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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Birthe Olesen,                                                2840 1130 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,                                            4371 3033 
 
Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Hans Juul-Olsen, Hultoften  8 ,                     2443 5020 
 

Gymnastik:    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Pensionistforening  
afholder følgende i Fritidshuset: Spangåvej 11 
Forårsafslutning afholdes den 25-04.2016 kl 13.00 i  
Fritidshuset, tilmelding 8 dage før.  
Miriam tlf.: 2517-7718 eller Lonni tlf.: 2294-9140 

Anderssons Anlæg, have og træfældning 
V/Rasmus Andersson 
Vi gør det hele grønnere for dig 
 

Vi udfører: Anlæg af bede, terrasser, stier, beplantning, 
beskæring, hækkeklipning, stubfræsning,rydning af grunde, 
risikovurdering, snerydning, gravearbejde. 
 
 

Ring for et uforpligtende tilbud.    Tlf.: 29894309 
mail:anderssonstraefaeldning@gmail.com  
Kirkestien 57, Sengeløse  

 
Ung pige 
Vores dygtige unge “hushjælp” er desværre stoppet. 
Så vores familie søger en ny ung pige, som har brug for lidt 
ekstra arbejde efter skoletid eller i weekenden. 
Vi har brug for hjælp til huslige ting, dog især rengøring. 
Vi bor i nyere parcelhus i Sengeløse. 
Du skal være mindst 15 år. 
Du kan regne med 3 timer ugentligt. 
Interesseret i at høre nærmere? 
Ring eller SMS til Vibeke på tlf. 40224564 
 
 
Endnu en ung pige 
Vi er en familie på 4 som søger en ung pige til at hjælpe 
med rengøring samt børnepasning af vores søn på 3 år og 
datter på 11 år. Tlf. 23713142 e-mail annetteboskovpeter-
sen@yahoo.com 



Tennissæsonen  
starter den 1. maj  

 
Har du lyst til at spille, så 
henvend dig til Laila Holm, 
Vintoften 34   
Tlf. 43 99 52 87   
Kontingentet for sæsonen  
1. maj til oktober 2016 er 
følgende: 
 
 

Voksne                          Kr. 300.00 
Ungdom under 18 år   Kr. 100.00 
 
Vi arrangerer træning for børn 
og voksne i år.  
 
Tal med Laila om det,  
når I betaler kontingent. 

Ny pavillon på tennisbanerne 

Vi har ikke fået et klubhus eller bar på tennisbanerne, blot en 
pavillon, hvor vi kan gå i læ, hvis det regner eller man kan 
sidde og se, når vennerne spiller . 
Vi håber, at mange vil benytte af det i den kommende sæson. 
Vi regner med at holde et lille indvielsesparty i maj.  

Kommunen informerer; 
 

Røgfri inden 
sommerferien! 
Høje-Taastrup Kommune tilbyder 
gratis rygestopkurser til kommu-
nens borgere. På kurset får du 
hjælp til rygeophør af en erfaren 
rygestopinstruktør, og du har 
mulighed for at få tilskud til ni-
kotinerstatning. 
Kurset forløber over 5 møder á 2 timer, fordelt over en periode 
på seks uger. 
Kurset starter  
Tirsdag den 26. april kl. 17.00-19.00 og finder sted på Træ-
ningscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup  
Tilmeldingsfrist 19. april 2016 
For tilmelding skal du ringe til en rygestoprådgiver på tlf. 80 
31 31 31 eller sende en sms med teksten ”rygestop” til 1231 for 
at blive ringet op.  

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 





Vi er tilbage i 1970. Jens 
bliver ansat på 
”Højbakkegaard” på Land-
bohøjskolens afdeling for 
planteavl under ledelse af 
professor Sigurd Andersen 
bosat i Sengeløse. Hvorfor 
ikke selv at bosætte sig i 
Sengeløse, en lille by i riven-
de udvikling og i passende 
cykleafstand fra arbejdsplad-
sen? Det gjorde han så sam-
menmed hustruen Bente, og 
det blev til mange års virke. 
 
Om at være lokal 
Jens kunne ikke dy sig. Han 
engagerede sig i lokalsam-
fundet, havde sine meningers 
mod og gir ikke køb på sine 
holdninger. Han blev for-
mand for skolenævnet gen-
nem 8 år og derefter siger 
han selv, ved en tilfældighed 
blev formand for gymnastik-
afdelingen og dermed med-
lem af hovedbestyrelsen. 
Det medførte lidt af en blom-
stringstid med aktiviteter og 
arrangementer og med delta-
gelse af både børn og foræl-
dre. En tendens, som des-
værre er i aftagende på grund 
af strukturændringen og be-
folkningens sammensætning. 
F.eks. eksisterer hans eget 
motionshold med 40-50 del-
tagere ikke mere. 
Efter nogle formandsskifter 
påtog Jens sig hvervet som 
hovedformand for en halv 
snes år siden. 
 
Om at være formand 
En ting er at være medlem af 
en bestyrelse. Posterne er 
som regel fordelt, men at 
være formand kræver et 
overordnet ansvar. Der skal 
holdes styr på tropperne, og 
det er ikke altid lige let. Der-
for har det været en stor til-
fredsstillelse at kunne forene 
Gymnastikafdelingen og 
Fællesidræt til eet under 
betegnelsen Sengeløse Idræt. 

Jens udkæmpede sin kamp 
og kunne fortrøstningsfuldt 
overgive roret til Birthe Ole-
sen, som en værdig aftager. 
Intet under, at han er blevet 
udnævnt til æresmedlem. 
 
Om at have overskud 
Jeg er privilegeret, indrøm-
mer Jens. Jeg er i god fysisk 
form, har stadig kontakt til 
min gamle arbejdsplads og 
kolleger, kan hellige mig 
min familie, to børn og fire 
børnebørn, som bor i nærhe-
den. Deltager i Senioridræt 
og Stavgang, og dyrker løbe-
træning for ikke at glemme 
mine uundværlige cykelture. 
Han er medlem af Menig-
hedsrådet, hvor han som 
kirkeværge har ansvaret for 
og tilsyn med reparation og 
vedligeholdelse af kirkens 
bygninger og tilliggende. 
Herudover er der tid til at 
hjælpe en ældre ikke særlig 
mobil fhv. kollega med ind-
køb og lignende. 
I sandhed ikke et otium i 
vanlig forstand. Livet har 
forskellig epoker. De gen-
nemleves og overstås, en ny 
begynder. Det er netop 
hændt for Jens. 
 

