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Har du set, der er kommet paddelbane
på idrætsanlægget

Læs i avisen

Violinens
fantastiske
fortælling

Som de fleste nok
har bemærket, er
der kommet en
padelbane på Sengeløse
idrætsanlæg. Den ligger
bag de to tennisbaner, ind mod fodboldbanen.
Vi er meget glade
og stolte over, at vi
i SBTF, i samarbejde med Høje
Taastrup kommune
og Sengeløse hallen, har kunne få
dette til at lykkes.
I den forbindelse
vil vi gerne invitere
til stor åbningsfest
Lørdag d. 17. Sep-

tember fra kl.9.00.
Borgmesteren
kommer også forbi
på dagen og indvier banen.
Det meste af dagen
kan du/I komme
ned og prøve at
spille padel eller
bare komme ned
og være med til at
fejre den nye bane.
Vi har bat, som kan
lånes.
Alle er velkommen
- om du har spillet
før, eller aldrig har
prøvet det, så kig
forbi og prøv at
spille sammen med
andre.

Mandagsaftener

På dagen vil der
være frivillige fra
klubben, der kommer og fortæller
reglerne og instruere i, hvordan padel
spilles. Der vil også blive serveret
lidt vådt og tørt og
et fantastisk åbningstilbud på padel kontingent for
resten af sæsonen
(Til 30. april 23).
Midt på dagen spilles
der
en
"Showkamp", hvor
klubbens herrehold
spiller mod hinanden for at demonstrere spillet.

Loppemarked

Vores nye bane
indgår i bookingsystemet, med kommunens 3 andre
baner. Det betyder
at man kan booke
en bane, på en af
de fire baner, hvis
man har medlemskab f.eks. i SBTF
padel afdeling.
Vi glæder os til at
fejre det nye skud
på stammen sammen med hele Sengeløse. Vi håber at
I vil være med til at
gøre det til et brag
af en åbningsfest.
Mange hilsner fra
SBTF

Ny træning
i badminton ?
Brug scan og betal
i Brugsen

Åbning af
Sengeløse
naturpark.
Orgel koncert i
kirken
Og meget mere

VEGA rives ned
Næste nummer
udkommer
21-23. oktober 2022
Deadline
11. oktober 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

Sensommermaked
Lørdag d 24 september fra
kl 10-15
på Elverdalsvej 2, 2630 Taastrup
Jeg sælger ud af mine tekstile billeder samt unika punge/tasker. Der vil også være

forskellig brugskunst. Alt
med udgangspunkt i det
tekstile og en del lavet i
genbrugsmaterialer. Desuden sælger vi, hvad der lige
har sæson i køkkenhaven.
Venlig hilsen
Margit Jørgensen

4052 7091

SGIF Klublokale

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

Sengeløse Bylaug

Havemand søges

Pensionist eller efterlønsmodtager søges til
forefaldene havearbejde i villahave i Sengeløse især efterår og forår.
Henvendelse til Inge
Tlf.: 23275079

Formand Per Hammel Tlf. 40 53 33 71
Hjemmeside www.Sengeløse Bylaug | Byens forening
(sengeloese.dk) kontakt@sengeløsebylaug.dk

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

Hjemmeside www.sbtf.dk

Sengeløse Nyt

Bondehøjvej 4r, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
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Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
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Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
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Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

Er der mening med galskaben?
Hva’ har de gang i? Hvorfor river de VEGA ned?

Er de gået helt fra forstanden derude på Lervangen?
Ja, man får mange spændende spørgsmål over tid.
Og man kan jo sådan set
godt forstå spørgsmålene,
for det er sikkert den tanke,
mange har fået, når de er
kommet kørende ad Bondehøjvej og set, at det store
”nye” affaldsværk er ved at
blive revet ned.
Da det forventes at være
paratviden for et byrådsmedlem, med interesse for
de tekniske områder, vil jeg
forsøge at dele min viden
med jer.
Først lidt historie
I firserne traf Høje-Taastrup
kommune beslutning om at
nedlægge det gamle forbrændingsanlæg, som lå
midt i Taastrup på Gasværksvej lige bag hovedgaden midt i et villakvarter.
Ikke just optimal beliggenhed for et forbrændingsanlæg. Det var desuden for
småt og utidssvarende, ja,
og så gik der også ild i det,
så noget måtte der ske.
Der blev indgået et samarbejde med nabokommuner-

