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SGIF’s juletræsfest i Hallen 

Hvor var det en hyggelig jule-
træsfest, SGIF holdt i hallen. 
270 voksne og børn trodsede de 
store snemasser og mødte op til 
en festlig pyntet hal med kæmpe 
juletræ flot pyntet og med gaver 
under træet.  
Der var hygge lige fra start, hvor 
Bjarne og co. underholdt med 
julesange, og børnene løb rundt, 
som de plejede og havde det 

skønt. Der var boder med drik-
kevarer, gløgg og æbleskiver, og 
nissebørn kom og var med til at 
gøre hyggen endnu bedre. Der 
var julefortælling, og de voksne 
nød det lige så meget som børne-
ne. Nissekoret sang smukke 
julesange og så kom julemanden 
og der var ikke et øje tørt. Jeg 
hørte et barn sige – julemanden 
– det er altså min skolelærer

Bjarne. Børnene kunne blive 
fotograferet med julemanden og 
store og små gik så rundt om 
juletræet, og selv om det kun var 
den 22. november, ja så betød 
det ikke noget, alle var i godt 
humør og festlighederne sluttede 
af med godteposer. 

Godt gået SGIF –flot arbejde. 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

Hovedformand: Birthe Olesen,          2840 1130 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,       4371 3033 

Næstformand: Jens Bertelsen         2465 1099  

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 ønsker alle med-
lemmer en god jul og et godt nytår. Tak for det 
gamle år, vi ses i 2016 

Generalforsamling mandag 4. januar kl. 14.00 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Bankospil den 12. januar kl 19.00 og den 9. februar kl. 
19.00. 



På et kort er det måske nok 
gadekæret, der er det cen-
trale omdrejningspunkt i 
Sengeløse. Men i virke-
ligheden er det jo for os 
beboere vores dejlige Dag-
li’ Brugsen.  
Det er her, man lige får en 
snak over køledisken eller 
i køen samt får købt de 
sidste ting på listen.  
Nu har butikken fået et 
tiltrængt ansigtsløft, der 
allerede har vist sig at væ-
re en stor succes: 
- COOP har besluttet at
give alle de små 400 butik-
ker af vores slags et løft.
Både i forhold til at blive
opdateret i forhold til kun-
dernes behov i dag, men
også mere energivenlige,
vi har faktisk halveret vo-
res elforbrug allerede nu.
Vores butik var nummer
25 i rækken og måtte som
bekendt lige holde lukket
nogle dage for at få de
største ting lavet. Men re-
sultatet taler jo for sig selv,
det er blevet så flot, lyder
det fra en tydeligt stolt
uddeler Per Vadstrup.

Farvel til ketchup 
Den bedre plads mellem 
tingene og nye tiltag som 
kaffemaskinen og det hyg-
gelige rum bagved kaldet: 
’Dagli’ stuen’ har betydet 
farvel til noget andet: 
- Fremtidens Dagli’ Brug-
sen betyder mere plads til
fødevarerne, ændrede pla-

ceringer af andre varer og 
et farvel til en del vare-
numre, som var unødven-
dige. Som eksempel havde 
vi før elleve forskellige 
slags ketchup. Nu har vi 
fem at vælge mellem, det 
må vist være nok, siger Per 
og fortsætter: 
- Vi satser i stedet på at
hæve kvaliteten af de en-
kelte varer. Det er jo umu-
ligt for os at slås med dis-
count-kæderne på prisen.
Men vi har bedre varer,
som er målrettet vore kun-
der her i Sengeløse.
Uddeleren nævner de man-
ge forskellige slags kaffe-
bønner, som en hel del
husstande efterhånden har
en maskine til at kværne
derhjemme. Det har vist

sig at være en af de gode 
rokeringer.  

Hygge, hygge, hygge 
Butikken er tydeligt blevet 
pænere og mere indbyden-
de fra det første skridt ind 
bag glasdørene. 
- En del af ombygningen
har også været at gøre bu-
tikken både mere oversku-
elig, men også hyggelige-
re. Vi er jo en slags ser-
vicecenter med alt fra af-
hentning af medicin, post-
hus samt det yderst popu-
lære lille bageri, hvor man
nu også kan få sig en kop
kaffe til sit brød og gerne
nyde det i ’Dagli’ stuen’.
Per smiler som altid over
hele hovedet, når snakken

går lystigt om hans lille 
hjertebarn. Netop det smil 
og dem fra alle de andre 
blandt personalet er jo en 
af årsagerne til, at vi alle 
føler, det er ’vores’ butik 
her i byen. Altid mødes vi 
af venlige og imødekom-
mende folk, der ofte ken-
der navne på små som sto-
re. Sammen med den flotte 
ombygning er det den 
slags, der sikrer fremtiden 
for det virkelige omdrej-
ningspunkt i Sengeløse.  

/Henrik Schou  

Midtpunktet i Sengeløse - nu flottere og hyggeligere  
Velkommen til!  Dagli’ Brugsen har åbnet en næsten ny butik 

Den nye og flotte kasselinje i brug 

Billeder fra indvielsen 





 

Sengeløse pigefodbold 
afholdt et pigestævne i 
Sengeløse-Hallen søndag 
den 15/11-15. Det var et 
rent pigestævne for årgan-
gene U6 (2010), U7 
(2009) og U8 (2008). Sen-
geløse havde 15 piger i 
aktion fordelt på tre hold, 
et hold på hver årgang. 
Alle pigerne fik medaljer.  
Foruden os selv deltog 13 
andre klubber med i alt 21 
hold. De deltagende klub-
ber kom fra det nære op-
land, men også helt fra 
Køge, Frederikssund og 
Jægerspris.  

Pigerne havde en super 
sjov dag, som blev sluttet 
af med et besøg i hallens 
cafeteria. 
Pige-fodbolden i Sengelø-
se er mildest talt en succes 
i øjeblikket, og det har de 
store piger også opdaget 
Derfor har vi i Sengeløse 
nu startet et hold op for 
årgangene 2007 og 2006. 
Der er allerede 11 piger, 
der går til fodbold på det 
"store" pigehold. De træ-
ner hver onsdag i  hallen, 
kl.16.30-17.30, hvor alle, 
som har interesse, selvføl-
gelig er velkommen. 

Ligeledes er alle piger i 
årgangen 2008 til 2010 
også velkommen, og de 
træner hver fredag fra kl. 
16-17.00. Man dukker ba-
re op eller henvender sig 
til trænerne: 
 
Jacob:  tlf.  2296 8999 
Signe: tlf.  2149 5984 
 

Redaktionen ønsker alle 
bladets læsere, annoncører 

samt alle bidragydere i årets løb 
 

 
 

Foto: Finn Hillmose 

 

Lavlund  
Brolægning Aps 
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Brolæggermester 
Michael Lavlund 
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Tåstrup Vænge 39 

2630 Tåstrup 
cvr. nr. 30 08 29 23 

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



Søndag den 13. marts 2016 vil Sengeløse Sogn gerne sen-
de så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sog-
net får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en 
håndsrækning. 
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i de-
leøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - 
ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.  
Tankegangen at ’dele med den fattige’ er meget ældre og 
står som en helt central grundpille i både kristendommen 
og vores kultur. Vi finder den i de bibelske historier og i 
den gamle høstsang: ’Rev vi marken let, det er gammel 
ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.’ 
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del 
med verdens fattigste kvinder”. 
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi 
investere i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere ær-
kebiskop i Sydafrika. 
 
Både Verdensbanken og FN giver ham ret:  
· Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens 
 uddannelses- og sundhedsniveau 
· Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på 
 lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslan
 de kunne producere 20-30 procent mere 
· Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn 
 dobbelt så gode chancer for at overleve 
· Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder 
 og familier at få færre børn. 
 
”Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god 
og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af generationer deler 
vores søndag med mennesker, der virkelig har brug for 
hjælp. Vi hygger os både med turen med indsamlingsbøs-
sen og den varme suppe efter indsamlingen,” siger Gert 
Lauridsen, indsamlingsleder i Sengeløse Sogn. 
 
Meld dig som indsamler hos Gert Lauridsen på 30124646 
eller glauridsen@gmail.com allerede nu og del din søn-
dag med verdens fattigste kvinder. 
Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Senge-
løse Sogn et indsamlingsresultat på over 7.000,- kroner. 
På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind til kvin-
der i verdens fattigste lande.  

Del med verdens fattigste kvinder 

En gruppe kække indsamlere ved sognegården. 
I  2015 gik mere end 20.000 frivillige indsamlere på gaden til fordel 
for Folkekirkens Nødhjælps arbejde og indsamlede 14 mio. kroner. 

