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Læs i avisen om 

Juletræstænding 

Skrældespands-
stativer 

Linie 14 
 

Julekoncert 
 

Og meget mere 

Næste nummer 

udkommer 
4.–6. februar 2022 

 

Deadline 

25. januar 2022 

Ved årets prisuddeling af 
årets idrætsfolk og ledere, 
sagde formand for idræts-
udvalget Jens Bjerge: 
 
Ham, der gør en forskel 
 
Han har været aktiv i sin 
egen forening i rigtig rig-
tig rigtig rigtig mange år. 
Foreningen har igennem 
årene haft masser af akti-
viteter for børn og for 
voksne ikke kun for en 
enkelt idrætsgren, men 
vedkommende har været 
med til at starte to nye 
idrætsgrene i foreningen - 
det i sig selv er en stor 
præstation. Personen er 
meget aktiv i foreningen 
og har været den drivende 
kraft i at få den seneste 
aktivitet i klubben. Selv-
følgelig har han ikke gjort 
det selv, der er mange, der 
har hjulpet, sådan er det 
jo, det er time-work inden 
for sporten, men han har 

lagt rigtig mange kræfter i 
det, brugt rigtig  meget tid 
og har været den store 
ildsjæl i det arbejde. Det 
vil kræve mange timer at 
fortælle om, hvad han har 
betydet for foreningen og 
for lokalsamfundet, og 
alle de projekter og pro-
cesser, som han har været 
igennem. I det her tilfælde 
har den pågældende været 
med til at starte fitness i 
deres lokalområde, og nu 
vil jeg gøre noget, som er 
anderledes. Det er, at jeg 
vil hoppe ned fra scenen, 
fordi vedkommende sid-
der hernede et eller andet 
sted, og derfor vil jeg be-
væge mig ned til vedkom-
mende. Han har sørget for 
lokaler, købt fitnessudstyr, 
hyret instruktører og sør-
get for, at de blev uddan-
net. Han har talt med Høje 
Taastrup Kommune og 
mange samarbejdspartnere 
og finde detaljerne og få 

dem løst. Han har lige 
været forbi klubben et par 
gange, stort set hver dag, 
for at tjekke, om alt er, 
som det skal være. Han 
har været formand for 
foreningen igennem 40 år. 
Fra at være en badminton-
klub har han udviklet 
klubben, så den nu er en 
badminton, tennis og fit-
nessklub. Han er i det hele 
taget en fornøjelse at være 
i forening med og arbejde 
sammen med, også når 
han ved, at alting gør han 
bedst selv, og han ved 
også det hele bedst selv. 
Han er heldigvis stadig-
væk i foreningen, selv om 
han er trådt tilbage som 
formand efter 40 år på 
posten. Foreningen skyl-
der dig en kæmpe tak, og 
vi håber, at du vil fortsæt-
te aktivt i mange år endnu, 
og det er Ole Holm, Sen-
geløse Badminton, Tennis 
og Fitness.    

Han gør en forskel 
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Sengeløse  

Gymnastik- og Idrætsforening 
 

Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                        6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                             3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene:    Mille Miertz,                                                   2296 8999 
 

Fodbold:    Mikkel Rune Nielsen                                      31313303 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
 Bente Jørgensen                                           3062 8340 
 

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, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 

 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Badminton  

Tennis og Fitness 

 
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74 
E-mail: gittesandstrom@yahoo.dk 

Hjemmeside  www.sengelosebtk.dk 

 26215095 

Jan Boholdt 

Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Sengeløse pensionistforening vil gerne øn-
ske alle en glædelig jul og godt nytår. 
Der er bankospil den 11. januar 2022 kl. 
19.00 i Fritidshuset. 
Generalforsamling den 31. januar 2022 kl. 
14.00. 
Bestyrelsen  



Årets juletræstænding var 
som altid et tilløbsstykke 
 
Folk hyggede sig, drak gløgg 
og spiste kager. Børnene 
spadserede rundt om træet 
med julemanden, alt var som 
det plejer. 
Årets taler var John Jørgen-
sen, som vi alle kender som 
festarrangør i SGIF mm. 
Vi citerer talen her: 
 
Historie 
Juletræstænding ved gade-
kæret startede på foranled-
ning af Jørgen Johansen d. 
4/12 1985. 
Senere kom der gløgg og 
taler. Det var i 1991 og tale 
ved Rudolf Larsen. 
Juletræet i Hallen blev des-
værre aflyst. Det var ellers 
det største antal tilmeldte i 
nyere tid - 350. Men skolen 
var begyndt af adskille klas-
serne på rund af stigende 
coronna-smittetal, og så gav 
det ingen mening at afholde 
festen. 
Vi havde ellers glædet os til 
igen at feste efter 19 måne-
ders nedlukning. 
Da jeg blev spurgt, om jeg 
ville fortælle om min barn-
doms jul, så kom der godt 
nok gang i de små hjernecel-
ler. 
De fleste mennesker her i 
Sengeløse tror, at jeg er ind-
født ”Sengeløser”, men det 

er jeg ikke. Jeg er født på 
Diagonissen på Frederiks-
berg i 1947. Gik på Nylands-
vejens Skole i 8 år og flytte-
de til Sengeløse i 1966. 
Siden jeg blev spurgt, om jeg 
ville stå her i dag, har jeg 
godt nok tænkt på, hvad jeg 
kan huske, og hver gang er 
ordet TRYG kommet frem. 
Min storesøster og jeg har 
haft en tryg barndom. Man 
skal huske på, at det var lige 
efter krigen, så pengene var 
små, men vores mor gik ikke 
på arbejde, hun var der altid. 
 
Juleaften fik vi flæskesteg. 
Det var noget, vi så frem til, 
for vi fik det kun en gang om 
året. 
Juletræet blev købt på plad-
ser i byen. Man kunne købe 
juletræsfoden—og fik penge 
retur for den efter jul. Den-
gang var der også genbrug. 
Træet blev pyntet med glas-
fugle og glaskugler og med 
levende lys.  
Efter jul brændte min mor 
træet i kakkelovnen. Det gav 
sådan en dejlig duft i stuen. 
Mine gaver husker jeg ikke, 
men min far var meget krea-
tiv, så et år havde han lavet 
en eldrevet KRAN til mig, 
og til min søster en kopi af 
legepladsen på Langelands 
Plads. 
Der var karrusel, der kunne 

dreje rundt, rutschebane og 
gynger. En fest for et barn. 
Legepladsen ligger der sta-
dig, men er ikke så farlig 
som dengang. 
I december blev der altid 
gjort noget særligt ud af det 
på skolen - og i klasserne. 
Den sidste skoledag før jul 

gik hele skolen i samlet trop 
til gudstjeneste i Sankt Lucas 
Kirke, som ligger bag Jagt-
vejen. 
 
Til slut vil jeg ønske alle en 
glædelig jul og et godt nytår. 

John Jørgensen  

Foto: Michael Madsen 

Og så blev træet tændt 

 
Stativ til 3 spande  
Varmtforzinket . 
kr. 3.696 
 
Varmforzinket og malet 
Kr. 5.061 

Stativ til 4 spande  
Varmtforzinket  
kr. 3.910 
 
Varmforzinket og malet 
Kr. 5.548. 

Stativer til de nye  

skrældespande 

JOHNS MASKINVÆRKSTED  
V/JOHN JØRGENSEN 
Tlf.: 43 99 95 17 
Kirkestien 12,  
2630 Taastrup 

 

  

Fra bladets side ønsker vi alle jer, 

kære læsere og annoncører en  

med tak for alle indlæg til bladet 

i form af læserbreve, historier 

og nyt om alt, hvad der rører sig 

af stort og småt i byen. 

tel:43999517


 



Af  Hugo Hammel (A) 

I sidste nummer skrev vi, 

Henrik Torning og jeg, 

om muligheden for at 

forlænge linje 114 til også 

at runde Sengeløse Vest, 

fremfor som i dag, hvor 

linjen kun forbinder Sen-

geløse landsby med Høje 

Taastrup station og City 

2. 