ne, Albertslund og Vallensbæk, som også havde behov
for mere kapacitet til at
skaffe sig af med borgernes
affald.
De tre kommuner stiftede
VEGA (Vestegnens Genbrugs- og Affaldsselskab).
Den ny placering
Man udså sig grunden på
Lervangen, hvor der var
god plads og få naboer. Der
var også plads til en stor
genbrugsplads, som stadig
bliver flittigt benyttet.
Optimal placering og tæt
ved motorvejen. Der manglede bare et par tilkørselsramper, så man kunne komme hurtigt til og fra, men
man kunne klare sig uden
til at starte med.
Byggeriet af det nye affaldsværk blev afsluttet i
1989, og affaldsværket fik i
folkemunde navn efter selskabet. Det blev taget i brug
i 1990, og det var for øvrigt
et karismatisk bysbarn, Erik
Skagen, som blev driftsleder derude, og det forblev
han i al den tid værket var i
drift.

Sammenkobling
VEGA blev koblet på samme fjernvarmenet, som
Vestforbrændingen i Skovlunde og over tid, med alle
de andre forbrændingsværker fra Amager og Køge og
Roskilde.
I daglig tale forkortet til,
VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) forsyningsnet.
Som et kuriosum kan nævnes, at Taastrup Varmeværk
først blev koblet på i 1992
og Hedehusene Fjernvarme
først kom med i 2011, da
det blev slået sammen med
Taastrup Varmeværk i det
samlede Høje Taastrup
Fjernvarme.
Ny lovgivning
Nå, der skulle ikke gå lang
tid, før VEGA blev udfordret af ny lovgivning.
I 1992 påbød Energistyrelsen, med hjemmel i varmeforsyningsloven, at alt affald fremover skulle forbrændes på kraftvarmeanlæg.

Det betød, at alle forbrændingsanlæg, der kun producerede fjernvarme, skulle
omstilles til også at producere el.
Der skulle monteres en turbine, som kunne producere
elektricitet!
Begyndelsen til enden
Selvom VEGA ser stort ud,
var det faktisk et for lille
forbrændingsanlæg til at
blive opgraderet til Kraftvarmeanlæg.
Ovnlinjerne, som det hedder, var faktisk 10 gange
mindre end dem, man bruger i dag.
Men heldigvis var der god
tid til, at alle omstillinger
skulle være gennemført. 1.
fase skulle først i gang inden udgangen af 1998, og
2. fase inden udgangen af
2002, så Vega kørte videre
og brændte fortsat det lokale husholdningsaffald af.

Reserve værk
Efter 2002 var VEGAs
rolle reduceret til et reserve værk, og i 2004, efter
uenighed mellem ejerkommunerne, blev VEGA
overtaget af Vestforbrændingen, som hurtigt besluttet at lukke ned for
affaldsforbrænding i Høje
Taastrup.
Slut i 2005
VEGA modtag sidste læs
husholdningsaffald i 2005,
så det er 17 år siden, der
sidst kom røg op af skorsten derude.
Et varmeværk, der har
været lukket ned længe,
kan faktisk ikke genopstartes, uden at indmaden
skal udskiftes. Værket har
som nævnt været ude af
varmeproduktion i 17 år,
så det er rustet fuldkommen sammen. Kort efter
lukningen forsøgte man at
afhænde ovnlinjerne til
Østeuropa, men det havde
man ikke succes med, så
værket sygnede lige så
stille hen.

Rigelig kapacitet foruden
At rive VEGA ned er en
fornuftig beslutning, så
der ér mening med galskaben.
Der er langt mere end rigelig forbrændingskapacitet i de tilbageværende
forbrændingsværker.
Vi kan slet ikke levere de
affaldsmængder, der skal
til for at udnytte kapaciteten.
Man skal også huske, at
VEGAs æra startede, dengang der blev fyret med
kul på Avedøreværkerne.
Naturgassen var endnu
ikke kommet til kommunen, og VEGA fyrede ovnene op med olie.
Lang tid før solenergi,
fjernkølingen, varmepumper med jordvarme, overskudsvarme fra virksomheder og damvarmelagre
blev en integreret del af
varmeforsyningen
på
Vestegnen.
Ingen talte dengang om
biomasse og etablering af