Kurt Søborg  

Om at nyde sit otium 
Jens Bertelsen vinker farvel til bestyrelsesarbejdet 

 

 
 
 
 
 
 
 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

Udendørs crossfitt 
Crossfitt fortsætter. 
Lær at bruge en udendørs crossfitbane en kvalificeret instruk-
tør viser dig øvelser og lærer dig at få trænet hele kroppen 
Sted:  
Sengeløse Idrætsanlæg foran terrassen ved boldbanerne 
Hvornår: 
Hver torsdag fra den 12.05 til 01. oktober 2016 
Tid: 
Kl.  16.-16,50 for unge over 13 år 
Kl.  17.00-17.50 for voksne over 18 år 
Tilmelding ingen—mød bare op. 
Pris: Det er gratis at deltage—bare mød op. 

Ny frisør i Sengeløse 

Solveig Engelhardt har åbnet ny salon på Bondehøjvej 2 
i det gamle frysehus, og det er ikke til at kende. En læk-
ker salon med alverdens instrumenter for en ukendt, 
som tror, at en frisør kan klare sig med en saks, men 
tider ændrer sig. 
Men her har du alle muligheder.  
Ring og aftal tid med Solveig på tlf.: 2644 9258 og bliv 
frisket op. 



 

 
Godnat fra Farmor 

Farmor  fortæller 
godnathistorie   
for de små   

Hej med dig! 
 
Mens jeg skriver denne historie til dig, ja, så vælter 
regnen ned derude, det blæser, og det er næsten ti gra-
der varmt! 
Måske får vi slet ikke mere sne denne vinter, og det er 
lidt snyd, synes jeg. 
Men det er nu dejligt at se og høre fuglene igen - jeg 
smider æbler ud til dem, og solsorte og skader kæmper 
om at komme først! 
 
Jeg vil fortælle dig om skaden, den store flotte hvid-
sorte fugl med den lange hale. Den synger ikke, den 
skratter og skvalrer op. Den hedder helt rigtigt husska-
den, og mange mennesker kan ikke lide den. 
De tror også, at den hedder skade, fordi den gør skade, 
men det er slet ikke rigtigt Nej, det er fordi den har 
beholdt sit vikingenavn, for “skade” betyder lang hale! 
Den er klog, kan du tro! Den har et skarpt blik, og 
overser ikke noget. 
 
Min far kunne ikke fordrage skader. Når han om efter-
året gravede i vores have, ja, så kom skaden straks for 
at spise de orme, der kom frem. 
Så slentrede min far ind og hentede sit gevær. Men, 
hvis han havde spaden i hænderne, ja, så kom skaden 
straks, men hvis den så geværet i min fars hænder, ja, 
så var den pist væk! 
Så troede min far, at han kunne narre den! 
Han gemte geværet ved husmuren, og gravede løs med 
spaden. Ja, vips, så var skaden der straks igen, og lang-
somt nærmede min far sig geværet! Men nej, én meter 
fra geværet opdagede skaden altid faren, og pist var 
den væk igen. 
Sådan “legede” den kloge fugl i årevis med min far, 
men han fik aldrig nogensinde ram på en skade, og jeg 
grinede stille for mig selv, for jeg holdt med fuglen. 
Kig godt på den til foråret, hvor den bygger sin rede 
højt oppe i et træ. Den bygger reden helt rund, så der 
er tag på den, og reden er utrolig flot flettet sammen. 
Her får hannen og hunnen 3 unger, og de “snakker” og 
“snakker “ med dem, det er så hyggeligt at se og høre 
på!        Kan du nu sove godt, min ven….og måske må 
du foreløbig nøjes med at drømme om sne! 

 
Herringløse Dyreklinik 

Inviterer til 
Hundeaften 

 
Tirsdag d. 19.04.16 kl 18-20 i klinikken. 
Dyrlæge og adfærdsspecialist Pernille 

Hansen kommer og fortæller om hvalpens 
udvikling, motivation og hvordan man tager 

uønsket adfærd i opløbet. 
Entre 50,- 

 
Ring 29790609 eller send en mail til 

herringloesedyreklinik@mail.dk     
 

Venlig Hilsen  
 

Lotte Kofod, dyrlæge 

 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 



Vi troppede op fire mand 
høj, spændte på de nye om-
givelser, for normalt lægger 
chefredaktør Ole Holm selv 
hus til redaktionsmøderne. 
Vi havde i forvejen pænt 
booket lokalet hos Karina, 
som sagde, at vi var vel-
kommen kl. 14.00 pågæl-
dende dag, og at vi var de 
første til at booke Dagli’stu-
en. Lokalet virker pænt, og 
det er nydeligt møbleret 
med de kendte FDB-
møbler, som nu har fået en 
renæssance. Desuden var 
’bogskabet’, som tidligere 
stod udenfor, nu blevet flyt-
tet indenfor i tørvejr, hvilket 
nok forlænger bøgernes 
levetid. Efter aftale gik vi 
selv ud i butikken og forsy-
nede os med øl og vand, og 
under en senere pause i mø-
det forsynede vi os med 
kaffe i papkrus og hertil 
diverse kager fra bageriet, 
hvortil vi fik lov at låne en 
bakke til transporten ind i 
stuen. Alt var høflig selvbe-
tjening, som gik uden pro-
blemer. Afregningen efter 
mødet skete samlet, hvilket 
afstedkom nogen forvirring 
hos den søde pige ved kas-
sen, men Karina kom til og 
ordnede paragrafferne. 
  Alt i alt må vi konkludere, 
at det absolut er muligt at 
afholde møder i lokalet, og 

vi selv fik gennemført et 
redaktionsmøde, der på 
indholdssiden var som det 
plejede. Der var dog adskil-
lige forslag til forbedringer 
af lokalet: Det blev nævnt, 
at der manglede en opslags-
tavle, som den der var der 
før ombygningen. Dvs. til 
opslag om malingsrester, 
tøjbytning, efterlysning af 
katten, køb og salg osv.  
En anden påpegede, at ud 
over det obligatoriske fra-
vær af askebæger og spyt-
bakke, så trak det også fra, 
at man er henvist til at bru-
ge personaletoilettet i kæl-
deren, hvortil adgangsveje-
ne var mindre egnede for 
voksne mennesker over 60. 
Endelig udtrykte chefredak-
tøren til sidst, at lokalet var 
særdeles velegnet, og at vi 
for hans skyld sagtens kun-
ne afholde alle fremtidige 
redaktionsmøde i Dagli’stu-
en. Hertil repliceredes det, 
at nu skulle vi ikke handle 
overilet, og at vi også lige 
skulle give tid til, at ind-
trykkene kunne bundfælde 
sig.  
Så selv om vi ikke fik truf-
fet en endelig beslutning, så 
skal det endelig ikke afhol-
de andre fra også at afprøve 
Dagli’stuen til foreningsmø-
der og lignende. Det kan 
absolut lade sig gøre. 

