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Og meget mere 

 

Næste nummer 

udkommer 
9–11.februar 2023 

 

Deadline 

31. januae2023 

1.Søndag i advent, 
d. 27 november, 
tændte Sengeløse 
Bylaug som van-
ligt byens juletræ 
kl. 16. 
Per Hammel ind-
ledte eftermidda-
gen med lidt om 
det forgangne år 
og introducerede 
den hemmelige 
taler, som var 
Cand. Mag. og 
historiker Niels E. 

Larsen, som kom 
meget igennem 
lige fra de gamle 
romere og Arme-
nere og til oplys-
ninger om jule-
mandens opståen 
og udvikling. Efter 
at Ghita Friemel 
havde sunget for 
på ”Juletræet med 
sin Pynt” blev ju-
letræet tændt, og 
alle børnene skrå-
lede på juleman-

den 3 gange, og 
tænk om ikke både 
spillenissen og 
julemanden duk-
kede op og forhør-
te artige børn om 
gaveønsker og 
sammen dansede 
de om træet. I tel-
tet var der varm 
kakao og gløgg til 
de ca. 250 frem-
mødte. Børnene 
synger sikkert sta-
dig. 

En hurtig fest, kl 
17.15 var det hele 
pakket sammen 
igen. Vi kan dag-
ligt glæde os over 
et smukt træ, og 
nu kan alle tælle 
ned til d. 24 de-
cember.  
 
Glædelig jul fra  
Sengeløse Bylaug. 
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Klinik for fodterapi 
mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 30313622  

 Efter aftale 



 



Det flere tusinde år gamle navn 
"jul" for festen ved vintersol-
hverv omkring 21. december 
lever i bedste velgående her i 
de nordiske lande. Det henviser 
til års(h)julet, om hvilket man 
noterede og holdt regnskab 
med årets gang og de pligter, 
de gamle landbosamfund skulle 
følge for at overleve.  
Vikingerne sagde ligeud, hvad 
denne fest i årets mørkeste 
døgn skulle bruges til. De "drak 
jul" i en uge. De spiste, drak, 
sang, soldede og fortalte drabe-
lige historier. Dansen har givet-
vis også gået lystigt, når delta-
gernes tilstand i perioder tillod 
det. Det var dette syn, der mød-
te de første romersk katolske 
missionærer, da de var kommet 
for at omvende folk i Norden 
til kristendommen. De med-
bragte selv en fest for Jesus 
fødsel, og den lå den 7. januar, 
og de kaldte den Kristmesse, 
men den kunne ikke slå julen 
ud. Hvad gør man så? Tja, hvis 
bjerget ikke vil komme til Mo-
ses, så må Moses komme til 
bjerget! De gejstlige flyttede i 
al diskretion kristmessen fra 7. 
jan. til 25. dec. De forsøgte 
også at få os til at kalde festen 
for Kristmesse. Men det lykke-
des kun på De Britiske Øer. I 
Norden kalder vi det stadig jul. 
De mest ortodokse og de æld-
ste kirkesamfund flyttede dog 
ikke Jesus fødselsdag. 
 
Efter Reformationen  
Den Romersk Katolske Kirkes 
lære var god latin i Danmark 
fra 965 til 1536. Da tilsluttede 

landets ledelse os til Den Evan-
geliske Lutheranske Kirke. Det 
blev en lang og smertelig om-
stilling for befolkningen. Julen 
blev neddæmpet og ændrede 
sig kun lidt gennem de næste 
ca. 400 år. 
 
Den moderne jul. 
Fra de sidste år i 1800-tallet og 
frem til efter 2. verdenskrig 
steg gennemsnitslevealderen og 
levestandarden markant i Dan-
mark som i hele den vestlige 
verden. Julen ændrede sig også. 
Hos os blev velstandsstignin-
gen fra ca. 1950 årsag til en 
helt uhørt verdsliggørelse af 
julen. Julefrokosterne i famili-
erne begyndte i god ro og or-
den at brede sig i befolkningen. 
I 60-erne begyndte firmajule-
frokosterne at brede sig. Og 
samtidig blev det også almin-
deligt i foreninger og andre 
sammenhænge.  
 
Julegaver. 
Da skikken med juletræer og 
dans om træet kom til os fra 
Tyskland i midten af 1800-
tallet, var der kun få og små 
julegaver blandt folk og nær-
mest ingen blandt fattigfolk. 
Det har ændret sig. Mine foræl-
dre, far født i 1918 og mor i 
1922, fortalte, at de kun fik én 
gave til jul i deres barndom, og 
det var næsten altid noget nyt-
tigt, som de alligevel skulle 
bruge. Sådan var det dengang. 
I dag har gaveræset nået nye 
højder. I nogle familier kniber 
det med bare at nå at pakke 
gaverne op, og i andre har man 

ligefrem indgået aftaler om at 
holde det på et overskueligt 
niveau.  
Ja, det er svært at være menne-
ske. Jeg har prøvet det selv! 
Men ellers er julen jo også 
dejlig, og man bestemmer jo i 
nogen grad selv, hvad man vil 
være med til. Julen er hyggelig. 
Ekstra fridage. Tid med famili-
en. God mad og drikke. Fælles 
minder og planlægning af næ-
ste års rejser og fester i famili-
en. Det er dejlige gyldne stun-
der. 
Julens forretningsmæssige 
slagplan. 
Vi forbrugere står nu overfor 
en imponerende række af salgs-
fremstød, som i mange bran-
cher skal hente hele 40% af 
årsomsætningen i julehandlen, 
og de er sultne efter Corona 
pandemiens hærgen. Mange 
forretninger står i en kamp, 
hvor reglerne er: "Vind eller 
forsvind"! Her er det vigtigt, at 
vi indser vores gensidige af-
hængighed. Detailhandelen er 
afhængig af os og omvendt. 
Salgets slagplan er tilrettelagt, 
så den har størst mulig chance 
for at holde et maksimalt salg 
og forbrug kørende helt frem 
februar. 
I oktober bygges op til endnu 

en af de katolske pseudoreligi-
øse fejringer. Over de sidste 
-40 år har den oprindeligt me-
xicanske udgave af Alle Hel-
gens Aften 31 okt., altså afte-
nens før Alle Helgens Dag, 
hvor vi skal mindes alle de 
helgener, der ikke har egen 
helgendag og dagen efter, Alle 
Sjæles dag, hvor vi skal mindes 
alle dem, vi har mistet, særligt 
gennem det sidste år. Det er da 
smukt at mindes sine tabte, 
men Halloween er jo en ganske 
usmagelig dyrkelse af død, 
fordærv og tilintetgørelse. Det 
skal så ske i en gang dødshyg-
ge, hvor børn iført rædselsfulde 
dragter banker på døre i nabo-

Løst og fast om vores jul og dens traditioner. 

