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Sengeløse har fået nyt ishus

Læs i avisen
Sankt Hans bål

S.B.T.F
bygger
padlebane på
Idrætsanlægget

Nu er det blevet muligt at
få en dejlig is på aftenturen.
Kroen har åbnet et fint
ishus foran selve kroen.
Åbningstiderne
i august er:
Tirsdag, onsdag og fredag
Kl. 16.00 - 21.00
Lørdag:
Kl. 14.00 - 21.00

Der kommer til at være
en klokke på ishuset, så
hvis der ikke lige er nogen i ishuset, kan man
ringe på klokken, så kommer der nogen hurtigst
muligt.
Kroen har valgt at have
økologisk Hansen is i år
og rigtig fløde softice.
Der er ca. 14 varianter til

gammeldags is, og der vil
ind i mellem komme nye
smagsvarianter, da man i
øjeblikket er i gang med
at teste nye smage af til
hjemmelavet is.
Hvad ishuset skal hedde,
var ikke bestemt ved redaktionens lukketid.

Høstgudstjeneste

Husk loppemarked den 26. — 28. august
Vinterens
program for
S.B.T.F
og
S.G.I.F

Program for
damefrokost

Gode tilbud i
Dagli’Brugsen

Pride parade i
Spanien

Og meget mere

Næste
Næste nummer
nummer
udkommer
udkommer
16.-18
13. 14.sep.2022
august 2022
Deadline
Deadline
6.september2022
2. august 2022

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Næstformand:
Amatørscene:

Mille Miertz,

25366567

Fodbold:
Idræt :

Mikkel Rune Nielsen
Formand Helle Breinholt

31313303
3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,
Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

4052 7091

SGIF Klublokale

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik)
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Bylaug
Formand Per Hammel Tlf. 40 53 33 71
Hjemmeside
kontakt@sengeløsebylaug.dk

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

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup - tlf. 30313622
Efter aftale

Hjemmeside www.sbtf.dk

Sengeløse Nyt

Bondehøjvej 4r, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97
Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 6. september 2022
Avisen udkommer 16.– 18..september 2022
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsfoning
byder velkommen til

det sidste

LOPPEMARKED
ved Sengeløse Hallen

26. – 28. August 2022

FESTAFTEN FREDAG:
FREDAG D. 26. AUGUST I TELTET
FRA KL. 19.00

BODERNE ER ÅBNE

LØRDAG D. 27. AUGUST
KL. 11.00 – 17.00
SØNDAG D. 28. AUGUST
KL. 11.00 -16.00

AUKTION:

LØRDAG D. 27. AUGUST
KL. 14.00
LIVE-MUSIK OG ÅBENSCEN
LØRDAG D. 27. AUGUST
KL. 16.00

DAMEFROKOST:

SØNDAG d. 28. AUGUST I TELTET
KL. 11.00

Loppemarked 2022
Sidste udkald til Fest i teltet bliver fredag den 26.08.22 kl. 19:00
ved Sengeløse Hallen. Dørene åbnes kl. 18.30

Vær med til at kickstarte det SIDSTE loppemarked med et brag af en fest!
Medbring din livret og køb drikkevarer i baren til farvorable priser (så støtter du
SGIF).
Aftenen byder på:
Mark Sommer spiller taffelmusik under maden.
Sengeløses ”mandskor” står for fællessang i teltet under ledelse af Bjarne Opera.
Mark Sommer indtager igen scenen og leverer musik til de danseglade ☺
Kom til en glad aften og tag gerne din nabo under armen!
Pris kr. 150,Køb dine billetter på Sengeloese.dk fra d. 14. august 2022!
(Indtast antal billetter, opret en ny profil med navn, adresse, postnr. og mail) og betal herefter med dankort,
så får du din billet på mail).

Kun 160 billetter – Først til mølle princippet !

VIGTIGT: Er I flere, der ønsker at sidde sammen, så find på et sjovt bordnavn. Når du/I har

købt billetter, så send en mail til: festiteltet2022@outlook.com med angivelse af,
hvor mange billetter du/I har købt og hvilket bordnavn, I ønsker. Fx ”Team Vingegård” .
På den måde vil det være muligt at komme til at sidde sammen.