Det kommer til at ske 

fra den 12. december i 

år.  

Bussløjfen på Håndvær-

kerbakken vil blive taget i 

brug igen og vil herefter 

fungere som endestation i 

Sengeløse Vest. 

Så der kommer fremover 

halv-times-drift i hele 

Sengeløse,  morgen og 

aften, på hverdage, så 

man kan komme til og fra 

byen uden at skulle vente 

i evigheder. 

Konkret drejer det sig om 

syv afgange i døgnet: 

Morgen 5:28 – 6:28 – 

7:28   

Eftermiddag 14:28 – 

15:28 – 16:28 – 17:28 

Linjerne 115 og 116 vil 

ikke blive berørt af om-

lægningen. 

Er prøvekørt 

Jeg fik, som jeg tidligere 

har skrevet, sidste år mu-

lighed for at prøvekøre 

ruten sammen med entre-

prenøren, der i forvejen 

drifter linje 114, og den 

lille ekstra rundtur kunne 

nemt rummes inden for 

køreplanen.  

Henrik og jeg var enige 

om, at den mulighed skul-

le udnyttes, fremfor,  som 

kommunens administrati-

on foreslog, at nedlægge 

ruten. 

Nye vaner 

Om det vil få Sengeløser-

ne til at vælge den mere 

miljørigtig transportform, 

og få dem over i busser-

ne, det er jo en helt anden 

sag, men nu er mulighe-

den der.  

Men for at ændre vaner, 

skal der være et tilstræk-

keligt stort antal afgange. 

Derudover er det vigtigt, 

at busser og tog kører til 

tiden, for at den kollekti-

ve transport kan blive en 

attraktiv transportform, 

når nu bilen alligevel står 

ude i indkørslen.  

Alternativ til bilen 

Bilen er både en glæde og 

en nødvendighed for 

mange familier i hverda-

gen, og det må vi bare 

respektere, men nu får 

mange familier en bedre 

mulighed for kunne klare 

sig med en bil, når de 

fremover kan regne med 

god busbetjening. 

 

Under alle omstændighe-

der vil det være en klar 

forbedring for de, unge 

såvel som ældre, som ik-

ke har eller kan køre bil.  

 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 

 

 v/Rasmus Andersson  
 

  
Anlæg og pleje af grønne arealer: 
Træfældning, beskæring og rodfræsning. 
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning. 
 

Tlf. 29894309  -  cvr. 35354220 
Email: anderssonstraefaeldning@gmail.com 



 

Af  Hugo Hammel, byrådsmedlem (A) 

Byrådskonstitueringen er 
på plads, og det er endnu 
engang tid til at reflektere 
lidt over resultatet.  
Jeg fik et rigtig godt valg, 
over 20 % fremgang og 
sjette højeste personlige 
stemmetal i kommunen.  
Jeg fik faktisk så mange 
personlige stemmer i Sen-
geløse valgdistrikt, så jeg 
slog borgmesteren i per-
sonligt stemmetal! 
Det er første gang, det er 
sket på et lokalt valgsted 
ved de seneste fire byråds-
valg, hvor han er stillet op 
som siddende borgmester. 
Det er sgu’ ikke så ringe 
endda, som jyderne ville 
sige.  
 
Personligt er jeg meget 
taknemmelig for den tillid 
I viser mig ved at give mig 

et højt stemmetal. Det for-
pligter selvfølgelig. og jeg 
vil også i den kommende 
byrådsperiode lægge mig i 
selen for ikke at skuffe 
jeres forventninger. 
Kan man ønske sig mere? 
Tja, både vores parti og 
rød blok er generelt gået 
frem.  
Socialdemokraterne fik et 
mandat mere og er nu på 
seks mandater. SF fik også 
et mandat, så med Enheds-
listens mandat er den ”røde 
fløj” nu oppe på i alt otte 
mandater.  
Ja, faktisk blot 41 stemmer 
mere, så havde vi været på 
ni mandater.  
Nå, men sådan skulle det 
ikke være, og det er jo 
egentlig også ærgerligt, at 
man snakker så meget om 
rød og blå blok i Høje-

Taastrup byråd, for vi er jo 
egentlig alle blot valgt for 
at gøre hverdagen så god 
som muligt for borgerne i 
kommunen, og det gør 
man nu engang bedst i li-
geværdigt samarbejde. 
 
Realiteterne 
Vi kan nok ikke forvente at 
komme til at sætte den ful-
de dagsordenen, i den nye 
periode, da konstitueringen 
denne gang er sket uden 
om os.  
Vi fik ingen formandspost 
i de stående udvalg, som 
der ellers er tradition for at 
give til det største oppositi-
onsparti.  
Selvom vi i den seneste 
periode har set tendens til 
magtfuldkommenhed, hvil-
ket konstitueringen vel og-
så afspejler, har vi i byrå-
det heldigvis gode traditio-
ner for at samarbejde på 
tværs af parti-skel, så vi 
skal såmænd nok få indfly-
delse på beslutningerne 
endda.  
Jeg har fået plads i Teknisk 
Udvalg, i Plan og Miljø 
Udvalget og er blevet 
næstformand i Det Særlige 
Børne og Unge Udvalg.  
Jeg er godt tilfreds med 
mine poster, og derfra vil 
jeg bestræbe mig på at gø-
re det så godt som muligt, 
og gerne i samarbejde med 
lokale Henrik Torning, 
som jeg sidder i flere ud-
valg med. 
 
Valgdagen 
Valgdagen i Sengeløse 
Fritidshus gik som vanligt 
fint. Stemningen var god 
og folk hyggede sig, selv-
om Corona’en lagde en 
dæmper på både afvikling 
og fremmødet.  
Valgdeltagelsen var langt 
fra prangende. Stemmepro-
centen lå på knap 69 %, 
pænt over kommunegen-

nemsnittet på 59%, men 
ikke nær så godt som de to 
forrige valg, hvor den var 
på hhv. 72% og 77,5 %, så 
pandemien satte sit tydeli-
ge aftryk på årets valg-
handling. Fremmødet hen 
over dagen var også ander-
ledes i år, men stor ros til 
dem, der kom. 
 
Julehilsen 
Nu ikke mere snak om po-
litik, for årets sidste, og for 
mange den vigtigste, højtid 
står for døren. 
Julen skal vi jo huske at 
fejre på behørig vis. Tradi-
tionerne skal holdes i 
hævd. God mad og drikke, 
salmesang og bægerklang. 
Familierne samles og hyg-
ger sig med deres egne 
selvudviklede ritualer. Så 
er det jul i Danmark. 
 
Herfra skal der ønskes en 
rigtig Glædelig Jul, samt et 
godt og lykkebringende 
Nytår til alle. 
 
Med ønsket om, at julefre-
den vil sænke sig over vo-
res hyggelige landsbysam-
fund, i det der for os er 
verdens navle. Vadsby, 
Sengeløse og Vridsløse-
magle. 

 
De hjerteligste  
julehilsener fra 
Hugo Hammel 



Så gik de fire år af min før-
ste af byrådsperiode. En 
periode, som jeg synes, har 
været rigtig spændende, ikke 
mindst at få lov til at være 
med til at udvikle og foran-
dre Høje-Taastrup Kommu-
ne. Her tænker jeg specielt 
på beslutningen om opførel-
sen af de to nye bydele, 
Nærheden og Taastrup C. 
Men også beslutningen om, 
at vi ikke længere vil have 
de såkaldte udsatte boligom-
råder, Taastrupgård, Gade-
havegård og Charlotteager, 
som lige nu er i fuld gang 
med at blive ændret til om-
råder med en mere blandet 
beboersammensætning. 
Jeg er også rigtig glad for, at 
det lykkedes at få mange 
lokale resultater igennem. 
Her tænker jeg især på købet 
af Sengeløse Grusgrav, ud-
videlse af Sengeløsehallen, 
den nye Bus 114 i Sengelø-
se, samt ”2-1”-vejen i Vrids-
løsemagle. 
 