  Sprogvildskab      
  Fra Ole Nielsens blog, med tilladel- se.  
     
   Så er der serveret 

 
Boldspil er nu mærkelige. I rundbold for ek-
sempel giver man bolden op. At opgiveren gi-
ver bolden op er således helt normalt – i rund-
bold altså. Hvis man giver op, når man spiller 
tennis, har man tabt. Opgiveren har tabt kam-
pen, så enkelt er det. Når bolden er serveret, 
undskyld jeg mener servet i spil, er det bare 
med at spille videre. Når man har serven, ser-
ver man – ikke noget med at give op. Den der 
server er server. En server kan dog også være 
en slags computer.  
Ak ja, sproget kan være indviklet. At servere 
betyder egentligt at betjene. Ordet servere har 
vi fået fra fransk. Hvis man i Frankrig har en 
pige i huset til at betjene, hedder sådan en på 
fransk en ”servante”, det vil sige en tjenestepi-
ge, for det er nemlig hunkøn af ”servant”. Da 
jeg var dreng (engang i fyrrerne) havde vi der-
hjemme også en servante, men det var ikke 
nogen pige, nej, det var et sovekammermøbel. 
Det var et skabsmøbel af træ med en marmor-
bordplade foroven til at sætte et vaskefad på. 
For dem der muligvis aldrig har set en servante, 
bringer jeg lige et billede af sådan et møbel 
med tilhørende servantesæt. 

Lørdag d. 26. december kl. 10-12 



”Bestyrelse og redaktion på 
Sengeløse Radio har gennem 
det sidste halve år været 
meget usikre på fremtiden. 
Medieudvalget under Kul-
turstyrelsen besluttede før 
sidste folketingsvalg, at de 
små lokale radiostationer 
skulle lukke, med mindre de 
kunne leve op til nogle mini-
mumskrav for sendetid, som 
vi på Sengeløse Radio slet 
ikke kunne se os ud af. 
Vi protesterede naturligvis, 
og i flere omgange sendte vi 
høringssvar til Kulturstyrel-
sen, hvor vi gjorde opmærk-
som på vores (og sikkert 
mange andres) situation. 
Mange af de små stationer 
drives af frivillige og har 
ikke mulighed for at tilside-
sætte arbejde og familieliv 
for at blive i stand til at drive 
radio, mere eller mindre i 
døgndrift. 

Så kom beskeden: Kultursty-
relsen har besluttet, at vi kan 

fortsætte frem til udgangen 
af 2017 under nuværende 
form og aktivitet. HURRA.  
Kulturstyrelsen beslutning 
blev modtaget med stor let-
telse og glæde. Bestyrelsen 
og de frivillige på Sengeløse 
Radio ser det som en sejr, 
selv om vores indvendinger 
nok ikke har fyldt meget i 
bunkerne af andre hørings-
svar, men alligevel. 

For os betyder det (i første 
omgang), at vi kan fortsætte 
med at bringe nyheder og 
features de næste to år. 
Hvad der sker i mellemtiden, 
ved vi ikke så meget om, 
men vi har da kulturminister 
Bertel Haarders ord for at: 
"Lokalradiostationerne er 
vigtige. Det er de både for 
lokalsamfundene og for 
bredden i det samlede dan-
ske medielandskab. Beslut-
ningen om uændrede vilkår 
frem til (udgangen af) 2017 

er i denne sammenhæng 
udtryk for sund fornuft, da 
der er brug for mere tid til 
overvejelserne om fremti-
dens vilkår for stationer-
ne." (citat fra pressemedde-
lelsen) 
Så vi fortsætter og gør det 
med glæde. 
I den samme pressemedde-
lelse skrives der også: For-
længelsen (af vores sendetil-
ladelse) er også en følge af 
beslutningen om ikke at luk-
ke for FM ved udgangen af 
2019. 
Det betyder - lige nu - at vi 
alle kan fortsætte med at 
høre de landsdækkende ra-
diostationer, uden at vi skal 
investere i nye radiomodta-
gere. Foreløbig forbliver alt 
ved det gamle. 

Vi kan jo så bare fortsætte 
som vi hidtil har gjort, eller 
vi kan gøre fremtiden til 
noget mere spændende. 

Vi har mulighed for at ændre 
på Sengeløse Radio til noget 
endnu mere vedkommende, 
end den er nu. 
Det kan vi ikke gøre alene. 
Vi har brug for jer lyttere til 
at komme med forslag til, 
hvad I ønsker at lægge ører 
til. Forslag til emner/
områder vi kan gøre mere 
ved, eller en større aktivitet 
fra jeres/foreningerne for at 
jeres oplysninger kommer 
med i vores programmer. 
Har du ideer/forslag, kan du 
kontakte os på: 
sr89.2@mail.dk eller 
john.o.a@mail.tele.dk 
43 71 00 89 (Sengeløse Ra-
dio – kun lørdag mellem 9 – 
14) eller 20 95 73 77 (John
Andersen)

Vi høres ved på lørdag, på 
89,2 MHz mellem 9 – 14. 

John Andersen 
 Sengeløse Radio 

”Lokalradio lever videre”  
var overskriften i Dagbladet for et par uger  
Siden og det er rigtigt 

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 

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



Velkommen allesammen til 
Kommunalforeningens tra-
ditionelle juletræstænding i 
Sengeløse år 2015. 
Vi mødes jo indimellem, til 
byfest, til loppemarked, Sankt 
Hansbål og nu juletræstæn-
ding. Sengeløse, en levende 
by for glade mennesker. 
Og skulle der ikke være andet 
at tale om, er der jo altid vej-
ret. Det er så skønt, når sneen 
daler blidt, og lyde dæmpes. 
Men det var da lidt af en 
chokstart, vi fik i lørdags, 
mere end en halv meter sne på 
én gang. Så kom der ellers 
gang i sneskovle og kælke, 
men de dovne vandt, det hele 
er smeltet væk og havegange 
og veje kan igen passeres. Sne 
ja tak, men lidt mindre næste 
gang, tak. Og nu kan vi så 
beskære knækkede hække og 
træer. Se nu bare hængepilen 
her, lidt for meget hængepil. 
Og som om det ikke var nok, 
så er en ny storm ved navn 
Gorm på vej. Det hører alt 
sammen med til livets gang i 
Sengeløse 
Men der er heldigvis andet, 
der rører sig. I har vel alle set 
vores nye Daglig Brugs. Slet 
ikke til at kende igen, ny og 
moderne, vi glæder os til at 
tage den i brug…(sen), og få 

en sludder i det nye mødelo-
kale. Tidligere var der jo god 
tid til den slags i den lange kø 
FØR kassen, men nye tider er 
på vej, vi glæder os. Hold øje 
med tilbuddene, .Der sker en 
masse i Brugsen her i decem-
ber.  
Og som om Brugsen ikke var 
nok. Vi har jo nærmest fået et 
nyt torv ved siden af, med 
juletræssalg, hundeguf, hår-
klipning og antikviteter, kryd-
ret med julestemning og lys 
på kirken i baggrunden. Mere 
af det - det er dejligt at se, 
godt initiativ.  
Noget andet vi kan glæde os 
over er, at den nye del af Fre-
derikssundsmotorvejen er ta-
get i brug. Det har givet et  
mærkbart fald i trafikken gen-
nem byen, særligt i morgenti-
merne. Det er blevet nemmere 
at komme over vejen. 
I april foretog Sengeløse 
Kommunalforening en trafik-
tælling på Catrinebergvej. 
Den viste en meget stor gen-
nemkørsel i morgen- og efter-
middagstimerne, 1.700 biler 
dagligt, nærmest køler ved 
bagklap. Og midt på dagen og 
om aftenen en gennemkørsel 
med meget høj fart, op til 91 
km/t. Hvis nogen har overset 
det, er der 40 km hastigheds-
begrænsning. 
Det samme mønster har gjort 
sig gældende på Landsbyga-
den i juni. Her målte politiets 
fotovogn 95 overtrædelser, 
heraf 20 klip i kørekortet og 4 
betingede frakendelser, målt 
fra kl. 7 til kl. 12. En nødven-
dig indgriben taler vist for sig 
selv. 
Nu er trafikmængden faldet, 
der er blevet mere plads imel-
lem bilerne til at køre stærkt, 
også i skolebørnenes mødetid. 
Kommunalforeningen får 
genopstillet trafiktælleren se-
nere, og når vi i samarbejde 