Vi ses til et brag af en fest!!!

Loppemarked 2022
Lørdag d. 27. august 2022 fra kl. 16.00

Live-musik og åben scene
Sengeløse Loppemarked inviterer til Jam-session
Så skruer vi op for hyggen og for musikken i teltet!
Det sidste loppemarked i Sengeløse er undervejs, og du skal da være
med, når vi åbner scenen op.
Hvad enten du er musiker eller bare elsker godt selskab og en fadøl,
har vi en plads til dig og dine venner.
Scenen åbner op for alle kl. 16:00, men frem til 20:00 har HTK’s
fritids- og ungdomsklubber førsteprioritet.
Vi kan rumme både solister og bands, gamle og unge, du skal blot
henvende dig i baren og så kommer du på listen.
Så kom med og nyd en drink til lyden af de nye kendisser, før de
rammer Orange Scene.

I år

vil vi for allersidste gang slå teltdørene op til en

vaskeægte DAMEFROKOST - SØNDAG 28. AUGUST,
KL. 11.30 - 14.00.
Det bliver et brag af en
fest, når champagnepropperne her springer for
sidste gang.
Tag din skønneste, sjoveste, skøreste veninde,
mor, søster, kusine, nabokone og mødregruppe
med under armen, og lad
os feste, så taget letter.
Pris 250 kr. som inkluderer velkomstdrink, mad,
underholdning (ved Torben med ledsagere) og en
masse andre ting.

Så tilmeld jer ved at overføre beløbet til mobilepay
box 4149YT
Husk navn på tilmeldte er man flere som ønsker
at sidde sammen, så tilføj
gerne SMS til mig på
20436944 (Anne Holm).
Sidste frist for tilmelding
er søndag 21. august kl.
23.59.

Moderne og veludstyret klinik
for alle mindre husdyr.
Vagtdyrlæge.
Mulighed for hjemmebesøg.
Aften– og lørdag formiddagskonsultation mulig efter aftale.

Svend Hammel fra Sengeløse fylder 90 år den 5. september.
I Høje Taastrup kendes han
nok bedst for sine mange optrædener ved trommerne med
sit lokale Jazz orkester, South
Coast Stumpers, som er med
til at holde ham still going
strong.
I Sengeløse var han i en lang
periode formand for den lokale skytteforening, efterfulgt af
folkedans sammen med sin nu
afdøde hustru Anni, og senere
var det Jazz’en, der kom til at
fylde i hans liv.

tionsleder ved Dansk Ilt og
Brint i Taastrup.

Hammel familien flyttede til
Vridsløsemagle i starten af
tresserne, da hustruen, Anni
Hammel, var fra Vinkelvej i
Taastrup og kendte egnen. For
familien, som også har tre
drenge, Per, Hugo og Lars,
der alle er bosat i Sengeløse,
blev Vridsløsemagle en tryg
base i over 50 år. Nu bor
Svend Hammel i Senior bofællesskabet Bondehøj i SenSvend Hammel opvoksede i geløse.
Ryparken på Østerbro, som
den ældste i børneflokken. På sine ældre dage er han bleModeren var fra Hammel eg- vet en hyppig gæst i
nen ved Århus, så deraf fami- ”Paraplyen” på Kingosvej,
lienavnet.
hvor han, sammen med andre
seniorer, under hyggelige soHan blev uddannet sølvsmed, ciale rammer, nyder et godt
men efter endt soldatertid var måltid varm mad.
der ikke efterspørgsel på den
profession, så han blev i stedet Selve fødselsdagen fejres unhulkortoperatør og senere der private former, med børn,
EDB-programmør ved NKT. børnebørn, oldebørn og gode
Arbejdslivet blev afsluttet venner.
med en årrække som distribuPer og Hugo Hammel

Blikkenslager
Aut. VVS-installatør
Snubbekorsvej 28
2630 Tåstrup
kmducati@gmail.com

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

Badminton sæson 2022/23 starter den 5. september 2022

Fast banetid: Mandag kl. 19 - 20 og tirsdag kl. 19-21.
Fællesspil hver onsdag fra kl. 18 – 20.