Den 16. november stod den 
på ”eksamen” for mig, hvor 
I som vælgere skulle sam-
mensætte det nye byråd. For 
os byrådskandidater er det 
en dag, man ser frem til med 
spænding og med en smule 
frygt. Har man gjort det godt 
nok? Og synes vælgerne, at 
de ting, man vil arbejde med 
i den kommende periode, 
også er de rigtige? 
 
Det lykkedes heldigvis, og 
jeg er blev genvalgt med en 
fin fremgang fra 107 person-

lige stemmer i 2017 til 179 
stemmer i år. Det er jeg rig-
tig stolt af, særligt fordi jeg 
har valgt at koncentrere min 
energi om Sengeløse og 
Vridsløsemagle. Der skal 
derfor lyde en særlig tak til 
alle jer, som har stemt per-
sonligt på mig her på valg-
stedet i Sengeløse, hvor jeg 
fik langt størstedelen af mi-
ne stemmer. Der var rift om 
pladserne i byrådet i år, så 
hver en stemme har gjort en 
forskel.  
 
Der skal også lyde et stort 
tillykke til min lokale 
”rival”, Hugo Hammel (S) 
for hans genvalg og ikke 
mindst hans flotte personli-
ge valg her i Sengeløse. Jeg 
glæder mig meget til, at vi 
skal fortsætte vores gode 
samarbejde, for jeg synes 
den forgangne periode har 
vist, at vi kan opnå de bed-
ste resultater for vores lokal-
områder, når vi arbejder 
sammen. Med et glimt i øjet 
vil jeg dog bemærke, at jeg 
håber, vælgerne næste gang 
fordeler stemmerne lidt bed-
re mellem os. 
 
Nu skal vi i gang med en ny 
byrådsperiode, og der er nok 
at tage fat på. Vi skal for-
sætte udviklingen af vores 
by, men vi skal også have 
mere fokus på vores grønne 
områder og skønne natur. 
Især glæder jeg mig til at 
følge udviklingen af Senge-
løse Grusgrav og om det 
lykkes at få etableret en pri-

Tak for tilliden og 

genvalget til byrådet  

Sengeløse fitness holder  
Try  day!  
Søndag den 9. januar 2022 sætter vi fokus 

på fitness og vores forening! 

Vi er nemlig en del af det landsdækkende 

event Fitness Tryday, hvor foreninger over 

hele landet holder åbent hus. Vores Fitness 

Tryday foregår i Fitness Centret  ved Senge-

løse Hallen kl. 10-14, og vi glæder os til at 

vise vores fantastiske fitnessudstyr  

Vi håber derfor, du vil deltage – og at du vil 

tage din gode ven/veninde, kollega, nabo, 

søster, bror -  ja, hvem du nu kan komme i 

tanke om  med til en sjov og svedig dag. 

 
Idéen med Fitness Tryday er, at man kan 
komme og prøve vort udstyr, inden man 
melder sig ind,  
Der holdes Fitness Tryday i foreninger over 
hele landet. Alle kan være med – uanset ni-
veau – og vi håber, at du vil være med til at 
gøre Fitness Tryday til en succes.  
 
 

Du kan læse mere om Sengeløse  
Fitness på www.sengelosebtk.dk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når stjerner dør, bliver tonsvis af materiale spredt rundt i 

rummet. Dette materiale danner det stof vi finder mel-

lem stjernerne, det interstellare stof. I nogle tilfælde vil 

dette stof blive lyst op og danne forskellige former for 

skyer i rummet, stjernetåger. Disse er altså rester af 

stjerner som er døde. Men vi oplever også at stjernetåger 

kan falde sammen om sig selv, og være med til at danne 

nye stjerner. Stjernetåger er således både rester af døde 

stjerner og stjernefabrikker. Kom og hør hvordan stjer-

ner bliver født, udvikler sig og dør i disse spektakulære 

gasskyer. Skulle vejret være klart, vil KAF (Københavns 

Astronomiske Forening) stå klar ved observatoriet og 

udpege en af de flotteste stjernetåger man kan se fra 

Danmark: Den store Oriontåge. 

Hvor? Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 

Taastrup 

Hvornår? Torsdag d. 12. januar 2022 kl. 19.00 -- 21.00 

Pris: Stjerneaftener koster 75,- for voksne og 25,- for 

børn, og dækker både arrangementet og adgang til muse-

et. Billetterne sættes til salg på place2book.dk.  

For mere information se https://kroppedal.dk/aktiviteter/

stjerneaften/  

Kontakt: Lars Occhionero, museumsinspektør for astro-

nomi, email: lars.occhionero@kroppedal.dk eller på tlf. 

 
 
 

Vi holder traditionen tro! 

 

Juletræssalg i Sengeløse ved Brugsen 
Åbningstider: 

 

11. december - lørdag 10-15 
12. december - søndag 10-15 
18. december - lørdag 10-15 
19. december - søndag 10-15 

 
Al overskuddet går ubeskåret til at støtte spejdernes aktiviteter næste år.  

 
Vi sælger flotte juletræer - normannsgran samt pyntegran.   

Der er mulighed for at få sat fod på og for udbringning på udvalgte datoer. 
Vi tager mobilepay.  

https://kroppedal.dk/aktiviteter/stjerneaften/
https://kroppedal.dk/aktiviteter/stjerneaften/
mailto:lars.occhionero@kroppedal.dk


Som beboere, der færdes i 
Sengeløses bymidte har be-
mærket, pågår der på Senge-
løse Vandværk Amba`s for-
anledning udskiftning og 
udvidelse af gamle rørlednin-
ger i vejene omkring gade-
kæret og kirken m.m. De 
første to strækninger er nu 
udført, og vej og asfalt er 
reetableret.  

 
Vis hensyn, kør langsomt 
Det er vanskelige forhold, vo
-re entreprenører har at arbej-

de under på byens smalle 
gader, og vi beder derfor om, 
at biltrafikanterne vil vise 
hensyn og køre meget forsig-
tigt, når arbejderne pågår. Vi 
beklager de gener, arbejdet 
måtte have for beboerne og 
trafikken, der hvor arbejder-
ne sker, men må samtidig 
nævne, at det skal ses som et 
udtryk for rettidig omhu, da 
de udskiftede ledninger er 
meget gamle og udtjente. 
Nogle af de udskiftningsklare 
rørledninger blev lagt i jor-
den tilbage i 1909.  
 
Gamle ledninger 
De er stærkt tærede og har 
haft alt for hyppige og dyre 
punktvise reparationer, når 
utætheder har vist sig. Da 
ledningerne i sin tid blev 
etableret, var det kun de 
gamle gårde og bindings-
værkshuse i selve landsbyen, 
som skulle forsynes med 
vand og det med så korte 
ledninger som muligt af øko-
nomiske grunde.  
 

Mange nye udstykninger 
Ingen kunne dengang forud-
se, at byen ville udvikle sig 
med udstykning af bygge-
grunde fra de eksisterende 
gårde og ejendomme. Disse 
udstykninger tog ikke hensyn 
til, at en eksisterende vand-
ledning krydsede de nye 
ejendommes areal. Man slut-

tede sig bare på ledningen for 
at få vand. Det er så vores 
andels-vandværks problem i 
dag, at de meget gamle vand-
forsyningsledninger kan bri-
ste i private haver, hvor de 
principielt slet ikke må ligge. 
 

