarks lækreste 
museum ligger måske  

i Sengeløse 
 

 
 
 
 
 

Gule ærter 
 
 
 
 
 
 
Koncert i kirken 

 
og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

18.–20. oktober 

Deadline: 
7. oktober   

2014 

 

2CV en populær  
bil i Sengeløse 

Taastrupæblet har  
en god smag 

Ole Rømer har  
fødselsdag 

Søndag kl. 13.15 pladsen var tom, og 
resten af dagen druknede i regn, regn og 
atter regn. 



 

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

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86 
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97 
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24 
 
 

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

Der er deadline 7. oktober 2014 
Avisen udkommer 18. - 20. oktober 2014 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20   4399 8507 / 2465 1099  
E-mail jens @bertelsen.mail.dk 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

Næstformand: Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 
4030 5232    

Amatørscene: Marianne Neumann, Hultoften 33                  2990 3693 
 
Fodbold:                Martin B. Larsen, Spangåvej 18A                  3057 1670 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                     4030 5232 
 

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

Senioridræt  Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                           2970 7740    

Volleyball:              Birthe Olesen, Landsbygaden 62. 2840 1130 
 

Festudvalg: John Jørgensen, Kirkestien 12 .................     5122 1217 
 

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

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

  

Sengeløse Pensionistforening 
afholder bankospil den 7. oktober 2014 kl. 19.00. 

Vi har ryddet grundigt op i gemmerne, så vi holder 
Loppemarked 
lørdag d. 27. september kl. 10-14  på Industribakken 10, 
Sengeløse. Vi stiller tingene op i garagen, så vi aflyser ikke 
på grund af regn. 

Sengeløse Erhvervsforening afholder generalforsamling lørdag 
den 27. september 2014 kl. 17.30-18.30 på Sengeløse Kro. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 21.09.14 på 
mail:sengeloese@minibusser.dk 
 

Kl. 21.30 åbner kroen dørene for alle, der har lyst til en dans  
v. bandet ”Aniway”, som Sengeløse Erhvervsforening står for.  
Der er fri entré og dans. 
 
 

Erhvervsforeningen i Sengeløse afholder arrangement på Sengelø-
se Kro d. 27. september  2014 med fr i adgang fra kl. 21.30. Der  
er dans og bar hele aftenen.  Mulighed for at købe natmad mv. 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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



Vi bragte tidligere i år en om-
tale af Tåstrupæblet. Vi fortal-
te, at træet nu var opformeret 
igen og kunne købes hos 
Grennesminde så længe lager 
haves. Dette fik Torben Friis, 
som oprindeligt fandt træet, til 
at ringe til bladet. Han ville 
gerne have lov til at vise os 
det oprindelige træ, som nu 
stod i hans have. Samtidig har 
vi fået den helt rigtige historie 
bag fundet af træet, som nu 
står frodigt og flot i Torbens 
have på Klevehøjvej: 
- Jeg fandt det som et lille 
kernetræ i jorden her bag ved i 
kanten af marken. Det så sødt 
ud, så jeg tog en gren af og 
podede den på en Gråsten-
stamme heromme i haven. 
Dvs. at Gråsten-stammen er 

ammetræet, men hvilke træer 
der er ”forældre” til det lille 
kernetræ, er der jo ingen, der 
ved.  Normalt går der 2-3 år, 
men her gik der 14 år, før det 
bar. Men så kom der til gen-
gæld et pragtfuldt æble. Ikke 
så stort, rødt på solsiden og 
grønt på skyggesiden. Frugt-
kødet er hvidt og sødsyrligt i 
smagen. Da det var så godt, 
tog jeg et æble og gik op på 
Rådhuset til vores forrige 
borgmester Anders Bak og lod 
ham smage det og fortalte 
historien. 
- Før i tiden var det jo almin-
deligt med egnsæbler, men vi 
havde ikke nogen hverken i 
Sengeløse eller Taastrup. For 
at vinde ham for sagen, fore-
slog jeg, at vi kaldte det Taa-

strupæblet, så ville han få det, 
og han var straks med på idé-
en, forklarer Torben og fort-
sætter sin fortælling:   
- Herefter fik jeg fat i en frugt-
træsavler i Slagelse. Han fik 
alle rettighederne til træet kvit 
og frit, hvis han ville gå i gang 
med at opformere træet. Borg-
mesteren bestilte straks et 
antal træer, som nu er placeret 
rundt omkring i kommunens 
institutioner, men herefter gik 
det i glemsel. 
Så for 3-4 år siden henvendte 
jeg mig til den nuværende 
borgmester, Michael Ziegler, 
og gjorde ham opmærksom på 
træet. Jeg foreslog, at han fx 
brugte det som gave til udefra 
kommende gæster, men det 
var han slet ikke med på. Nu 

er det alligevel vækket lidt til 
live igen, fordi Grennesminde 
har taget det hjem. Det glæder 
mig også, at Pometet har opta-
get træet i deres samling, så 
man nu også kan købe en po-
degren, hvis man vil dét. 
- Det glæder mig, fordi det 
faktisk er et godt træ, og det 
har endda vist sig, at det er 
resistent over for skurv og 
andre plantesygdomme. Det er 
fantastisk at tænke på det store 
held, som det var, at jeg nær-
mest snublede over træet på en 
tur med hunden. Når man 
laver træer af æblekerner, er 
chancen ellers én til en million 
for at resultatet bliver spise-
ligt, siger Torben Friis til 
sidst.    
 

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

Uhm, det smager dejligt… 
Vi har besigtiget og smagt det første Taastrupæble, og vel at mærke fra det allerførste træ af slagsen! 

Det første Tåstrupæble, her på en Gråsten-stamme.      Fotomodellen hedder Livia Friis, som var på besøg den dag.   



Hvor intet andet er anført, gælder priserne fra den 19. sept. til den 26 sept. 2014 
Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 L Carmina Luna i box  
Pr. stk. kun 99,00 kr.  

 
Hel svinekam 

 min. 4 kg, 159,00 kr. 