Læs mere på vores hjemmeside sbtf.dk
NYE SPILLERE
Er I flere, som vil spille sammen og ønsker en fast bane, så kontakt en fra badmintonudvalget.
Kunne du godt tænke dig at spille badminton med en masse andre, er der mulighed for det hver onsdag.
Er du imellem 15 og 25 år
Så er det tirsdage kl. 20 du skal møde op og spille med en masse andre unge.
Det koster kun 500,- hvis du er over 18 år og 200,- hvis du er under 18 år.

Har du lyst til at træne i
Sengeløses fitness Center ?

Alle ugens dage kl. 11.00 - 20.00
Ring til 5378 5656 og bestil
Besøg restauranten i City 2

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

Centret ligger i Sengeløse Idrætscenter
Spangåvej 11 Sengeløse
Tilmeld dig på www.sbtf.dk
Ungdom på 13 og 14 år ( kun sammen med et
voksent medlem) kr. 300 pr. halvår. Ingen indskud.
Voksne fra 15 år til ? træning alle dage mellem
kl. 5.00 og 22.00 kr. 700 pr. halvår. Indskud 200
kr.
Seniorer over 60 år træning alle dage mellem kl.
8.00 og 12.00 kr. 400 pr. halvår. Indskud 200 kr.
Ønsker du at se Centret, så kontakt Ole Holm
Tlf: 40 19 52 87

S.B.T.F glæder sig til, at vi til september kan åbne padel bane på
Sengeløse Idrætsanlæg.
Padelbanen bliver den 4. bane i kommunen.
Pt. er der 2 baner ved Taastrup Idrætscenter og 1 ved
Hedehusene Idrætscenter.
Her kan man spille gratis hvis man er medlem af SBTF eller en af de
andre klubber som er med i samarbejdet.

Anne-Kristine Holm &
Jesper Holm
arkitekt, bygningskonstruktør, valuar

Rejsebrev fra Spanien. Pride Parade med LBGT+ i Torremolinos.
Noget af det bedste ved at rejse, er at møde overraskelser, som gør et varigt indtryk. Det kan være meget lærerigt og vække eftertænksomheden. Det skete for min kone, søster, svoger og mig i Pinsen. Efter mere end to
års indespærring i delvis isolation mente vi fire, at nu måtte vi ud i verden igen og nyde rejselivets glæder.
Målet var Torremolinos ved
Malaga på Costa del Sol. Vi
arrangerede selv turen, og på
nettet lejede vi for fjerde
gang en lejlighed i kvarteret
Nogelara i centrum af byen.
Dette lille bykvarter på kun
fire ha. er kendt for at være
Spaniens eneste LGBT+
venlige bykvarter, og det
markeres med store regnbuefarvede flag, som hænger
ved indgangsvejene til området. Det begyndte for år tilbage, da byen ønskede at
vise imødekommenhed overfor bøsser og lesbiske. Sidstnævntes organisation er siden blevet sammenlagt med
en række andre seksuelle
mindretalsorganisationer og
kendes nu som LBGT+. Vi
har nu fire gange holdt ferie i
det centralt beliggende bykvarter, og vi har aldrig mødt
andet en venlig imødekommenhed. Vi er i øvrigt alle
fire åbne og venligt indstillede i forhold til disse miljøer
Pride Parade med LGBT+
I Vores Lille Bydel.
Vi havde ikke været opmærksomme på, at der netop
i Pinsen var arrangeret en
Pride Parade gennem Torremolinos. Aktiviteterne skulle

have sit epicenter lige ved
det højhus på 14 etager, hvor
vi boede på 4.sal. Kvarteret
består af tre sådanne højhuse
med lejligheder i alle størrelser samt et par stræder af det
gamle torremolinos. Højhusene var indtil Brexit beboet
af velbeslåede britiske pensi-

onister, som nærmest intet
havde at gøre med minoitetsgrupperne. Gennem de sidste
tre år er briterne nærmest
forsvundet fra de lækre lejligheder, da de med brexit
mistede deres ret til sygesikring og andre sociale rettigheder i Spanien. De er
draget til Cybern, Bulgarien
eller Rumænien, hvis de da
ikke helt har opgivet pensionisttilværelsen i sydens sol
og er taget hjem til U.K.