Vi tester:  
 
 
 
 
Brugsen tilbyder husly til små foreningsmøder , og 
vi i redaktionen af Sengeløse Nyt har derfor holdt et 
redaktionsmøde i stuen for at danne os et indtryk af 
mulighederne. 

Fremtidens Dag’liBrugs 
er en realitet 
Velbesøgt årsmøde i Coops jubilæumsår 

Formanden Bendt Christiansen indledte med mindeord over 
tidligere mangeårige formand Preben Hansen. I sin beretning 
fremhævede han bl.a. glæden over, at butikken nu fremstår 
lys og overskuelig, og opfordrer medlemmerne til at benytte 
dagligstuen - en nyskabelse, hvor bogreolen nu er anbragt. 
Han omtalte foretagne og kommende arrangementer og rede-
gjorte for Coops overordnede politik om at sætte mere smag 
på hverdagen, ligesom han henviste opmærksomheden på 
medlemsfordelene. 
Uddeler Per Vadstrup redegjorde for butikkens drift og ud-
viklingen i de forskellige varegrupper, med balance i budget-

tet, intet svind, initiativ til at undgå madspil og dertil en ind-
tægtsstigning, så kunne han konkludere, at alt i alt går det 
godt. 
 

Stor spørgelyst 
Spørgelysten var stor, og der fremkom forskellige forslag, 
bl.a. En ”Rose/Ris  Kasse” og butiksrådets navne og adresser 
i dagligstuen. Man behøver altså ikke vente et år, hvis pro-
blemer skal løses. Bestyrelsen blev genvalgt. Ny suppleant 
blev Monika Bellmann. 

Kurt Søborg 



Volvo PV 544 blev produce-
ret fra 1958-1966. Den var 
en videreudvikling af Volvo 
PV 444, som fabrikkens 
ingeniører havde klar allere-
de i 1944. Men det var jo 
under krigen, hvor selv den 
svenske sværindustri mang-
lede råstoffer. End ikke jern 
til oparbejdning af stål kun-
ne fås. Forklaringen var 
dels, at den svenske regering 
af hensyn til landets sikker-
hed ikke turde mindske jern-
eksporten til det tyske nazi-
regime, og dels, at alle de 
andre materialer, man skal 
bruge til bilproduktion, hel-
ler ikke kunne skaffes. 
 
Først i 1947 kunne Volvo 
sende Pv 444 på markedet. 
Den blev øjeblikkeligt en 
stor succes. Kunderne lod 
sig skrive på venteliste i 
tusindvis. Denne mellem-
klassebil var en todørs sedan 
og fremstod ellers som en 
noget ydmyg sag. Motoren, 
kaldet B 14, var på 1400 
ccm, og ydelsen var kun 40 
hk. Den steg dog. Først til 
44 hk. og fra 1950 til 51 hk. 
I 1957 kom B 16 motoren 
med 1600 ccm og 60 hk. 
Allerede året efter kom den 
store modernisering med 
både forrude og bagrude i et 
buet stykke, større lygter og 
mulighed for at tilvælge fire 
gear. Navnet blev ændret til 

Volvo PV 544. I 1962 kom 
modellen med den berømte 
B18 motor med 1800 ccm 
og 75 hk. Samtidig gik Vol-
vo over til 12 V. el-anlæg. 
På det tidspunkt åbnede Vol-
vo også en fabrik i Canada. 
Både Volvo PV 444 og PV 
544 blev sideløbende produ-
ceret som stationcars og 
varevogne. De hed 445 og 
210 og blev samlet kaldt 
Volvo Duet. Modellerne 
blev stort set kun solgt i 
Norden. 
De gamle Volvoer var vel-
byggede af meget solide 
materialer. Derfor var de 
særdeles slidstærke. Det 
skulle de også være. Den-
gang var hjemmemarkedet 
det vigtigste for Volvo, og 
datidens veje i det store og 
tyndtbefolkede land var be-
stemt ikke gode. Mere end 
halvdelen af det offentlige 
vejnet bestod af jord- eller 
grusveje. Men de gamle 
Volvoer holdt til det hele. 
De voldte ikke ejerne de 
store kvaler. Hvis de blot 
blev passet, kørte de i årevis 
uden vrøvl, og det var i 
længden ret økonomisk for 
ejerne. 
 
Volvo PV 544 blev omhyg-
geligt og ansvarsfuldt mo-
derniseret i hele sin levetid. 
Sikkerhed har altid haft en 
særlig bevågenhed hos Vol-

vo. Sikkerhedsseler var ikke 
ukendte i 50-erne. De fleste 
havde dog aldrig set nogen, 
men de var kendt fra flyve-
maskiner og racerbiler. Det 
blev ingeniøren Nils Bolin 
fra Volvo, der udviklede den 
moderne trepunktsele til 
hverdagsbiler. Det var ikke 
rulleseler, som vi bruger i 
dag. De skulle indstilles til 
personen i sædet, og de var 
dobbelt så brede som de 
moderne. Når de var spændt, 
så sad personen fast. Fra 
modelåret 1959 blev de en 
del af standardudstyret ved 
forsæderne i Volvo PV 544. 
Det var første gang i bilhi-
storien, at en bil til hver-
dagsbrug fik denne sikker-
hed monteret. Siden har Nils 
Bolins trepunktsele reddet i 
hundredetusindvis af menne-
sker i hele verden fra død og 
lemlæstelse. 
 
Begge de svenske bilfabri-
kanter Saab og Volvo frem-
stod i årtierne efter krigens 
slutning på en positiv måde 
som et par originaler i bil-
verdenen. Man kunne både 

se og mærke, at personbiler-
ne fra Sverige kom fra fir-
maer, hvor fremstilling af 
biler var et biprodukt. 
 
Bilerne fra Saab bar tydelige 
spor af, at Saab var og er en 
flyfabrik. Ingeniørerne hav-
de brugt deres kendskab til 
flyenes højt udviklede aero-
dynamik for at opnå lav luft-
modstand, som sammen med 
en relativ lav egenvægt dan-
nede basis for nogle økono-
miske og stærke letvægts-
konstruktioner. Disse blev så 
udstyret med funktionel be-
tjening i et cockpitagtigt 
indre. 
 
De gamle Volvoer bar et 
umiskendeligt præg af, at 
Volvo var og er en stor og 
magtfuld fabrikant af lastbi-
ler, busser og entreprenør-
maskiner. Bilerne havde 
hverken god aerodynamik 
eller lav vægt. De var bund-
solide og nærmest uopslide-
lige. Det indbragte disse 
modeller øgenavnene ”Ver-
dens hurtigste Traktorer”. 

Veterankøretøjer, klassikere og andre (s)
køretøjer. (16) 

Volvo Pv 544!  