  

  

  

  

  

Alle ugens dage kl. 11.00 - 20.00 
Ring til 5378 5656 og bestil  

Besøg restauranten                         
Taastrup Hovedgade 64 

 



laget for at tigge godter. Det 
giver da noget omsætning, og 
så skruer det de stakkels børns 
forventninger op til resten af 
kampagnen. Hele denne mis-
forståede aktivitet efterlader i 
tusindvis af mest orange græs-
kar, som bare kastes bort. 
Madspild er ellers ikke en del 
af løsningen på verdens over-
forbrug og klimaproblemer. 
Når vi er vel forbi Halloween 
kommer Advent. Ordet kom-
mer af Adventus Domini, som 
betyder Herrens (Jesus) kom-
me. Højtideligheden begynder 
den fjerde søndag før jul. Det 
er kirkens nytår. Det er en 
gammel fejring i kirken, og 
den har sin egen farve i kirke-
året, og det er lilla. Skikken 
med adventskrans og lys kom 
fra Tyskland til os med genfor-
eningen i 1920. De "hjem-
komne” danskere  kendte den, 
og fra dem spredte det sig efter 
1945 til resten af landet. Ad-
vent giver nok ikke handelen 
det store, men det holder  hju-
lene i gang. 
 
Black Friday. Dagen efter 
sidste torsdag i november. 
Den ærkeamerikanske Thanks-
giving Day er den sidste tors-
dag i november. Det er en tak-
sigelsesdag, hvor en gruppe 
nybyggere inviterede nogle af 
deres nye naboer, indianere, til 
en taksigelsesfest til Gud og 
naboerne for den hjælp, de gav 
ved etableringen af den nye 
bosættelse. Denne fejring er nu 
større end selve julen i U.S.A. 
Det er familiedagen over alle i 
det store land, og middagen 
står på helstegt kalkun. Men at 
den altid falder på en torsdag 
og er en helligdag skaber en 
indeklemt fredag, som vi ken-
der det fra fredagen efter Kristi 

Himmelfartsdag. Amerikaner-
ne løste problemet ved at gøre 
denne fredag til starten på jule-
handelen, og for at få folk til 
forretningerne åbner man jule-
salget med meget store pris-
nedslag og fantastiske tilbud. 
Det virker. Nu er denne Black 
Friday også kommet til os, og 
kunderne stormer til. De sidste 
års fremragende resultater har 
nu fået handelen til at udbygge 
konceptet, så vi nu skal lære at 
bruge Black Friday Week. 
Tilsyneladende virker det. 
 
Julemanden. Sankt Nikolai 
helgendag 6. dec. 
Denne gamle biskop levede fra 
ca. år 270 til ca. år 342. Han 
blev født i Patara og blev som 
voksen biskop i Myra.   
I sit virke som biskop blev 
Nikolai kendt for sin hjælp-
somhed og sine mange gaver 
til nødlignende fattige. Bl.a. 
gav han penge til fattige unge 
kvinder, så de havde en med-
gift og kunne blive gift. Derfor 
blev Nikolai kendt som gavegi-
veren, hvilket senere gjorde 
ham til julemanden. Han blev 
helgenkåret i år 655 som Sankt 
Nikolai, som helgen for børn, 
jomfruer og søfarende.  
Omkring hans grav voksede en 
kult frem, som tilbad ham. Det 
trak masser af pilgrimme til 
byen, som blev velstående. I 
1087 skete noget meget ukri-
steligt. Italienske købmænd fra 
Bari angreb Myra og stjal alt i 
Nikolais grav, også hans jordi-
ske rester. Disse røvere sejlede 
deres besynderlige rov hjem til 
Bari, hvor de begravede Niko-
lai i deres kirke og startede en 
ny helgenkult. De fik derved 
masser af betalende pilgrimme 
til byen.   
 

Den moderne Sankt Nikolai 
Sankt Nikolais virke som hel-
gen og gavegiver gik stille og 
roligt op gennem tiden, men 
fra ca. 1880 blev han udnyttet 
mere som salgshjælper i jule-
handlen. Han ændrede udseen-
de, men han var stadig ikke 
rigtig i tiden. Først i 1931 så 
folkene bag Coca Cola en for-
midabel forretningsmulighed i 
denne skikkelige gamle helgen. 
Firmaets folk gik i tænkeboks, 
De tænkte, tegnede og regnede 
længe. Så endelig fremviste de 
Den Nye Santa Claus. Nu var 
han blevet en del af Coca Co-
las brand. Han var en lidt ældre 
hvid noget korpulent mand 
med et elskeligt bedstefaderligt 
ansigt og meget venlige smi-
lende øjne. Hans væsentligste 
bidrag til samtaler skulle bestå 
af en række HO HO HO frem-
ført i baryton- bas tonelejet. 
Han lignede arketypen på en 
amerikansk WASP mand, dvs. 
en hvid angel saxisk protestant. 

Hans bukser, hue og kofte 
skulle have Coca Colas røde 
farve. Alle kanter skulle være 
pelsværk farvet i firmaets hvi-
de farve. Støvlerne og den 
store kraftige livrem skulle 
være i kraftigt sort læder, og så 
skulle han hælde Coca Cola i 
sig, som en student tyller øl på 
en god fredagsbar. Således 
udviklet, stilet, strømlinet og 
moderniseret blev han et helt 
fantastisk hit. Så stort, at han 
nu er selve julemanden. Nu 
kunne han med sin kane og de 
otte rensdyr Danser, Smukke, 
Konge, Komet, Amor, Torden, 
og Lyn flyve ud til alverdens 
børn, aflevere gaverne og lære 
dem at drikke masser af det 
sukkervand, vi kalder Coca 
Cola. Så bliver tandlægerne 
også glade. I 1949 kom Rudolf 
med som trækdyr. Han blev 
født i 1949 i en sang, som vi 
alle kender. 
Glædelig Jul og godt Nytår 
Niels E. Larsen  

  

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 





 

 
Mandagsaftener i Sengeløse sæson 2022-23 
 

I alt 14 foredrag fordelt over vinteren . Alle er velkommen. Pris kr. 100,- pr. gang inkl. kaffe. 
Afholdes i Fritidshuset ved Hallen, Spangåvej 9, kl. 19.30-22.00.   