Risiko for ledningsbrud  
Der er fare for, at et tilfældigt 
brud kan forårsage vandman-
gel eller vandstop for et stør-
re antal andelshavere i alt for 
lang tid, før en ny ledning 
kan etableres med leverance 
fra den nærmeste vejs vand-
ledning. Dette problem har vi 
i vandværket planlagt at løse 
for flere år siden, og siden 
har vi sparet penge sammen 
til formålet.  
Nye større boligbebyggelser 
er imidlertid kommet i Sen-

geløse Vandværks forsy-
ningsområde, og der er i eta-
per lagt nye og større lednin-
ger i nogle af vejene, og sam-
tidigt er der sløjfet gamle 
utætte og underdimensione-
rede forsyningsledninger 
over private ejendomme.  
Det er denne øvelse, vi for 
nuværende færdiggør, så 
vandværket fremover kan 
yde en meget større forsy-
ningssikkerhed og drives 
med et meget lille vandspild.  
 
Arbejdet sat i licitation 
Vandværket har afholdt en 
licitation på det samlede ar-
bejde, som har resulteret i en 
kontrakt med Strube VVS 
ApS i Hedehusene som ho-
vedentreprenør og Gustav 
Nielsen A/S som underentre-
prenør. Disse firmaer fort-
sætter ufortrødent med at 
underbore og trække nye 
hovedledninger, men forsin-
kes lidt pga., at flere stopha-
ner ved grundgrænserne og 
stikledninger hertil er tærede 
og som må udskiftes, for at 
kvalitets- og fremtidssikre 
det fælles jordledningsanlæg. 
Vi har tilskrevet de enkelte 
andelshavere en varslings-
skrivelse, hvor vi på forhånd 
har kunnet forudse, at det 
bliver nødvendigt at genere 
på deres ejendom ved sløjf-
ningen af de gamle lednin-
ger.  
 
Udgift til nye stikledninger 
I nogle tilfælde får disse an-
delshavere i henhold til ved-
tægter og regulativ en privat 
udgift til en VVS-etablering 
af ny jordledning på deres 
ejendom fra en ny stophane 
ved vejskellet og ind til 
vandmåleren. Vi i bestyrel-
sen håber på forståelse for 
nødvendigheden og generne 
herved.   

Sengeløse Vandværk Amba. informerer: 

Der udføres arbejder på vandværkets hovedledninger 
Gamle ledninger udskiftes og udvides 
 

Af  Jesper Holm, formand 

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

  
  
Snubbekorsvej 28  
2630 Tåstrup                            Klaus Møller    
kmducati@gmail.com             Tlf. 40 40 83 95 

  



 





Mandag den 13. december  
kl. 19.30 i Sognegården. 
 
Niels E. Larsen, Sengeløse. 
Jul i de varme lande! 
JULEMØDE 

 
Her-
hjemme 
ved vi 
præcis, 
hvad 
julen 
er, Men 
hvad gør 
de i ud-

landet? Og hvad gør vi, når 
vi holder jul i andre lande? 
Svarene på disse spørgsmål 
er naturligvis meget forskel-
lige. Min kære hustru Lise 
og jeg har 18 gange holdt jul 
i de fremmede. Det fordeler 
sig over 13 lande i fire ver-
densdele. Vi har holdt jul i 
lande, hvor den domineren-
de religion repræsenterede 
både kristendom, budisme, 
islam og hinduisme. Det har 
været eksotisk, spændende, 
såvel rørende som oprøren-
de og mest af alt meget læ-
rerigt.   Det er det, jeg vil 
fortælle om i mit foredrag. 

Efter glöggen læses som 
sædvanlig en julehistorie.                 

Mandag den 10. januar, 
kl. 19.30 i Sognegårde-
Professor emeritus Tim 
Knudsen, Vanløse 
Corona-pandemien og 
dens  følger 
DEBATAFTEN 

 

”Det er et stort emne, så jeg 
vil vælge nogle nedslags-
punkter.  
Ingen har vel kunnet undgå 
at bemærke, at den fagpro-
fessionelle ekspertise har 
stået ekstremt usikkert og 
meget svingende over for 
pandemien. Derfor er det for 
mig forståeligt, at man valg-
te at træffe nogle politiske 
beslutninger.  
Der er ikke vandtætte skot-
ter mellem det faglige og 
politiske, især ikke når sag-
kundskaben er så usikker.  
Man skal passe på ikke at 
være bagklog, når man vur-
derer fortiden.   
Og så må vi se, hvor debat-
ten bringer os hen. ” 
 

Mandag den 17. januar, 
kl. 19.30 i Sognegården 
Cand.mag. Birgitte Rosen-
hegn Holbæk:  
Peter Sabroe - De fattiges 
værner og de riges ris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I første halvdel af det 20. 
århundrede fandt man rundt 
om i danske arbejderes hjem 
et billede på væggen. Ikke 
af kongen, som hos borgere 
og bønder, men et billede af 
en mand med bølget hår, 
flot snoet overskæg og stær-
ke øjne. Kært barn har man-
ge navne og dette gælder 
også Peter Sabroe: børne-
vennen, socialdemokraten, 
redaktøren, agitatoren, soci-
al reformatoren, politikeren, 
provokatøren. Sabroe delte 
vandene!   
Fra helt ung 
kastede han 
sig ind i alle 
sager, der 
vagte hans 
indignation.         
 

Mandag den 24. januar, 
kl. 19.30 i Sognegården.  
Cand.mag. Else Trier, lokal-
historiker, København. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historiker Else Trier, der 
i 1993 skrev bogen Høje-
Taastrup Kommune i 
fortid og nutid, vil i afte-
nens foredrag fortælle 
Sengeløses historie gen-
nem tiden.   
I dette foredrag vil Sen-
geløses historie blive 
gennemgået, lige fra den-
gang de første indbygge-
re bosatte sig ved en 
græsgang ved en sø til i 
dag.    På Sengeløse Kir-
ke-gård var en af gravste-
nene noget  så usædvan-
ligt som en frihedsstøtte. 
Men hvorfor satte bøn-
derne en frihedsstøtte for 
herremanden på det loka-
le gods?    
  
 

Foromtaler Mandagsaftener  sæson 2021-22  

Vi har nu afholdt de seks første mandagsaftener i Sengeløse.. Nedenfor bringer vi foromtaler af de efterfølgende arrangementer, 

da Sengeløse Nyt ikke udkommer i januar. Mandagsaftener afholdes i Sognegården alle mandage med enkelte undtagelser fra 1. 

november 2021 til 21. februar 2022. Alle er velkommen til en hyggelig aften med foredrag og samtale/diskussion med fore-

dragsholderen og en kop kaffe, pris 10 kr. Kontingentet er 575,00  kr. for hele sæsonen, enkeltforedrag koster 75,00 kr.  

  

  

  

  

  

Besøg restauranten i City 2 
Alle ugens dage kl. 11.00 - 20.00 

Ring til 5378 5656 og bestil            
Besøg  restauranten i City 2 

 

 

  
Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 70 2111 99 
  



Mandag den 31. januar  
kl. 19.30 i Sognegården. 
Erik Lindsø, forfatter og 
foredragsholder. 
Livsglædens nødvendighed 
- om kunsten at være en 
glædesspreder. 
 

 

 

 

 

Livsglæden er det, der gør 
livet levende. Livsmod er 
det, som man løbende får 
sat ind på sin glædeskonto. 
Foredraget bygger på bo-
gen og er et muntert og 
livgivende foredrag, et 
mentalt kurbad. Om glæ-
den spændt ud mellem 
livskraften og købekraften 
- om forskellen på lykken 
og glæden. Erik Lindsø har 
gjort den erfaring, at glæ-
den bedst forklares af dem, 
der har prøvet at miste den. 
Hvis vi ikke kendte glæ-
den, kendte vi ikke sorgen.   

 

Mandag den 7. februar,  
kl. 19.00 i  Sognegården. 
Lystfisker og maskinarbej-
der Palle Pedersen, Sengelø-
se 
Lystfiskeri, og hvad det 
kan føre til. 

 
”Jeg har fisket siden 5-
årsalderen, hvor min far tog 
mig med ud at fiske fra jol-
le,” sådan starter Palle, når 
han indleder sit foredrag om 
sine oplevelser og erfaringer 
fra et langt liv som lystfi-
sker.  Den type lystfisker, 
som går op i at have det 
bedste grej, de rigtige pirke 
og blink og det rigtige for-
fang til formålet. Ja, som 
endda selv fremstiller det til 
sig selv og andre..    . 

