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Byfesten længe leve!

Læs i avisen
Sommertid er
bryllupstid
Kroket

Babysalmesang
og børnerytmik
Efter to år uden byfest var
sengeløserne i den grad klar
til at indtage bymidten. Vejrguderne leverede varen med
sol, lammeskyer og en let
brise, og de flittige folk bag
kulisserne havde fredag haft
travlt med at omdanne landsbymidten til en festplads.
John Jørgensen, den garvede
byfest-konge, holdt styr på
tropperne, og foreningsfolkene hjalp hinanden, så det
hele blev sat rigtigt sammen,
når der manglede en Ikeavejledning til opsætning af
boderne.
Trods vanskeligheder med at
få nok frivillige til at give et
par timer før, under eller
efter byfesten lykkedes det
alligevel - og de nytilflyttede, der havde budt ind med

Sankt Hansaften

deres hjælp, havde en skøn
dag side om side med de
‘gamle’.
Det var som sædvanlig et
tilløbsstykke for byens familier og besøgende bedsteforældre at se først SFO’ens
små purke indtage scenen, og
dernæst de dygtige unge fra
Sengeløse Klub.
Der blev prøvet kræfter med
målskud og styrkeprøve,
smadret kartofler, børn blev
malet, hoppede i hoppeborg
og roede kano, og der blev
spist og drukket til den store
guldmedalje.
Traditionen tro gav Tom
Duke den gas på den lille
scene, men desværre nok for
sidste gang - forhåbentlig

Nyt om fjernvarme

ombestemmer han sig, for
det bliver svært at undvære
traditionen med at skråle
med på de kendte sange.
Senere blev der spillet op på
den store scene, og aftenen
sluttede med professionelt
fyrværkeri.

Kommende
konfirmander

Og som ved et mirakel (men
i virkeligheden ved seje sengeløseres indsats), var det
søndag middag, som om
byfesten aldrig havde fundet
sted - bymidten var som
blæst.
Men den kommer igen til
næste år - hvis der stadig er
frivillige, som har lyst til at
give en hånd med, så vores
traditionsrige byfest igen kan
samle landsbyen til leg og
fest.

Og meget mere

Gymnastikopvisning
Næste
Næste nummer
nummer
udkommer
udkommer
13.-14.
13. 14.august
august2022
2022
Deadline
Deadline
2.
2.august
august2022
2022

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Næstformand:
Amatørscene:

Mille Miertz,

2296 8999

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@sengelosebtk.dk

Kære Mick og Danny
Mange tak for en helt fantastisk sølvbryllupsfest Pinsesøndag. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra vores gæster.
Det er både om maden, lokalerne, betjeningen mv.
Vi er så glade for, at vi valgte at holde festen hos jer på Sengeløse Kro. Der har været styr på det hele på en professionel måde
fra start til slut, så vi har været helt trygge
og har bare kunnet glæde os.
Held og lykke med jeres videre drift af kroen og endnu en gang TAK.
De varmeste hilsener fra Steen og Helle

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk
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Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

Sengeløse Bylaug
Inviterer alle beboere til
Sankt Hansaften
Ved Sengeløse Hallen, Spangåvej 9
Torsdag d. 23 juni kl. 19-22.30

Kl. 19.00 Pladsen åbner med musik og stor grill.
Der vil være mulighed for at grille medbragt mad på stor grill.
Som noget nyt vil FDF spejderne have lille bål og snobrød for
børnene.
Der kan købes kaffe og kage, øl, vand og vin.
Kl. 20.50 Sengeløse Bylaugs formand Per Hammel
byder alle Velkommen
Kl. 21.00 Båltale ved Borgmester Michael Ziegler
Herefter tændes bålet

Kl. 22.30 Arrangement slutter.