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger

kollektiv grøn varmeforsyning.
Så 33 år blev det til, før
VEGA måtte lade livet for
udviklingen. Ingen alder
for et menneske, men høj
alder for et varmeværk i
en omskiftelig verden.
Nedrivningen en realitet
Inden man begyndte på
nedrivningen, afmonterede man alle fjernvarmeinstallationerne i kælderen
og samlede al mekanikken
i en ny fordelercentral,
som er bygget ved siden af
Driftsbyen på Lervangen.
Det er den fordelercentral,
der er forbundet til damvarmelageret, som ligger
på ”vores” side af motorvejen.
Damvarmelageret er færdigt og under opstart. Det
kan indeholde 70.000 m3
vand og fungerer som et
bufferlager, der kan akkumulere overskudsvarme
og levere varmen tilbage
til fjernvarmenettet, når
der er behov for det.

Lageret skal op- og aflades 25-30 gange om året
og vil skåne miljøet for op
til ca. 15.000 tons CO2
årligt.
Fjernvarme til Sengeløse
Det bliver også den nye
fordelercentral, der kommer til at forsyne Sengeløse med fjernvarme. Forhåbentlig til de første kunder
fra efteråret 2023, hvis alt
går vel.
Vi krydser fingre!
Vi ser jo gerne, at naturgassen kommer hurtigt på
pension for at blive erstattet af fjernvarme.
Men det er jo en helt anden historie, som vi helt
sikkert kommer til at tale
meget om i fremtiden.
VEGAs livslinje således
erindret.
Hugo Hammel,
byrådsmedlem (A)

- 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

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

Mandagsaftener i Sengeløse sæson 2022-23
14 foredrag fordelt over vinteren fra 7. november til 27. februar. Alle er velkommen.
Afholdes i Fritidshuset ved Hallen, Spangåvej 9, kl. 19.30-22.00. Tilmelding er startet, se nederst.
Efter at menighedsrådet meddelte, at vi ikke kunne bruge
Sognegården i de kommende
sæsoner, var vi i tvivl om,
hvor vi kunne fortsætte at
afholde vores foredragsaftener
hver mandag.
Efter flere overvejelser endte
det med, at vi syntes, at Fritidshuset var bedst egnet, selv

om der manglede både et klaver/keyboard og AV-udstyr.
Ole Lyd, som vi kender fra
Byfesten, har lovet at stå os bi
med højtalere og mikrofoner,
måske endda også med teleslynge. Et lærred har han også, så nu mangler vi bare projektoren, som vi kan låne i
Kulturcenteret.

Mandage før jul:
7/11.22 - Tim knudsen : Anker Jørgensen, folkets mand
14/11.22 - Lillian Hjorth Westh : Rundt om Olaf Høst
21/11.22 - Jeppe Rønnow : Berlin-filharmonikerne
28/11.22 - Niels E. Larsen: Udvandringen til Nordamerika
05/12.22 - Bo Kristiansen : Den hvide Massai
12/12.22 - Charlotte Andersson : Julen i ord og musik

Gode og spændende foredragsholdere findes der mange af i dette land. Men at finde
fjorten af dem, lave aftaler om
bestemte aftener i sæsonen og
til et passende honorar, det er
straks vanskeligere.
Går du ned i vores DagliBrugs, så finder du resultatet
af vores anstrengelser i form

af et lille A5 program med
foromtaler af foredragene.
Det kan også hentes som pdf.fil på nettet på byens hjemmeside: www.sengeloese.dk
Prisen har vi kunnet holde
nede på 750,00 kr. for alle
fjorten foredrag, og så er det
endda inkl. kaffe/te mv.
Se programkalender herunder:

Mandage efter jul:
09/01.23 - Arne R. Rasmussen : Havslanger i forskningen
16/01.23 - Birgitte Rosenhegn : Peter Sabroe, de fattiges værn
23/01.23 - Palle Krone : Dansk røde kors
30/01.23 - Uwe Lindholdt : Grønland, fra koloni til selvstyre
06/02.23 - Carsten U. Larsen : Tiden før skriften
13/02.23 - Lone Veng : Mercy Ships
20/02.23 - Ruth Trier : Kommunens indkøb af kunst
27/02.23 - Klaus Munzberg : Vikingelandsbyen

Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i
Fritidshuset ved Hallen, Spangåvej 9, kl. 19.30 - 22.00
at indbetale det fulde årskontingent, kr. 750,00,
til konto 2277 - 3230 040 396.
Husk at skrive navn og tlf. i meddelelse til modtager.
Betaling kan også ske den første foredragsaften.
For enkeltforedrag betales kr. 100,00
Priserne er inkl. kaffe/te og kage.
Spørgsmål om betaling rettes til kasserer Monika Bellmann, tlf. 26 28 98 65
Nærmere oplysninger om foredragene kan fås ved henvendelse til
formand Gert Lauridsen på tlf. 30 12 46 46
Ændringer pga. vejret eller sygdom kan ske. Alle er velkommen.

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

Så løb sidste Loppemarked af stablen.

Og sikke et. Fredags-

aften for fuld udblæsning, lørdag i øsende regnvejr og en grå søndag, der blev løftet af Damefrokosten. Men højt humør, og god omsætning. John Jørgensen fik velfortjent Olgas Loppemarkedspris.
Overskud af legetøj, sko og småting er kørt til Ukrainehjælpen. Tak til alle, der kom og var med og
særlig tak til holdet bag. Det var sidste loppemarked i den kendte form. Kan et nyt opstå?
Per Hammel

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

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

Har du lyst til at træne i
Sengeløses fitness Center ?

Sjøgren - "Violinens fantastiske fortælling Kim g"
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

Foredrag i Taastrup Kulturcenter torsdag 13.10.2022,
19 - 21. En oplevelse, du sent vil glemme!
De seneste 63 år har Kim Sjøgren haft violinen, som sit virke.
Han startede som 3-årig, blev
optaget på konservatoriet som
kun 12-årig (med kulturministerens særtilladelse) og blev koncertmester i det Kongelige Kapel
som 22-årig. Dette foredrag
handler dog ikke om Kims rejse
gennem musikken, men hans
trolige følgepartner på rejsen –
violinen og dens fantastiske historie.
Hør om Stradivarius, om virtuosen og komponisten Paganini, og
hør en gang om du kan høre
forskellen på en dyr og en billig
violin. Men ikke mindst: hør
Kim Sjøgren, professor i violin,

spille nogle af de smukkeste og
vigtigste stykker, fra violinens
historie.
Kom med til et foredrag med
musik og underholdende anekdoter. Utrolige fortællinger om
mysterier og gåder om de gamle
violiner og hør smukke musiske
indslag på violin spillet af Kim
Sjøgren.
Foredraget udbydes i samarbejde
med Voksen Undervisningens
Samråd og Kulturelt Samråd i
Høje Taastrup.
Billetpris kr. 150,00¨- købes på
FOF’s hjemmeside, hold 14193.

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

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

I konflikt med naturen

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
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
Søren Nolsøe
16. søndag efter trinitatis
2. oktober kl. 10.00
Johannesevangeliet 11, 19-45
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
17.søndag efter trinitatis
9. oktober kl. 10.00
Markusevangeliet 2, 14-22
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
18. søndag efter trinitatis
16. oktober kl. 10.00
Johannesevangeliet 15, 1-11
Thomas Laurberg Vedel
19. søndag efter trinitatis
23. oktober kl. 10.00
Johannesevangeliet 1, 35-51
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
Andre gudstjenester og
handlinger
1.oktober kl. 14.00, Vielse
5. oktober kl. 13.30, gudstjeneste på plejehjemmet
20. oktober kl. 11.00, andagt
på Bostedet Holme
22. oktober kl. 11.00, dåbsgudstjeneste