 

Vi giver 10% på alle varer 
på bornholmer-reolen!

 



Nede på  Agrovej nr. 1, ca. 
3 km. sydøst for Sengeløse, 
ligger det danske pomet. 
Denne fremragende forsk-
ningsinstitution, som samti-
dig er et meget vigtigt 
museum, er ret upåagtet i 
vores lokalsamfund. Det 
fremmedartede ord pomet 
kommer fra det latinske 
”ponum”, som kan oversæt-
tes til ” frugt på træ”, og det 
er netop, hvad Pometet og 
dets forskning handler om. 
 
Pometet er et barn af Den 
Kongelige Veterinære Land-
bohøjskole, som ved de 
sidste rationaliserende sam-
menlægninger af vores vi-
deregående uddannelses- og 
forskningsinstitutioner blev 
en del af København 
Universitet. Det gamle po-
met lå ved Landbohøjskolen 
på Frederiksberg. Daværen-
de professor Anton Pedersen 
indsamlede i 1940`ne et 
stort antal danske frugt- og 
bærsorter. Pladsen ved 
Landbohøjskolen blev efter-
hånden for trang, og man 
begyndte at lede efter en 
anden lokalitet, hvor man 

kunne opbygge og udvikle 
et større pomet. Valget faldt 
i 1956 på Højbakkegården 
ved Snuppekorsvej mellem 
Vridsløsemagle og Taastrup. 
Dette valg afstedkom nogen 
diskussion, da en del af 
beslutningstagerne fandt 
Højbakkegårds jorder ueg-
nede til frugtavl. Tiden har 
dog vist, at man godt kan 
dyrke frugt på det sted. 
 
Under ledelse af professor J. 
H. Wanscher blev Pometet, 
mest med frivillige stu-
derendes arbejdskraft, i 
1956-57 etableret på 
Højbakkegård. Først ind-
drog man 6 ha. til formålet, 
men ret hurtigt måtte man 
tage 2 ha. mere for at dække 
behovet. Disse 8 ha., 
svarende til ca. 14,5 tdl., er i 
dag tilplantet med ikke 
færre end 750 sorter af 
æbletræer, hvoraf ca. 250 
sorter er af dansk op-
rindelse. Desuden rummer 
denne samling af levende 
frugttræer og buske 100-200 
sorter af andre frugtarter, ca. 
200 sorter af jordbær og 
mange flere spændende ting. 

Pometet er altså vores 
genbank for frugttræer og –
buske, og man må i sandhed 
sige, at det er et særdeles 
levende museum. Foruden 
at passe de mange træer og 
buske, driver Pometet også 
undervisning samt forskning 
for København Universitet 
og andre. 
 
Videnskabeligt deltager 
Pometet bl.a. i et samar-
bejde med de andre nordiske 
lande i Nordisk Genbank. 
Formålet med dette arbejde 
er at bevare genetiske 
ressourcer inden for plante-
avl til dyrkning i et bestemt 
klimaområde. 
 
En gang om året holder 
Pometet ”åbent hus”. I år 
er det søndag den 28. 
september fra kl. 10.00-
16.00. Det foregår natur-
ligvis på Agrovej nr. 1, som 
er en sidevej til Snup-
pekorsvej ca. en km. mod 
øst fra Sengeløsevej. 
 
Der åbenbares et meget 
smukt skue, når man ved 
”åbent hus” arrangemen-

terne går mellem rækkerne 
af frugttræer, som står med 
hængende grene bugnende 
af dejlig, moden og pluk-
keklar frugt i mange 
forskellige farver og stør-
relser. I æbleplantagen fin-
der man alle de gamle 
yndlinge. Naturligvis også 
de danske sorter. Der er 
Gråsten, Ingrid Marie, 
Fillippa, Bodil Neergård, 
Guldborg, Pederstrup, Skov-
fogedæbler, Møllers Venus 
og mange, mange flere. 
Nogle af de her nævnte 
sorter er naturligvis blevet 
plukket den 28. september. 
 
Det meget venlige og 
kompetente personale for-
klarer om frugt- og bæravl. 
Der er rundvisninger og 
smagsprøver. Det er en ren 
fornøjelse, særligt hvis vej-
ret er godt. 
 
Og husk det så kære borger i 
Sengeløse sogn: ”I Danmark 
er det os, der lever nærmest 
ved kundskabens træer, og 
vi har langt det største og 
flotteste udvalg.” 

Pometet, måske Danmarks lækreste museum 
Den enestående samling af frugttræer og –buske holder åbent hus  
søndag den 28. september fra kl. 10.00-16.00 

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 



Lørdag den 30. august holdt 
Kastrup kroket forening 
(ved Vordingborg) et ”Gule 
ærter” stævne i Over Vin-
dinge forsamlingshus. For-
samlingshuset ligger ved 
siden af skolen, og det var 
deres baner, der blev spillet 
kroket på. 
Der ankom allerede spillere 
fredag eftermiddag. Der 
blev sat campingvogne og 
teltvogne op, så der kunne 
overnattes fra fredag til 
søndag. 
Fredag aften blev der serve-
ret mørbradgryde og deref-
ter gik nogle ud og spillede 
lidt kroket. 
Lørdag morgen var der 
morgenmad for de overnat-
tende, lidt spil lørdag for-
middag og fra kl. 11 kom 
resten af spillerne til stæv-
net, der blev serveret fro-
kost for dem, som havde 
bestilt det, fint smurt smør-
rebrød. Så blev der spillet 
kroket. Ca. 80 kom for at 
spille. Sidst på eftermidda-

gen, ble der lukket op for 
vandet – regnvejr - og vi 
blev godt våde, i hvert fald 
dem, som ikke havde spillet 
færdig. 
 
Lørdag aften efter stævnet 
fik alle deltagerne gule ær-
ter - til dem som ikke spiste 
gule ærter, var der klar sup-
pe. 
 