med politiet har nogle pålide-
lige målinger, vil vi gennem 
trafiksikkerhedsudvalget søge 
at få etableret de fartbegræn-
sende foranstaltninger, særligt 
på skolevejene, der er nød-
vendige. Vi holder mest af 
levende børn. 
Og nu lidt mere fredsomme-
ligt. Sengeløse Kommunalfor-
ening har for nylig afholdt 
generalforsamling. Jeg vil 
gerne vise bestyrelsen som 
den ser ud nu. 
Michael Bach, Ebbe B. Pe-
tersen, Carl Futtrup og Kaj 
Lykke, vores kasserer, som 
altid er klar til at modtage nye 
medlemmer, og mig, sagde 
hunden, Per Hammel, for-
mand for Sengeløse Kommu-
nalforening. Og derudover en 
lang række utrættelige hjælpe-
re, der er villige til at give en 
hånd med. 
Bag mig står en flagstang. 
Nogen gange er flaget oppe, 
andre gange nede, eller på 
halv. SKF er også tovholdere 
for byens flaghejsere. Vi har 
tre flaghejsere, Bent Christi-
ansen, Gert Lauridsen og Hel-
muth Frydkær, der på skift 
varetager jobbet. Hvis nogen 
fryser om hænderne, er det nu 
I kan klappe dem lidt. 
Dette var blot for at vise, at vi 
også er almindelige Sengelø-
sere, der prøver at varetage 
byens ve og vel og holde liv i 
gode traditioner, og arbejde 
for, at Sengeløse vedbliver at 
være en god by at bo i. Og vi 
kan altid bruge en ekstra 
hånd. Jeg taler ikke dunder 
over dem, der ikke er kom-
met. Det blev der gjort før 
byfesten, og hele 27 hjælpere 
mødte frem til opsætning og 
nedtagning. Dejligt. Vores by 
bliver ikke bedre, end vi selv 
gør den til, ikke alt kan klares 
over Smartphonen. 
Og husk, det hele kan høres 

på Sengeløse Radio 89,2 
MGZ hver lørdag fra kl. 9 – 
14. Så længe vi har den, eller
læses i Sengeløse Nyt. Så
længe vi har det!
Indtil i går kl. 10 troede jeg,
vi havde en aftale om et jule-
træ. Det havde vi så ikke, så
jeg skal sige tak til Søren Sø-
rensen, Ved Kæret 13, der
senere på dagen beredvillig-
ligt gav os lov til at fælde
træet, som I ser her. Rettidig
omhu! ….. eller feberredning. 
Og nyd i øvrigt den varme 
gløgg og kakao. Den er var-
met på kroen, som også har et 
arrangement efter dette. 
Og nu vil jeg så præsentere 
den hemmelige taler, som 
efter sin tale vil tænde for 
juletræet. Vi har jo flere for-
eninger i byen, foreninger, 
som også skifter formand 
engang imellem. Den største 
forening hedder Sengeløse 
Gymnastik og Idræts For-
ening - en forening, som også 
gør os glade, og også her har 
man mange uundværlige støt-
ter. Så hvad er mere naturligt 
end at høre SGIF´s ny for-
mand eller -kvinde, Birthe 
Olesen. Tag godt imod Birthe 
Olesen, velkommen, ordet er 
dit.  
Herefter sang ved Ghita Man-
del Friemel. 

Og nu til alle små og barnlige 
sjæle. Jeg har hørt, at jule-
manden skulle være i nærhe-
den. Skal vi prøve at kalde på 
ham. 1 2 3.. Ju-le-mand. Nej, 
det var slet ikke højt nok. 
Igen. 

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 





Far- mor 
fortæller godnathistorie 

-for de små
Hej igen! 
Sikke en masse dejlig sne vi fik forleden dag - og 
nat! Jeg håber sandelig, at du var ude og nyde det 
- du lavede måske “engle” i snemasserne, og nok
også en snemand.  Eller en kæmpe snehule?
Sidste gang vi fik så meget sne, ja, der skal vi 37-
38 år tilbage i tiden.
Dengang sneede det i seks dage i træk.  Og vin-
den hylede fra øst.  Alle mennesker måtte blive
indendørs, så det var godt, at det var i juleferien!
Vi var dengang i Allinge på Bornholm.  Det var
bare meningen, at vi skulle hjem igen hurtigt,
men den gik ikke.  Det var fin, fin sne, så den
trængte ind alle vegne.  Vi måtte blive indendørs,
og da vi kom ud igen, ja, da var havnen ikke til at
kende.  Molen med det lille fyrtårn var væk. På
bunden af havnen lå fiskekutterne, som var blevet
tynget ned af frosset havvand!  De elektriske led-
ninger var så tunge af frosset havvand, at de hav-
de revet gavlene ned på flere huse!
Det tog sneskraberne en hel uge, før de havde la-
vet bare ét spor, så vi kørte forsigtigt - det var lige
som at køre i en tunnel, så højt stod sneen om-
kring os. Vi gik på snedriverne, der var højere
end gårdens lade, og vi MÅTTE lige sætte et
mærke på havens høje flagstang, for kun lige den
røde knop stak op af sneen.
Nå, nu er du vist soveklar…så sov rigtig godt og
drøm om dejlig sne, som kan bruges til at bygge
huler og snemænd af.  Sov godt, min lille ven!

Farmor

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 

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

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 

 Sengeløse Hallens 

CAFETERIA 
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger 
- før kampen -

- under kampen -
- efter kampen -

og når du bare kommer forbi 

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset

Hallens Cafeteria drives af frivillige 

Brug Hallens Cafeteria 
- så støtter du

Sporten i Sengeløse 

    Hallens Cafeteria har  
    åbent på hverdage fra 
    kl. 16.00 til kl. ca. 22.00

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 

På juletur i Sengeløse 



I dag er det 1. søndag i ad-
vent. Så begynder julens for-
beredelser: Gaver indkøbes, 
julekager bages osv. Mange 
familier har traditioner, som 
de værner om. 
Det har vi selvfølgelig også i 
vores familie, men det er slet 
ikke det, jeg vil fortælle jer 
om i dag. 

Jeg vil bringe en efterlys-
ning... af nissen JULBEN 

Julben boede på vores loft i 
mange år, og nu skal I få at 
høre, hvordan det gik til:  

 "For mange, mange år siden, 
ja, jeg ved ikke hvor mange - 
det er måske hundrede, måske 
tusinde, måske hundrede tu-
sinde år siden - boede Julbens 
tip-tip-tip-tip-tip-oldefar nede 
i jorden, lige der hvor Vintof-
tegård ligger i dag. 

Han var en lille, grå mand 
ligesom alle nisser. Men han 
kendte ikke noget til menne-
sker, for der boede slet ingen 
her i Sengeløse endnu. 

Men så kom menneskene, og 
de begyndte at grave i jorden. 
De ville bygge huse og bo her 
i Sengeløse. 

Julbens tip-tip-tip-tip-tip-
oldefar var straks klar over, at 
det var fjender, og dem ville 
han ikke have boende på sin 
jord. Hvis menneskene byg-
gede op om dagen, så rev han 
det ned om natten; hver mor-
gen kunne de begynde forfra. 
Sådan blev de ved med at 
drille hinanden i lang tid. 

Men så fandt menneskene på 
at sætte en skål mad ud til 
ham, før de gik hjem. Den nat 

rev tip-tip-tip-tip-tip-oldefar 
ikke stenene ned. I stedet gav 
han sig til at spise maden. 
Aldrig havde han smagt noget 
så dejligt; det var nemlig 
grød. Da det blev morgen, 
stod den tomme skål der, og 
stenene lå, hvor de skulle lig-
ge. 

Næste aften stod der atter en 
skål grød til Julbens tip-tip-
…. , hør, nu er jeg snart træt 
af at sige tip så mange gange. 
Når jeg kommer til det ord 
næste gang, kan I så sige tip 
for mig? Det skal siges fem 
gange hver gang, husk det nu! 
Og sådan blev det ved, lige til 
huset var færdigt. 

Så flyttede menneskene ind i 
huset. Men nu glemte de, at 
det var Julbens tip-tip-tip-tip-
tip-oldefars jord, de havde 
bygget på. De gav sig til at 
pløje og så og høste og bildte 
sig ind, at jorden var deres - 
og grød fik han aldrig mere. 
Men det var dumt gjort af 
dem, for en nat, da Julbens tip
-tip-tip-tip-tip-oldefar var ble-
vet rigtig gal i hovedet, gik
han hen og rev taget af huset
på Vintoftegård, så det regne-
de lige ned i sengen til dem,
og det kunne de ikke lide. Det
blæste så forfærdeligt den nat,
men konen var klogere. Hun
sagde lige med det samme, at
det nok var nissen, der havde
gjort det, fordi den ingen grød
havde fået, og det havde hun
jo ret i. Da de skulle i seng
næste aften, satte konen et fad
grød uden for døren, og de fik
en rolig nat.