LBGT+ miljøets domæne.
Minoritetsgrupperingerne er
i bogstavelig forstand i undergrunden. Forklaringen er,
at de tre højhuse er bygget på
en sydskråning ned mod
havet. Alt under stueplan er
kældre, men da arealet falder, er alt i hvert højhus un-

der det vandret byggede berøringspunkt med den oprindelige overflade regnet for
kældre. Da man planerede
grundene, blev der hele tre
etager kældre i husene. Arealerne mellem husene er delvist overdækket, så det hele
fremstår som en delvist overdækket parkeringskælder, og
der holder LBGT+ folkene
til i hverdagen.
Paradens.
Begyndelse
Varmen og det stærke solskin blev Pinselørdag ved
middagstid for meget, og vi
gik hjem til vores lejlighed
gennem et mylder af mennesker. Vi blev fortalt, at byens
ca. 77.000 indbyggere og de
sædvanlige mange tusinde
turister var blevet forøget
med 25-30000 tusinde ekstra
turister, som var kommet for
at deltage i paraden. Et veludstyret pool-område lå mellem os og den smalle gade,
der løber ned langs højhusene. Ad denne gade skulle
paraden gå. Hen mod kl. 14.
begyndte løjerne. Fortroppen
kom forbi. Fra vores altan på
4. sal havde vi en pragtfuld
panoramaudsigt til hele dette
fantastiske, støjende, kulørte
og mangfoldige optog. I
spidsen gik og kørte en gruppe med et orkester og flere
regnbueflag. Det så ud som
om nogle af organisationens
undergrupper var med i den

første gruppe. Ned gennem
den meget lange parade sås i
massevis af nationalflag.
Dannebrog var forbi mindst
fem gane. Hele den frie verden med frie valg og respekt
for menneskerettighederne
viste flag, men jeg så hverken det russiske eller det
kinesiske flag. Hele den
muslimske verden var næsten fraværende i fanernes
farvemylder. Det er nærliggende at antage, at folk fra
disse lande ikke turde fremvise nationalflaget af frygt
for forfølgelse og fængslinger, når de kom hjem. Blandt
deltagere i optoget var de
helt vildt oversminkede drag
Queens i deres pangfarvede
dragter meget iøjefaldende.
De lesbiske Queens var næsten anonyme i dragt og
fremtræden. Mange af mændene havde så stramme og
små shorts på, at det må have
været svært ubehageligt.
Temperaturen var krøbet
over de 30 grader, men deltagerne holdt stilen og dansede
tappert videre. Der var også
folk i læder og andre i latex.
De svedte bravt men de holdt
ud.
De
19
lastvogne.
Paradens udstillingsvinduer
var 19 kæmpestore lastvogne
med åbne sættevogne. Mange af dem, hvis ikke dem alle
fremviste temaer fra forskellige dele af miljøet. Små

grupperinger i læder fik mig
til at mindes en gammel
dansk revyvise, som beskriver en demonstration fra
gamle dage i København.
Den går som følger: "Der var
bisser, der var børster, der
var bumser med kulør, der
var læderjakker i et allerhelvedes humør, som med knipler og med knojern og med
blodet rødt og hedt drog til
Rådhuspladsen for at øve
ret!” Indtrykkene druknede
næsten i denne strøm af for
mig meget fremmedartede
signaler. Mange af lastvognene havde også et orkester
om bord. De ødelagde det
hele for hinanden, da de uden
respekt for andre spillede
med fuld kraft og dermed
skabte en uskøn mur af støj.
Det var lidt synd for de sangere, som med nerve og patos forsøgte at blive hørt.
Lastvogn nr. 18 var helt speciel. Bagerst på ladet stod en
superblotter. Han var bestemt
ikke skabt som Adonis, men
det dæmpede absolut ikke
lysten til at vise verden, hvad
han havde. Denne ret korpulente herre omkring de 40 år
var kun iført en sort snor om
livet, som foran holdt et lille
sort klæde ned over det, han
næsten ikke kunne vente med
at fremvise. Klædet havde en
bule, da manden stod med
erigeret lem. I takt til musikken løftede han "figenbladet"
og blottede sin venstredrejede krummerik. Med en finger
vinkede han med den til udvalgte tilskuere, og det vakte
vild jubel! Vognen skulle
forbi en af de mange ordensbetjente, som skulle beskytte
paraden. Der er jo stadig
mange franco-folk tilbage i
Spanien. Betjenten holdt vagt
og kastede kontrollerende
blikke rundt. Jeg blev
spændt. Hvad gør politiet i
Francos gamle land, når en
sådan grænseoverskridende
adfærd blottes. Øvrighedens
vagtsomme vogter af god ro
og orden havde fattet situationen. Han fandt et stykke
papir i lommen og læste koncentreret, mens blotteren
blev kørt forbi. Politimanden
så derfor ikke, at den optrædende vinkede specielt til
ham?
Orden
og
rengøring.
Efter godt to timer var alle
kommet forbi. Bag de sidste