NB. Mødetiden er i dag 
kl. 19.00, idet vi  

afholder den årlige  
generalforsamling.  

Foredraget starter 19.30. 

Mandag den 14. februar, 
kl. 19.30 i Sognegården 
Gitta Beckshöft, Rørvig 
Dansk-jødisk liv i Køben-
havn gennem 300 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Inden for murene i Kongens 
by. En virtuel byvandring 
fører tilskuerne gennem den 
Københavnske jødiske me-
nigheds brogede historie. 
Temaet belyses bl.a. via 
historien om den del af min 
familie, hvis aner kan spores 
ni generationer tilbage til en 
tysk-jødisk stamfader, køb-
manden Marcus Melchior, 
som emigrerede til Køben-
havn fra Hamborg midt i 
1700-tallet. Familiens for-
tælling væves sammen med 
historien om det lille Kø-
benhavn bag Voldene, 1800
-tallets guldalderkultur, hvor 
jøderne for alvor trådte frem 
i rampelyset, deres emanci-
pation, Danmark, som de-
mokrati og nazisternes for-
følgelse under besættelsen. 
 
 
 

Mandag den 21. februar, 
kl. 19.30 i Sognegården.  
Charlotte Andersson, Her-
stedvester Kirke og gæst 
Pall Solstein, pianist. 
Sang– og musikaften med 
fællessang og eksempler 
fra grønlandsk og færøsk 
musiktradition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den færøske herboende 
komponist og hornist Páll 
Sólstein er inspireret af fæ-
røsk natur og poesi.   
Denne aften skal vi høre 
digte af William Heinesen 
sat i musik og tekster af 
Lisbeth Smedegård Ander-
sen. Samt vilde digte af nog-
le af de fangere, som Knud 
Rasmussen rejste med i 
Grønland. Klaver, sang og 
saxofon spillet af Charlotte, 
og Páll fortæller om den 
proces, der transformerer 
indtrykkene fra dyr, hav og 
vind til musik og ord. 
 

 
 

Foromtaler Mandagsaftener  sæson 2021-22  

 Mandagsaftener afholdes i Sognegården alle mandage med enkelte undtagelser fra 1. november 2021 til 21. februar 2022. Alle 

er velkommen til en hyggelig aften med foredrag og samtale/diskussion med foredragsholderen og en kop kaffe, pris 10 kr. 

Kontingentet er 575,00  kr. for hele sæsonen, enkeltforedrag koster 75,00 kr.  

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 

Anne-Kristine Holm  &   

  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

 



 

Af Niels E. Larsen 

Valget er overstået.  

Alle resultater er offentlig-

gjort. Stort set alle konstitue-

ringsaftaler er færdige. Man 

siger, at de landspolitiske 

strømninger slår igennem 

med halv kraft ved lokalval-

gene. Det kom da også til at 

passe nogenlunde.  

 

På landsplan tabte Socialde-

mokratiet og Venstre. Men 

den helt store taber blev 

Dansk Folkeparti, som blev 

halveret og nu er i en overle-

velseskamp. Alternativet blev 

nærmest udslettet. Kristende-

mokraterne og Liberal Allian-

ce formåede ikke at etablere 

sig som landsdækkende i lo-

kalvalgene. Det Radikale 

Venstre og SF fik lidt frem-

gang. Nye Borgerlige fik her i 

deres første runde i lokalval-

gene en god start. Vinderne 

blev Det konservative Folke-

parti og Enhedslisten, som 

begge gik stærkt frem.  

 

Malurt i bægret 

Begge disse vindende partier 

fik dog hver en smertelig 

skuffelse. Efter mere end 100 

års konservativt styre på Fre-

deriksberg mistede partiet 

denne deres juvel i dansk 

lokalpolitik til rød blok. En-

hedslisten blev det største 

parti i København, men fik 

dog ikke den meget prestige-

fyldte og eftertragtede post 

som hovedstadens overborg-

mester. Allerede før valget 

havde blå blok meldt ud, at 

hvis de ikke selv kunne tage 

posten, ville de støtte den 

socialdemokratiske kandidat, 

og sådan blev det. Det er inte-

ressant at vælgerkorpset tilsy-

neladende søger mod yderflø-

jene.  

Faldende  valgdeltagelse 

En bekymrende tendens over 

hele landet er, at valgdeltagel-

sen faldt igen. 

 

 Høje Taastrup Kommune. 

 Der blev ført en meget tradi-

tionel valgkamp her hos os. 

Vælgerinteressen var ikke 

påtrængende, og stemmepro-

centen faldt da også i kom-

munen.  

Det borgerlige flertal faldt 

med et mandat, men beholdt  

11 pladser af byrådets 21.  

De konservative, som tabte et 

mandat, har dog stadig alene 

flertal i byrådet.  

Det sidste mandat i det bor-

gerlige valgsamarbejde gik til 

Lars Prier fra DF, som fik 

pladsen grundet samarbejdet i 

valgforbundet med de konser-

vative, Venstre og Nye Bor-

gerlige.  

Både den radikale Esat Sen-

tyrk og Enhedslistens Emil 

Viskum beholdt deres manda-

ter.  

SF fik et godt valg og vandt 

en plads i byrådet med Øzdes 

Durukan.  

Socialdemokratiet i vores 

kommune fik et godt valg, og 

det på trods af partiets store 

tilbagegang på landsplan. 

Særlig i de store byer tabte de 

vælgere. Hos os fik liste A 

seks mandater, hvilket er et 

mere end i 2017.  

Hverken Venstre, Nye Bor-

gerlige, Liberal alliance eller 

Alternativet opnåede valg. 

Det er bemærkelsesværdigt, 

at Venstre ikke formåede at 

vinde et mandat. Det var no-

get andet, da partiet stillede 

op med hædersmænd som 

Poul Bonderup og Gustav 

Pedersen. Høje-Taastrup 

Kommune er nu en af de me-

get få kommuner i Danmark, 

hvor Venstre ikke har nogen i 

byrådet.   

 

Sammensætningen 

Hvorledes vores nyvalgte 

byråd konstituerer sig er i 

skrivende stund ikke endeligt 

vedtaget, men planen fra den 

borgerlige blok peger på Mi-

chael Ziegler som borgme-

ster.  

Den radikale Esat Sentyrk 

skal være viceborgmester og 

formand for socialudvalget, 

mens Lars Prior fra DF fort-

sætter som formand for Tek-

nisk Udvalg.  

De konservative tager resten 

af udvalgsformandsposterne. 

Rød blok må så dele smulerne 

fra de riges bord og fordele 

nogle næstformandsposter i 

udvalgene og ellers nøjes 

med pladser som menige 

medlemmer i udvalgene.  

Det er overvejende sandsyn-

ligt, at dette forslag bliver 

vedtaget. 

Det er altså resultatet af væl-

gernes afstemning. Her hos os 

ser det ud til at alt er gået 

ordentligt og redeligt til. 

 

Valget i Sengeløse, Vridslø-

semagle og Vasby. 

I vores nærområde blev to 

kandidater valgt til byrådet. 

Det er Hugo Hammel, som 

med 476 personlige stemmer 

blev valgt som nr. 3 til den 

socialdemokratiske byråds-

gruppe på 6 medlemmer Det 

er et godt resultat, og han er 

det byrådsmedlem med sjette 

flest personlige stemmer ud 



 

 

af de 21 medlemmer. De er 

ikke allesammen fra afstem-

ningssted Sengeløse, da liste 

A fik 474 stemmer her.  

Det andet medlem fra vores 

nærområde er Henrik Torning 

fra liste C, der med 179 per-

sonlige stemmer blev valgt 

som nr. 9 til den konservative 

byrådsgruppe på 11 medlem-

mer.  