PV 544 

 

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



Jeg har en personlig oplevel-
se med disse biler. Jeg er 
født og opvokset i den lille 
landsby Tuse lige vest for 
Holbæk. Dette lille ydmyge 
landsogn talte tre landsbyer 
med i alt ca. 1.800 indbygge-
re. I 1959 havde sognepræst 
Røn Sørensen og landbetjent 
Plet-Hansen genskabt den 
hedengangne idrætsforening, 
for at skabe fritidstilbud til 
os fra de store årgange født 
mellem 1940-1952. Jeg var 
ti år og spillede sammen 
med mine brødre fodbold i 
klubben. Når vi skulle spille 
ude, blev vi kørt af forældre 
eller ledere i to biler. Det gik 
på skift, hvem der skulle 
køre. En lørdag eftermiddag 
i foråret 1962 svigtede syste-
met. Kun den elskelige pan-
serbasse, landbetjent Plet-
Hansen, var mødt frem med 
sin Volvo PV 544. Han tog 
det dog meget roligt. Tasker-
ne med skiftetøj blev lagt i 
bagagerummet. Vi elleve 
drenge blev dernæst stuvet i 
kabinen. Den mindste måtte 
side sammenkrøllet i 

fodrummet foran passager-
sædet. To andre sad på pas-
sagersædet, og de resterende 
otte sad i to lag på bagsædet. 
Således kørte vi 15 km ud og 
15 km hjem, uden at det var 
bemærkelsesværdigt i 1962. 
Ja, der var meget, der slet 
ikke var farligt i gamle dage!      
Alle de gamle Volvoer kom i 
forskellige special- og 
sportsudgaver, men kun gan-
ske enkelte kunne nå op i 
nærheden af 180 km/t. Langt 
de fleste af de i Danmark 
solgte var helt ordinære hus-
holdningsbiler. Alligevel 
havde Volvoerne ry for at 
være hurtige i både accelera-
tion og topfart. Mange stolte 
ejere påstod hårdnakket, at 
deres 544 eller Amazon kun-
ne gå 180 km/t. Sandheden 
var, at for at nå op på 180 
km/t med en af disse biler, 
havde man været nødt til at 
køre den ud over kanten på 
Møns Klint. Forklaringen på 
disse rygter kan være, at en 
stor del af bilerne dengang 
viste op mod 20 % for meget 
på speedometeret. Regner 
man de 20 % fra, rammer 
man da også de resultater 
FDM og ADAC opnåede i 
deres prøvekørsler. 
 
Volvo PV 544 var utrolig 
populær i sin samtid. I 1965, 
da Volvo havde planlagt 
udfasningen af modellen til 
1966, følte fabrikken sig 
nødsaget til i annoncer at 
bede sine kunder om tilgi-
velse for produktionsstoppet. 
Den dejlige PV 210 fortsatte 
dog til 1969. 
 
Der blev produceret nøjagtig 
440.000 Volvo PV 544, og  
en af dem går endnu her i 
sognet. 
 

Niels E. Larsen 

PV 210 

Torsdag den 28. april kl. 
17-19 er der bjørneklo-
aktion hos Leif Latif, 
Kirkestien 38 i Sengelø-
se. En del af hans matri-
kel er et moselod, og her 
kæmper han for at holde 
bjørnekloen nede – og 
vil rigtig gerne have 
hjælp. 
 
Det er Danmarks Natur-
fredningsforening i sam-
arbejde med Miljø- og 
Energicentret og lods-
ejeren, der står for ar-
rangementet. De håber, 
at venner af naturen – 
uanset de er medlem 
eller ej – har mod på at 
komme og gøre en ind-

sats for at begrænse den 
invasive og gifte plante.   
 
Man er velkommen til at 
møde op med en spade 
og handsker på dagen, 
men man kan også til-
melde sig ved forlods at 
kontakte Miljø- og 
EnergiCentret på tlf. 43 
30 42 00 eller mail 
mec@mec-ht.dk.  
 
Der vil være lidt til hal-
sen i forbindelse med 
arrangementet, hvor der 
også vil være instruks i, 
hvordan man bedst mu-
ligt forebygger, at bjør-
nekloen kommer igen.   
 

Til kamp mod bjørneklo 



Menneskets udvikling af 
landbrug er i hele verden 
blevet en næsten total revolu-
tion af vores måde at leve på. 
Det er interessant at iagttage, 
hvorledes landbruget blev 
udviklet i flere verdensdele 
på forskellige tidspunkter og 
uafhængigt af hinanden. 

Både i områderne i og om-
kring det sydøstlig Kina og 
egnene ved floderne Eufrat 
og Tigris i nutidens Irak og 
Syrien samt i de nordligste 
dele af Latinamerika udvikle-
de man et landbrug. De af-
grøder, der blev basis i føde-
vareproduktionen, var meget 
forskellige. Gennem tiden er 
de enkelte arnesteders afgrø-
der blevet udvekslet, så vi i 
dag overalt dyrker det, som 
er mest lønsomt. 

Den version af landbrug, der 
kom til os i Europa, spredtes 
fra områderne ved Eufrat og 
Tigris, hvor det var blevet 
udviklet for ca. 10.000 år 
siden. Udbredelsen af land-
bruget skete med en ha-
stighed på en kilometer om 
året. Efter ca. 4.000 år, altså 
for ca. 6.000 år siden, nåede 
det til Danmark. Overgangen 
fra jæger- og samlersamfun-
det til landbrugssamfundet 
tog meget lang tid. Mange, 
mange generationer gik forbi, 
før landbruget var fuldt etab-
leret som hovedleverandør af 
fødevarer. 

Stenalderens bondefamilier 
levede og tænkte helt ander-
ledes end jæger- og samlerfa-
milier. Jægerne havde levet i 
pagt med den givne natur, 
hvor de kæmpede hårdt for at 
blive toppen af fødekæden og 
for at bevare denne position. 
De fastboende bondefamilier 
arbejdede for at blive herre 
over naturen. Over tid ændre-
de de deres bosteder funda-
mentalt. Kun dyr og planter, 
der understøttede bondefami-
liens eksistens, blev plejet og 
beskyttet. Dyr og planter, 
som var i vejen eller ligefrem 
truede landbruget, blev be-
kæmpet med hård hånd. Jagt, 
fiskeri og indsamling af spi-
selige produkter forsvandt 
dog ikke. De eksisterer i bed-
ste velgående den dag i dag. 
Når vi går på jagt, tager på 
fisketur eller samler svampe 
og bær i skoven, er det kultu-
relle overleveringer af Jæger-
stenalderens livsform. Bon-
destenalderens befolkninger 
tilførte dog jagten et hidtil 
ukendt aspekt. De jagede 
ikke kun for at få mad, pels-
værk og redskaber. De jage-
de også for at bekæmpe, ja, 
for helt at fordrive de dyr, 
som de anså for at være ska-
dedyr i forhold til landbruget. 
Det var først og fremmest de 
for husdyrene farlige rovdyr 
som f. eks. ulve, bjørne, los-
ser, jærve, løver, tigre og 
leoparder. Heller ikke de 
planteædere, som forgreb sig 