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

De fleste er efterhånden enige om, at den største trussel,
menneskeheden står overfor
nu og i fremtiden, er klimaproblemer. Allerede nu mærker vi konsekvenserne af
menneskets selvskabte helvede forårsaget af de voldsomme co2 udledninger. Der
er arternes uddøen, de ubeboelige landområder vokser
på grund af oversvømmelser
og de ufrugtbare ørkenområder breder sig osv. osv.
Der er ingen tvivl om, at vi
mennesker i den rige del af
verden er i en skæbnesvanger
konflikt med naturen, fordi
vi opfatter den som et forrådskammer, der skal mætte
ethvert behov. Mange mennesker i vores del af verden
opfatter ikke jorden og naturen som forskellige livsformer, der på samme måde
som mennesket er beåndet af
noget andet og større udenfor
det selv. Vi har i Vesten genstandsgjort verden og naturen. Vi ser den fortrinsvis
som en konkret verden, en
fysisk genstand, lidt ligesom
en stol eller et bord.
Naturreligionerne deler ikke
natursyn med os i den rige
del af verden. Naturreligionerne ser jorden som en levende organisme. De kalder
jorden for Moder Jord, og
opfatter hende som en frugtbarhedsgudinde, fordi hun
føder liv i form af fugle og
fisk og vilde dyr og planter.
Det gælder om i naturreligionerne at holde sig på god fod
med Moderjord. Verden og
naturen er beåndet, fra den

mindste myre til den største
blåhval, og hvis man fornærmer Moderjord, kan hun
finde på at holde sine afkast
tilbage og nægte mennesket
føde, så mennesket må sulte.
På samme måde med dyr og
fisk. De er som os beåndede
og skal derfor omgås med
respekt. Nedlægger du en
bjørn eller fanger du en hval,
må du ikke glemme at respektere og takke dyret og
ære dets ånd, fordi det gav sit
liv, så du kan leve. Det er let
at høre, hvordan naturreligionens natursyn er i konflikt
med det natursyn og den
masseproduktion af dyr, der
gør sig gældende i vores del
af verden.
Kirken og kristendommen er
også i konflikt med natursynet i vores del af verden.
Kristendommens skabelsestro går jo ud på, at Gud har
skabt verden, naturen og
livet selv; at Guds Ånd er til
stede i det skabte, hvilket er
årsagen til, at livet findes i
alle dets forskellige, fantastiske former fra den mindste
myre til mennesket og den
største blåhval. Og derfor
skal livet æres og respekteres. Kirken og kristendommen er en vigtig søjle i vores
samfund. Fra den søjle udgår
inspiration til det moderne
menneske om at ændre natursyn. Ja, vi har jo intet
valg. Enten fortsætter vi af
den skæbnesvangre vej vi
går nu, hvor klimaproblemerne vokser og jorden over
tid gøres ubeboelig. Eller
også besinder vi os, lever lidt

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

mere nøjsomt og begynder at
omlægge vores måde at leve
på.
Kirken må, som søjlen i
samfundet der forbinder det
guddommelige
og
det
menneskelige, inspirere til at
genopdage kristendommens
skabelsestro. Verden og
naturen er ikke blot en
genstand, men skabt af Gud.
Det gælder også om at
genopdage
det
kristne
budskab om en dybere
mening med det hele og gøre
den gældende i måden, vi
lever på. Det indebærer
blandt andet at respektere
verdens, naturens og livets
ukrænkelighed alene af den
årsag, at det er Gud der har
skabt det hele, og at Guds
Ånd er tilstede i alt det
skabte.
Vi skal altså væk fra den
tankegang, hvor vi grådigt
opfatter verden, naturen ja

selve livet som vores eget
personlige forrådskammer.
Dyrene
er
ikke
kun
masseproducerede produktionsenheder, som vi vejer i
kilo og køber til en billig
pris
i
supermarkedet.
Dyrene, ja alle levende
væsener hører til Guds
skaberværk. De er vores
forunderlige medskabninger,
levende væsener, som der
står i skabelsesberetningen
på Bibelens første side.

Nørkleklubben

Vi skal fremover tænke, at vi
bebor en verden, som er
skabt af Gud, en frodig have
hvor
planter,
dyr
og
mennesker lever side om
side.
Derfor skal vi elske og ære,
drage omsorg og leve i
verden bevidste om Guds
tilstedeværelse i det skabte.

Nørkleklubben mødes hver
anden torsdag i lige uger kl.
13.30- ca. 16.00. Mødestedet
plejer at være sognegården,
men er for tiden hos klubbens
medlemmer. Hvis du kunne
tænke dig at være med, skal
du kontakte Lonny på tlf.: 22
51 62 67.