Vi vælgere må så håbe, at de 

fortsætter deres gode arbejde 

for vores nærområde. Vi skal 

nok ikke bekymre os. Det er 

stabile folk. 

 

Regionsrådsvalget 

Valget til Hovedstadens Regi-

onsråd medførte ikke de store 

forandringer.  

Rød blok sidder stadig på 

flertallet, og socialdemokra-

ten Gaardhøj bliver formand. 

Den siddende formand for 

Regionsrådet, socialdemokra-

ten  Hæstrup Andersen, stille-

de ikke op til dette valg til 

regionsrådet, men var spids-

kandidat for socialdemokra-

terne ved valget til Køben-

havns Borgerrepræsentation. 

Hun tabte valget og Enhedsli-

sten blev det største parti i 

København. Men med støtte 

fra blå blok blev hun alligevel 

indstillet til posten som byens 

nye overborgmester.  

 

Vand og grus 

Selvom regionsrådet mest 

beskæftiger sig med sygehu-

se, gør vi klogt i at holde øje 

med, hvad rådet foreslår om-

kring råstofudvinding. Plud-

selig kan rådets gamle plan 

for grusgravning ved Vridslø-

semagle genopstå og true liv 

og velfærd der.  Jeg tror dog 

på, at Høje Taastrup Kommu-

nes folk holder et skarpt øje 

med rådets virke. Kommunen 

har jo ferskvandsforsyningen 

til ca. 30.000 borgere i Taa-

strup liggende ved det på-

tænkte graveområde. 

 

Min egen analyse 

Valgresultatet i Sengeløse 

viste et borgerligt flertal, men 

det er mindre end i 2017. De 

afgivne 1360 stemmer gav 

55,7% til blå blok og 44,3% 

til rød blok, hvis man regner 

de radikales 1% med hos de 

blå, som partiet jo konstitue-

rer sig med. Det borgerlige 

flertal er her i sognet faldet 

med 7,8% siden sidste valg. 

Valgresultatet er næsten som 

i U.S.A., hvor de to  store 

partier, Demokraterne og 

Republikanerne, er altdomi-

nerende. De to store partier i 

Sengeløse er de konservative 

og socialdemokraterne. Til-

sammen får de 75,5% af 

stemmerne. De andre otte 

opstillede partier deler de 

resterende 24,5%. 

Høje-Taastrup Kommunes 

valgresultater ved kommunal-

valgene har gennem de sidste 

10-15 år været påfaldende 

forskellige fra kommunens 

valgresultater ved folketings-

valgene. Der er mange i vores 

kommune, der stemmer på 

rød blok ved folketingsvalge-

ne, men på blå blok ved by-

rådsvalgene. Men hvorfor? 

Ingen af de sædvanligvis me-

get tale- og skrivelystne kom-

mentatorer behandler emnet. 

Det er tabu! Jeg kender folk, 

som praktiserer disse skift 

mellem blokkene. Når jeg 

spørger om årsagen, er det 

svært at få svar. Men med lidt 

tålmodighed kommer det. De 

siger, at de ikke ønsker flere 

ghettoer i vores kommune. 

Erfaringerne med Taastrup-

gård, Gadehavegård og Char-

lotteager skræmmer. Denne 

vrede og frygt rettes så mod 

en af velfærdssystemets ho-

vedhjørnestene, vores almen-

nyttige boliger. Nogle få af 

disse almennyttige boligom-

råder er socialt stærkt belaste-

de. De er plagede af lavt ud-

dannelsesniveau, lave ind-

komster, høj arbejdsløshed, 

etniske grupper fra ikke vest-

lige lande som ikke kan eller 

vil integrere sig i det danske 

samfund og lære det danske 

sprog, kriminalitet med nar-

kobander, røverier, tyverier, 

vold, skyderier og svindel 

med sociale ydelser samt me-

get mere. Sådanne socialt 

belastede boligområder finder 

man i næsten alle landets 

større byer. De største og 

mest belastede er Mjølnerpar-

ken på Nørrebro, Gjellerup i 

Aarhus, Vollsmose i Odense 

og Tingbjerg i Brønshøj. Taa-

strupgård nævnes også ofte 

som en hård ghetto. Baggrun-

den for disse i Høje Taastrup 

Kommune så særegne for-

skelle i vælgernes adfærd ved 

lokal - og folketingsvalg er 

spændende, og de burde klar-

lægges af vores samfundsfor-

skere. Hvis de tør! 

Niels E. Larsen           

  

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 



 

Besøg en 1600 årig kvinde på Kroppedal Museum  
Arkæologer har fundet grave og fine gravgaver ved Kong Svends Høj i Smørum, 

som nu udstilles. Fredag den 10. december slår museet dørene op for en lille og gan-

ske speciel særudstilling i museets butik. 

 

I sommers fandt arkæologerne fra Kroppedal en cirka 

1600 år gammel grav meget tæt på Kong Svends Høj i 

Smørum. Gravene er i dag færdigudgravet.  
 

”Gravene stammer fra sidste del af romersk jernalder, 

den sidste del af 300-tallet. I graven fandt vi et velbe-

varet kvindeskelet. Vi ved ikke, hvem hun var. Men 

hun døde ganske ung,” fortæller meseumsleder Mads 

Thernøe. 

”De efterladte lagde hende i graven, påklædt og med 

hendes bedste smykker. Hun blev lagt på siden, med 

overkroppen  let bøjet, så det var nemmere at placere 

smykkerne pænt på hendes bryst. Det er tydeligt, at 

hun tilhørte samfundets elite.  Med sig til dødsriget fik 

hun en række gaver, smykker, perler og lerkar, ” siger 

Mads Thernøe.  

Gravgaverne og kvindens kranie vil være udstillet i 

butikken fra fredag den 10. december.  

Museet har åben alle dage fra 12 -16 

Mandag lukket .  Gratis adgang til butikken.  

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



Vi befinder os i skrivende 
stund i julemåneden. Juleaften 
nærmer sig. I danskernes be-
vidsthed er julen den største 
højtid på hele året. Vi vil gerne 
have, at det hele skal være så 
godt som muligt – især på en 
juleaften er der høje forvent-
ninger til, at stemningen skal 
være præget af juleglæde og 
julefred. Forventningen ud-
springer af dagens budskab, 
som er klart og livsomvælten-
de. Den vældige Gud, som 
Esajas kalder Fredsfyrsten, er 
kommet til verden i skikkelse 
af et lille barn i en stald i Bet-
lehem. Og med Fredsfyrstens 
komme bringes Guds fred til 
ethvert menneske på denne 
jord. 
 
Guds fred er med dig, som har 
en urolig og tynget sjæl, og 
med dig, som er glad og 
lykkelig. 
Guds fred er med dig, som må 
leve uden at være elsket og 
derfor føler dig uelskværdig, 
og med dig, som er elsket og 
værdsat som den du er. 

Guds fred er med dig, som 
bebor en urolig egn, og med 
dig, som bor et fredfyldt sted 

på denne jord. Guds fred er 
med dig, hvor du end går og 
står. Den er kommet til hver 
sjæl på denne jord. Det er 
julens glade budskab. Lad 
derfor julefreden sænke sig. 
Den bedste jul er, når 
gudsfreden slår rod i vore 
hjerter, og vi slutter fred med 
alle de mennesker vi holder af, 
og dem vi ikke kan li´, og med 
vort eget liv sådan som det nu 
engang er. 
Jeg ved ikke, hvordan du har 
det med Guds fred. Måske 
kender du til at være grebet af 
Guds fred i små glimt, måske 
endda i perioder af dit liv. 
Måske oplever du den slet 

ikke, enten fordi du er en 
urolig og tynget sjæl, eller 
fordi du oplever, at din skæbne 

er hård: Fuld af tunge byrder, 
uforløste længsler, fravær af 
kærlighed, afsavn og tab af et 
menneske du elsker. Jeg tror, 
der er mange mennesker, der 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
3. søndag i advent 
12. december kl. 17.00 
De Ni Læsninger 
Musikgudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
4. søndag i advent 
19. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 3, 25-36 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Juleaftensdag 
24. december kl. 14.00 
24. december kl. 16.00 
Lukasevangeliet 2, 1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører til kl. 14.00 
 
Juledag 
25. december kl. 11.00 
Johannesevangeliet 1,1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Portvin og julekager i våben-
huset 
Kirkebilen kører 
 
2.Juledag 
26. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 10, 32 -
42 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Nytårsdag 
1.januar kl. 14.00 
Nytårsgudstjeneste med 
trompet 
Crement og kransekage i vå-
benhuset 
Matthæus 6, 5-13 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
Helligtrekongers søndag 
2. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 2,1-12 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
1.søndag efter Helligtrekon-
ger 
9. januar kl. 10.00 
Markusevangeliet 10, 13-16 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
2.søndag efter Helligtrekon-
ger 
16. januar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 4, 5-26 
N.N. 
 