Søndag morgen var der igen 
morgenmad til dem, som 
overnattede. Der blev invi-
teret til 2.dags gule ærter til 
frokost, de var rigtig gode. 
Også søndag formiddag var 
der mulighed for at spille, 
indtil det igen regnede. 
6 spillere fra Sengeløse 
kroket deltog. 2 gik hjem 
med præmie – flot -. 
Alt i alt en rigtig fornøjelig 
weekend. 
 

Erik Hansen 

En fornøjelig kroketweekend 
med gule ærter 

I anledning af  Sengeløse 
Gymnastik- og Idræts-
forening’s 110 års jubilæum 
til november 2014 udlodder 
SGIF en præmie til den, der 
kan finde på det bedste slo-
gan til vores forening. 
Send dit forslag til vores nye 
slogan til 
sgif.konkurrence@gmail.com 
senest d. 10. oktober 2014. 
Husk at angive navn, adres-
se, alder, mail og mobil nr. 
Hovedbestyrelsen udvælger 
det bedste forslag, som vil 
blive afsløret ved 

SGIF- Fællesidræts turne-
ring i høvdingebold d. 7. 
november 2014 kl. 16.30 i 
Sengeløsehallen, hvor vi 
også byder på kaffe og kage 
til alle der kommer forbi. 

I år fylder Sengeløse Gym-
nastik- og Idrætsforening 
110 år. 
I den anledning vil SGIF’s 
hovedbestyrelse meget gerne 
have taget et gruppefoto af 
alle vores medlemmer.   
Billedet bliver taget d. 24. 
september kl 16.00 ved 
Sengeløsehallen enten ude 
eller inde afhængigt af 
vejret, og vi beder alle 
medlemmer om at møde op, 
så I kan komme med på 
vores fælles foto. Vi ønsker 
bl.a. at bruge billedet på 
hjemmesiden, facebook, en 
kommende SGIF jule-
skrabekalender, og evt. i 
andet trykt materiale fra 
SGIF.  

For at vi kan være sikre på, 
at der møder så mange som 
muligt op, må I meget  
gerne tilmelde jer arrange-
mentet på klubmodulet på 
følgende webadresse: 
 www.sgifgymnastik.klub-
modul.dk under ’Event’. 
 
Ved evt. spørgsmål kan man 
kontakte SGIF’s hoved-
formand Jens Bertelsen 
(43998507/24651099); eller 
et af forretningsudvalgets 
medlemmer: Ulla Bang 
Hyldgaard (40305232) eller 
Birthe Olesen  (43999105/ 
28401130)  
 

Konkurrence:  
Find det bedste  
slogan til SGIF  

Gruppefoto af alle SGIF’ere 



Er der nogen friske piger i 
Sengeløse, der har lyst til at 
være med i et spændende og 
indholdsrigt Lions-liv?  
Vi er for tiden 13 medlem-
mer i klubben, der mødes 2. 
og 4. tirsdag i hver måned i 
"Pulsen Ned"  ved Taastrup 
Idrætshal. Første møde er et 
klubmøde, det andet er mere 
på det sociale plan, enten i 
klubben eller på en spæn-
dende tur. Vi har et godt 
sammenhold i klubben og 
mange gode fælles oplevel-
ser. 
 
På vores hjemmeside - 
www.hedeland.lions.dk - 
kan du læse om vores aktivi-
teter. Der er nogen af dem, 
alle medlemmer er involve-
ret i, og andre er der kun et 
par stykker. Der er mulighed 
for at vælge sig ind på en 
aktivitet, som man gerne vil 
deltage i, enten i selve plan-
lægningen, eller man kan 
være med som hjælper.  
Vores sidste aktivitet var 
kræmmermarkedet i Ishøj, 
hvor vi stod for kaffeteltet 
og en af Carlsberg boderne. 
Det er en af de største aktivi-
teter, men samtidig er det 
også hyggeligt at være med. 
Der var godt gang i omsæt-
ningen, især om lørdagen, så 
det giver sikkert et godt 

overskud til Lions hjælpear-
bejde. 
Vi har også været med på 
Roskilde Dyrskue, hvor vi 
tjekker billetter, og har vag-
ter af ca. 3 timer alle 3 dage. 
Det er også en hyggelig akti-
vitet, hvor man kan have 
mange sjove oplevelser. 
Næste aktivitet bliver kon-
certen i Rønnevang Kirke 
med Kim Sjøgren, den 5. 
oktober kl. 16.00. Hvor vo-
res opgave bliver at rekla-
mere for koncerten og sælge 
billetter. 
 
Desuden har vi hvert år i 
april måned en "Tøsemesse" 
i Taastrup Medborgerhus, 
som i år havde 10 års jubilæ-
um.  
Der er mange udstillere, der 
stiller op hvert år, men der 
kommer også altid nye til. 
Vores opgave er at tiltrække 
nogen spændende udstillere, 
reklamere for messen og 
skabe en hyggelig stemning 
på dagen både for udstillerne 
og de besøgende.  
Er du interesseret i at høre 
mere om klubben og et 
eventuel medlemskab - kon-
takt os på 51201002, eller 
send en mail på - hede-
land@lions.dk 

Vi har haft travlt i Lions Hedeland, 
derfor kunne vi godt bruge lidt  
flere medlemmer. 

Landsmesterskaber i kroket 
Erik Hansen og Ole Holm deltog for Sengeløse 

Det gik ikke så slemt, som vi 
havde frygtet, da Erik og jeg 
tog til landsmesterskaber i 
Skørping. 
Vi mødte friske og udhvile-
de op lørdag morgen efter at 
have sovet i 60 cm brede 
køjesenge. ( vi er jo rigtige 
mænd 100 kg. + ). 
Morgenmaden  var fin, og vi 
startede dagens kampe. 
Vennerne i Sengeløse havde 
advaret os ! Alt over 1 point 
i kampene var godt (jyderne 

er bare så gode ). Vi vandt 
første kamp - dagen var red-
det. De øvrige kampe tabte 
vi, men med 6-7 og 16 point, 
så det var da bedre end vi 
havde forventet. 
Da frokosten også var god, 
havde vi en ualmindelig god 
oplevelse og kunne returnere 
til Sengeløse med oprejst 
pande. 
 