Fjernvarme også udenfor Sengeløse
I Sengeløse Nyt har der flere gange været skrevet om Høje Taastrup Fjernvarmes (HTF) planer for udrulning af fjernvarme i Sengeløse, så det er jo en gammel nyhed, men sagen udvikler sig i en glædelig retning.
Nu bliver forsyningsområdet
udvidet, så gartneriet J.H.
Planter på Tostholm, godt
1,5 km nordvest for Sengeløse, samt Cathrineberg Gods
og villakvarteret ved Birkevej/Vasekær også kan se
frem til at kunne blive forsynet med fjernvarme.
HTF vil også give mulighed
for, at ejendomme, der ligger
langs de nye hovedledninger
til gartneriet og Cathrineberg
Gods, kan få fjernvarme med
en stikledning.
I skrivende stund er udvalgsbehandlingen af projektplanerne afsluttet og afventer
blot Byrådets godkendelse
den 21. juni.
Etablering af sti samtidig
I forbindelse med udvalgsbehandlingen har vi fået skrevet ind i sagen, at ”ved detailplanlægning af fjernvarmerørenes placering i område, skal det tilstræbes, at
nedgravningen kan kombine-

res med etablering af stiforbindelser i området, ud fra
reglerne om gæsteprincipper, som er sammenfaldende
med Høje-Taastrup kommunes interesser”.
På jævnt dansk betyder det,
at hvis det giver mening at
nedgrave fjernvarmerørene
langs med vejene frem for i
vejene, og så anlægge en sti
oven på varmerørene, så skal
mulighederne undersøges.
Hvis I husker tilbage i tiden,
så var det netop på den måde, at der blev anlagt cykelog gangsti fra Sengeløse til
Vadsby. Den gang var det
blot kloakrør, der blev nedlagt i markerne langs med
Ågesholmsvej. Same Shit, er
vel en passende betegnelse i
den forbindelse.
Den gang henlå stien i starten bare som en grussti, og
først senere, da kommunen

fandt økonomien til det, kom
der asfalt på.
Nye muligheder
Et af de steder, hvor det vil
være oplagt at se på mulighederne for at slå to fluer
med et smæk, vil være i Præstegårdsengen langs sydsiden
af Cathrinebergvej.
Høje-Taastrup kommune har
mulighed for at få ejerskab
af sådan et smalt jordstykke
via en frivillig aftale med
lodsejerne eller ved ekspropriation.
Ekspropriation lyder jo voldsomt og vil næppe komme
på tale, idet det her er Sengeløse Menighedsråd, som man
skal indgå en aftale med. Det
er jo fornuftige folk, der har
sæde der.
Der kan selvfølgelig være
nogle fredningsbestemmelser, man er nødt til at takle,
men udfordringer er jo til for
at blive løst.
Det ville jo være fint, hvis
man både kunne få fjernvarme og sti frem til Bostedet
Holme på Cathrineberg og til
villakvarteret ved Birkevej/
Vasekær. Det er jo en længe
efterspurgt sti.
Flere muligheder
Hvis man ønskede at være
rigtig innovative, kunne man
indtænke cirkulær økonomi i

projektet, ved at genbruge
nedknust beton fra lokale
nedrivninger til anlæg af
stierne.
Nedknuste beton er et særdeles godt alternativ til traditionelt stabilt grus.
Det er vigtigt, at vi slår til,
når mulighederne viser sig.
Det bliver spændende at se,
om det kan lykkes, men under alle omstændigheder
bliver det godt at kunne tilbyde stabil og billig fjernvarme til beboerne i de nye områder.
Vi må se, om der viser sig
andre muligheder for at samtænke fjernvarme og stianlæg.
God sommer til alle
Hugo Hammel,
Byrådsmedlem (A)

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

Hvem har ansvaret i trafikken?
5.A på Sengeløse Skolen havde primo april en livlig debat
om, hvem der havde ansvaret i trafikken. Her mente flere af
os, at det var trafikanten selv.
Vi vandt senere et trafikkursus på Sjællandsringen, den 20.
maj, der gjorde os alle klogere og mere bevidste om ansvaret.
Ved modtagelsen på Sjællandsringen fik vi, efter et teorioplæg med deltagelse af en kørelærer, FDM og en politibetjent,
tjekket vores cykelhjelmsindstillinger. De sad desværre ikke alle helt, som de
skulle. De skal nemlig sidde
så stramt, at man kun kan få
to fingre ind under hagen, og
sidde fast rundt om øret.
HUSK at tjekke hjelmen en
ekstra gang. Den redder liv.
Efterfølgende blev vi delt i
tre hold, som på skift deltog
i forskellige workshops om
glatføre på cykel, blinde
vinkler og sikkerhedsseler.
På glatførecykelbanen skulle vi lære at bremse og manøvrere
en cykel udenom forhindringer og gående i glatføre. Dette
bragte både forundring over, hvor svært det var, og smil på
læben, når det lykkedes
Med en større forståelse i bagagen bød næste workshop på
blinde vinkler. Her erfarede vi på egen krop som
”lastbilchauffør”, hvor svært det er at se alle gående og cyklister. En af os udbrød: ”Wow, jeg kiggede i spejlene, men I