Hver aften hentede Julbens tip
-tip-tip-tip-tip-oldefar en skål
grød oppe ved huset, og så lod
han dem være i fred.

Så blev det vinter. Jorden frøs 
så hård som sten, sneen lagde 
sig så højt, at Julbens tip-tip-
tip-tip-tip-oldefar næsten ikke 
kunne komme frem og hente 
sin grød. Til sidst blev han 
ked af det; men grøden kunne 
han ikke undvære nu, og en 
nat gik han ind på høloftet på 
Vintoftegård og lagde sig til 
at sove. Der var dejligt varmt, 
og han blev der hele natten og 
hele dagen, og næste nat og 
næste dag og hver dag og nat 
så længe han levede, og hans 

nissefamilie boede samme 
sted i mange hundrede år. 

En dag for ikke så længe si-
den, var der en mand, der 
købte laden med høloftet på 
Vintoftegård. Han ville bygge 
den gamle lade på Vintofte-
gård om til to lejligheder med 
børneværelser - lige i det hjør-
ne af høloftet, hvor Julben 
boede. 

Taget blev revet ned tidligt på 
foråret, og det gamle høloft 
fandtes pludseligt ikke mere. 

Det vækkede Julben, og han 
blev ked af det. Som I måske 
ved, så sover nisser det meste 
af året, og de vågner først den 
første søndag i advent, når vi 
tænder juletræet her ved gade-
kæret. 

Så Julben var meget træt den 
forårsdag, hvor taget blev 
revet af hans hjem, og han 
skyndte sig at flytte ind på det 
nærmeste loft---- vores loft. 

Og sådan gik det til, at Julben 
kom til at bo hos os her i Sen-
geløse. Men det vidste vi jo 
ikke i starten, så da Julben 
vågnede første søndag i ad-
vent i den næste vinter, var 
han ekstra sulten, fordi hans 
lange søvn var blevet forstyr-
ret, og han begyndte at drille 
os for at få os til at give ham 
julegrød. Han larmede på 
loftet, kastede vores ting ned i 
hovedet på os, når vi gik forbi 
loftslemmen. Han stjal sko, 
men kun den ene af hvert par, 
og han gemte ting, så vi ikke 
kunne finde dem igen.  
Men da vi opdagede, at Jul-
ben boede hos os, sørgede vi 
selvfølgelig for, at han fik sin 
julegrød hver første søndag i 
advent og hver juleaftens 
morgen i de år, han boede hos 
os. Og så holdt han op med at 
drille os. 

Men nu er han flyttet igen - 
for i efteråret  2008 skulle vi 
renovere vores tag, så Julbens 
hjem og hans lange søvn blev 
igen forstyrret. 

Så hvis det rumsterer på loftet 
hos jer i aften, eller jeres væ-
relser pludseligt roder vældigt 
meget, så er det nok, fordi 
Julben er flyttet ind hos en af 
jer. 

Og så må I huske at være go-
de ved ham og sætte en skål 
julegrød op til ham, så han 
ikke driller jer og jeres naboer 
hele julemåneden. Og hils 
ham fra mig og sig undskyld, 
fordi vi kom til at ødelægge 
hans hjem på vores loft. 

Desværre  flyttede han så 
hurtigt, at han glemte sin 
grødske hjemme hos os. Så 
hvis I opdager, at Julben er 
flyttet ind hos en af jer, så må 
I endelig komme forbi og 
hente hans lille grødske, så 
han kan få den tilbage!” 

Vil I være med til at råbe en 
julehilsen til Julben? 

1-2-3 GLÆDELIG JUL!!!!!!!
Og lad os så tænde lysene på
juletræet!

SGIF´s nye formand, Birthe Olesen:



For ca. 10.000 år siden steg 
temperaturerne så meget, at 
træer, urter og dyr hastigt 
indvandrede til Danmark 
igen. Landet blev dækket af 
en lysåben skov, hvor fyr- og 
birketræer dominerede. Bæv-
reasp, pil og røn var også 
stærkt repræsenteret. Mellem 
træerne stortrivedes hassel-
buske sammen med urter. 
Lysninger i skoven og 
strandenge dækkedes af 
græs. Det tempererede kli-
mabælte foldede næsten hele 
sin imponerende palet af 
arter ud over landet. Det blev 
et herligt sted for mennesker, 
og de bredte sig hurtigt over 
området. Disse gode klima-
forhold varede stort set helt 
frem til Jernalderen, hvor 
kulden igen skærpede livets 
betingelser. 
Jægerstenalderens menne-
sker var store og sunde set i 
forhold til senere tiders be-
folkninger. Urokser, elge, 
kronhjorte, kæmpehjorte, 
rådyr, vildsvin udgjorde 

blandt mange andre et godt 
grundlag for jagten på hår-
vildt, og ved vandet jagede 
de blandt andet hvaler og 
sæler. Både ferskvands- og 
saltvandsfiskeri samt ind-
samling af østers øgede mu-
lighederne for overlevelse. 
Jagten på fjerkræ som sva-
ner, gæs, ænder, blishøns og 
måger supplerede mulighe-
derne for succes i livet. Jag-
ten var nu blevet lettere, da 
tamhunden nu var ankommet 
i Danmark. Den kunne både 
opspore byttet og holde vagt. 
Alligevel udgjorde indsam-
ling af æg, fugleunger, bær-
frugt, nødder og rødder den 
største del af kosten. 
I vores kommune er der kun 
fundet bopladser fra Magle-
mosekulturen i Sengeløse 
sogn. De boede på bredden 
af Porsemosen og ved Sen-
geløse Mose. De var den-
gang begge store søer. Andre 
bopladser er lokaliseret langs 
Spangå. Et andet interessant 
fund blev gjort ved Balders-

brønde. Det er en pandeskal 
fra en urokse. Afstanden 
mellem Hornspidserne er en 
meter. 

Kongemose-kulturen,  
6.800-5400 år fvt. 
For godt 8.000 år siden steg 
sommertemperaturen til 18-
20 grader (mod 16-17 grader 
i dag). Nye træarter med 
linden i spidsen og elmen 
lige efter trængte den lysåb-
ne skovs birk, fyr , asp, pil 
og røn i baggrunden. De nye 
træer var stærkt skyggedan-
nende og kvalte meget af 
underskoven, som var føde 
for mange jagtdyr. Antallet 
af disse gik derfor tilbage. 
Mennesket måtte finde nye 
måder at leve på, og det gjor-
de de ved at flytte ud til ky-
sterne og til store vandløb og 
søer. De tyede til fiskeriet, 
som blev forbedret med flet-
tede ruser og net. Keramik-
ken kom også til Danmark 
og bredte sig hurtigt. Lertøjet 
gjorde såvel opbevaring som 
transport meget lettere og 
bedre. Madlavningen blev 
også forbedret med keramik-
ken. Nu havde man et rigtigt 

kogekar og behøvede ikke 
længere, at koge maden om-
svøbt med blade i en jordku-
le lavet over bålets gløder. 
Al keramik i Danmark fra 
Stenalderen er fremstillet 
ved hjælp af ”pølse-
metoden”, hvor man ruller 
pølser af det æltede ler. Dis-
se pølser lægger man så oven 
på hinanden og glatter med 
fingrene og hånden og for-
mer leret til den ønskede 
form. 
I denne lange periode var 
hele vores kommune stort set 
uden spor af jægerne. Kun 
en enkelt spydspids her, og 
en pilespids der samt lidt 
afhug kan føres tilbage til 
denne tid. Kun i det sydøst-
ligste hjørne boede menne-
sker i denne og den efterføl-
gende periode. af nutidens 
Vallensbæk og det nævnte 
hjørne af Høje Taastrup 
Kommune. 

Sengeløse Gammelt Nyt (4)  

Jægerstenalderen hos os. 
Maglemose-Kulturen.  9.000 - 6.800 år fvt.  Kongemose-  og Ertebølle-kulturen. 

Genstande fra Ertebølletiden ca. 5000 år fvt.  Fundet ved Vejlefjor-
den, Ishøj.  Kilde:  Kulturhistorisk oversigt Kbh. Amt 2006.  