 

 
Mandag 12. december 2022, kl. 19.30,  
Organist Charlotte Andersson, 
  
Julefortællinger i ord og musik 
 
 
 

Denne aften har Charlotte ledsagelse af Jeppe Rønnow, som 
også er organist i Herstedvester Kirke.  
De  besøger os  med et program bestående af oplæsning og 
musiske juleklassikere på saxofon, sang og klaver. Aftenen 
er præget af hygge og fællessang med krydderi på. 
Det bliver helt sikkert en juleafslutning noget ud over det 
sædvanlige. I pausen må vi se, om det i år kan blive til gløgg 
og æbleskiver.   

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 

 
Mandag 9. januar 2023, kl. 19.30 
Havforsker Arne Redsted Rasmussen 
 
Havslanger i forskningens tjeneste. 
 
Havslanger er vidt udbredte og fore-
kommer på relativt lavt vand i det 
Indiske Ocean og Stillehavet.  

De består af to grupper: de æglæggende havslanger også 
kaldt havkrait og de ungefødende havslanger også kaldt de 
ægte havslanger. Havslanger har udviklet et hav af nye mor-
fologiske tilpasninger til deres levevis i havet, hvilket gør 
dem til en super spændende dyregruppe at undersøge. 
Foredraget vil omhandle forskningen inden for begge hav-
slangegrupper, hvor vi blandt andet har arbejdet med syste-
matik, CT-scanning af hjerner, mimicry, hovedstørrelser, 
artsdannelse og nye arter, undersøgelse af giften, samt bru-
gen af havslanger som bio-indikatorer. Foredraget vil også 
komme ind på de mange ekspeditioner, som vi har gennem-
ført i Asien og den Australske region og hvilke konsekvenser 
en global opvarmning kan have for havslangernes levevis. 
 

 
Mandag 16. januar 2023, kl. 19.30 
Historiker Birgitte Rosenhegn, Holbæk 
 
Peter Sabroe - 
De fattiges værner og de riges ris  
  
I første halvdel af det 20. århundrede fandt 
man rundt om i danske arbejderes hjem et 

billede på væggen. Ikke af kongen, som hos borgere og bøn-
der, men et billede af en mand med bølget hår, flot snoet 
overskæg og stærke øjne. 
 Kært barn har mange navne og dette gælder også Peter Sa-
broe: børnevennen, socialdemokraten, redaktøren, agitatoren, 
social-reformatoren, politikeren og provokatøren. Sabroe 
delte vandene!  
Fra helt ung kastede han sig ind i alle sager, der vakte hans 
indignation. Magtmisbrug og uretfærdighed, især overfor 
landets svageste, skulle bekæmpes med alle midler; Sabroe 
er for eksempel den eneste politiker der har medbragt ilde-
lugtende smagsprøver i folketingssalen, for at fortælle om 
dårlige forhold på børneinstitutioner.  
Kært barn har mange navne og dette gælder også Peter Sa-
broe: børnevennen, socialdemokraten, redaktøren, agitatoren, 
social-reformatoren, politikeren og provokatøren. Sabroe 
delte vandene!  

 
Mandag 23. januar 2023, kl. 19.30 
Jan Nymann Ohmeyer 
 
Dansk Røde Kors 
 
Jan fortæller om oplevelser og Røde 
Kors' arbejde i Nepal (og Asien, hvor 
han har været i flere lande).  
Og om  30 år på Roskilde Festival som 

samarit, - ”en katastrofe hver gang”, siger han selv. 
Foredraget omhandler Røde Kors' arbejde for inklusion af 
handicappede, katastrofeforebyggelse, og hvor lidt der egent-
lig skal til, for at det nytter. 
 
 

Mandag 30. januar 2023, kl. 19.30 
Lektor cand. mag. Uwe Lindholdt 
 
Grønland - fra koloni til selvstyre. 
 
Grønland blevet ændret ved mødet med 
europæerne i form af hvalfangere og 
den danske kolonisation?  

Hvorfor har det været så svært at gøre Grønland til en lige-
stillet del af det danske rige? I dag er grønlandsk det officiel-
le sprog, men skal dansk også fremover være det første frem-
medsprog? 
 
Det tager biolog Uwe Lindholdt fat på i foredraget, hvor han 
også kommer omkring spørgsmål som: 
 
Hvordan går det med de gamle erhverv som fangst og fiskeri 
og de nye med udvinding af vandkraft, olie, kul og minera-
ler, landbrug i Sydgrønland og udvikling af turismen?  
Hvilke fordele og ulemper giver den globale opvarmning i 
Grønland?  
I dag har Grønland selvstyre med en stor grad af selvforvalt-
ning, men stadig med et stort økonomisk tilskud fra Dan-
mark. Hvilke ønsker og muligheder har Grønland for at blive 
helt selvstændig engang i den nærmeste fremtid? 
 
Uwe har boet, arbejdet og været guide for turister i Grøn-
land, så hans viden om landet bygger på stor erfaring. 
 

 
Mandag 6. februar 2023,  kl. 19.30 
Cand mag.i kunsthistorie  
Lisa Sjølander Andresen  
 
Kunsten i det offentlige rum 
 
Når kunsten rykkes ud af kunstmuseet og 
ind i det offentlige rum, giver det mulighed 

for nye og uforudsigelige kunstmøder, der både beriger et 
område og udfordre måden, vi opholder os i et rum på og 
omgås hinanden. Kunst er med til at give identitet og værdi 
til et sted og fungerer bedst, når kunsten er stedsspecifik, 
dvs. udtænkt til et område, en arkitektur eller en målgruppe.  
 