Ole Holm 



To seje el-bilsentusiaster Ebbe 
Pedersen og Henrik R. Scheel 
har meldt sig og er blevet god-
kendt til at deltage i det stadig 
mere ambitiøse Øresunds el 
rally der foregår i weekenden 
den 20. og 21. september med 
start fra Frederiksberg og rute 
via Helsingør og gennem Sveri-
ge tilbage. 
De to gæve sengeløsefolk har 
fundet sammen i deres entusias-
me for el-biler. 
Henrik har mange års erfaring 
med el-biler og har senest delta-
get i Øresunds-Rally i 2013 med 
sin Peugeot 105 Electric fra 
1999. 

Ebbe vandt pendlerduellen i 
2009, og blev kåret som Dan-
marks bedste bilist af vejdirek-
toratet. 
De kører i Ebbes bil, som er en 
Renault Fluenze af ny dato, men 
købt brugt fra boet efter Better 
Place. 
Udover at de deltager i selve 
Øresundsrallyet, vil de efterføl-
gende indgå i Guiness-rekord-
forsøget, hvor det gælder om at 
få lavet den største parade af el-
biler over en bro nogensinde. 
Det sker fra slutdestinationen 
som er Malmø. Rekorden nu er 
på 100 biler og stammer fra 
Japan. 

Sengeløse på el-bils-landkortet 

Tusind tak for en herlig Lady Lunch. Vi er så glade og taknemmelige for, at det lykkedes. Alle, der deltog, var med til 
at gøre dagen til en kanon fest i selskab med så mange skønne damer. End ikke skybrud kunne forhindre os i at give den hele 
armen. Jeres opbakning til arrangementet betyder alt.  

Kærlig hilsen Anne & Gitte  

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

 

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 



I mange år var fredag aften 
på loppemarkedet med spis-
ning og revy lidt af et til-
løbsstykke, og mange sav-
nede det, da den af forskelli-
ge grunde måtte ophøre for 
et par år siden 
 
Det gav ideen til, at Bjarne 
Hansen og Henrik Marborg 
fandt på at gentage den 
gamle teltunderholdning, 
der var på ”Langagergaard”, 
og med lidt inspiration fra 
begavede revysøstre i Stub-
bekøbing og fra Nykøbing 
F. Revyen skabte de sam-
men med Karsten Riegels en 
verden af amatørscenens 

generede kræfter, et brag af 
en forestilling. 
 
Lidt lokalt islæt var der også 
med åbningssang af Michael 
Jacobsen og afsyngning af 
en Sengeløsesang. 
 
Hele arrangementet var 
holdt på et jordnært plan 
med symbolsk betaling og 
sammenfattet af Mette Ska-
gen.  
En form for underholdning 
der tåler gentagelse. 
 

 
Kurt Søborg 

  

Forrygende fredagsaften  
Medbragte madkurve og naboer skabte opløftende 
stemning i teltet. 

SGIF kroket´s mixturnering med deltagere fra helet landet 
blev igen i år en stor succes. De mange deltagere spillede  
med festligt humør 3 kampe hver, før de mange puljevindere 
var fundet. Atter et vellykket stævne. arrangeret af SGIF kro-
ket 

Hvor loppemarkedet var uheldigt 
med vejret, var der 136 deltagere, 
der nød det gode vejr til en vellyk-
ket kroketturnering på Sengeløse 
idrætsanlæg om mandagen 

Hele kroketafdelingen deltog aktivt, 
for at gæsterne skulle få en god dag. 

JH planter som altid en god sponsor 

En glad og til-
freds formand 



I perioden fra 1934-55 lå 
Citroën i spidsen af 
bilindustriens kapløb om at 
være først med det sidste. 
Firmaets grundlægger, André 
Citroën, gik i 1933 konkurs 
med sin bilfabrik; men 
familien Michelin, der ejede 
dækfirmaet af samme navn, 
overtog bilfabrikken Citroën 
og kørte den videre, indtil den 
blev overtaget af P. S. A. 
gruppen, hvor bilmærket 
Peugeot danner grundstam-
men. 
Manden bag Citroëns ny-
definerende og skelsættende 
modeller fra 1934-55 var 
Andre Lefebvre, en af de 
dygtigste og mest innovative 
bilingeniører nogensinde. Han 
var chefkonstruktør bag 
kæmpehits som Citroën TR 7, 
11 og 15 fra 1934, Citroën 
2CV fra 1948, Citroën DS fra 
1955 og varevognen HY. 
Sidstnævnte er måske ikke så 
kendt som de førstnævnte tre, 
men måske kan det hjælpe på 
hukommelsen at tænke på 
”Olsenbanden i Jylland”. Den 
tur foregik i en stjålet Citroën 
HY. Fra 60’erne og 20 år 
frem anvendte Politiet Citroën 
HY som ”salatfad” og 
”skovtursvogn”. I hele sin 
karriere hos Citroën arbejdede 
Lefebvre tæt sammen med 
italieneren Flaminio Bertoni, 

som designede Lefebvres 
biler. Et mageløst samarbejde 
mellem en genial ingeniør og 
en ligeså gudbenådet 
kunstner. Deres biler var alle 
ved deres præsentation mere 
end 20 år forud for deres tid. 
De var alle både langt bedre 
konstrueret og med meget 
bedre køreegenskaber end 
nogen anden bil i de 
respektive klasser, og det 
uanset pris. 
 
Citroën 2CV var så speciel 
både i sin fremtoning og 
køremåde, at den må 
behandles i en kategori helt 
for sig selv. De første 
prototyper blev fremstillet 
lige før krigen. Det lykkedes 
franskmændene, at holde 
projektet hemmeligt for den 
tyske besættelsesmagt, og 
efter krigen begyndte 
produktionen i 1948. Med 
løbende forbedringer forblev 
den i produktion i 42 år til 
1990. Den blev fremstillet i 
fire hovedversioner, en 
almindelig firedørs person-
vogn, varevogn, pickup og 
som terrænvogn med 
mulighed for firehjulstræk. 
Sidstnævnte blev kaldt 
Mehari, arabisk for dromedar, 
og den blev yndling for det 
franske militær og blandt 
franske vinbønder. 