Guds fred 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
3.søndag efter Helligtrekon-
ger 
23. januar kl. 10.00 
Lukasevangeliet 17, 5-10 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
4.søndag efter Helligtrekon-
ger 
30. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 14,22-33 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Sidste søndag efter Hellig-
trekonger 
6. februar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 12,23-33 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Septuagesima 
13. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 25, 14-
30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Andre gudstjenester 
 
21. december, julegudstjene-
ster for Sengeløse Skole ved 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
22. december kl. 13.30, jule-
gudstjeneste for Sengeløse 
Plejehjem ved Merry Lisbeth 
Rasmussen 
 
24. december kl. 13.15, jule-
gudstjeneste på Bostedet Hol-
me ved Merry Lisbeth Ras-
mussen 
 
4. januar kl. 13.30 
Nytårsgudstjeneste på Pleje-
hjemmet 
Ved Merry Lisbeth Rasmus-
sen 
 
Onsdag den 2. februar kl. 
19.00 
Kyndelmisse i kirken 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Corona restriktioner 
En ny Corona variant er ankommet til Danmark fra Sydafrika 
og spreder sig med stor hast. Derfor har regeringen nu pålagt 
folkekirken, at kirkegængere skal fremvise Corona pas, hvis 
der er mere end 100 mennesker i kirkerummet. Vi må gerne 
være mere end 100 mennesker, men der skal som sagt blot 
fremvises Corona pas. Det skal der ikke, hvis vi er under 100 
mennesker. Således er forholdene i skrivende stund, men det 
kan jo ændre sig. Jeg opfordrer derfor alle til at gå ind på Sen-
geløse Kirkes hjemmeside på www.sengeloesekirke.dk for at 
følge med i eventuelt nye restriktioner. Husk også for en sik-
kerheds skyld at tage Corona passet med i kirke juleaften.  



 

Kirkelig vejviser 
 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 

Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Ellers efter aftale 
 
 

Gravstedvedligeholdelse 
Graver Gunner Andersen 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
 
 

Sekretær for sognepræsten 
Maria Ditlev Rosenvinge 
Alle henvendelser sker via  
sognepræsten. 
 
 

Formand for menigheds- 
rådet Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.dk 
 
 

Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 
 

Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 
 
 

Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 
43 99 50 24 
 
 

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 

oplever, at livet kan være 
sværere, end vi kan finde ud af. 
Vi vil gerne opleve mere af 
Guds fred, uden vi måske helt 
ved, hvad det betyder. Jeg 
forestiller mig, at Guds fred må 
have at gøre med en nærmest 
paradisisk tilstand. Den må 
føles som at blive grebet af den 
største glæde og lykke. Der er 
ingen konflikt, ingen uro, ingen 
uvenskab ingen uopfyldte 
længsler eller uforløst sorg og 
smerte. Alt er godt. Enhver 
negativ tanke er visket ud, de 
dårlige følelser er forvandlet til 
godhed, krigene er forstummet, 
ethvert mørke i verden og i min 
egen miserable sjæl er oplyst 
med Guds lys. 
Hvis det er sådan, Guds fred er, 
svarer den langt fra til den 
virkelighed, vi kender. 
Budskab og menneskers 
erfaring med en urolig verden 
modsiger hinanden.  Også på 
en juleaften som i år, hvor 
mange drømmer om den 
perfekte jul med glæde og fred 
og god julestemning. Der er på 
den ene side budskabet om den 
vældige Gud, Fredsfyrsten der 
lader sig føde julenat i 
skikkelse af et lille 
menneskebarn. Med barnet 
kommer gudsfreden ind i 
verden. Og på den anden side 
erfarer mennesket verden og 
livet ufredeligt og uretfærdigt. 
Mange mennesker har det 
svært. Der er - som Esajas 
beskrev verden og livet 
dengang - også i dag larmende 
støvletramp og bevæbnede 
mennesker der marcherer i 
takt. Der er Coronapandemi og 
klimaudfordringer, der spreder 
død og utryghed. Der er 
minkfarmere, der har måtte 
masseaflive deres dyrehold. 
Det er ind i den verden vi 
kender, hvor alt ikke er fryd og 
gammen, at budskabet lyder 
om Guds fred på jorden. 

Det fantastiske ved julens 
budskab er, at barnefødslen i 
Betlehem ophæver den vældige 
modsætning mellem Guds fred 
og verdens og menneskesindets 
ufred. Ikke sådan at forstå, at 
ufreden forsvinder. Men sådan 
at forstå, at Guds fred har 
større magt end verdens og 
menneskesindets ufred. 
Med gudsbarnets komme til 
verden grundlægges en helt ny 
verdensorden, hvor Guds fred 
og retfærdighed skal herske til 
evig tid. Det kunne man ikke 
vide dengang, hvor gudebarnet 
endnu var et nyfødt barn.  Men 
efterhånden som han voksede 
til, stod det klart, at al magt i 
himlen og på jorden er givet til 
ham. Ikke til kejseren i Rom 
eller til magtfulde mænd i vor 
tid, og heller ikke til sygdom 
og død. Guddomsmagten 
kommer med gudebarnet, og 
han forvalter ikke sin magt for 
egen vindings skyld, men til at 
grundlægge en ny 
verdensorden med fred og 
retfærdighed. Og i den 
verdensorden er det ikke 
døden, der er den yderste 
grænse for menneskelivet, men 
opstandelsen. Det ved vi i dag, 
fordi vi kender hele historien 
om Jesu fødsel, hans liv, død 
og opstandelse. Julens budskab 
om gudefødslen og påskens 
budskab om hans opstandelse 
fra de døde, skal derfor 
forkyndes sammen. 
 
I den nye verdensorden har 
mennesket stadig sin frie vilje 
og magt. Men Gudebarnet har 
magt til at frelse hele verden. 
Der er menneskers historie om 
en ufredelig verden og et 
ufredeligt menneskesind, og så 
er der Guds historie, som 
skænker verden og ethvert 
menneske sin fred og 
retfærdighed. Vær derfor ikke 
bange. Frygt ikke, som Herrens 

engel sagde til hyrderne, da de 
kom ind fra marken for at se 
barnet. Det var de samme ord, 
englen sagde til de tre kvinder, 
der påskemorgen kom ud til 
Jesu grav og så, at han var 
opstået fra de døde. Budskabet 
er klart: Guds fred er med dig. 
Frygt derfor ikke. Verdens 
gang og menneskets historie er 
i Guds hånd. Så uanset hvor 
uroligt vort liv måtte være, kan 
vi hvile i tillid til, at alt er i 
Guds hånd. Det ender godt. 
Som det gik Jesus, skal det gå 
med dig og med mig – vi skal 
leve og dø, og til sidst skal vi 
opstå til evigt liv med Gud og 
de mennesker der er gået foran 
os. Frygt derfor ikke, hvor 
mørkt det end ser ud. For 
gudebarnet er kommet, og da 
han voksede til, sagde han om 
sig selv: Jeg er verdens lys, den 
som følger mig skal aldrig i 
evighed vandre i mørke. Er det 
så muligt at leve et 
menneskeliv med Guds fred i 
hjertet midt i en ufredelig 
verden og på trods af sorg og 
smerte?  Ja, hvis man kan gøre 
gudebarnets historie til sin 
egen i tillid til, at som det gik 
ham, skal det også gå mig. Og i 
tillid til at nu er nøden og 
døden overvundet, selvom den 
ikke er forsvundet. 
Guds fred omfatter visheden 
om, at verdens gang og 
menneskers liv er i Guds hånd, 
og det hele ender i 
opstandelsens lys, hvor alt er 
godt. Så må indgangen til 
denne juleaften være at fortælle 
om det glædelige budskab og 
give hans lys videre, så uanset 
hvor miserabel man føler sig, 
så får man rakt Guds fred som 
et lysende Paradis fuld af 
kærlighed. Jeg ønsker alle en 
rigtig glædelig og fredfyldt jul. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