var bare væk”, da vedkommende trådte ud af den parkerede
lastbil, som resten af gruppen havde gået rundt om, mens der
var blevet studeret spejle.
I den sidste workshop blev vi i oplægget overrasket over, at
en halv liter vand vejer ca. 600 kilo, når man er i et biluheld
ved 110 km/t, og at vi selv minimum vejer en elefants, hvis vi
ikke er spændt fast, når bilen bremser. Efterfølgende blev vi
spændt fast med sikkerhedsseler og prøvede en simuleret
opbremsning og derefter en bil ”der væltede rundt”. Begge
øvelser bekræftede vigtigheden af at huske selen.
Efter to timers intensiv workshop tog vi mætte af oplevelser
og erfaringer tilbage mod Sengeløse. Spørger man i dag en af
os om, hvem der har ansvaret i trafikken, lyder svaret prompte fra os alle ”det har JEG selv.”

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

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

Krocket i Sengeløse, kom og vær med!
Af Gert Lauridsen

Kroket, krocquet, crocket, croquet er andre stavemåder, men
her i Sengeløse staves det krocket, basta.
Det er den vedtagne måde, som bruges for den særlige DGIudgave af sporten. Det ligner havekroket, men adskiller sig
ved den større bane, og at køllerne er kraftigere med et kort
skaft, som kun må betjenes med én hånd, og der spilles med
fire kugler. I DGI-regi har krocket udviklet sig til både et
hyggespil med godmodig konkurrence, men også en turneringsport, hvis det er det, man vil, med konkurrencer på tværs

I SGIF har vi en krocket-afdeling, som har eksisteret i mange
år. Desværre bliver antallet af aktive spillere færre år for år.
Når man spiller, er fire spillere på hver bane det optimale.
Klaus og Ingerlise på billedet her til venstre søger derfor
netop dig som medlem, således at spillet bliver mest interessant for alle.
Med lidt hjælp og instruktion i starten kan nybegynderen
faktisk efter ganske få gange få maksimal fornøjelse af at
spille med. Med en erfaren spiller som makker lærer du hurtigt spillets grundregler. Finesserne bygges på lidt efter lidt.
Derfor kom og få et par gratis øvedage og se, om det er noget
for dig. Du er faktisk savnet og vil blive vel modtaget.

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

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

Sommertid er bryllupstid

1.søndag efter trinitatis
19. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 12, 13-21
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
2.søndag efter trinitatis
26. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 14, 25-35
Thomas Laurberg Vedel
3. søndag efter trinitatis
3. juli kl. 10.00
Lukasevangeliet 15, 11-32
Søren Nolsøe
4.søndag efter trinitatis
10. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 5, 43-48
Maria Rosted Smith
5.søndag efter trinitatis
17. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 16, 1326
Flemming Bak Poulsen
6.søndag efter trinitatis
24. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 19, 1626
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
7.søndag efter trinitatis
31. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 10, 2431
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
8.søndag efter trinitatis
7. august kl. 10.00
Matthæusevangeliet 7,22-29
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
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

Andre gudstjenester

Onsdag den 17. august kl.
13.30. gudstjeneste på plejehjemmet
Torsdag den 18. august kl.
13.00, andagt på Bostedet
Holme

Bryllupper og kirkelige
velsignelser falder ofte på
den tid af året, hvor solens
lys og varme har fået magt.
Naturen er vakt til live og
folder sig ud efter vinterens dvale. Jorden ånder af
vækst og liv, og kærlighedsguden puster liv i os
og får menneskehjerterne
til at banke af kærlighed.
Og når det sker, bliver vi
ydmyge og inspireret til
knæfaldets frieri. Skulle
den udkårne sige ja, ja så
falder det nogen ind at tage
kærligheden med ind i kirken for at blive viet. For
som et brudepar sagde til
mig, så er kærligheden så
stor og så højtidelig, at den
kræver tilsvarende store og
højtidelige rammer, og
dem finder vi i kirken. Det
er altid højtideligt at være i
kirken, og der er højt til
loftet, både i bogstavelig
forstand med de himmelstræbende hvælvinger, og
betydningsmæssigt,
idet
kirkens hus er indviet til
kærlighedsguden, som har
et kærligt og accepterende
blik på mennesket.
Det fremkalder stærke
følelser at være i Guds hus,
sagde brudgommen, fordi
det netop er Guds hus. Her
er vi på hellig grund. Her
får vi givet en livscyklus,
som er indrammet af Guds
ord med dåb, konfirmation,
vielse
og
til
sidst
begravelse. I liv, død og
opstandelse er vi i Guds
hånd, og vi er blevet lovet
af Gud, at han vil være
med os hele vejen til
verdens ende, uanset hvad
der måtte ske. Og på den
vej har vi brug for Guds
velsignelse.