Baggrunden for 2CV var helt 
anderledes end for nogen 
anden bil. Lefebvre og 
Bertoni fik til opgave at skabe 
et billigt og robust køretøj til 
den franske landbobefolkning. 
Dette køretøj skulle kunne 
køre mindst 50 km/t., det 
skulle kunne køre med to 
personer, en sæk med 50 kg 
kartofler og en kurv med æg 
over en ujævn mark uden at 
æggene knækkede. Endvidere 
skulle vognen være så høj, at 
landbofamilien kunne køre til 
byen eller i kirke iført høj hat. 
Disse krav mødte 2CV lige 
fra begyndelsen. Gennem den 
lange produktionstid bestod 
de løbende forbedringer først 
og fremmest i, at den fik 
stadig større og kraftigere 
motorer, og det var absolut 
også tiltrængt. De første 
havde kun 9 hk. Så kom den 
med 12 hk, så 18 hk og til slut 
med 29- og endda 33 hk. 
Motorstørrelsen steg fra kun 
375 ccm til den sidste på 602 
ccm. Alle disse meget små 
motorer var tocylindrede, 
luftkølede twinmotorer af 
boxertypen. De fire gear blev 
skiftet med en panelgearstang, 
et såkaldt paraply-gear. 
Vognen vejede små 600 kg, 
var chassisbåret med 2,4 m 
mellem akslerne, 3,86 m lang, 
1,48 m bred og 1,60 m høj. 
Med den ”store” motor kunne 
den køre op til 120 km i 
timen, og den klarede 17-20 
km på en liter benzin. 
Få biler har delt bilfolket så 
stærkt som Citroën 2CV. 
Mange nægter simpelthen at 
regne den for en bil og anser 
den for at være en 
kabinescooter. Andre ser den 
som den mest funktionelle og 

geniale bil nogensinde. Den 
vandt i sin levetid både sin 
målgruppe, franske landbo-
familier, og millioner af andre 
fra alle samfundslag i hele det 
vestlige Europa. Den blev kult 
for de millioner af mennesker, 
der kunne se, at biler var (og 
er) blevet for meget status 
med et idiotisk ”overkill” i 
udstyr og præstationer. 
 
Man ser det tydeligt i de 
mange øge- og kælenavne 2 
CV blev udstyret med. I det 
meste af Europa blev den 
kaldt enten ”Den grimme 
Ælling”, ”Ællingen” eller 
”Anden”. I Danmark blev den 
kaldt ”Gyngehesten” med en 
henvisning til bilens meget 
anderledes køremåde. ”Stu-
denterjaguaren” blev også 
brugt med en henvisning til en 
af de store fangrupper. Øge-
navnet ”Hashcontaineren” 
skal formentlig ses som en 
henvisning til nogle ejeres 
alternative rusmidler. Kært 
barn har mange navne. 
Der gik også mange sjove 
historier om 2CV.  En påstod, 
at den var så benzin-
økonomisk, at føreren ind 
imellem måtte tappe lidt af, så 
det ikke løb over. En anden 
påstod, at man ikke kunne 
bruge et stopur, når man 
skulle måle accelerationstider 
for en 2CV. Man skulle bruge 
en afrivningskalender. En 
myte påstod også, at når en 
2CV-ejer fik en fartbøde, 
betalte han den med stolthed, 
indrammede opkrævningen 
fra Politiet og hængte den op 
på væggen. 
Der blev fremstillet i alt 
8.756. 688 biler i 2CV-serien. 

Af Niels Larsen  

Veteranbiler, (s)køretøjer og klassikere (2)      
 Denne gang om Citroën 2CV - en sand klassiker.  

Preben og Ulla Kjerrumgaard i deres flotte Citroën 2 cv fra 1987. Det er et familieprojekt, idet Preben og Ulla har købt den, 
mens sønnen Michael er god med værktøj og hjælper med vedligeholdelsen. Dette meget flotte eksemplar har familien købt af 
Vestsjællands Bilmuseum i Høng. Bilen er en klassiker, som kan opnå veteranstatus om 8 år, hvis familien ønsker det. 

 



Vi havde sidste år stor 
succes med et julestykke i 
hallen til juletræsfesten. 
Den succes vil vi gerne 
genoptage – men vi har brug 
for Dig for at det kan blive 
til noget.  
Vi vil helst ikke skuffe 
børnene.  
Tirsdag er i år vores 
mødedag. Vi mødes i 
tidsrummet 19.15 og  et par 
timer frem.   

Vi holder til i vores lokaler 
ved siden Sengeløse Hallen, 
Spangåvej 9, 2630 Tåstrup. 
Så kom op af lænestolen og 
prøv kræfter som f. eks. 
nisse ! 
Vi glæder os til at se alle 
over 18 år, der har lyst til at 
prøve kræfter med teater-
verdenen både på og bagved 
scenen.  
 

Sengeløse Amatørscene 

Sengeløse Amatørscene har 
brug for flere medlemmer i 
den nye sæson  

SGIF uddelte to pokaler ved 
dette års Loppemarked. 
 
SGIFs Formand Jens Bertel-
sen kunne overrække flotte 
skinnende pokaler til to akti-
ve SGIF medlemmer. 
 
Lørdag blev Verner Hansens 
Ærespokal ”Årets SGIF” 
blev udelt til Jeppe Hansen, 
der gennem en årrække har 
gjort et stort arbejde inden 
for Fodboldafdelingen, hvor 
han tog flere initiativer for at 
styrke afdelingen. 
  
Søndag blev Olga Ander-
sens Ærespokal også kaldet 
”Loppemarkedspokalen” ud-
delt til Sonja Jensen, der 
gennem mange år har hjul-
pet til ved SGIF’s mange 
arrangementer, og er nu den, 
der sørger for mad til perso-
nalet ved Loppemarkedet. 
 