kom to skraldebiler med syv
mand i hver. De opsamlede
de rå mængder skral, de
mange deltagere havde smidt
på gaden og i de talrige
skraldespande på ruten. Derefter kom en spulevogn, som
vaskede gaden, og på fortovene på begge sider gik folk
med mobile spulere og rensede gangarealerne. En effektiv
samt både hurtigt og godt
udført oprydning i det ellers
for dovenskab og langsommelighed berygtede Andalusien.
Kæmpefest i Nogelara.
Fra tretiden og gennem resten af eftermiddagen, hele
aftenen og hele natten festede disse LGBT+ folk, og det
med lydstyrken på øverste
trin. Først næste morgen kl.
ca. 8 blev der ro. Hele kvarteret lå dødt hen. De folk
havde en god Pride Parade,
og de fik tilsyneladende bekræftet hinanden i, at også de
har ret til at leve livet, som
de nu finder det rigtigt.
Der skal alle slags mennesker til at skabe en hel verden!
For mig blev denne oplevelse
med Pride Paraden og disse
menneskers glæde ved deres
samvær en øjenåbner. Min
familie og jeg er, som rigtig
mange i dette land, meget
liberale i vores forhold til
andres opfattelser og seksualitet, og vi ved, at det går
bedst, hvis tolerancen går
begge veje. For mig er det
indlysende, at ingen skal
forhindres i at elske en af

samme køn, hvis kærligheden er gengældt. Rækken af
uhyrligheder mod de homoseksuelle gennem historien er
næsten uendelig. Forfølgelser, diskriminationer, levende brænding og rene udryddelseskampagner har disse
grupper måttet lide, og det er
beskæmmende beretninger
om menneskeheden, vores
frygt, vores ondskab og vores
uvidenhed. Når normer bliver så stive, at al nytænkning
bliver straffet hårdt, mindsker de det enkelte menneskes mulighed for at finde en
plads og en eksistens, hvor
den enkelte kan udleve sine
ønsker og søge sin lykke.
Hvorfor beskæftige sig med
minoriteters
forhold?
Jeg blev på det forudgående
redaktionsmøde for denne
udgave af bladet spurgt om,
hvilken relevans denne artikel kunne have for folk i
vores lille lokalsamfund. Mit
svar er, at også her hos os
blandt de små 3000 indbyggere vi er, går mennesker
rundt, som af frygt for andres
reaktioner ikke tør stå ved
deres sande natur eller fortælle andre om deres kærlighed. De mennesker lever i en
skyggeverden, og mange af
dem oplever stor tvivl og ofte
endnu større fortvivlelse om
og over livets afgørende
spørgsmål. Denne frygt er
beklageligvis for mange fuldt
berettiget. Hvis de fortæller
om deres følelser og ønsker
til os andre, vil de i vidt omfang møde forargelse, skuffelse, afstandtagen, måske