på markens afgrøder, gik ram 
forbi. Det gik hårdt ud over 
hjorte og vilde okser af alle 
slags samt vildsvin. 
Landbruget blev med tiden 
en formidabel succes overalt, 
hvor det blev indført. Det er 
formentlig rigtigt, at verdens 
befolkningstal er blevet 
mindst 500 gange større som 
et resultat af landbruget. 
Livet i Bondestenalderen var 
dog ingen dans på roser. Det 

var slidsomt og hårdt. Ved 
overgangen til landbrugssam-
fundet skete der en markant 
og bemærkelsesværdig fysisk 
ændring af befolkningerne. 
De blev et helt hoved mindre, 
end jægerne og samlerne 
havde været. Skeletterne fra 
bondestenalderen bærer ofte 
spor af knokkelarbejde. 
Værkbrudne og gigtplagede 
har mange af dem slidt sig 
gennem deres ofte korte liv. 

Det skyldtes det hårde arbej-
de med landbruget og rydnin-
gen af skov samt ikke mindst 
kosten. Den ofte noget ens-
formige diæt, hvor brød, grød 
og vælling udgjorde basis, 
var ikke så rig som jægernes 
og samlernes mad. Deres 
tænder blev også nedslidte og 
dårlige, fordi stenstøvet fra 
skubbekværnene gik med i 
melet. Grødbonden var født. 
De fastboende udviklede 

også en anden ejendomsret. 
Den store arbejdsmæssige 
investering i jorden og de 
tilhørende permanente huse 
bandt familierne til stedet. 
Afhængigheden af at kunne 
høste, hvad man havde sået, 
førte til den private ejen-
domsret. Nogle var dygtige-
re, mere flittige og heldigere 
end andre. 

Fortsættes næste side 

Sengeløse Gammelt nyt.  (5)  

Generel Intro til Bondestenalderen fra ca. 8.000 år f.v.t. 
Hvor Larsen opridser menneskets vej fra jæger og samler til fastboende landbruger 
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Gensidige afhængighedsfor-
hold skiftede, og en klasse 
af storbønder dannedes. 
Andre gled ned ad den soci-
ale rangstige og måtte arbej-
de for de rige. Dermed blev 
grødbonden degraderet til 
den arveløse grødbonde. 
Det er nærliggende at anta-
ge, at det er skeletterne fra 
disse underprivilegerede, 
der fremviser spor fra et 
hårdt og fattigt liv. Havde 
den arveløse grødbonde 
kendt Mark Twains tanker, 
ville han nok have været 
enig i forfatterens opsum-
mering af sin livserfaring: 
”Livet er som en barne-
skjorte! – Kort og beskidt”. 
De mægtige i disse samfund 
rejste monumenter for sig 
selv og hinanden. Monu-
menterne var næsten altid 

gravminder, og de blev pla-
ceret tæt ved bopladsen højt 
i terrænet og klart synlige 
selv på stor afstand. Således 

kunne gravhøjene vidne om 
det overskud og den kraft, 
de lokale besad. Højene 
understregede også de loka-
le beboeres hævd på og 
tilknytning til stedet.  

De nordiske rund- og lang-
dysser samt de imponerende 
jættestuer er kendt i hele 
verden, men englændernes 
Stonehenge på Salisbury 
Plain sydvest for London 
tager dog prisen. De første 
dele af dette store kompleks 
blev skabt af bondestenalde-
rens folk. Anlægget blev 
utvivlsomt opført som en 
helligdom, og det er bygget 
op som et astronomisk ob-
servatorium, hvorfra man 
nøje kunne følge solens og 
dermed årets gang. Derfor 
er det sandsynligt, at Stone-
henge er et vidnesbyrd om, 
at solen indtog en guddom-
melig position i datidens 
tankegang.      

  Niels E. Larsen 

På dagen var mange mødt 
op både til træning og på 
bænkene omkring banerne. 
De tre spillere fra Brøndbys 
superligahold havde øjen-
synligt delt pigerne op i mel-
lem sig og indøvede sparke-
teknik til små mål på banen. 
Det var en fornøjelse at se, 
hvordan pigerne var helt 
trygge ved de nye trænere 
og gik til sagen med fuld 
energi. Jacob Harris, som er 
pigernes træner, havde føl-
gende kommentar: 
-Pigerne har glædet sig rig-
tig meget til besøget og især
af nogen, der er så gode til
at spille fodbold, som det
her er tilfældet. Desuden tror
jeg også, at det har betyd-
ning for, at pigerne på sigt
fastholder interessen, når de
nu møder nogle voksne
kvinder, der rent faktisk er
blevet til noget inden for
sporten.
-Herefter havde vores ud-
sendte lejlighed til at ud-
veksle et par ord med en af
spillerne, Julie Tavlo, fra
Brøndbys 1. hold, der spiller
i superligaen. Hun fortalte

følgende om deres formål 
med at komme rundt til min-
dre klubber: 
-Det er vigtigt for os, at vi
kommer ud og er en slags
rollemodeller for pigerne,
det kan ofte bære dem langt.
Samtidig får vi som hold
også promoveret os selv, så
vi bliver kendte ansigter, så
det går begge veje. I dag er
hele holdet ude at besøge
forskellige klubber. For mit
eget vedkommende synes
jeg, at det er sjovt at komme
ud, for jeg kan jo godt selv
huske, hvordan det var, da
jeg selv lige var startet. Og
så får man en masse glæde
og opmærksomhed fra pi-
gerne, og det er i sig selv
dejligt. Og Julie fortsatte:
- Samtidig får det også sat
min egen træning lidt i per-
spektiv, fx i forbindelse med
at være koncentreret, når
træneren siger noget. Det
oplever vi nu selv, når vi
skal forklare pigerne noget.
Det er som at træne en sæk-
fuld lopper, smiler Julie til
sidst.

Pigefodbold SGIF  
fik fornemt besøg  
Tirsdag den 5. april kom tre af Brøndbys superligakvin-
der på besøg.    
Besøget er et led i bestræbelserne på at gøre kvindefod-
bold mere attraktivt for de unge. 



Sprogvildskab 
Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse. 