Når brudeparret træder
frem for alteret, nedkalder
præsten med håndspålæggelse Guds velsignelse
over parret med en bøn
om, at de altid må leve af
Guds nåde og i indbyrdes
kærlighed. Og til sidst i
vielsesceremonien
lyser
præsten Guds velsignelse
over både brudepar og
deres gæster. Velsignelsen
minder os om, at det ikke
er mennesket, der har
bestemt, at livet og
kærligheden skal være. Det
er heller ikke mennesket,
der har bestemt, hvilken
skæbne vi får, på hvilket
sted på jordkloden eller i
hvilken familie vi bliver
født. Alt dette er noget, vi
har fået skænket af Gud.
Vi lever derfor i modtagelse af det liv, som Gud
har lagt til rette for os. Og
for at kunne leve det liv så
godt som muligt, har vi
brug for Guds velsignelse,
som er en videregivelse af
livskraft, så det kan
mærkes. Og hvem har ikke
brug for livskraft til det liv,
der til tider er sværere, end
vi kan finde ud af, ikke
mindst i vort forhold til
andre mennesker. Især
gælder
det
vel
de
udfordringer, der opstår i
forholdet
til
vore
allernærmeste herunder i
ægteskabet. Med Guds
velsignelse over brudeparrets kærlighed får de,
som Guds elskede og
hellige, som vielsesritualet
formulerer det, tilført en
kraftigt styrket livsevne til
at klare de udfordringer,
som de uundgåeligt vil
møde i livet fremover.
Kærligheden
mellem
mennesker skal næres og

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

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

holdes ved lige, og den skal
velsignes af Gudt, så den
består.
Velsignelsens oldgamle ord
er velkendte af mange
mennesker der kommer i
kirken. Og hver gang vi
modtager velsignelsen, får
vi tilført noget, som vi ikke
havde i forvejen – livskraft,
næring til kærligheden, trøst
og opmuntring og en
retning i livet, og vi kan
opleve velsignelsen som en
stærk oplivelse. For som jeg
skrev ovenfor, er velsignelsen en overførsel af
livskraft, som finder sted i
det skjulte. Fra Gud til
menneske. Intet mindre.
Præsten som person spiller i

denne
situation
en
underordnet rolle. Jeg er
blot et redskab eller en
kanal for Gud.
Gud er velsignelsens kilde
Når velsignelsesordene lyder, strømmer livskraften ud
til brudeparret og til deres
gæster. Det er stærke
kræfter, der er på spil til
styrkelse af os alle.
Velsignelsesordene
overstråler alt det lunkne, det
grå, det neutrale, det
livsnedbrydende, det glædesløse og det hårdhjertede i
os. Den kalder kærligheden
frem og fylder os med
livslyst og glæde.

Brudeparret siger ja til at
elske og ære til døden
skiller dem ad. De iklæder
sig kærligheden, som er
fuldkommenhedens bånd,
som der står i vielsesritualet. På prædikestolen i
kirken står der med fine
guldbogstaver: Så bliver da
tro, håb og kærlighed. Disse
tre. Men størst af dem er
kærligheden. Og det er den,
fordi kun kærligheden kan
forvandle os mennesker
indefra og kalde os ud af det
neutrale og kønsløse liv,
hvor intet er på færde. Kun
kærligheden og Guds velsignelse kan forvandle vore
hjerter og få dem til at banke i taknemmelighed over at
elske og blive elsket. Alt

dette siger brudeparret ja til
med alt, hvad det indebærer
og kan føre med sig af rystelser og velsignede og
livgivende udfordringer for
dem.
På hele denne baggrund om
den kristne tale om kærligheden og Guds velsignelse
spørges brudeparret: Vil du
elske og ære med den kærlighed som er fuldkommenhedens bånd, som forener to
vidt forskellige mennesker i
frihed til ét kød? Så værsgo
at træde nærmere.
Merry Lisbeth
Rasmussen