Mit foredrag omhandler offentlige kunstudsmykninger og 
særlig kategorien ”bygningsintegreret kunst”, der udvikles i 
et tæt samarbejde mellem arkitekt, bygherre, kunstrådgiver 
og kunstner. I løbet af aftenen vil jeg både lægge vægt på 
ældre og nye kunstprojekter samt introducere til igangværen-
de kunstudsmykninger.  
 



 Af Lene Skagen, Sengeløse. 

Lenes billeder er fortrinsvis akryl 

på lærred i flere formater. 

Hendes stil betegner hun selv 

som  ekspressionistisk, figurativt 

og hen imod det abstrakte.  

 

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

  
  
Snubbekorsvej 28  
2630 Tåstrup                            Klaus Møller    
kmducati@gmail.com             Tlf. 40 40 83 95 

  

Til Høje Taastrups idrætsevent 
2022  i City 2 den 19. novem-
ber gav S.G.F.I’s  rulleskøjte-
showhold en flot opvisning til 
glæde for de mange tilskuere. 



Generalforsamling i Sengeløse Vandværk 

Sengeløse Vandværk AMBA 
havde indkaldt til ekstraordi-
nær Generalforsamling på 
Sengeløse Kro d. 15 – 11 - 
2022. 
 
Anledningen var meget spe-
ciel, at lade sig overtage af 
HTK Forsyning A/S, samt 
opløse  vandværket. 
 
Sengeløse Vandværk har 
siden starten af 1908 forsy-
net det, der nu er den østlige 
del af Sengeløse, altså den 
oprindelige del af byen om-
kring gadekæret og kirken, 
og med overtagelse af Øster-
gaardens vandværk 
(Spjeldager og Mosekilen) 
og senere Kærengen og Sol-
bakken, samt Seniorboliger-
ne på Bondehøjvej, i alt ca. 
280 husstande. Selve vand-
værket, der ligger bag Ved 
Kæret nr. 13, Bavnehøj-
gaard, blev for ca. 20 år si-
den konstateret forurenet 
med BAM (pesticider) og 

boringen blev lukket. Siden 
da har man købt vandet af 
HTK forsyning A/S, ligesom 
i den vestlige del af byen, og 
udelukkende været forsy-
ningsdistributør, med ansvar 
og udgifter for eget lednings-
net. En uholdbar og fordy-
rende situation. 
 
På generalforsamlingen fore-
slog bestyrelsen Hugo Ham-
mel som ordstyrer, og han 
konstaterede, at indkaldelse 
var retmæssig og korrekt. 
Der var 39 fremmødte og 5 
fuldmagter. På en ekstraordi-
nær generalforsamling kan 
man vedtage beslutninger 
med 2/3 flertal. 
 
Formanden Jesper Holms 
beretning var et oplæg til det, 
der skulle ske på aftenen, og 
en redegørelse for at man på 
seneste generalforsamling 
vedtog at arbejde for sam-
menlægning. 
 

Vandværkets kasserer er Kaj 
Lykke Christensen. Og nu 
startede Kaj Lykke en længe-
re og meget udførlig gen-
nemgang af økonomi og 
konsekvens af sammenlæg-
ning. 
Sengeløse Vandværk har 
igennem flere år forsøgt at 
tilnærme sig HTK Forsy-
ning, men udgangspunktet 
var et fuldt tilslutningsbidrag 

for hver husstand på 64.957 
kr. + evt. tilslutningsomkost-
ninger, for at HTK skulle 
overtage ledningsnet og kas-
sebeholdningen på ca. 
900.000kr. At man overho-
vedet er kommet i mål skyl-
des Kaj Lykke Christensens 
store indsigt i et kompliceret 
og vanskeligt stof, og hans 
utrættelige arbejde igennem 
flere år for at få det til at 
lykkes samt en nødvendig 
imødekommenhed fra HTK 
Forsyning A/S 

 
Ledningsnettet er blevet til-
passet HTK’s krav og blevet 
værdisat, så resultatet endte 
på en engangsudgift pr. hus-
stand på ca. 2.500 kr. Vand-
afgiften falder herefter med 
7,50 kr. pr. m3 (for det sam-
me vand som vi hele tiden 
har købt.) 
Alt det fik Kaj Lykke forkla-
ret med mange plancher og 
tal, og ved afstemning blev 
det enstemmigt vedtaget med 
alle 44 stemmer for sammen-
lægning med HTK Forsy-
ning A/S og 44 stemmer for 
nedlæggelse af Sengeløse 
Vandværk AMBA. 
Tilbage er at sælge vandvær-
ket og at aflæse vandmåleren 
nytårsaften, samt en afslut-
tende ordinær generalfor-
samling til foråret. Det må 
blive med udvidet kaffebord. 
Flot arbejde til hele bestyrel-
sen. 

PH 

Sengeløse fitness  

holder Try day! 
Søndag den 8. januar 2023 sætter vi fokus på 
fitness og vores forening! 
 
Vi er nemlig en del af det landsdækkende event 
Fitness Tryday, hvor foreninger over hele landet 
holder åbent hus.  
 
Vores Fitness Tryday foregår i Fitness Centret ved Senge løse Hallen kl. 10-14, og vi glæder os til at vise vores fan-
tastiske fitnessudstyr.  
Vi håber derfor, du vil deltage, og at du vil tage din gode ven/veninde, kollega, nabo, søster,bror - ja, hvem du nu kan 
komme i tanke om med til en sjov og svedig dag. 
 
Ideen med Fitness Tryday er, at man kan komme og prøve vort udstyr, inden man melder sig ind. Der holdes Fitness 
Tryday i foreninger ove hele landet. Alle kan være med—uanset niveau - og vi håber, at du vil være med til at gøre Fit-
ness Tryday til en succes. 
 