De ni læsninger 

Søndag den 12. december  

kl. 17.00 
3. søndag i advent inviterer vi til De ni læsninger, som er en 
meget smuk musikgudstjeneste, i hvilken der er en veksel-
virkning imellem læsninger fra Biblen, musik og sang.   
Læsningerne handler om menneskets skabelse og syndefald, 
og om Guds profeter i Det Gamle Testamente der profeterer, 
at Messias skal komme for at frelse mennesket. Fortællingen 
slutter med juleaftens evangelium, hvor vi fejrer, at Messias 
nu er kommet i skikkelse af et lille menneskebarn. Hele den-
ne skønne julefortælling er krydret med musik og sang, som 
udføres af Signe Spang Colding (sopran), Marie Højlund 
(mezzosopran) og Dmitri Egholm (orgel). De vil bl.a. opføre 
arier fra Juleoratoriet af Camille Saint-Saëns.Vi skal selvføl-
gelig også synge et udvalg af de dejlige julesalmer. Så er der 
ikke andet at gøre end at komme og slå sig ned, folde ørerne 
ud, nyde det, lade rengøring og indkøb vente og give julefre-
den lov til at sænke sig i en travl tid. Alle er naturligvis vel-
komne! Kirkebilen kører. 

Denne aften holder vi en stemningsfuld gudstjeneste med gode 
ord, smuk musik og lysprocession. Lysmessen er både en mar-
kering af Jesu lys i verden og af forårets lys i vintermørket.  
Årets korteste dag er passeret, halvdelen af vinterhalvåret mel-
lem den 1. november og den 1. maj er gået, og lyset er stærkt 
på vej tilbage. 
Det vil vi fejre med en lysmesse, hvor lyset bæres frem i 
procession af konfirmanderne. 
Der vil ved denne gudstjeneste blive sunget fra såvel 
salmebogen som fra højskolesangbogen. 
Alle er som altid velkomne. 

Lysmesse onsdag den 2/2 2022 kl. 19.00 



Julekoncert med Koret Facett 
lørdag den 18. december kl. 15.00 
Kom i julestemning med Koret Facett under ledelse af Morten 
Møllemand! Koret synger en lille buket af klassiske sange af 
Whitacre, La Cour og Gade samt danske julesalmer og 
julecarols fra Frankrig, England, Tyskland, Hawaii og 
Grønland. Og så vil der selvfølgelig også være lejlighed til at 
synge med på fællessalmer.  
Efter koncerten inviteres alle til et juletraktement med glögg 
og æbleskiver i sognegården. Der er gratis adgang til 
koncerten.  

Denne eftermiddag vil sogne-
præst Merry Lisbeth Rasmus-
sen bringe to af vores store, 
kristne tænkere Søren Kierke-
gaard og K.E.C. Løgstrup i 
samtale med hinanden, som 
har tænkt dybe tanker om 
godhed og den store kærlig-
hed. Ind imellem ordene skal 
vi synge nogle af julens sal-
mer, og så skal vi selvfølgelig 
have gløgg og æbleskiver. 
Kærligheden er det største i et 
menneskes liv. Når vi møder 
den, skal den markeres med 
ringe, højtideligheder, løfte og 
fest. Alligevel er vi i Danmark 
knap 1,2 millioner voksne 
singler, og over 50 % af ind-

gåede ægteskaber ender i 
skilsmisse. Hvorfor er det så 
svært med den godhed og 
kærlighed, som vi alle håber 
på og ikke kan leve foruden?  
Begge tænkere er enige om, at 
mennesket ikke er herre over 
kærligheden. Kærligheden er 
en lidenskab, der griber os, 
eller også gør den ikke. Men 
de er meget uenige om, hvor-
dan og hvorfor godhed og 
kærlighed opstår mellem 
mennesker: ægtefolk, kære-
ster, venner, familiemedlem-
mer eller blot mennesker man 
møder på sin vej til Daglig 
Brugsen. Kierkegaards og 
Løgstrups tanker har stadig 

samfundsrelevans i dag, hvor 
vi lever i en tid med udbredt 
individualisme.  
Men mennesket er ikke skabt 
til at leve alene. Vi lever altid 
i relationer, hvor godhed og 
kærlighed, men også det mod-

satte er afgørende for, om 
forholdet kan bestå. 
Der er gratis adgang til arran-
gementet. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Højskoleeftermiddag med sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen om Kierke-
gaard og Løgstrup onsdag den 15. decem-
ber kl. 14.30   

I denne udgave af Sengeløse Nyt skal der annonceres 2 aftener 
i Onsdagsklubben. Den første er 
onsdag den 5. januar kl. 18.00.  Aftenens menu er laks med 
hollandaisesauce. Den næste aften er 
onsdag den 9. februar, hvor vi skal spise hamburgerryg med 
tilbehør 
Til middagen hører som altid et glas vin, en øl eller en vand. 
Efter middagen er der kaffe og te med kage. Hele traktementet 
koster 75 kr., som man betaler på dagen. Onsdagsklubben er 
for enker, enkemænd og andre der bor alene, som har lyst til at 
være sammen om et måltid. Onsdagsklubben mødes 
hver første onsdag i måneden kl.18.00 i Sognegården 
Landsbygaden 68. Stemningen er snaksom og meget 
hyggelig, og der plejer at være en stor flok. 
Hvis du vil vide alle datoerne på Onsdagsklubben det 
kommende år, kan du gå ind på vores hjemmeside på 
www.sengeloesekirke.dk under aktiviteter og dernæst under 
Onsdagsklub. Her står datoer og menu. Man kan også få en 
folder, når man kommer til sognegården eller kirken. Kunne du 
tænke dig at være med, skal du tilmelde dig hos Merry Lisbeth 
Rasmussen senest den 2. januar og den 6. februar på tlf. 43 99 
50 24 eller på e-mail: LRAS@KM.DK.  

Julegudstjenesten den 25/12 kl. 11.00 
 

Juledags gudstjenesten plejer altid at 
være en smuk og højtidelig 
gudstjeneste. Juleaftens julemad er 
fordøjet, og gaverne er pakket ud. 
Kom derfor i kirke og syng med på 
de smukke klassiske julesalmer. 
Mezzosopran Marie Højlund og 
violinist Anna Egholm vil sammen 
med kirkens organist Dmitri Egholm 
opføre arier fra J. S. Bachs 
”Juleoratorium” og G. Fr. Händels 
”Messias”. Efter gudstjenesten skal 
vi nyde et glas portvin og en 
julekage i våbenhuset og ønske 
hinanden en glædelig jul.  

Nytårsgudstjenesten den 1. januar kl. 14 

Den 1. januar vil vi fejre det 
nye års begyndelse med en 
festlig nytårsgudstjeneste 
med gode ord og smuk musik 

og sang. Trompetist Andreas 
Juul vil sammen med kirkens 
organist Dmitri Egholm spille 
flot og festlig musik.  
 
Efter gudstjenesten skal vi 
have et glas crement og en 
kransekage og ønske hin-
anden et godt og 
lykkebringende nytår. 



 