Hammer

Kære kommende konfirmander
Velkommen til konfirmationsforberedelse i Sengeløse
Kirke!
Undervisningen er for dig,
der går i 8. klasse. For at
blive
konfirmeret
skal
du indskrives til konfirmationsforberedelse. Det kan du
gøre på vores hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk.
Klik på ”Konfirmand” og
derefter tilmelding. Udfyld
blanketten og tryk ”send”.
Man skal være døbt for at
blive konfirmeret. Hvis du
ikke er døbt, kan du blive
det efter aftale med mig.
Til konfirmationsforberedelsen får du et indgående
kendskab til kristendommens trosgrundlag og til
folkekirkens gudstjenester
og aktiviteter. Undervisningen giver os lejlighed til at
stille alle de store spørgsmål, der handler om Gud og

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

mennesker, om hvordan vi i
kristendommen taler om den
treenige Gud, om liv, død
og opstandelse, om kærlighed og had, lys og mørke.
Vi skal også tale om identitet, hvad er et menneske, og
hvorfor bliver vi, som vi er,
om hvordan musikken og
filmen er påvirket af kristendommen, og om hvilke
spor kristendommen har sat
i det danske samfund. Hvad
betyder det, at Gud er kærlighed, og hvorfor fejrer vi
jul, påske og pinse? Hvad
betyder tilgivelse? Hvorfor
går mennesker i krig med
hinanden, og hvorfor opstår
der klimaproblemer?
Al undervisning foregår i år
i selve kirken, da vi er ved
at få bygget en ny sognegård. Til hver undervisningstime vil der være lidt
at spise og drikke.

Konfirmanderne skal gå til
10 gudstjenester i løbet af
deres undervisningsforløb.
Undervisningen begynder
med en høst- velkomstgudstjeneste søndag den 4. september kl. 11.00. Tirsdag
den 6. september kl. 19.00 –
20.30 inviteres I til orienteringsaften om undervisningsforløb og konfirmationer. Her vil I få udleveret et
undervisningsprogram med
tider og indhold. Aftenen
foregår i kirken.

Konfirmationsdage 2023
8. a konfirmeres Store fredag bededag den 5. maj
8. b konfirmeres Kristi Himmelfartsdag torsdag den 18.
maj
Privatskoleelever fordeles
på begge hold efter ønske
Jeg glæder mig til at se dig!
Merry Lisbeth Hammer
Rasmussen
sognepræst

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 1-3årige. Tilmelding til babysal-

informationer, kontakt da
kirkens Kirke- og kulturmedarbejder Charlotte Fosner på
tlf.: 21 37 07 33.
Babysalmesang
starter
tirsdag den 16. august for de
mindste (0-1 år) med deres
forældre eller bedsteforældre.
Undervisningen varer over 10

frugt. Babysalmesang er en
helt fantastisk måde at være
sammen med sit barn på. Her
kommer vi gennem mange
former
for
sanselig
stimulation
af
barnet.
Gennem salmesang, musik,
bevægelse, berøring osv.
stimuleres barnets muskelsans, vestibulærsans, syns-og
høresans.
Barnet får en stærk oplevelse
af kirkerummet, den danske

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

gange, og foregår i kirken kl.
10.30 – 11.15, og bagefter vil
der være mulighed for en
hyggelig stund i våbenhuset
med en kop kaffe/the og

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 åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

salmeskat, og vi spiller på
små musikinstrumenter og
leger 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 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 stimulere barnets
motorik og sanser, og skærpe
de musikalske færdigheder.

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
Sognepræsten holder ferie i perioden den 20. juni –
18. juli. Skulle behovet for en præst opstå, kan følgende præster kontaktes:
Præsterne i Taastrup Nykirke på tlf.: 70100216
Præsterne i Rønnevang, Søren Nolsøe på tlf.: 43 71
88 18, Flemming Bak Poulsen på tlf.: 21842192, Johanna Daugaard på tlf.: 22881270
Menighedsrådet ved Sengeløse Kirke holder rådsmøde den 9. august kl. 19.00 i præstegården Landsbygaden 70.