Du kan læse mere om Sengeløse Fitness på www.sengelosebtf.dk 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 
 
22.søndag efter trinitatis 
3.søndag i advent 
11. december kl. 17.00 
De ni læsninger 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 
 
4.søndag i advent 
18. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 1, 19-
28 
Flemming Bak Poulsen 
 
Juleaften 
24. december kl. 14.00 og 
16.00 
Lukasevangeliet 2,1-14 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 
Kirkebilen kører til kl. 
16.00 
 
Juledag 
25. december kl. 11.00 
Julegudstjeneste 
Lukasevangeliet 2,1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Portvin og julekage efter 
gudstjenesten 
Kirkebilen kører 
 
2.juledag 
26. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 23, 
34-39 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
 
Nytårsdag 
1.januar kl. 14.00 
Lukasevangeliet 2, 21 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 
Champagne og kranseka-
ge i våbenhuset 
Kirkebilen kører 
 
 

Søndag efter Hellig 3 
konger 
15. januar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 2, 1
-11 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 
3.søndag efter Hellig 3 
konger 
22. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 8, 
1-13 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 
 
Sidste søndag efter 
Hellig 3 konger 
29. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 17, 
1-9 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 
 
Septuagesima 
5. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 20, 
1-16 
Thomas Laurberg Ve-
del 
 
Seksagesima 
12. februar kl. 10.00 
Markusevangeliet 4, 1-
12 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 
 
Kirkebilen bestilles 
hos sognepræsten på 
tlf. 43 99 50 24 
senest dagen før kl. 
12.00 
 
 

Første søndag i advent er kir-
kens nytårsdag. Det verdslige 
nytår fejrer vi som bekendt 
den 31. december. Fælles for 
begge nytårsdage er, at de 
begge er en overgangsfase 
imellem det gamle og det nye. 
Vi tager afsked med det gam-
le og byder det nye velkom-
ment. Når vi ser tilbage på det 
gamle, ser vi både noget der 
ligger i lys, og noget der er 
kastet ud i mørket. Til det lyse 
hører, at der findes mange 
gode mennesker i verden, som 
virkelig forsøger at gøre noget 
godt for andre mennesker – 
både i det private og i det 
offentlige rum. De hjælper 
gerne, ikke for at få løn eller 
betaling, men fordi de gerne 
vil, og fordi der er nogen, der 
har brug for dem. Det er med 
andre ord ikke pengene der 
driver dem, men den gode 
gerning. De gode mennesker 
findes i alle livets rum – i 
hjælpeorganisationer, i det 
politiske, på arbejdspladser og 
hjemme i det private. Det er 
mennesker, som arbejder for 
fællesskabets bedste, som 
drager omsorg for mennesker. 
De forsøger at fremme freden 
mellem nationerne og mellem 
mennesker i det liv, vi lever 
med hinanden i hverdagen. 
Til det der er kastet ud i mør-
ket hører, at der også findes 
mange egocentriske menne-
sker, som ikke arbejder for 
fællesskabet, men kun for at 
fremme egne interesser. De 
arbejder ikke for at realisere 
en højere ide, kun deres egen 
idé om berømmelse, rigdom 
og magt. Magtfulde mænd 
opruster ved landegrænserne 
og er krigsparate. På det glo-
bale plan truer klimakrise 
samt coronaen og andre epi-
demier, som ikke vil slippe sit 
tag. 

2023 bringer 365 nye og 
ubrugte dage med sig, og det 
ligger i nytårets natur, at vi 
spørger os selv, hvordan vi 
skal leve dem? Hvilke kampe 
skal udkæmpes i verden, i 
samfundet, i det enkelte men-
neske, og hvad håber vi på? 
Hvad vil vi kæmpe for eller 
imod? Måske tænker vi, at det 
lyder lidt anstrengende abso-
lut at skulle kæmpe. Kan vi 
nu ikke bare leve vores liv i 
fred. Men livet er indrettet på 
en sådan måde, at alle menne-
sker må kæmpe med stort 
eller småt. Kæmp for alt, hvad 
du har kært. Dø om så det 
gælder. Sådan synger vi en 
gang imellem i kirken. Hele 
sangteksten lyder sådan her. 
 

Altid frejdig, når du går 
veje, Gud tør kende, 

selv om du til målet når 

først ved verdens ende! 

Aldrig ræd for mørkets magt, 

stjernerne vil lyse! 

Med et Fadervor i pagt 

skal du aldrig gyse! 

Nytårstanker 

Andre gudstjenester og  

handlinger 
Julegudstjeneste for skolebørn den 21. december kl. 
9.00 
Julegudstjeneste for skolebørn den 21. december kl. 
10.00 
Julegudstjeneste på plejehjemmet den 23. december 
kl. 13.30 
Juleandagt på Bostedet Holme den 24. december kl. 
13.15 
Dåbsgudstjeneste den 14, januar kl. 11.00 
Gudstjeneste på Plejehjemmet 18. januar kl. 13.30 



Kæmp for alt, hvad du har 
kært, 

dø, om så det gælder! 

Da er livet ej så svært, 

døden ikke heller. 

Salmen er skrevet af Chr. 
Richardt 1867, men ordene 
kan stadig inspirere midt i 
en urolig tid, hvor alt kan 
ske i verden. 
 
I vores vaklende verden, 
hvor mange mennesker er 
bange for fremtiden, er der 
en verden til forskel på, om 
man kæmper for det ene 
eller det andet. Kæmper 
man for fællesskabets bed-
ste, for at et andet menneske 
skal have det godt eller for 
at fremme egne interesser. 
Og der er en verden til for-
skel på, om man lever i en 
forestilling om, at alt hvad 
jeg har, har jeg givet mig 
selv. Jeg skylder derfor ikke 
nogen tak for noget som 
helst. Jeg har selv sørget for 
det hele, og har kun mig 
selv at takke. Eller om man 
lever i modtagelse, i troen 
på at Gud findes, og det er 
Gud der skænker mig livet, 
tager livet tilbage igen i 
døden, og skænker mig me-
re liv i opstandelsen. Be-
vidstheden om at jeg lever i 
modtagelse, at livet er mig 
skænket, at nogen har sørget 
for, at jeg fik mad og en 
varm seng at sove i giver 
mig anledning til at sige tak 
til Gud og til andre menne-
sker. 
Hvis man alene lægger 
vægten på forventninger til 
sig selv, realiseringen og 
udfoldelsen af det, som man 