Hvor mange pægle  
går der på en pot? 
Ja, selv om disse måleenheder blev officielt  afskaf-
fet i 1907, kan jeg da stadig huske, at nogle bad om 
en pægl dit eller to pægle dat. Sådan set er det stort 
set lige så enkelt, som at et pund er ca. et halvt kilo. 
En pot mælk er ca. en liter mælk, og der går fire 
pægle på en pot. Jeg kan også huske, at frugt blev 
vejet i lispund. Et lispund er ca. 16 pund, det vil sige 
8 kg. Lispund blev officielt afskaffet 1861, men 
hang altså stadig i vægten, da jeg var dreng, og så 
gammel er jeg da nu heller ikke ;-)  
Vægten, man brugte, var naturligvis en bismervægt. 
Den var nem at have med på cyklen. Det er sådan en 
vægtstang med en krog i den ene ende, og så skub-
bede man med et lod hen over vægten, til der var 
ligevægt, og vægten således kunne aflæses. Det 
plattyske bismer kom vist fra tyrkisk batman, der 
var en vægtenhed på ca. 10 kg (altså lidt mere end et 
lispund).  
Ja, så var der også noget med at sætte sit lys under 
en skæppe. En skæppe var 17,39 liter (samt et hertil 
indrettet skæppemål), men den blev også officielt 
afskaffet i Danmark med indførelsen af metersyste-
met i 1907. Derudover blev skæppe også brugt om 
en skæppe land (= 689,5 m2). En skæppe land blev i 
øvrigt delt i fire fjerdingkar. Sammenhængen mel-
lem volumen og areal var denne. Jeg citerer her fra 
Wikipedia: 
”En tønde land skulle tilsås med én tønde korn. 
En tønde rummede ca. 139 liter korn (udsæd), og 
vejer 100 kg. Det var i datidens enheder 144 potter 
korn, der skulle fordeles på 13.824 kvadratalen, 
dvs., at én potte skulle dække 96 kvadratalen. Det er 
én liter korn til knap 40 m². 
Ved at opdele tønden i mere håndterlige størrelser − 
og arealet tilsvarende − var det lettere at få kornet 
sået jævnt. 
Man begyndte med at hælde kornet over i et skæp-
pemål. 8 skæpper svarede til én tønde. Dvs. en 
skæppe kunne rumme ca. 17,5 liter korn, − ca. 139 
liter delt med 8. 
Det område, én skæppe skulle dække, var en ottende 
del af en tønde land, eller 36x48 alen. Det er ca. 
22m x 30m. Og lidt voldsomt at fordele jævnt pr. 
håndkraft, da de ca. 17,5 liter korn vejer ca. 12,5 kg, 
(én ottende del af 100kg). Derfor var det naturligt at 
opdele denne skæppe i fjerdedele, såkaldte fjerding-
kar.” 

Det hele var faktisk ganske enkelt og logisk, men 
måske var det alligevel meget godt, at vi gik over til 
metersystemet. Om ikke andet så gjorde det da en 
del regnestykker enklere for de stakkels skolebørn. 

Lyt til Sengeløse Radio lørdag mellem  
kl. 9.00 og 14.00 på 89,2 MHz  

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 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

3. søndag efter påske
17. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 14, 1-11
Merry Lisbeth Rasmussen

Bededag 
22. april kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen

4. søndag efter påske
24. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 8, 28-36
Merry Lisbeth Rasmussen

5. søndag efter påske
1. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 17, 1-11
Merry Lisbeth Rasmussen

Kristi Himmelfartsdag 
5. maj kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen

6. søndag efter påske
8. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 17, 20 –
26
Merry Lisbeth Rasmussen

Pinsedag 
15. maj kl. 10.00
Morgenkaffe og -brød kl. 9.00
Johannesevangeliet 14, 15-21
Merry Lisbeth Rasmussen
Koret deltager. Kirkebilen kø-
rer

2. Pinsedag
16. maj kl. 11.00
Familiegudstjeneste for hele
provstiet i Høje Taastrup Kir-
ke
Provstiets præster deltager

Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
20. april kl. 13.00
11. maj kl. 13.00

Andagter på Bostedet Hol-
me 
Torsdag den 21. april kl. 
13.30 
Torsdag den 26. maj kl. 13.30 

Kirkebilen bestilles hos sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24  

Det er forår, og det er pinse. 
De to ting har meget med 
hinanden at gøre. Det lyser ud 
af salmen ”Naturen holder 
pinsefest”. Det lyser også ud 
af salmen, at naturen opfattes 
som Guds katedral. Det er 
Gud, der har skabt naturen. 
Guds fingeraftryk er i natu-
ren. Der kan vi mærke Guds 
nærhed og fornemme, hvad 
Gud er for en Gud. En Gud, 
som elsker mangfoldighed, 
skønhed, farver og dufte. En 
intelligent Gud, der har skabt 
ethvert levende væsen så per-
fekt, at det kan gøre præcis, 
hvad det er skabt til at gøre: 
flyve, svømme, gå, løbe. Hvis 
blot en eneste svingfjer var 
skabt forkert på en måge, 
ville den ikke kunne flyve. 
Men det kan den, fordi den er 
skabt perfekt af en intelligent 
Gud. En Gud, der bobler af 
skabertrang. 

Og han skaber igen og igen 
Han skabte ikke kun dengang, 
hvor hans ånd svævede over 
vandene, som der står i ska-
belsesberetningen. Men hele 
tiden, igen og igen er Gud 
med sin Ånd på færde i ver-
den og skaber nyt liv i natu-
ren, i mennesker, blandt men-
nesker, imellem Gud og men-
nesker, i dåbsbarnet når det 
bliver døbt, i nadveren, når vi 
går til alters, i den sørgende, 
når den sørgende stille og 
roligt og til trøst og opmun-
tring kaldes ud af sorgens 
mørke rum og tilbage til livet. 
Helligånden er Guds skaber-
kraft, der får de sammenkrøl-
lede blade til at folde sig ud 
forår efter forår.  Alt det, der 
er grønt og frodigt og vælter 
op af jorden og springer ud i 
fuldt flor om foråret, vidner 
om, at Gud skaber ved sin 
Ånd. Det er altså en livfuld 
ånd vi taler om, når vi taler 
om Guds Ånd. 

At tale om ånd er svært 
Hvis vi i hverdagssproget skal 
karakterisere en åndelig di-
mension, så bliver det enten 
meget højtideligt, eller også 
har vi ikke ord for det. Den 
almindelige samtale ved mid-
dagsbordet om, hvordan man 
har det åndeligt, den vil sim-
pelthen ikke finde sted.  
Når vi uden om kirken kan 
have svært ved at tale om 
ånd, og derfor har svært ved 
at forholde os til åndelige 
dimensioner som den, der 

findes i pinsen, kan det skyl-
des flere ting. Jeg vil pege på 
to. Den ene årsag er effektivi-
seringen, som kan forklare en 
del af åndsfattigdommen. 
Altså dette, at vi fra politiker-
ne har hørt i flere år, at tid 
koster penge. Derfor skal vi 
effektivisere vores tid, så vi 
får udrettet mest muligt på 
den kortest tænkelige tid, så 
vi derved får det største ud-
bytte og flest penge i kassen. 
Det er det, det handler om. Vi 
farer rundt som fluer i en 
flaske, utrolig aktive. Vi 
snakker meget, men siger 
ikke meget. Vi støjer. Men 
effektivisering er den rene 
gift for ånden. 