udelukkelse fra vores almindelige sociale samvær, og
måske slår familien hånden
af dem. Det er ødelæggende
for et liv i fred og i harmoni
med sine omgivelser. Nogle
mennesker i disse situationer
bliver psykisk syge. For nogle er afvisningerne og udelukkelserne så ubærlige, at de
tager deres eget liv. De, der
er drevet så langt ud, dør jo i
virkeligheden af vores mangel på forståelse og vores
angst for at blive forbundet
med noget, som vi har lært er
tabu. Det er jeg sikker på, at
langt de fleste af os såkaldt
normale ikke ønsker for nogen og ikke ønsker at medvirke til. De mennesker er jo
hverken mere onde eller farligere end andre. Forfatteren
Susanne Brøgger omtaler
kærligt disse mennesker som
de spejlvendte skæbner, og
det er jo ikke frastødende.
Når vi kikker på os selv i
spejlet, er det jo nøjagtig det
vi ser, nemlig vores eget
spejlbillede.
Vi bør oftere tænke på den
gamle
middelaldersang
"Frihed er det bedste guld",
og Grundtvigs "Frihed for
Loke såvel som for Thor". Er
man lidt ældre kan man måske huske Inge og Sten Heglers motto: "Lykken er at
være normal, og det normale
har vide rammer".
Vi kan allesammen give hinanden lidt mere plads.
Niels E. Larsen.

Høstgudstjeneste den 4. september kl. 11.00

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

9.søndag efter trinitatis
14.august kl. 10.00
Lukasevangeliet 12, 32-48
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
10.søndag efter trinitatis
21. august kl. 10.00
Matthæusevangeliet 11,16-24
Anders Nielsen
11.søndag efter trinitatis
28. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 7, 36-50
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
12. søndag efter trinitatis
4. september kl. 11.00
Matthæusevangeliet 12, 31 42
Høstgudstjeneste
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
13. søndag efter trinitatis
11. september kl. 10.00
Matthæusevangeliet 20, 20-28
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
14. søndag efter trinitatis
18. september kl. 10.00
Johannesevangeliet 5, 1-15
Maria Rosted Smith
15.søndag efter trinitatis
25. september kl. 10.00
Lukasevangeliet 10, 38-42
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
16. søndag efter trinitatis
2. oktober kl. 10.00
Johannesevangeliet 11, 19-45
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
Andre gudstjenester
Onsdag den 17. august kl.
13.30. gudstjeneste på plejehjemmet
Torsdag den 18. august kl.
13.00, andagt på Bostedet
Holme

Igen i år inviteres alle til
høstgudstjeneste i Sengeløse Kirke. Da
sognegården
er revet ned,
og vi endnu
ikke har fået
en ny, kan vi
desværre ikke
invitere til friluftsgudstjene
ste med grill
og livemusik,
som vi plejer.
Men det skal
ikke afholde
os fra at holde
høstgudstjeneste i kirken.
Tag derfor gerne
et uddrag af årets
høst med til gudstjenesten:
Lidt
frugt og grønt, lidt
smukke blomster
eller andet. Det
hele lægges ind i
kirken, så vi kan
nyde synet af et
uddrag af alle herlighederne, som
høstes til køkken

og lade hvert eneste år.
Der bliver heller
ingen auktion i år.
Men vi vil rigtig
gerne samle penge
ind til FDFerne og
Værestedet Paraplyen i Taastrup
alligevel. Man kan
enten donere kontant eller via mobilepay.

Vi glæder os til
at se dig! For
dem, der har
svært ved at
komme til kirke, kan kirkebilen bestilles på
tlf. 43 99 50 24.
Merry Lisbeth
Hammer Rasmussen

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 alvorligere
anliggende kan præsten også
kontaktes i weekender og aftentimer. Mandag 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 menighedsrådet Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
formand@sengeloesekirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Charlotte Fosner.
Sognegården, Landsbygaden
68. Tlf.: 21 37 07 33.
E-mail: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk
Organist Dmitri Egholm
Tlf.: 26 44 88 01
organist@sengeloesekirke.dk
www.sengeloesekirke.dk

Minikonfirmandundervisning i Sengeløse
Minikonfirmandundervisningen er et frivilligt, folkekirkeligt tilbud om indledende
konfirmationsundervisning

for børn i 3. klasse. Undervisningen er gratis, og den er
ment som et supplement til
kristendomsundervisningen i

skolen. Alle børn er velkomne, både dem, der er døbt, og
dem, der ikke er døbt. Minikonfirmandundervisningen er
en god mulighed for at stifte
bekendtskab med sognekirken

og kristendommen på en kreativ, legende og erfaringsnær
måde i børnehøjde.
Det er Sengeløse Kirkes kirke
- og kulturmedarbejder, Charlotte Fosner der står for undervisningen.
Vi indleder hver gang minikonfirmandundervisningen

med en lille andagt i kirken,
hvor vi hører fortællinger fra
Bibelen, 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 våbenhuset. Til slut
leger vi, laver rollespil eller
andre kreative projekter fx
plancher med fine tegninger
og beskrivelser af os selv,
billeder, fadervor armbånd
m.m.
Undervisningen afsluttes med
en opførsel af et krybbespil
den 1. søndag i advent under
gudstjenesten i Sengeløse
Kirke. Der er tilmelding på
hjemmesiden.