Pokalen har været uddelt 
siden 1979 og er nu fyldt ud 

med navne på aktive Loppe-
markedsdeltagere. Sonjas er 
nr. 40 og bliver dermed den 
sidste, der får sit navn på 
denne pokal, der er skænket 
af Langagergårds tidligere 
ejer Olga Andersen. 

SGIF uddelte to pokaler ved 
dette års Loppemarked 

 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 



På Spangåvej, lidt gemt bag 
huset, ligger et stort dueslag 
med konkurrenceduer. Man 
ser dem i samlet flok et par 
gange om dagen, når de bliver 
lukket ud af dueslaget til en 
times træningsflyvning. Her-
efter flyver de tilbage til due-
slaget, hvor der er fyldt op i 
foderskålene. Det ser flot og 
hyggeligt ud, når duerne fejer 
hen over himlen, men hvem 
står bag denne forunderlige 
hobby, som det jo er at have 
brevduer i dag? Vores ud-
sendte dumpede i fredags ind 
hos Hans Peter Errath, som 
netop sad i sin have og vente-
de på en flok på 16 duer. De 
var sammen med duer fra 
andre medlemmer af duefor-

eningen sendt 250 km pr. bil 
sydpå til Nordtyskland. Herfra 
skal de så selv finde hjem! 

Hans Peter, der er født i Øst-
rig, men har boet i Danmark 
over 40 år, fortæller om sin 
store interesse: 
Duer er en lidenskab, som 
stammer helt fra min barn-
dom. Dengang var det almin-
delige markduer, der flyver 
omkring ved bondegårdene. 
Før var det almindeligt at 
spise duer, og min kone lave-
de dem også fyldt med persil-
le, basilikum, rosiner og ka-
stanjer. Men jeg er alene nu 
og laver ikke så indviklede 
middagsretter.  Jeg har duerne 
for sportens skyld.  
Det foregår i årets varmeste 
måneder. En flyvning foregår 
på den måde, at vi indleverer 
de deltagende duer i vores 

klubhus i Ishøj. Der bliver de 
afhentet i store specialbiler, 
som kører dem til Sverige, 
Belgien, Frankrig eller Tysk-
land. Vi flyver mange steder 
fra, helt fra Wien har vi fløjet. 
Der er flyvninger hver week-
end, og i nyere tid er det ofte 
de samme duer, der sendes af 
sted. Så er det vigtigt, at de er 
100 % raske. Derfor får de 
ekstra vitaminer og opbyg-
ningsmineraler. De får også 
det bedste foder på markedet, 

så de kan klare turene opti-
malt.   
Videre fortæller Hans Peter:  
- Det er forskelligt, om det er 
hannerne eller hunnerne, der 
flyver. Hvis hunnerne ligger 
på rede, er det hannerne der 
flyver. Belønningen er så at 
komme hjem til hunnen på 
reden. De kan sagtens finde 
vejen hjem, men de kommer 
hurtigere, hvis de har noget at 
flyve efter.  
- Brevduer er det jo ikke me-
re, men de havde deres missi-
on under krigen, hvor man 
havde de mobile dueslag. Det 
var meget krævende for duer-
ne, for de skulle hele tiden 
tilpasse sig en ny position. 
Man ved ikke præcis, hvordan 
duerne bærer sig ad med at 
finde vej, men det er en vel-
udviklet sans hos dem. Nu og 
da er der duer, som forvilder 
sig eller lader sig lokke af 
vilde duer og slutter sig til 
dem. Derfor ser man nu og da 
duer med ring om benet sam-
men med de vilde duer.  
Det med at spille på duerne 
findes ikke længere, fortæller 
Hans Peter videre:  
Det er slut med det, for der 
var alt for små penge i det. På 

duebanen Trio var der måske 
100.000 kr. i puljen, men det 
kunne ikke længere tiltrække 
spillere. Nu gør vi det kun for 
sportens skyld. Hvis vi vil, 
kan vi selv spille på vores 
duer i de løb, vi deltager i. 
Det er bare for spændings 
skyld. Selv har jeg aldrig spil-
let på duerne.  
 
 Man er selv herre over, hvad 
det koster. Jeg har specialise-
ret mig i mellemdistanceflyv-
ninger. Her koster det 13 kr. 
pr. due at deltage i et løb. Vi 
har også landsflyvninger og 
overnatningsflyvninger. 
Vores duer er delt op i sprin-
tere og distanceflyvere. Sprin-
terne er de mest muskuløse af 
duerne, hvor de andre er mere 
slanke og senede, men som 
sagt har jeg specialiseret mig i 
mellemdistancerne, fordi jeg 
synes det er synd, når duerne 
er flere dage undervejs.  
 
 Det er min store hobby, ja, 
man kunne sige, at det er en 
livsform. Nu er den sidste 
flyvning, overstået  så er sæ-
sonen slut, og så kan jeg be-
gynde at tænke på ferie, for-
tæller Hans Peter til sidst.  

Duerne flyver i flok over Sengeløse 
Ofte er det tamduer, som bor i dueslaget hos Hans-Peter Errath 
Af Gert Lauridsen 

 TROLLE-URE-GULD 
 

Taastrup Hovedgade 81 
 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 

 

Lavlund  
Brolægning Aps 

 
_____________________________________________________________________ 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Tåstrup Vænge 39 

2630 Tåstrup 
cvr. nr. 30 08 29 23 

Mob. tlf.  51 70 69 27 
mlh@lavlund-consulting.dk 
www.lavlund-consulting.dk 



Mange har sikkert sunget 
med på denne sang og besøgt 
ferieøen, men det var ikke 
just daseferie, der fik en lille 
flok Sengeløsere til at drage 
til øens højskole i Aakirkeby. 
Det var derimod Lillian 
Hjorth Westh, som sammen 
med sin mand Axel Lasthein-
Madsen danner forstander-
par på Bornholms Højskole. 
Lillian har ved flere lejlighe-
der besøg Mandagsaftenerne, 
vor egen private Højskolefor-
ening, og det på så inspire-
rende vis, at det måtte være 
på tide med en genvisit. 
 