Merry Lisbeth
Rasmussen

Orgelkoncert onsdag den 26. oktober
kl 14.30 i Sengeløse Kirke

Hammer

Der plejer at være en kop
kaffe eller te og et stykke
kage. Nørkleklubben er en
hyggelig forsamling af kvinder, der elsker at strikke.
Mænd er nu også hjertelig
velkomne. Der er altid en god
og lattermild stemning, og du
vil helt sikkert blive budt
hjertelig velkommen.

Meddelelser
Vær opmærksom på at alle kirkens aktiviteter f.eks. højskoleeftermiddage, kulturaftener etc. kommer til at foregå i kirken
den næste årstid, da vi ikke har nogen sognegård.
•

Menighedsrådsmøde tirsdag den 11. oktober kl. 19.00

•

Sengeløse Kirke har en hjemmeside. Den vil altid være opdateret, hvis tidspunkter bliver ændret. Gå ind på
www.sengeloesekirke.dk Der kan man læse om alt,
hvad der foregår i kirken.

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

Velkommen til en spændende koncert ved kirkens organist, Dmitri Egholm, som vil
opføre smuk musik fra den
tidlige romantiske periode
(ca. 1830-1860). Komponister på denne tid begyndte at
bryde klassicismens faste
rammer ved at tage sig friheder ift de traditionelle former
og forstærke væsentligt det
musikalske udtryk. Kompositionskunsten gik fra at være universel til individuali-

stisk, og musikken fik dermed tilført et mere personligt og til tider også et nationalt præg. Ved koncerten vil
Dmitri opføre orgelværker af
F. Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847) samt af danske
komponister fra guldalderen,
Niels W. Gade (1817-1890)
og J. P. E. Hartmann (18051900). Efter koncerten inviteres alle til et glas vin i våbenhuset. Der er gratis adgang til koncerten.

Onsdag den 28. kl. 14.00,
højskoleeftermiddag med
Eva Marie Jensen om Død og
evighed i musikken 18901920
Højskoleeftermiddagen foregår i kirken! Vi begynder
med en lille andagt for at
indlede en ny sæson med
spændende
højskoleeftermiddage.
Organist Eva Maria Jensen
er født i Krakow i Polen.
Hun har en livslang passion
for musik. Hun har studeret
både ved musikkonservatoriet i Krakow, ved musikvidenskabeligt institut og ved
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.
I 1975 blev hun cand.mag. i
musik og filosofi, tog organist- og kantoreksamen i
1980 og i 2003 tog hun en
ph.d. i teologi fra 2003. Hun
har været ansat som organist
i Frederiksberg Kirke og
siden 1981 i Husumvold

Kirke. Derudover har hun
været lærer ved musikvidenskabeligt institut i over 30
år, ved Folkeuniversitet i
København, har spillet koncerter, holdt foredrag og
skrevet anmeldelser. Hun
har udgivet to bøger: ”Død
og evighed i musikken
” (2011) og ”Drømmelandet
- en bog om Chopin” (2010).
Musikken er vel sagtens den
af alle kunstarter, der kan
”tale” til os og få os til at
tænke dybe tanker. Har man
en gang hørt ”Lacrimosa”
satsen fra Mozarts Requiem,
afslutningskoret fra Bachs
Matthæuspassion, eller den
sidste sang fra Mahlers Das
Lied von der Erde, så ved

man, at musikken også kan
trøste, måske langt bedre,
end ordene kan. I slutningen
af 1800-tallet skrev mange
komponister det, man i dag
kalder
en
”metafysisk
musik”,
musik,
der
beskæftiger sig med livets
store spørgsmål: døden, og
det, der følger efter døden.
Vi skal i løbet af foredraget
høre nogle eksempler fra
datidens
komponister:
Gustav Mahler (1860-1911),
Richard Strauss (18641949), Edward Elgar (18571934) og Arnold Schönberg
(1874-1951) for at erfare de
tendenser, der var så
åbenlyse på den tid, og som

forsvandt
verdenskrig.

efter

1.

Foredraget former sig som
et diasshow, hvor også
eksempler
fra
datidens
billedkunst vises, og hvor
musikeksempler
er
indspillede. Der bliver også
tid til at stille spørgsmål og
diskutere med foredragsholderen.
Der serveres kaffe og kage
efter andagten.
Alle er velkomne.

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra
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