Den anden årsag er sekulari-
seringen. Altså dette, at kri-
stendommen har mistet ind-
flydelse på skoleskemaet, i 
det politisk-offentlige rum og 
i det personlig-eksistentielle 
og etiske rum. Vi har vænnet 
os til et distanceret forhold til 
kristendommen, som noget 
der dybest set ikke behøver at 
have indflydelse på mit liv. 
Jeg klarer mig fint uden. Jeg 
kan godt gå i kirke for hyg-
gens skyld, men ikke fordi jeg 
har brug for det. Men det er jo 
helt forkert. For det er jo net-
op i kirken, at mennesket får 
næring til sin ånd. Det er her, 
vi hører om Guds hellige 
Ånd. Og det er her, vi be-
skæftiger os med åndelige 
spørgsmål, som har med men-
neskets eksistens at gøre: 
Hvem er vi, hvorfor er vi, 
hvad er problemet, og hvad er 
løsningen? Verden er stor og 
kompleks, ligesom tilværel-
sen er det, og hele min eksi-
stens har en bestemt dimensi-
on, man passende kunne be-
skrive med ordet 'ånd'. 

Ånd tager tid 
Guds hellige Ånd, som vi 
fejrer i pinsen kræver tid og 
rum og fordybelse, så din ånd 
og min ånd kan erfare og 
sanse den guddommelige 
ånds nærvær og storhed. Fy-
ringsrunder som led i en spa-
replan, så de tilbageværende 
på arbejdsmarkedet må løbe 
endnu stærkere for at nå alt 
det, de skal gøre, og sekulari-
serede samfund, der har berø-
ringsangst for Gud, og tilvæ-
relsens åndelige dimension 
skaber stressede og rastløse 
mennesker, som har svært 
ved at falde til ro og lytte og 

sanse det, der har med Guds 
Helligånd at gøre.  

Vi SKAL tale om ånd 
Har vi ikke tilstrækkelige ord 
for ånd, bliver det meget svæ-
rere for os at forholde os til 
de åndelige dimensioner i 
tilværelsen. Med sproget for-
mer vi det uformede, og hvis 
vi har mistet sproget for det 
åndelige, og dermed ikke 
formår at definere, hvad ånd 
er, er den heller ikke forstået. 
Så har vi ikke begreb om 
ånden. Det gør vores liv mere 
indskrænket. De mennesker, 
der har et fattigt sprog, har 
også en fattig verden. Derfor 
har vi også en fattig ånd, når 
vi ikke har et sprog for ånd. 
Så mister vi sansen for det 
åndelige, som giver livet næ-
ring, som fornyer livet for os. 
Så mister vi sansen for det vi 
længes efter. Vi mister sansen 

Kirkelig vejviser 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Eller efter aftale 

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

Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 21 18 50 26 
Træffes i sognegården  
onsdag. 

Formand for menigheds- 
rådet 
Hanne-Lise Hansen 
Tlf.: 43 71 71 66 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 

Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Rasmus-
sen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Pinseåndens virke 
Det er Gud, der skaber med sin Ånd 



for at leve i spændingsfeltet 
imellem det jordiske og det 
himmelske, det menneskelige 
og det guddommelige. Vi 
mister sansen for det, der er 
større end os selv. Vi mister 
sansen for Gud, sansen for 
fællesskab og overlades til os 
selv og vore egne små liv. 
Effektivisering og sekularise-
ring gør brug af et åndløst 
sprog. Det er et magtsprog, et 
militaristisk kommando-
sprog, som vil se øjeblikkeli-
ge resultater i pengepungen. 
Her er der ikke plads til hver-
ken Guds Hellige ånd eller 
vor egen ånd. Der er ikke 
plads til fællesskab eller 
menneskelige hensyn. Der er 
ikke plads til nærvær. Her er 
åndsfraværelsen og den ånde-
lige armod, som skaber rod-
løse, rastløse og adspredte 
mennesker. 

Vi skal have mere ånd 
Guds hellige Ånd forbinder 
Gud med mennesker. Den 
forbinder mennesker med 
hinanden. Den skaber fælles-
skaber. Den kalder menne-
sker ud af ensomheden. Den 
trøster og opmuntrer den 
sørgmodige. Den spreder 
livsglæde og livsmod. Den 

sætter mennesker i bevægel-
se, så vi ikke stivner i rigidi-
tet og småborgerlighed. Ån-
dens sprog er et fællessprog 
for os alle, som vi skal gen-
opdage, som er inspireret af 
Gud Helligånd, som taler om 
mennesket og livet på en 
større og smukkere måde, så 
vi forstår, at vort livs kilde er 
Gud og ikke os selv. Åndens 
sprog er et sprog, der rammer 
plet i vores liv, så vi føler os 
set, som dem vi er, så vi føler 
os genkendt, som dem vi er, 
og elsket som dem vi er – af 
Gud. Når ånden kommer over 
os, liver vi op og inspireres af 
åndfulde tanker og taler et 
åndfuldt sprog. Det er altså 
ikke svært at få øje på Ånden. 
Den satte sig på disciplene 
som tunger af ild, så de blev 
fyldt af Ånd, en slags gud-
dommeligt kunstigt åndedræt. 
Sådan kan vi andre også 
modtage Guds åndedræt, som 
gør os lysende, så vi kan 
mærke livet fosse ind i os 
som en levende kilde, og 
snart er vi åndfulde. Så ånd-
fulde at vi kan se ind i pin-
sen. Se ind i Guds Helligånd. 
Og der se os selv i Guds vir-
kelighed. God pinse! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Pinsegudstjeneste i Sengeløse Kirke 
Husk at komme i kirke! Søndag den 15. maj kl. 9.00 inviteres 
alle til morgenkaffe og morgenbrød i sognegården. Kl. 10.00 
går vi over i kirken til en smuk pinsegudstjeneste med trompet, 
korsang og orgelmusik for at fejre Helligåndens komme til ver-
den. 