Ertebølle-kulturen, 5.400 - 
4.000 år fvt. 
Jægerstenalderens sidste 
periode kaldes Ertebøllekul-
turen, og den er opkaldt 
efter findestedet for en af de 
mest karakteristiske køk-

kenmøddinger, man har 
fundet. Bosættelserne langs 
datidens kyster fortsatte fra 
kongemosetiden, men nu 
var mange af dem blevet 
faste. Havets bidrag til ko-
sten var nu blevet så stort, at 
man godt kunne kalde peri-
oden ”fiskerstenalderen”. 
Køkkenmøddingerne er 
sande bjerge af køkkenaf-
fald. Først og fremmest 
østersskaller, men også 
knogler og alt det andet 
affald, de producerede, når 
de tog ophold på pladsen. 
De boede og arbejdede i 
skarnbunkerne og stanken. I 
det sydlige Danmark har 
man endnu ikke fundet køk-
kenmøddinger, fordi dati-
dens kystlinjer nu ligger 
under vand. Men de er der. 
Livet fortsatte efter kendte 
mønstre, men noget nyt var 
alligevel under opsejling. 
Måske begyndte det at kni-
be med udbyttet fra de gam-
le jagt- og fiskerimetoder. 
Eller de var måske blevet 
for besværlige. I hvert fald 
begyndte de nær bopladser-

ne at fodre vilde jagtdyr 
med grene og blade fra træ-
erne. Så var dyrene lettere at 
nedlægge. De allerførste 
bittesmå bede med korn er 
også påvist i denne periode. 
Menneskets anden store 

revolution, landbruget, hav-
de længe været på vej mod 
Danmark. 
Det berømte fund i Vedbæk 
fra 1975 skriver sig 7.000 år 
tilbage i tiden, altså til den 
første del af Ertebølletiden. 
Ved Vedbæk lå der dengang 
en fjord, som på samme 
måde som Vejlefjorden, 
strakte sig langt ind i landet. 
Ved denne fjord fandt man 
17 grave med velbevarede 
skeletter og gravgods. Gra-
vene viste bl.a. høje og 
stærke mennesker, hvoraf 
nogle havde nået en for 
jægerstenalderen impone-
rende alder på mellem 45 og 
60 år. Fundene minder på 
mange måder i opbygning 
og udstyr om fund fra Por-
tugal og Frankrig. Måske 
rakte jægerstenalderens di-
rekte kommunikation langt 
længere ud i verden, end vi 
hidtil har antaget? Med Er-
tebølletidens slutning ender 
den ca. 8.500 år lange jæ-
gerstenalder i Danmark 

Niels E. Larsen 

Ertebølletidens Danmark. ca. 5.000 år fvt.  
Kilde:  Kulturhistorisk oversigt Kbh. Amt. 2006. 

Sengeløse Skole har givet eleverne et fagligt løft med IT, 
og de gode resultater har givet genlyd i udlandet. Det var 
årsagen til, at Sengeløse Skole fik japanske gæster på be-
søg. 

Hele 15 skoleledere og to repræsentanter fra Det Japanske 
Undervisningsministerium kom til Høje-Taastrup Kommune 
for at høre mere om de interessante IT-resultater. Sengeløse 
Skole arbejder strategisk med IT, og skolen ligger nu over 
landsgennemsnittet målt på bundne prøvefag som dansk, 
matematik og engelsk. 
 Gæsterne blev taget godt imod borgmester Michael Ziegler, 
og skoleleder Jens Arnt som fortalte nærmere om, hvordan 
skolen arbejder med IT på alle niveauer. 
 Alle lærere og pædagoger arbejder ud fra læringsplatformen, 
og inden for de seneste tre år har eleverne løftet sig betyde-
ligt fagligt. Det er især de lidt svagere elever, som får en ge-
vinst ved systemet, fordi IT-programmerne kan læse teksten 
op. Det betyder, at elever, som er knapt så gode til at læse, 
får hjælp til at forstå eksempelvis matematikopgaverne. Sen-
geløse skole ligger med sine 165 læringsforløb i top på lands-
plan set i forhold til den korte tid, at de har haft læringsplat-
formen. 
 Ved evalueringen af besøget, hvor eleverne  fra 6 klasse fik 
flødeboller for deres indsats påpegede skoleleder Jens Arnt at 
japanerne havde været meget overraskede over at eleverne 
tiltalte deres lærer med fornavn og at leverne ikke rejste sig 
op når de skulle svare på spørgsmål., men som en af leverne 
forklarede ”der skal også være lidt forskel på Japan og 
Danmark”. 

IT succes på Sengeløse Skole 
trækker besøg fra Japan 

Brænde og træpiller
Fyringsklar egebrænde sælges i løs vægt. 

Brændet kan afhentes, min 1.7 rm  
- eller leveres.

Svenske træpiller  
i 16 kg sække eller i løs vægt,  

afhentning eller levering 
Lager 1 km fra Sengeløse. 

Anders Gøricke A/S    
Herringløse  
Mobil 2121 2197  

Klinik for fodterapi 
  v/stats.aut fodterapeut 
  Jane Dani Bygsø 
  Kirkestien 5 
  Sengeløse 
  2630 Taastrup 
  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 



Mit nye gode bekendtskab, 
Ricardo fra veteranbilklub-
ben i Torremolinos har også 
en Renault 8. Det er et meget 
flot eksemplar, og jeg synes, 
at modellen fortjener en om-
tale her, da den også var ret 
udbredt hos os.   
Renault 8 og 10 var den tred-
je og sidste model, som det 
statsejede Renault skabte 
efter den opskrift, Ferdinand 
Porsche lavede i 1930-erne, 
da han udviklede VW Type 1 
bedre kendt som boblen. R8 
var en hækmotorvogn med 
fire døre. Standardmotoren 
på 1.000 ccm. havde fire 
cylindre og vandkøling. Den 
ydede 44 hk. Som noget spe-
cielt ved modellen blev den 
leveret med fire skivebrem-
ser, og kølesystemet var for-
seglet og frostsikret til -40 
grader. Dermed var det vedli-
geholdelsesfrit i motorens 
levetid. Renault 8 var en køn 
og særdeles velindrettet lille 
bil, mens Renault 10, som 
blot var et facelift af R8, hav-
de fået forlænget forenden 

med 20 cm. Og det var ingen 
fryd for øjet. 
Målene var som følger. Ak-
selafstand: 2,27 m. Længde: 

4.0 m. og 4.2 m. for R 10. 
Bredde: 1,49 m. Højde: 1,38 
m. Benzinforbrug: 14-16
km./l. Vægt: Tom 726 kg.
Topfart: Små 130 km/t.
Renault 8 blev udviklet af
Phillippe Charbonneaux for
Renault. Modellen debutere-
de i 1962 og fortsatte hos
Renault til 1973. Den blev
licensproduceret eller samlet
i bl.a. Spanien, dog med
tromlebremser, Rumænien,
Bulgarien, Nordafrika, Mexi-
co og Canada. Den sidste af
disse produktioner ophørte i
1976. Afløseren, den moder-
ne forhjulstrukne Renault 12
kom i 1970. I 1964 kostede
en Renault 8 Major i Dan-
mark 16.495 kr.

Standardmotoren med 1.000 
ccm. og 44 hk. var noget
spag. Derfor udviklede fa-
brikken en række alternati-
ver. Den mest solgte var R8
Major på 11.00 ccm. og 50
hk. men der var også model-
ler på både 12- og 13oo ccm.
til salg. Nogle af dem var
sportsmodeller. R 8 S. havde
60 hk. R 8 TS Mønstrede 68
hk. mens modellerne fra Re-
naults Sportsafdeling Gordini
kom med 90-95 og 100 hk.
til gadebrug. Med et ombyg-
get bagtøj og en tuning nåede
disse modeller en vis succes i
rallysporten.