selv vil og kan præstere, så 
vil det nok ikke være 
interessant hverken at læse 
med her eller at gå til 
gudstjeneste i kirken. For i 
kirken er mennesket aldrig 
kun sig selv i livet og i 
døden. Mennesket ses altid i 
et større fællesskab med 
Gud og andre mennesker. 
Og derfor er det ikke kun 
mit livsprojekt, der skal 
realiseres. Og det er heller 
ikke kun min frihed eller 
mine rettigheder, det 
handler om. Jeg må altid 
spørge mig selv, hvordan 
mit livsprojekt og min 
frihed påvirker andre 
mennesker og den verden vi 
lever i. Jeg lever med andre 
ord i ansvar både overfor 
Gud, medmennesket og mig 
selv. Det kommende års 365 
dage bliver både på det 
globale, nationale og 
personlige plan fyldt med 
livskampe der skal kæmpes. 
Og det er vores ansvar at 
vælge lyset og det gode – alt 
det der fremmer livet. 
Horisonten for denne kamp 
er derfor ikke mig selv og 
hvad jeg selv finder på af 
unikke ting. Horisonten er 
fællesskabet. Med denne 
horisont for øje, i 
bevidsthed om at Gud 
findes, og med et hjerte der 
banker for næsten, skal vi 
kæmpe for alt hvad vi har 
kært. 
Jeg ønsker alle en rigtig 
glædelig og fredfyldt jul og 
et lyst og velsignet nytår! 
 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 
 

Vi øver hver tirsdag kl. 
15.30 – 17.00 i Sengeløse 
Kirke, og vi starter tirsdag 
den 10. januar 2023. Vi 
vil komme og hente jer i 
skolens SFO kl. 15.15, og 
gå samlet over til kirken. 
Efter korprøverne skal I 
selv finde hjem. 
Til prøverne synger vi en 
masse dejlige sange og 
laver sjove lege. Der bliver 
også tid til at hygge lidt i 
pausen med saft og boller. 
Vi skal også optræde med 
nogle af de sange vi øver, 

enten til arrangementer på 
skolen eller i kirken.  
Vi synger mange forskelli-
ge sange – både klassisk 
og rytmisk – og har du en 
sang du drømmer om at 
synge, så kom endelig med 
forslag! 
Har du lyst til at være med, 
så kontakt organist Dmitri 
eller kirkekulturmedarbej-
der Charlotte. Du kan også 
melde dig til på vores 
hjemmeside under fanen 
børnekor. 

 

Elsker du at synge? Og går du i 2. 

– 4.kl. på sengeløse skole? 

Så kom og vær med i Sengeløse 

Børnekor! 

Dmitri Egholm                           Charlotte Fosner  

Tlf. 26 44 88 01                          Tlf.: 21 37 07 33 

Email: organist@sengeloesekirke.dk   

Email: kirkekulturmedabejder@sengeloesekirke.dk     

  
  
  
  
  
  
  
  

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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

 

mailto:organist@sengeloesekirke.dk
mailto:kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk


Tilmelding til babysalmesang og 

Ny opstart i Sengeløse 
Kirke! Til marts starter 
babysalmesang (0-1-årige) 
og børnerytmik op for de 1
-3- årige. Tilmelding til 
babysalmesang og børne-
rytmik sker via link på 
Sengeløse Kirkes hjemme-
side under fanebladet 
’aktiviteter’. Har du/I 
spørgsmål eller ønsker 
yderligere informationer, 
kontakt da kirkens Kirke- 
og kulturmedarbejder 
Charlotte Fosner på tlf.: 21 
37 07 33. 
Babysalmesang starter 
tirsdag den 7. marts for de 
mindste (0-1 år) med deres 
forældre eller bedsteforæl-
dre. Undervisningen varer 
over 10 gange, og foregår i 
kirken kl. 10.30 – 11.15, 
og bagefter vil der være 
mulighed for en hyggelig 
stund i våbenhuset med en 
kop kaffe/the og frugt. 
Babysalmesang er en helt 
fantastisk måde at være 
sammen med sit barn på. 
Her kommer vi gennem 
mange former for sanselig 
stimulation af barnet. Gen-
nem salmesang, musik, 
bevægelse, berøring osv. 
stimuleres barnets muskel-
sans, vestibulærsans, syns-
og høresans. Barnet får en 
stærk oplevelse af kirke-
rummet, den danske salme-
skat, og vi spiller på små 
musikinstrumenter og leger 

med tørklæder og bolde. 
Til babysalmesang kom-
mer du/I således til at mø-
de andre barslende foræl-
dre og deres babyer. Arran-
gementet er gratis, og du/I 
kan melde jer til på kirkens 
hjemmeside. 
Børnerytmik er et tilbud til 
de 1-3-årige med deres 
forældre eller bedsteforæl-
dre. Det er efterfølgeren af 
babysalmesangen, hvor vi 
synger salmer og sange der 
er nemme at lære, og rigtig 
gode at bevæge sig til, og 
vi spiller på små håndhold-
te musikinstrumenter som 
claves, trommer, og xylo-
foner. Vi leger også med 
bolde og en stor faldskærm 
i flotte farver. Ligesom 
babysalmesang er børne-
rytmik også med til at sti-
mulere barnets motorik og 
sanser, og skærpe de musi-
kalske færdigheder. Her 
kommer du/I til at møde 
andre forældre med små-
børn, til en hyggelig og 
musikalsk stund i kirken. 
Børnerytmik forløber over 
10 gange, og starter op 
onsdag den 8.marts kl. 
15.30 – 16.15 i kirken. 
Efterfølgende er der mulig-
hed for en hyggestund i 
våbenhuset med kaffe/the 
og frugt. Arrangementet er 
gratis, og der er tilmelding 
på kirkens hjemmeside.  
 

Café Sengeløse i december 

Sengeløse Kirkes hyggelige 
café afholdes én gang om 
måneden, og i år vil den 
ligge i begyndelsen af måne-
den. Café Sengeløse vil såle-
des finde sted næste gang 
fredag den 2. december 
Tidspunktet er kl. 10.00-
12.00 og afholdes i kirken, 
pga. byggeriet med den nye 
sognegård. Vi begynder med 
sang fra højskolesangbogen. 
Dernæst spiser vi en lækker 
anretning sammen og hygger 
os med hinanden. Café Sen-
geløse skaber også rammer-

ne for en snak om et sam-
fundsaktuelt emne, hvor alle 
får mulighed for at give sin 
holdning til kende. Vi er 
altid klar til at tage godt 
imod nye interesserede – alle 
er velkomne!  
Tilmelding til spisning fore-
går til kirkekulturmedarbej-
der Charlotte Fosner på tlf. 
21 37 03 33 eller mail: kir-
kekulturmedarbejder@senge
loesekirke.dk. Senest to dage 
før Caféen afholdes. Arran-
gementet er gratis. 