Helligånden er Guds Ånd, som kom til disciplene pinsedag og 
gjorde dem i stand til at tale flere forskellige sprog og dermed 
sprede det kristne budskab i hele verden. Pinseunderet, som 
man kalder det, foregik i Jerusalem på en dag, hvor disciplene 
50 dage efter Jesu opstandelse var forsamlet. Kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Pinse og picnic 2. pinsedag 

Kirkerne i Høje Taastrup Provsti går igen i år sammen om at 
holde gudstjeneste i det fri 2. pinsedag, kl. 11.00 i 
præstegårdshaven ved Høje Taastrup Kirke. 
Der vil være både højtid og højt til loftet, når præster, organi-
ster, kordegne, kirketjenere, menighedsrødder, børnekor og 
frivillige på tværs af sognene går sammen om at skabe denne 
gudstjeneste – så kom og vær med! Medbring tæppe eller stol 
og evt. en madkurv. Der vil efter gudstjenesten være mulighed 
for at købe kage og pølser – og der serveres kaffe, the og safte-
vand. Jazz-kvartetten Bogaloo Brothers spiller med på salme-
sangen. Vel mødt! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Onsdagsklubben 
Onsdag den 4. maj kl. 18.00 mødes vi i onsdagsklubben til 
fællesspisning og hyggeligt samvær.  

Dagens menu er koteletter i fad med grøntsager og kar-
tofler samt en dejlig sovs med fløde og hakkede to-
mater.  
Onsdagsklubben er for enker og enkemænd og andre 
aleneboende, som gerne vil nyde et måltid mad i godt 
og hyggeligt selskab. Maden koster 75 kroner inklusiv 
enten en øl, en vand eller et glas vin samt kaffe og kage.  

Tilmelding sker ved henvendelse til Merry Lisbeth 
Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24 eller på e-mail: 
LRAS@KM.DK senest tirsdag den 3. maj kl. 12.00. 
Skulle jeg ikke være ved telefonen, er det muligt at 
indtale en besked på telefonsvareren. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
Hultoften 7, Sengeløse 
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99



22. april kl. 10.00
konfirmeres
Nikoline Marie Krogstrup
Rikke Munk S. Larsen
Rasmus Ohland-Andersen
Julie Lasak Hedeboe
Nicolai Thomas Hansen
Tobias Rønnholm
Nicklas Rønnholm
Noah Schrøder

22. april kl. 12.00
konfirmeres
Lærke Thusgaard Steffensen
Mathias Forstberg
Anna Flinch Gjedde
Cecilie Rohr V. Schütz
Sille Stenholm K. Jørgensen
Emma Elisa Ørnbøl Karkov
Emmely Pind Wellberg
Sarah Saja Sørensen
Lucas Grønhøj Hansen

5. maj kl. 10.00
konfirmeres
Christian Præstholm
Eilertsen
Anders Bonderup
Noah Rostoff Jørgensen
Regitze Kortbech
Gadebusch
Caroline Denja Jensen
Maxim Nesterov

5. maj kl. 12.00
konfirmeres
Sofie Aabo Nielsen
Mikkel Bjørnberg Jensen
Celina Andersen
Mads Holm Pedersen
Julie Nygaard Jørgensen
Marco Vest Thorup

Tillykke til årets konfirmander 

Sogneeftermiddag 
Onsdag den 27. april kl. 14.30 inviteres alle til sæsonens 
sidste sogneeftermiddag med foredrag. Foredraget er en op-
takt til årets sogneudflugt den 25. maj til Borganlægget Vor-
dingborg Slotsruin og kommer til at handle om Korstogene og 
de danske borganlæg med særlig fokus på Vording-
borg. Korstogene fandt sted i højmiddelalderen. 
Oprindeligt havde korsfarerne til opgave at befri Det Hellige 
Land for muslimsk herredømme. Efterfølgende bredtes kors-
togene ud til også at være rettet imod kættere og hedninge 
med tvangsdåb og sværdmission. Kong Valdemar den Store, 
som samlede det danske rige, drog sammen med biskop Absa-
lon på korstog mod de hedenske vender, som tidligere havde 
plyndret og koloniseret de danske kystområder. 

Laurits Tuxens maleri af Valdemar den Store og biskop Absalons 
indtagelse af Arkona, hvor venderne tvinges til at nedbryde Svante-
vit. 

Med opfordring til at tage korset og drage i krig mod de van-
tro red danske korsriddere ud i verden, og om Gud ville det 
for at kunne returnere til Danmark som sejrherrer. Alle er som 
altid velkomne, og kirkebilen kører.  

Sogneudflugt 

Sognetur 

Onsdag den 25. maj går årets sogneudflugt til Vordingborg 
slotsruin, som er resterne af en magtfuld kongeborg, hvorfra 
danskerne drog på korsriddertogter i Østersøen. Borgen blev 
bygget af Valdemar den Store i 1160erne og blev færdigbygget 
1360érne. Det 36 meter høje Gåsetårn stammer fra sidstnævnte 
periode og er kendt som Europas bedst bevarede fæstningstårn. 

Turen kommer til at forløbe som her beskrevet med ca. tider: 
KL. 8.45: Mødetid ved sognegården 
Kl. 9.00: Afgang med bus 
Kl. 10.20 – 12.00: Besøg på Borgcenterets udstillinger 
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost på Restaurant Borgen 
Kl. 13.00 – 14.00: Guidet rundtur på slotsterrænet inklusiv 
Gåsetårnet 
Kl. 14.00 – 14.30: På egen hånd med Ipad som udleveres ved 
ankomst. Besøg Historisk Botanisk Have. 
Kl. 14.35: Afgang fra Vordingborg 
Kl. 15.00 - 16.00: Kaffe og lagkage på Hotel Fjordkroen ud til 
Præstø Fjord (Se de to billeder) 
Kl. 16.00: Afgang fra Fjordkroen 
Kl. 17.00: Hjemkomst til Sengeløse  

Danmarks Borgcenter har stort fokus på tilgængelighed. 
Kørestolsbrugere kan frit bevæge sig rundt i udstillingshuset, 
butik og restaurant. Udstillingshusets to etager er forbundet med 
en lift. På borgruinen er der anlagt grusstier, der gør det lettere 
at komme rundt på den fredede borgruin. Det er dog ikke muligt 
for dårligt gående at komme op i Gåsetårnet. For 
kørestolsbrugere gælder det, at de må have en hjælper med, da 
kirken ikke har personale til at klare opgaven. 
Kørestolsbrugeren skal kunne komme op i bussen uden kørestol, 
som på turen vil blive klappet sammen og lagt i bussens 
bagagerum. 
Hele turen koster 200 kroner inklusiv frokost og kaffe og 
lagkage. I frokosten er inkluderet en sandwich samt en øl eller 
vand. Der er tilmelding til turen til sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen senest onsdag den 18. maj. Tilmelding må dog gerne 
ske så tidligt som muligt. Ring på tlf. 43 99 50 24. Skulle jeg 
ikke være ved telefonen, er det muligt at indtale en besked på 
telefonsvareren. Det er også muligt at maile på e-mail adresse: 
LRAS@KM.DK 

Merry Lisbeth Rasmussen 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