Det svageste punkt i kon-
struktionen af R 8 var bagtø-
jet. Den havde uafhængig 
affjedring, også på baghjule-
ne, og det var godt. Men det 
var den billigste version af et 
sådant bagtøj. Ved en ud-
skridning blev yderste bag-
hjul trykket i klemme i en 
vinkel på op mod 45 grader 
og låst fast i lodret retning. 
Fjederkraften slog derved 
tilbage og kunne tippe vog-
nen rundt i en livsfarlig ulyk-
ke. Denne affjedring i kom-
bination med en enkeltleddet 
pendulaksel havde den arvet 
fra VW 1200. Bilfabrikkerne 
kunne formindske faren ved 
disse bagtøjsophæng ved at 
begrænse baghjulets nedad-
gående vandring, så hjulet 
ikke eller kun meget hård 
kørsel kunne komme i klem-
me. Helt op til 1980-erne var 
der uhyggeligt mange bilmo-
deller med denne indbyggede 
trussel for liv og førlighed. 
Først og fremmest var det 
VW 12- og 1300 frem til 
1970, hvorefter de blev leve-
ret med det sikre bagtøj kon-
strueret til Porsche 911. Vi 
finder også Fiat 500, 600 og 
850. Renault leverede 4 CV,
Dauphine, R 8 og 10, Cara-
velle og Floride. Den lille
charmetrold Simca 1.000 var
også født med denne indbyg-
gede fare. Også alle de små

Veterankøretøjer, klassikere og andre (S)køretøjer. 14 
Renault 8 og 10 samt lidt om ansvar. 



hækmotorvogne fra Skoda 
var lavet efter samme op-
skrift. Der var mange flere. 
Gennem årene forbedrede 
fabrikkerne sikkerheden i 
denne konstruktion. Grun-
den til, at det ikke gik værre, 
end det gjorde, var de lave 
hastigheder og fornuftig 
kørsel fra ejerne. De vidste 
godt, at disse biler ikke var 
skabt til race. 
I U.S.A. fik det følger. Med 
stigende irritation iagttog 
General Motors salgsafde-
ling, hvorledes VW 1200 fra 
sidst i 50-erne og frem be-
gyndte at erobre markedsan-
dele på det amerikanske 
marked. Derfor bad direktio-
nen underafdelingen Chev-
rolet om at genfortolke VW 
1200 på amerikansk. Resul-
tatet blev den herostratisk 
berygtede Chevrolet Covair 
Mark 1., som blev produce-
ret fra 1960-64. Det var en 
hækmotorvogn med en seks-
cylindret boksermotor på 
enten 2,3 liter eller 2,7 liter 
og med 80 eller 180 hk. 
Desværre havde amerikaner-
ne også installeret et bagtøj 
med samme konstruktion 
som VW 1200, og det betød 
livsfarlige køreegenskaber. 
De tippede rundt, så det var 
en gru. En ung og stålsat 
forbrugeradvokat, Ralph 
Nader, indledte derfor et 
forbrugerjuridisk frontalan-
greb på bilindustri i almin-
delighed og amerikansk 
bilindustri i særdeleshed. 
Målet for angrebene var den 
amerikanske bil med de for-
mentlig ringeste køreegen-
skaber, Chevrolet Covair. 
Han skrev en bog om den. 
Alene bogens titel var yd-
mygende for G.M. Den hed 
”Unsafe at Any 
Speed” ( Usikker ved alle 
hastigheder ) Naders påstand 
var, at bilindustrien med 
åbne øjne og mod bedre 
viden solgte biler, som de 
viste ville lemlæste og dræ-
be folk, fordi fabrikkerne 
satte profitten højere end 
passagernes sikkerhed. Han 
havde ret, og sådan noget 
var og er ansvarspådragende 
i U.S.A. G.M. tabte en ræk-
ke spektakulære retssager 
om erstatning til ofrene og 
deres efterladte for Chevro-
let Covairs farlige, ja dræ-
bende køreegenskaber. Ver-
dens dengang næststørste 
bilfirma G.M. måtte betale 
en lang række store erstat-

ninger til sagsøgerne samt 
både disses og egne advo-
katregninger. 
Det hjalp forbrugerbevægel-
ser i hele verden. Naders 
pionerarbejde satte virkelig 
fart i udviklingen af de krav 
til både passiv og aktiv sik-
kerhed, der nu er gældende, 
hvis man vil markedsføre et 
køretøj. Naturligvis måtte 
man efter disse retssager 
også lave en klar ansvarsfor-
deling mellem forbruger og 
producent. Vi skylder alle en 
tak til Ralph Nader. Han 
blev i øvrigt en af Amerikas 
mest frygtede mænd, fordi 
han blev spydspidsen i ud-
viklingen af den amerikan-
ske forbrugerret. At krænke 
forbrugernes rettigheder 
kunne herefter betyde fallit. 
Det hører med til historien, 
at Chevrolet Covair allerede 
i 1964 blev ændret til Mark 
2, og den havde fået et sik-
kert bagtøj, hvorefter model-
len kørte lige så godt som de 
fleste andre.  
I bagklogskabens ulideligt 
klare lys kan vi jo i skriven-
de stund konkludere, at når 
VW-gruppen nu står både 
med skægget i skuffen og 
fletningerne i postkassen, er 
det ikke, fordi de manglede 
kendskab til konsekvenserne 
af at snyde sine forbrugere 
og forskellige staters tilsyns-
myndigheder. Man kan jo 
kun ønske, at retfærdigheden 
må ske fyldest i denne lidet 
charmerende sag. 
Kør nu forsigtigt og glæde-
lig jul. 

Niels E. Larsen  

Generalforsamlinger i SGIF’s 
afdelinger 2016 

afholdes i henhold til SGIF’s vedtægter  
følgende datoer. 

Sengeløse Idræt 
Onsdag den 17. februar kl. 18.30 i SGIFs  

klublokale, Sengeløse Skole 

Amatørscenen 
Torsdag den 28. januar kl. 19.00 i Amatørscenes 

klublokale ved Sengeløsehallen.. 

Volleyball 
Torsdag den 11. februar kl. 18.30 i Fritidshuset, 

Sengeløsehallen. 

Fodbold 
Onsdag den 17. februar kl. 18.30 i Cafeteriet,  

Sengeløse-hallen. 

SGIF’s Hovedgeneralforsamling 
Torsdag den 31. marts, kl. 19.00 i SGIFs  

Klublokale, Sengeløse Skole. 

Husk, at eventuelle forslag til vedtagelse på gene-
ralforsamlingerne skal indsendes til afdelingsfor-

manden henholdsvis hovedformanden senest 8 da-
ge før den relevante generalforsamling. 

Mød op og hjælp din afdeling med at udvikle 
idrætten i Sengeløse. 

På SGIF´s vegne 
Birthe Olesen 

Hovedformand 
Tlf. 28401130 



11. januar 2016 -   Lektor
Linda Storgaard, Holbæk

Kom bag kulisserne i Peru - 
gennem frivilligt arbejde 

Perus største indtjening er 
gennem turisme, og ikke 
mindre end 20.000 turister 
kommer hver dag til Cuzco 
for at kunne se de gamle Inka
-indianeres smukke Machu
Picchu. Hele landet er en stor
kulisse skabt for turister, men
bag facaden gemmer sig me-
get mere og smukkere, end
det øjet umiddelbart ser. Pe-
ruvianerne lever et barsk liv
både i kraft af de naturmæs-
sige forhold, men også pga.
landets enorme fattigdom og
korruption, men alligevel et
farverigt liv med glæde i
øjnene.

Jeg har gennem et år levet og 
boet i Peru, arbejdet på en 
skole for fattige børn, hjulpet 
fattige ældre på et katolsk 
plejehjem og ikke mindst 
været med til at genoprette 
en by, hvor 80% af den var 
udslettet af jordskælv, og 
hvor hverken landet eller 
resten af verden gjorde no-
get. Jeg vil føre jer med på 
min rejse, hvor turister aldrig 
har været før.  
Kom og oplev Peru med helt 
nye livsbekræftende øjne. 
Jeg har vedhæftet et billede 
af mig, der sidder med 3-
årige Stephanie, der hver dag 
gik fire kilometer ned ad 
bjerget - alene, for at kunne 
komme i skole. 

18. januar 2016  -  Lic.
scient Mogens Bohl Peder-
sen, lærer Stenhus Kostsko-
le

Brorfelde Observatorium: 
Fra drøm og virkeliggørelse 
til oplevelsescenter 

På toppen af en bakke i et 
istidslandskab cirka 10 kilo-
meter syd for Holbæk ligger 
Brorfelde Observatorium, der 
har haft national og internati-
onal betydning inden for 
astronomien.  
Siden midt i 1990erne og 
frem til midten af det nuvæ-
rende årti har observatoriet 
ligget i dvale, men er efter 
både landskabs- og byg-
ningsfredninger nu ved at 
blive til et naturvidenskabe-
ligt oplevelsescenter, der 
dækker astronomi, biologi og 
geologi.  
Aftenens fortælling vil kom-
me ind på den rejse, som 
observatoriet har taget fra de 
første tanker i 1930erne og 
opbygningen i perioden efter 
2. verdenskrig og frem til i
dag.