En spændende stykke Dan-
mark 
Emnet for opholdet var 
Bornholm på kryds og tværs 
med historie, geologi, arkæo-
logi og kunst. Bornholm er 
på mange måder en verden i 
verden. Et sted med sin egen 
puls, sit eget tempo og sit 
eget sprog. Man kan ligefrem 
trænge til Bornholm. 
Ved morgen- og aftensamlin-
gerne åbnede skolens kompe-
tente lærere en verden for os, 
og vi blev guidet på ture 

overalt på Bornholm. Spæn-
dende, at man på så lille et 
område ca. 30x40 km kan stå 
med fast klippegrund under 
fødderne på den nordlige 
halvdel og føle verdens bed-
ste sand på hænder og fødder 
på den sydlige halvdel. For 
ikke at tale om det bornholm-
ske køkken med prisbelønne-
de oste fra det eneste tilbage-
værende mejeri i Klemensker 

og naturligvis de røgede sild 
med instruktion i at fjerne 
ben. 
 
September himmel er så 
blå 
Og det var den. Vi havde 
sommeren på besøg. Titlen er 
en af sangene i Højskole-
sangbogen, Folkehøjskoler-
nes bibel, og den blev sunget 
hver dag. Og ikke nok med 
sangen, vi fik hele forklarin-
gen: Oprindelsen, digterens 
og komponistens baggrund. 
Et stykke litteratur og kultur-
historie, som er guld værd, 
bibragt os med overraskende 
indfaldsvinkler og humor. 
 
Natur Bornholm 
En relativ nyskabelse, et op-
levelsescenter, der i tekst og 
billeder, planter, dyr og 
bjergarter fortæller den born-
holmske undergrunds histo-
rie og nutidens mangfoldige 
natur. Med tidsmaskine farer 
vi 1700 mill. år tilbage i ti-
den, vi møder dinosaurer og 
jordskælv, og vi får at vide, 

at Bornholm engang har lig-
get ved ækvator. Ufatteligt. 
 
Gå ikke glip af denne ople-
velse 
Mandag den 2. februar kl. 
19.30 får Mandagsaftenerne 
atter besøg af Lillian, som 
denne gang vil tale om 
Osvald Helmuth og måske 
andre store humorister. Gør 
Jer selv den tjeneste at delta-
ge. Vi kan love jer, det bliver 
ikke kedeligt – det bliver 
fantastisk. 
 

Bornholm, Bornholm, Bornholm 
Du dejlige ferie ø 

Bornholms Højskole - funktionel og æstetisk trods ombygninger og tilbygninger. 

Oluf Høst Røgeri 

Lillian Hjorth Westh fortæller 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
14.s.e.trin. 
21. september kl. 10.00 
Johannesevangeliet 5,1-
15 
Merry Lisbeth Rasmus-
sen 
 
15.s.e.trin. 
28. september kl. 10.00 
Lukasevangeliet 10,38-
42 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
16.s.e.trin. 
5. oktober kl. 10.00 
Johannesevangeliet 11, 
19-45 
Merry Lisbeth Rasmus-
sen 
Kirkebil og kaffe efter 
gudstjenesten 
 
17.s.e.trin. 
12. oktober kl. 10.00 
Markusevangeliet 2,14-
22 
Merry Lisbeth Rasmus-
sen 
 

18.s.e.trin. 
19. oktober kl. 10.00 
Johannesevangeliet 15,1-
11 
Merry Lisbeth Rasmus-
sen 
 

19.s.e.trin. 
26. oktober kl. 10.00 
Johannesevangeliet 1,35-
51 
Maria Rosted Smith 
 
Kirkebilen bestilles se-
nest dagen før på tlf.: 
43 99 50 24 
 

Gudstjenester på Sen-
geløse Plejehjem 
Onsdag d. 24. september 
kl. 13.00 
 

Ole Rømer har fødselsdag 

Kirkelig vejviser 
 

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

Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 -16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesenge-
loese@gmail.com  
 

Sekretær for sognepræ-
sten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal ske 
i præstens kontortid. 
 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården 
onsdag. 
 

Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes  
Sognegård 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Læs mere på hjemmesiden 
www.sengeloesekirke.dk 

Den 25. september 1644 
blev Ole Rømer født i År-
hus. Som alle Sengeløsere 
sikkert ved, var han astro-
nom, og det var ham, der 
grundlagde observatoriet 
Tusculanum ved Vridsløse-
magle, som i dag fungerer 
som museum, Kroppedal 
Museum. I Paris observere-
de Ole Rømer månen Ios 
bevægelse omkring Jupiter. 
Disse observationer var 
blandt andet vigtige, fordi 
de hjalp os med at bestem-
me længdegrader til søs og 
på land. Men det banebry-
dende i Ole Rømers obser-
vationer var, at lyset ikke 
udbredte sig øjeblikkeligt, 
som man længe havde troet. 
Lyset har ”en tøven”, som 
man kalder det, hvilket be-
tyder, at det har en ha-
stighed. Denne hastighed 
målte Rømer til at være 
220.000 km/sec. I dag ved 
vi, at han regnede forkert. 
Lysets hastighed er 300.000 
km/sec. Men trods regnefej-
len var det en sensationel 
opdagelse, at lyset har en 
hastighed. 
 

Statue af Ole Rømer ved 
Observatorium Tusculanum 
ved Vridsløsemagle. På 
soklen er opsat en tavle med 
teksten:  

"Ole Christensen Rømer · 
Opdagede Lysets Tøven · 
Lærte Astronomen nøjere at 
bestemme Stjernernes Plads 
og aabnede Fysikeren Vejen 
til den praktiske Varme-
maaling · Han viste det 
danske Folk Naturviden-
skabens Anvendelse · 1644 - 
1710". 

Efter ni år i Paris rejste Ole 
Rømer tilbage til Danmark, 
hvor han blev ansat i et 
professorat i astronomi ved 
Københavns Universitet. 