Husk vores traditionsrige gudstjeneste De 
ni læsninger søndag den 11. december kl. 
17.00. Vi glæder os til at se jer! 

Meddelelser 
Der er menighedsrådsmøde d. 13. december, tirs-
dag den 10. januar og tirsdag den 14. februar alle 
dage kl. 19.00  på præstens kontor 

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 

mailto:kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk
mailto:kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk
mailto:kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk


Sløk var en markant 
skikkelse og markerede 
sig ofte indenfor teolo-
gi, idéhistorie, filosofi 
og litteratur, og ikke 
mindst var han en livlig 
debattør. 
Sløk var uddannet teo-
log og blev professor i 
etik og religionsfilosofi 
på Aarhus Universitet. 
Han har skrevet mere 
end 60 bøger. Blandt 
andet har han skrevet 
om myter og virke-
lighed. Myten og dens 
indhold har siden oplys-
ningstiden været afvist 
som fortællinger uden 
virkelighedsindhold.  
Når vi i hverdagens 
samtaler og diskussio-
ner vil afvise en påstand 
eller et udsagn, kan vi 
finde på at sige: Det er 
jo bare en myte. Med 
dette mener vi, at det 
fortalte er en illusion. 
Men Sløk mente, at det 
er en stor fejltagelse af 
det moderne menneske 
at ville gøre myter til 
ingenting. For ifølge 

Sløk er det i virkelighe-
den mytens virkelighed, 
der er den virkelige vir-
kelighed. Ja, man kan 
sige det på den måde, at 
uden mytens virke-
lighed, ville virkelighe-
den slet ikke findes. I 
kristendommen er der 
to betydningsfulde my-
ter, der som hinandens 
modstykke hører til den 
kristne grundfortælling. 
Det er syndefaldsmyten 
og Kristusmyten. Sog-
nepræsten vil indvie os 
i, hvordan Sløk beskri-
ver disse myters virke-
lighed som den bagved-
liggende virkelighed 
bag al virkelighed. Un-
dervejs i denne højsko-
leeftermiddag skal vi 
synge et udvalg af ju-
lens gode salmer og vi 
skal have kaffe, gløgg 
og julekager. 
 
Merry Lisbeth Hammer 

Rasmussen 

Efter hver gudstjeneste er 
der altid en kop kaffe i 
våbenhuset, og det plejer at 
være vældig hyggeligt. 
Snakken går, folk er glade 
og smilende og grinende, 
og det giver en god fælles-
skabsfølelse. Over tid læ-
rer vi hinanden at kende, 
og der er tid til lige at høre 
om, hvordan det går i stort 
og småt.  
Til nogle af de særlige 
gudstjenester kan der være 
et glas vin eller andet. Så-
dan er det f.eks. første jule-
dag den 25. december til 
festgudstjenesten kl. 11.00 
med gode ord og smuk 
musik. Efter gudstjenesten 
serverer vi et glas portvin 
og en julekage, så vi kan 
ønske hinanden en glæde-
lig jul. 
 
Den 1.januar skyder vi det 
nye år i gang med en nyt-
årsgudstjeneste kl. 14.00. 
Efter denne gudstjeneste 
skal vi have et glas cham-
pagne og en kransekage og 
ønske hinanden et rigtig 

godt, lyst og lykkebringen-
de nytår midt i en urolig 
tid. 
Den 19. februar kl. 10.00 
er der fastelavnsgudstjene-
ste med efterfølgende kaffe 
og te og fastelavnsboller. 
Vi sætter lidt ekstra stole 
op i våbenhuset, og lige 
indenfor døren i kirken, 
hvis det er nødvendigt, så 
vi alle kan sidde ned. Vel 
mødt! Jeg glæder mig til at 
se jer. 
 
Merry Lisbeth Hammer 

Rasmussen 

Højskoleeftermiddag onsdag den 14. 

december kl. 14.30 i kirken 
Sognepræst Merry Lisbeth Hammer Rasmussen 
holder foredrag om Johannes Sløk og myterne 

Traktementer i våbenhuset 

 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 



Kirkelig vejviser 
 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 
Træffetid: På hverdage i 
dagtimerne. For alvorlige-
re anliggende kan præsten 
også kontaktes i weeken-
der og aftentimer. Man-
dag er fridag. 
 
Gravstedvedligeholdelse 
Graver Gunner Andersen 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
 
Sekretær for sognepræsten 

Charlotte Fosner.  
Alle henvendelser sker 
via  
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds
- 
rådet Lars Enghoff Jen-
sen 
Træffes på tlf.  21 65 00 
26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirk
e.dk 
 
Kirke- og kulturmedar-
bejder  
Charlotte Fosner.  
Sognegården, Landsbyga-
den 68. Tlf.: 21 37 07 33.  
E-mail: kirkekulturmedar-
bejder@sengeloesekirke.d
k 
 
Organist Dmitri Egholm 

Minikonfirmandundervis-
ningen er et frivilligt, fol-
kekirkeligt tilbud om ind-
ledende konfirmationsun-
dervisning for børn i 3. 
klasse. Undervisningen 
er gratis, og den er ment 
som et supplement til 
kristendomsundervisnin-
gen i skolen. Alle børn er 
velkomne, både dem, der 
er døbt, og dem, der ikke 
er døbt. Minikonfirmand-
undervisningen er en god 
mulighed for at stifte be-
kendtskab med sognekir-
ken og kristendommen på 
en kreativ, legende og 
erfaringsnær måde i bør-
nehøjde. 
Det er Sengeløse Kirkes 
kirke- og kulturmedarbej-
der, Charlotte Fosner, der 
står for undervisningen.  
Vi indleder hver gang 
minikonfirmandundervis-
ningen med en lille an-
dagt i kirken, hvor vi hø-
rer fortællinger fra Bibe-
len, synger et par salme 
akkompagneret af kirkens 

organist Dmitri Egholm 
og beder Fadervor med 
fagter. Dernæst spiser 
vi boller, frugt/grønt og 
drikker saftevand i vå-
benhuset. Til slut leger vi, 
laver rollespil eller an-
dre kreative projekter 
fx plancher med fi-
ne tegninger og beskri-
velser af os selv, billeder, 
fadervor armbånd 

m.m. Undervisningen 
afsluttes med en opførsel 
af et krybbespil til en 
gudstjeneste i Sengeløse 
Kirke. Der er tilmelding 
på hjemmesiden.  
 