25. januar 2016 Seniorfor-
sker Steffen Elmer Jørgen-
sen, Rigsarkivet, Viborg

Roskildevejen og det moder-
ne danske hovedlandevejsnet 
fra 1760’erne til i dag  
Syd for Sengeløse løber den 
gamle Roskildevej. Den 
fremstår i den form, den fik 
som 4-sporet landevej i 
1930’erne. Landevejen følger 
sporet af den gamle Roskil-

devej fra 1770’erne, der var 
led i en dansk transportrevo-
lution. I 1761 blev det vedta-
get at anlægge et landsdæk-
kende hovedlandevejsnet i 
det danske monarki.  Hoved-
landevejsprojektet udgik fra 
København, og den første 
strækning blev Fredensborg-
vejen fra Østerport over 
Hørsholm til Fredensborg 
Slot. Næste strækning blev 
den befærdede strækning fra 
Frederiksberg til Roskilde. 
Enevoldsstyret ville have 
gode, moderne veje. Derfor 
hentedes tre ingeniører fra 
det franske Corps des ponts 
et chaussées til Danmark. 
Under ledelse af overvejinge-
niør Jean Marmillod blev de 
to vejstrækninger udført med 
solid befæstelse efter tidens 
højeste standard. Selv om 
forskellige intriger sendte 
Marmillod hjem i 1775, 
skabte hans indsats grundla-
get for det moderne danske 
vejvæsen. Godt hjulpet af 
Danmarks første vejlov af 
1792 skabtes frem til 1861 
1.365 km hovedlandevej i 
kongeriget.  

1. februar 2016    -    Stud.
mag.  Lisa Sjølander An-
dresen og provst Steffen
Andresen, Taastrup.

Fra Caravaggio til Bacon 
Malerne Caravaggio (1571 -
1610) og Bacon (1909 -1992) 
var meget forskellige. Deres 
billeder er også meget for-
skellige. Caravaggio revolu-
tionerede maleriet omkring 
år 1600 med billeder, der er 
kendte for deres dramatiske 
stil med figurer i skarpt lys 
på en mørk baggrund, kaldet 
clairobscur. Bacons billeder 
er kendte for deres udtryks-
fulde, forvredne og mare-
ridtsagtige figurer. 
Men der er også fælles træk. 
Begge malere levede mildest 
talt på kanten af samfundet 
og overtrådte både dets 
skrevne og uskrevne normer 

og regler. Caravaggio måtte 
flygte fra Italien for at undgå 
pågribelse og straf for drab. 
Han kom stort set altid i ca-
rambolage med sine omgi-
velser. Bacon var en af sit 
århundredes mest provoke-
rende kunstnere. Han levede 
et gennemført dekadent 
kunstnerliv, hvor homosek-
sualitet, druk og spillemani 
var hans livsstil. 
Fælles for dem er også, at 
deres kunst provokerede 
samtiden. Caravaggio provo-
kerede kirken og sin religiøse 
samtid ved at afvige fra den 
sædvanlige kirkeligt accepte-
rede måde at male på. Han 
fravalgte de religiøse motiver 
ved at male menneskelige og 
jordiske figurer og scenerier 
– også når han hentede moti-
verne fra bibelhistorien. Han
mente ikke desto mindre
selv, at han derved – gennem
det menneskelige - malede
det guddommelige. Ateisten
Bacon provokerede sin kun-
stersamtid ved at vælge reli-
giøse motiver. Han mente
ikke desto mindre selv, at
han derved fremstillede det
menneskelige.

8. februar 2016  -  Højsko-
lelærer Niels Ole Frederik-
sen, Middelfart.

Da lysekronen faldt ned i 
lagkagen! 
Et causerende foredrag, som 
altså ikke handler om lagka-
ger og lysekroner, men der-
imod om nogle historiske 
hændelser og begivenheder, 
jeg selv har oplevet, eller 
noget, jeg har været optaget 
af. 
Det er ikke portrætter i 
gængs forstand, men anekdo-
tiske erindringsglimt med 
historiske referencer med 
biografisk gemyse.  
Det er ikke faglig korrekt 
Danmarkshistorie. Men det 
er fortællinger fra de sidste 
68 års Danmarkshistorie sub-
jektivt betragtet og vurderet. 

Mandagsaftener i  
Sognegården 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

Fjerde søndag i advent 
20. december kl. 10.00
Johannesevangeliet 3, 25-36
Merry Lisbeth Rasmussen
Juleaften 
24. december kl. 14.00 &
15.30
Lukasevangeliet 2, 1-14
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebil til kl. 15.30
Juledag 
25. december kl. 10.00
Johannesevangeliet 1, 1-14
Merry Lisbeth Rasmussen
Portvin og julekage i våben-
huset
Kirkebilen kører.
Anden juledag 
26. december kl. 10.00
Matthæusevangeliet 10, 32-42
Merry Lisbeth Rasmussen
Julesøndag 
27. december kl. 10.00
Julesangsgudstjeneste
med deltagelse af ekstra san-
gere
Merry Lisbeth Rasmussen
Nytårsdag 
1. januar kl. 14.00
Matthæusevangeliet 6, 5-13
Merry Lisbeth Rasmussen
Champagne og kransekage i
våbenhuset
Kirkebilen kører
Hellig 3 kongers søndag 
3. januar kl. 10.00
Matthæusevangeliet 2, 1-12
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkekaffe og kirkebil.

Det er en fantastisk tanke, at Gud lader sig 
føde som et lille barn i en stald i Betlehem. 
Efterhånden som han vokser til, bliver verden 
bekendt med, at her har vi at gøre med den 
vældige Fader, evighedsguden, fredsfyrsten, 
Messias som vi kalder ham, som skal frelse 
mennesket. 
I 2000 år har vi lyttet til hans ord, som står i 
Bibelen. Store ord. Gamle ord. Provokerende 
ord. I den grad radikale ord som:  
Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der 
hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed 
for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig 
på den ene kind, så vend også den anden til. 
Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjort-
len med. Giv enhver, som beder dig, og tager 
nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilba-
ge. Som I vil, at mennesker skal gøre mod 
jer, sådan skal I gøre mod dem. 
Eller Ord som: I ved, at folkenes fyrster un-
dertrykker dem, og at stormændene misbru-
ger deres magt over dem. Sådan skal det ikke 
være blandt jer. Men den, der vil være stor 
blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der 
vil være den første blandt jer, skal være jeres 
træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade 
sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum 
for mange. 
Eller ord som: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han for-
nægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der 
vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv 
på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. 
Eller ord som: Salige er I, når man på grund af mig håner 
jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer 
og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man 
også forfulgt profeterne før jer. 
Det er stærke ord, der siges til os fra den Gud, der i julen 
kommer mennesket nær ved at iklæde sig menneskelig 
skikkelse for at kommunikere sit budskab til mennesker på 
en måde, vi kan forstå. Jesus forklarer, at han er sendt til 
verden på en mission, som koster lidelse, selvfornægtelse 
og død. Heri ligger hele Guds-kærligheden gemt til os men-
nesker. For den, som ønsker at følge Jesus som sin Herre og 
Frelser, betyder det, at det gamle selvoptagede egoistiske 
jeg skal korsfæstes, og et nyt jeg skal fødes, som hele tiden 
arbejder på at virkeliggøre Guds ord om kærlighed og tilgi-
velse i verden.  
Det er ord som forpligter. Ord som kræver forandring. Ord 
som er vældig svære at efterleve. Her fra præstegården i 
julens måned skal blot lyde en lille julehilsen og opfordring 
til at lade julefreden sænke sig. Lad juleglæden få frit løb. 
Overvej alvorligt, om noget af det, der siges i julen om 
Guds kærlighed og tilgivelse, kan give inspiration til vort 
eget liv? Mon ikke der er noget, der kunne trænge til at æn-
dres eller til at blive taget op til fornyet overvejelse. Jeg 
ønsker alle en glædelig og fredfyldt jul! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Den lille Messias 

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 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53  
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 

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

Maleriet er af Caravaggio og forestiller den hellige 
julenat 



Som beskrevet i sidste num-
mer af Sengeløse nyt byder 
vi igen i 2016 til Nytårs-
operagalla. Dette sker søndag 
den 10. januar kl. 15 og på 
scenen står sopranen Iben 
Silberg og barytonen Simon 
Duus og med sig har de pia-
nisten Troels Roland. Vi kan 
forvente os en eftermiddag 
med topunderholdning af 
denne velsyngende unge duo. 
Fra programmet, der ellers 
sædvanen tro er hemmeligt, 
kan afsløres, at vi vil komme 
til at høre herlige toner af 
bl.a. Mozart, Puccini, Lehár. 
Organist Torben H.S. Svend-
sen vil som konferencier kæ-
de de enkelte stykker i kon-
certen sammen. Som noget 

nyt er det i år nødvendigt 
med billet til Nytårskoncer-
ten.  