Han brugte meget tid på at 
observere både på universi-
tetets observatorium på 
toppen af Rundetårn og i sit 
eget hjem i Kannikestræde, 
som det kan ses på billedet 
på næste side. Han følte sig 
ofte forstyrret i observatori-
et i Rundetårn på grund af 
Trinitatis Kirkes klokker og 
resten af byens larm. I Kan-
nikestræde var der den ud-
fordring, at han ikke kunne 
se for genbohusets tag. Det-
te løste han til dels ved at 
save et hak. Men det var 
alligevel ikke tilstrækkeligt.  

Ole Rømer observerer i sit 
køkken i Kannikestræde. 

Problemet med for dårlige 
arbejdsforhold løste han i 
sommeren 1704, hvor han 
langt fra hovedstadens myl-
der og spektakel byggede 
observatoriet på Bartholin-
familiens jorde ved Vridslø-
semagle. Desværre gik ob-
servatoriet i forfald efter 
hans død i 1710 som følge 
af manglende vedligehol-
delse. 

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 



Under den største brand i 
Københavns historie i 1728, 
som fortærede 28 % af ho-
vedstaden, gik så godt som 
alle Ole Rømers observatio-
ner og instrumenter tabt. Af 
denne årsag er det meste af 
hans viden på tragisk vis 
gået tabt for eftertiden. Det 
har dog ikke forårsaget, at 
verden har mistet interessen 
for den spændende astro-
nom med tilhørsforhold til 
det lille Sengeløse Sogn. 
Måske tvært imod. 

Skulle nogen nu sidde og 
tænke, at det er lidt spæn-
dende at høre om Ole Rø-
mer, og at det egentlig kun-
ne være godt at vide mere, 
er der en mulighed på Krop-
pedal Museum på hans fød-

selsdag. Museet har arrange-
ret et foredrag med kaffe og 
kage. Det koster 40 kr. God 
fornøjelse og tillykke med 
fødselsdagen Ole Rømer.  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen er ikke til stede i 
sognet fra mandag d. 20. 
oktober  – mandag d. 27. 
oktober. For præsteanliggen-
der i dette tidsrum kan præ-
sterne i Taastrup Nykirke 
kontaktes på tlf. 70 10 02 
16. For attester og lignende 

kontaktes kirkekontoret på 
tlf. 43 71 07 01. Det er også 
muligt at kontakte præstese-
kretær Sus la Cour på kirke-
kontoret ved personligt 
fremmøde onsdage imellem 
kl. 16.00 – 18.00 Landsby-
gaden 68.  
 

Koncertsæsonen i Sengeløse 
kirke indledes søndag den 
12. oktober med en spæn-
dende koncert for fløjte og 
klaver. Fløjtenist er Maria 
Steinaa, som vi flere gange 
tidligere har haft fornøjelsen 
af at høre i Sengeløse kirke. 
Maria er et mange gange 
prisbelønnet stortalent på sin 
fløjte. Hun har vundet talri-
ge priser og er ligeledes ble-
vet tilgodeset med så præsti-
gefyldte legater som bl.a. 
Léonie Sonnings musiksti-
pendie. 2. prisen ved 
’Øresund Solist’ bragte hen-
de endvidere på en koncert-
rejse rundt i Makedonien. 
Med sig har Maria pianisten 

David Lau Magnussen, der i 
løbet af kort tid har markeret 
sig som en af landets føren-
de pianister. David har et 
omfattende virke både som 
solist og som kammermusi-
ker, og musikken har bl.a. 
bragt ham på koncertrejser i 
store dele af verden. David 
har modtaget en mængde 
priser og er også en efter-
spurgt underviser, der har 
afholdt Masterclasses flere 
steder, bl.a. på de største 
konservatorier i Kina.  
Ved denne koncert spiller 
Maria og David musik af 
Schubert, Nielsen og 
Franck.  

Fløjte og klaver 
Søndag den 12. oktober kl. 15 

Som noget nyt er det nu muligt at spise sammen i Sognegår-
den, Landsbygaden 68 i Sengeløse. I sidste nummer skrev 
jeg, at tiltaget hovedsageligt henvender sig til borgere, der 
lever alene, men det er selvfølgelig også muligt at være med 
som par. Første gang er  
Onsdag d. 24. september kl. 18.00 – senest 21.00.  
 
Det vil sige, at man skal komme kl. 18.00, og at det slutter 
senest kl. 21.00. Maden koster 75 kr., og der vil være mulig-
hed for at købe lidt at drikke. Efter maden vil der være en 
kop kaffe og en småkage. 
 
Det er nødvendigt med tilmelding på 43 99 50 24 senest d. 
17. september. Indtal blot en besked på telefonsvareren, hvis 
jeg ikke er ved telefonen. Man kan også tilmelde sig på e-
mailadresse lras@km.dk 

Med venlig hilsen 
Merry Lisbeth Rasmussen  

sognepræst 

Fællesspisning 

Efter en lang sommerferie, 
hvor kirkens aktiviteter har 
ligget stille, tager vi igen 
hul på en ny sæson af sog-
neeftermiddage, første gang 
onsdag d. 24.september ved 
organist Torben Svendsen, 
Sengeløse Kirke: V&W – 
Ingen bil men masser af 
kvalitet og kraft. Den nye 
sæson indledes traditionen 
tro med en kort gudstjene-
ste i kirken kl. 14.00. Der-
efter går vi over i sognegår-
den, hvor organisten fortæl-
ler om to store operakom-

ponister – Italienske Giu-
seppe Verdi og tyske Ri-
chard Wagner. Torben vil 
fortælle om de to fantasti-
ske komponisters liv og 
store operaer, der satte sig 
dybe spor i hele den vesteu-
ropæiske musik. Foredraget 
krydres med masser af ek-
sempler afspillet på Sogne-
gårdens nye musikanlæg. 
Der er gratis adgang, alle er 
velkomne og kirkebilen 
kører og kan bestilles på 43 
99 50 24 senest dagen før. 

Meddelelse 

Sogneeftermiddag 
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