Café Sengeløse i september

Sengeløse Kirkes hyggelige
café afholdes én gang om
måneden, og i år vil den
ligge i begyndelsen af
måneden. Café Sengeløse vil
således finde sted første gang
fredag den 2. september
Tidspunktet er kl. 10.0012.00 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
Sengeløse
skaber
også

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

rammerne for en snak om et
samfundsaktuelt 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
foregår til
kirkekulturmedarbejder
Charlotte Fosner på tlf. 21 37
03 33 eller mail:
kirkekulturmedarbejder@sen
geloesekirke.dk. Senest to
dage før Caféen afholdes.
Arrangementet er gratis.

Babysalmesang og Børnerytmik
Ny opstart i Sengeløse Kirke!
Til august starter flere af vores
børneaktiviteter op igen i Sengeløse Kirke. Der vil være mulighed for at melde sig til babysalmesang (0-1-årige), og som
noget nyt starter vi op med
børnerytmik for de 1-3- årige.
Tilmelding til babysalmesang

takt da kirkens Kirke- og kul- en helt fantastisk måde at være
turmedarbejder Charlotte Fos- sammen med sit barn på. Her
kommer vi gennem mange
ner på tlf.: 21 37 07 33.
former for sanselig stimulation
Babysalmesang starter tirsdag af barnet. Gennem salmesang,
den 16. august for de mindste musik, bevægelse, berøring
(0-1 år) med deres forældre osv. stimuleres barnets muskeleller bedsteforældre. Under- sans, vestibulærsans, syns-og
visningen varer over 10 gange, høresans.

og børnerytmik sker via link på
Sengeløse Kirkes hjemmeside
under fanebladet ’aktiviteter’.
Har du/I spørgsmål eller ønsker
yderligere informationer, kon-

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

og sange, der er nemme at lære,
og rigtig gode at bevæge sig til,
og vi spiller på små håndholdte
musikinstrumenter som claves,
trommer, og xylofoner.

Vi leger også med bolde og en
stor faldskærm i flotte farver.
Ligesom babysalmesang er
børnerytmik også med til at
Barnet får en stærk oplevelse af stimulere barnets motorik og
kirkerummet, den danske sal- sanser, og skærpe de musikalmeskat, og vi spiller på små ske færdigheder.
musikinstrumenter og leger

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

med tørklæder og bolde. Til
babysalmesang kommer du/I
således til at møde andre barslende forældre og deres babyer.
Arrangementet 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 bedsteforældre. Det er
efterfølgeren af babysalmesangen, hvor vi synger salmer

Her kommer du/I til at møde
andre forældre med småbørn,
til en hyggelig og musikalsk
stund i kirken. Børnerytmik
forløber over 10 gange, og starter op onsdag den 17. august kl.
15.30 – 16.15 i kirken.
Efterfølgende er der mulighed
for en hyggestund i våbenhuset
med kaffe/the og frugt. Arrangementet er gratis, og der er
tilmelding på kirkens hjemmeside.

Meddelelser

Hallens Cafeteria drives af frivillige

•

Brug Hallens Cafeteria
- så støtter du
Sporten i Sengeløse

Der er menighedsrådsmøde tirsdag den
13. september kl. 19.00 i præsteboligen.
Mødet er offentligt, og man er velkommen til at møde op.

•

Vi er i gang med at planlægge kommende gudstjenester og aktiviteter i kirken.
Næste højskoleeftermiddag bliver onsdag den 28. september kl. 14.00. Da vores sognegård er revet ned, kommer alle
aktiviteter til at foregå i kirken.

Hallens Cafeteria har
åbent på hverdage fra
kl. 16.00 til kl. ca. 22.00
Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