Billetten koster kr. 50 og kan 
købes hos Graveren eller 

undertegnede. Det er også 
muligt at reservere billetter 
på adressen nytaarskon-
cert2016@gmail.com.  Even-
tuelle resterende billetter 
sælges ved døren på koncert-
dagen.  

Torben H.S. Svendsen 

Sengeløse kirke: Nytårskoncert - 
søndag den 10. januar kl. 15  

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

Første søndag efter Hellig 3 
konger 
10. januar kl. 10.00
Markusevangeliet 10, 13-16
Merry Lisbeth Rasmussen
Sidste søndag efter Hellig 3 
konger 
17. januar kl. 10.00
Johannesevangeliet 12,23-33
Thomas Laurberg Vedel
Septuagesima 
24. januar kl. 10.00
Matthæusevangeliet 25, 14-30
Merry Lisbeth Rasmussen
Seksagesima 
31. januar kl. 19.00
Lysmesse
Merry Lisbeth Rasmussen
Koret deltager
Fastelavn 
7. februar kl. 10.00
Lukasevangeliet 18, 31-43 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Første søndag i fasten 
14. februar kl. 10.00
Lukasevangeliet 22, 24-32
Gudstjeneste med folkemusik
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen bestilles hos sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 23. december kl. 
11.00, julegudstjeneste 
Onsdag d. 27. januar kl. 13.00 
Andagter på Bostedet Holme 
Torsdag d. 24. december kl. 
13.15, juleandagt 
Torsdag d. 28. januar kl. 13.30 

Festgudstjeneste juledag 
Den 25. december kl. 10.00 fejrer vi barnefødslen i Betlehem med 
en festlig, højtidelig og smuk gudstjeneste med kor og trompet. 
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden en glædelig jul med et glas 
portvin og en julekage i våbenhuset. Kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Nytårsgudstjeneste 
Vi mødes fredag den 1. januar kl. 14.00 i kirken til en 
nytårsgudstjeneste. Efter gudstjenesten drikker vi et glas 
champagne og spiser en kransekage i våbenhuset og ønsker 
hinanden et godt og velsignet nytår. 

Merry Lisbeth Rasmussen  

Lysmesse 
Søndag d. 31. januar kl. 19.00 åbnes 

dørene i vores gamle, smukke kirke for en anderledes og stem-
ningsfuld aftengudstjeneste, hvor lyset bæres frem af konfirman-
derne for at bryde mørket i den kolde vintertid. 
Der vil ved denne gudstjeneste blive sunget fra såvel salmebogen 
som fra højskolesangbogen, og Sengeløse Kirkes Kor vil være 
med os og bidrage til, at sangen løfter sig helt op i hvælvingerne. 
Alle er som altid velkomne. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Meddelelse 
Af hensyn til brandsikkerheden i Sengeløse Kirke har vi i år besluttet at begrænse tilgangen af 
kirkegængere juleaften. Der må højest være 150 kirkegængere efter princippet først til mølle. 
Når maksimum antallet er nået lukkes dørene. 

På et møde tirsdag den 24. november 2015 har menighedsrådet 
konstitueret sig som følger: 

Formand:   Hanne-Lise Sørensen 
Næstformand: Ole Sørensen 
Kirkeværge: Jens Bertelsen 
Kasserer:  Gert Lauridsen 
Sekretær:  Gert Lauridsen 
Kontaktperson: Elisabeth Heiberg 



Torskene er indkøbt direkte 
fra kutteren, så de er med 
garanti havfriske. Hele arran-
gementet inklusiv kaffe og 
kage koster 75 kr. 

Selv om vi er mange, og nye 
kommer til, har vi stadig 
plads til flere. Der er en hyg-
gelig stemning i onsdagsklub-
ben, og snakken er livlig. 
Kunne du tænke dig at delta-
ge, skal du tilmelde dig hos 
Merry Lisbeth Rasmussen 
senest mandag den 4. januar 

på tlf. 43 99 50 24. Skulle jeg 
ikke være ved telefonen, er 
det muligt at indtale en be-
sked. Man kan også tilmelde 
sig på e-mail: 
 LRAS@KM.DK 
Næste gang, vi mødes i ons-
dagsklubben, er onsdag den 
3. februar - samme tid og
sted.

Denne aften skal vi efter øn-
ske fra onsdagsklubbens del-
tagere have gule ærter med 
flæsk og medisterpølse.  
Hele herligheden koster som 
altid 75 kr. Tilmeldingsfristen 
er mandag den 1. februar på 
samme telefonnummer og e-
mailadresse som ovenfor. Vi 
glæder os til at se dig. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Nytårstorsk i onsdagsklubben 
Onsdag den 6. januar kl. 18.00 inviteres enker, enkemænd og 
andre singler til nytårstorsk i onsdagsklubben  
Landsbygaden 68. 

Årets første sogneeftermid-
dag er onsdag den 27. januar 
kl. 14.30 ved professor the-
ol., Kirsten Nielsen, som 
blandt flere bøger har skre-
vet Satan - den fortabte søn? 
Kirsten Nielsen er på sin 
egen rolige facon en fremra-
gende fortæller. Fra sin enor-
me viden, hvad angår det 
bibelske univers, får fortæl-
lingen om Satan den fortabte 
søn saft og kraft.  
I bogen spørger Kirsten Ni-
elsen: En far har to sønner. 
Den ældste gribes af misun-
delse over for den yngste. 
Esau over for Jakob. Er det-
te også et billede af forholdet 

mellem Gud, Satan og Jesus? 
Kirkebilen kører.  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Støb et kors og 
bind en bøn!
Alle børn i 3. klasse blev i 
efteråret 2015 tilbudt et for-
løb som minikonfirmander 
ved Sengeløse Kirke. Forlø-
bet sluttede med en familie-
gudstjeneste i Sengeløse Kir-
ke 1. søndag i advent, hvor 
rigtig mange deltog.  
Hvis du ikke nåede at kom-
me med som minikonfirmand 
i efteråret, får du nu en ekstra 
chance.  
Onsdag 6. januar lige efter 
skoletid begynder et kort 
kursus for børn i 3. klasse 
med titlen: ”Støb et kors og 
bind en bøn!” 
Forløbet blev også udbudt i 
foråret 2015, hvor medlem af 
Sengeløse Menighedsråd, 
Inge-Lise Wetterstein og 
sognemedhjælper Trine May 
Knutzen var ledere. Trine 
May Knutzen siger:  
Det er godt at sidde og lave 
noget kreativt sammen. Både 
Fadervorbåndet og tinkorset 
giver anledning til at tale om 
bøn og tro. Det giver nærvær 
og samler tankerne, når man 
tager fat i en perle, mens man 
beder Fadervor. Og så forstår  

man lidt bedre, hvad bønnen 
handler om. Nogenlunde det 
samme gælder for det at stø-
be kors af tin. Men her er det 
selve processen, der er fasci-
nerende. 

Program for kurset sendes til 
alle tilmeldte minikonfirman-
der fra efteråret 2015. Hvis 
dit barn ikke var tilmeldt, 
men gerne vil med til dette 
forløb, så send en mail til: 
trine.sogn@live.dk  
senest fredag 18. december 

Julesangs 
gudstjeneste 

Julesøndag den 27. december 
kl. 10.00 fortsætter vi med at 
fejre julen med en 
julesangsgudstjeneste. Kun 
én gang om året er der 
anledning til at synge julens 
smukke salmer. Det er alt for 
lidt for den sangglade, eller 
for den som blot elsker at 
lytte til salmerne. Har du slet 
ikke fået tilfredsstillet 
behovet for at lytte, høre og 
synge julens ørehængere, er 
muligheden her. Til 
gudstjenesten er inviteret 
ekstra sangere, som kan 
hjælpe os med at synge 

julens glade budskab og fred 
ind i sjæl og krop. Jeg glæder 
mig til at se jer og med 
sangen lade julefreden sænke 
sig. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Sogneeftermiddag 

Gudstjeneste med folkemusik 
Søndag den 14. januar kl. 10.00 er der guds-
tjeneste med deltagelse af to dygtige folke-
musikere, som vil bidrage til at give guds-
tjenesten en folkloristisk lyd og atmosfære. 
Vi glæder os til at se jer. Kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 
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