Undervisningen starter 
igen torsdag den 12. janu-
ar 2023 kl. 14-16 i kir-
ken. 
 

Minikonfirmandundervisning i Sengeløse Nyt 

Annette Lassen har været 
ansat ved Institut for Nordi-
ske Studier og Sprogviden-
skab. For tiden er hun ansat 
ved universitet i Reykjavik, 
Hun har udgivet adskillige 
bøger om Islændingesagaer-
nes verden. Hun er en meget 
levende, engageret og viden-
de fortæller. 
Islands sagalitteratur er på 
en og samme tid nordisk 
kulturarv og verdenslittera-
tur. Islændingesagaerne er 
stærke fortællinger om livet 
blandt frie islandske bønder 
i den sene vikingetid. Det er 
tragiske fortællinger om 
ærekære mennesker, stolte 
kvinder og stærke mænd, 
kærlighed, penge, slægtsfej-
der og tilgivelse. Her er for-
tællinger om bønder, der 
bekriger hinanden, beretnin-
ger om skæbnetunge ekspe-
ditioner til ukendte verdens-
dele, troldehistorier, tempo-

fyldte beretninger om is-
landske opfindere, og me-
get, meget mere.  
 
Foredraget giver et indblik i 
islændingesagaernes uni-
vers, fra deres indhold, for-
fattere og til deres overleve-

ring på tørret, strukket kal-
veskind – i middelalderens 
pergamenthåndskrifter.  
 
Der er gratis adgang og alle 
er velkomne. OBS. Arrange-
mentet foregår i kirken. 
 

Kulturaften i Sengeløse Kirke 

om vores nordiske kulturarv 
Tirsdag den 28. februar kl. 18.30 – 21.00 er der kulturaften med Anette Lassen om Islæn-

dinge sagaerne, den nordiske kulturarv. 



Den første fællessangsaften, vi havde i kirken, var 
november 2022. Det var hyggeligt, og der var man-
ge sangglade mennesker, som mødte op. Derfor in-
viterer vi igen. Vil du være med til at gøre Sengelø-
se til en syngende landsby? Så kom og vær med til 
at synge sange fra højskolesangbogen. Vores orga-
nist Dmitri Egholm spiller på orgel og klaver, vores 
sanger Signe Spang Colding synger for, og sogne-
præst Merry Lisbeth Hammer Rasmussen fortæller 
lidt om de sange vi synger. Hvis man har en favorit 
sang, kan man selvfølgelig få lov at ønske. 
 

I 2021 kom den 19. udgave af Højskolesangbog, 
som rummer 601 sange. Af dem er 151 sange nye. 
På hjemmesiden hojskolesangbogen.dk kan man 
læse følgende: Højskolesangbogen er en af de bedst 
sælgende bøger i Danmark. Igennem generationer 
er sange blevet givet videre og holdt levende af et 
syngende folk, og det er unikt at have en folkekultur, 
der synges. Fællessangen har længe stået stærkt på 
efterskoler, højskoler og i foreningslivet, men de 
seneste år har der været en opblomstring i fælles-
sangen i mange andre hjørner af samfundet, fx på 
uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og festiva-
ler – og senest hver morgen i fjernsynet. 

Fællessang i kirken onsdag den 

18. januar kl. 19.00 – 21.00 

Vil du være med til at synge det 

Velkommen til en spænden-
de nytårskoncert, som byder 
på pragtfuld og festlig mu-
sik fra barokkens tidsalder 
(1600-1750). Ensemble 
Barocca vil - med sin sans 
og passion for barokmusik-
kens mægtige traditioner 
samt brug af originalinstru-
menter fra denne tidsalder - 
invitere os på en autentisk 
rejse i en tid, hvor musikhi-
storiens største komponister 
som Bach, Händel og Vival-
di herskede, og en tid, hvor 
der blev komponeret masser 
af herlig musik fuld af sub-
stans og med dybt indhold. 
Til nytårskoncerten skal vi 
lytte til smuk kantatemusik 
og gejstlige sange af bl.a. 
Händel, Vivaldi og Tele-
mann, når ensemblets sang-
solist, Christine Nonbo An-
dersen, vil fylde kirkerum-

met op med sin skønne so-

pranstemme. Efter koncer-
ten inviteres alle til et glas 
crémant og en kransekage i 
våbenhuset. Der er gratis 
adgang til koncerten. 
 

Nytårskoncert med Ensemble Ba-

rocca søndag den 8. januar kl 

15.00 i Sengeløse Kirke 

Nørkleklubben 
Nørkleklubben mødes hver anden torsdag i lige uger kl. 
13.30- ca. 16.00. Mødestedet plejer at være sognegården, 
men er for tiden hos klubbens medlemmer. Hvis du kunne 
tænke dig at være med, skal du kontakte Lonny på tlf.: 22 51 
62 67. 
Der plejer at være en kop kaffe eller te og et stykke kage. 
Nørkleklubben er en hyggelig forsamling af kvinder, der 

elsker at strikke. Mænd er nu også hjertelig velkomne. Der 
er altid en god og lattermild stemning, og du vil helt sikkert 

blive budt hjertelig velkommen. 

Højskoleeftermiddag 
Onsdag den 22. februar kl. 14.30 – 16.30 er der højskoleefter-
middag med Ulla Morre Bistrup om "Køn, kætteri og kristen-
dom ifølge Karen Blixen". 

Foredragsholderen har en master i offentlig ledelse 
(Copenhagen Business School), hun er cand.theol. og ph.d. fra 
Aarhus Universitet med bifag i litteraturvidenskab.  
 
Der vil blive lagt særlig vægt på novellerne "Den gamle 
vandrende ridder", "Sorgagre" og "Heloise". Alle er velkomne 
og der er gratis adgang. Arrangementet foregår i kirken. Kir-
kebilen kører.  




