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Næste nummer 

udkommer 
13. 14. august 2022 

 

Deadline 

2. august 2022 

Sengeløse Skytteforening  

eksisterer i bedste velgående 

Læs i avisen  
Sognerejse til  

Færøerne 

 
Kurt Søborg 
er gået bort 

Sengeløse 
Bylaug mangler 

hjælp 

Og meget mere 

Næste nummer 

udkommer 
9–12 marts 2023 

 

Deadline 

28. februar 2023 

Sengeløse Skytteforening, 
der holder til på Spangåvej 
10, Sengeløse afholdt 
onsdag den 14. december 
juleafslutning, hvor der blev 
serveret sildemader og 
smørrebrød. 
Der deltog 26 personer i 
juleafslutningen, der afslut-
tede år 2022. 
Skytteforeningen har en 15 
meter skydebane med 7 
standpladser, og der kan 
skydes med  luftvåben, 
caliber 22 samt 9 mm og 
derover. 
Klubben råder over 
luftpistol, luftriffel, pistoler 
og rifler i caliber .22 samt 
pistoler til 9 mm am-
munition. 

Der er pt. 42 medlemmer i 
alderen 10 år til 77 år, og 
som det ses, er det en sport 
for alle aldersgrupper. 
Prisen for at være medlem er 
kr. 100 om året i alderen op 
til 16 år.  

Over 16 år koster det kr. 300 
om året. 
Ønsker man at skyde med 
caliber .22, er prisen kr. 30 
for skiver og 25 patroner til 
riffel. Til pistol er prisen kr. 
40 for skiver og 35 patroner. 
 
Alle er velkomne til at 
komme og prøve at skyde 
som gæsteskytte. Her skal 
der kun betales for skiver og 
patroner. 
Skytteforeningen har åbent 
hver onsdag, og sæsonen 
starter op igen onsdag den 4. 
januar 2023 kl. 1900 
 
 

På bestyrelsens vegne 
Peter Stryhn 

Tlf. 41 57 11 35 
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Sengeløse  

Gymnastik- og Idrætsforening 
 

Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                        6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                             3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene:    Mille Miertz,                                                   25366567 
 

Fodbold:    Mikkel Rune Nielsen                                      31313303 

 
Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
  

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: sbtf@sbtf.dk  
 

Hjemmeside  www.sbtf.dk 

 

Sengeløse Bylaug 

 
Formand Per Hammel Tlf. 40 53 33 71 

kontakt@sengeløsebylaug.dk 

 26215095 

Jan Boholdt 

Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Anne-Kristine Holm  &   

  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

 

 

 Kurt Søborg 
  

afgik om aftenen den  

6. februar ved døden. 
 

Han blev født den  

1. marts 1928 og opnåede 

den høje alder af 94 år. 

Man kan godt kalde Kurt en 
livsnyder. Han elskede sam-
talen og den gode historie.  
Ingen kunne som han for-
tælle en anekdote og afleve-
re pointen på det rette sted, 
og han elskede at få andre 
til at le. 
Sammen med sin hustru 
Helena deltog han i alt kul-
turliv i Sengeløse. 
Kurt var i årtier fast med-
lem af Mandagsaftener, 
hvor han engagerede sig 
ivrigt i foredragene.  
I mange år var han desuden 
medlem af menighedsrådet 
og var en tid kirkeværge.  
I en periode arbejdede Kurt   
som postuddeler i vores 
lokale brugs, hvor han oven 
i købet udnævnte sig selv til  
stolt Postmester. 

 

Kurt var en god iagttager og 
skrev gerne artikler herom i 
den lokale avis ’Sengeløse 
Nyt’. Denne havde han selv 
taget initiativet til at starte, 
og han var en trofast medar-
bejder i avisens redaktion. 
Ved redaktionsmødet til 
denne udgave sad han på 
sin vante plads og gav sit 
besyv med.  
 

Efter Helenas død fik Kurt 
en god veninde i Monika, 
som fik ham til at blomstre 
op, og hun var ham en god 
støtte til det sidste. 
 
 

Redaktionen mindes Kurt 
med taknemmelighed.  

Æret være hans minde.  



 
 
 
 Andehuset skal gøres rent 
og måske have lidt maling 
inden andefamilien flytter 
ind. 
 

Vi kan tilbyde waders og 
maling. Storkereden bag 
vandværket skal gøres lidt 
lækker, så vi igen kan 
tiltrække en han, der kan 
godkende den og lokke en 
hun til. Vi har haft besøg 
af storke 2 gange. Hvis 

nogen har adgang til en 
lift eller teleskoplæsser, så 
vi kan komme derop, så 
sig til. Det haster. 
 

Har du lyst til at gøre lidt 
for din by, så sig endelig 
til. Det hele kan ikke gø-
res med snak. Der skal 
også lidt praktisk hjælp 
til.  
Kontakt Per Hammel  
Tlf.: 40 53 33 71 

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

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

  

Sengeløse Bylaug mangler 

  

  

  

  

  

Alle ugens dage kl. 11.00 - 20.00 
Ring til 5378 5656 og bestil  

Besøg restauranten                         
Taastrup Hovedgade 64 

 



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 

Sengeløse Vest - Husk fjernvarme-tilmelding, 

hvis I vil ha' gratis tilslutning. 
Jeg har skrevet om det tidligere, men det er vigtigt, at I får tilmeldt jer inden februar bliver 
til marts, hvis I vil benytte jer af kampagnetilbuddet om gratis tilslutning til fjernvarme. 
  
Det er jeres suveræne afgørelse, hvad I vil vælge af fremtidig varmekilde, men at Natur-
gassen bliver udfaset, er et faktum, så noget skal I vælge for at kunne holde varmen i de 
kolde måneder. 
  
Høje Taastrup Fjernvarme har uddelt informationsmateriale i den vestlige del af Sengeløse 
(etape 1) for et par måneder siden, hvor de boliger, der er omfattet af etapen, har fået et 
kampagnetilbud om gratis tilslutning, hvis man underskriver en fjernvarmeaftale inden den 
28. februar 2023. 
  
Lige nu har ca. 60% af boligerne underskrevet en fjernvarmeaftale, men der er jo stadig tid 
til at gøre det og dermed ikke betale et tilslutningsbidrag på ca. 25.000 kr.  
  
Derfor indrykkes denne REMINDER i Sengeløse Nyt. 
  
De boliger i Sengeløse, som er omfattet af kampagnetilbuddet, er ejendomme beliggende 
på følgende adresser: 
 
 Bondehøjvej 1-5 - Bruunsvej - Dyssevej - Håndværkerbakken - Industribakken -
 Kirkestien 
 
Landsbygaden 35, 68 og 70 - Midtervej - Ryvej - Spangåvej - Stendiget - Ved Kæret 4 
og 17-31 
  
Måske har I nogle spørgsmål, I lige vil ha' svar på inden beslutningen træffes, så kontakt 
endelig Høje Taastrup Fjernvarme på 43 55 30 10 eller send en mail på htf@htf.dk.  

Hugo hammel 
Byrådsmedlem 

  
  
  
  
  
  
  
  

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



 



Mandag 13. februar 2023, kl. 19.30. 
Foredragsholder Lone Veng 
Mercy Ships 

Lone Veng er frivillig foredragshol-

der og medlem af Mercy Ships besty-

relse og vil med fortællinger og bille-

der fortælle de livsforvandlende hi-

storier fra hospitalsskibene Global 

Mercy og Africa Mercy med publi-

kum.  

I sammenlagt ti måneder ligger hospitalsskibene Global 

Mercy og Africa Mercy ved kaj i hver sit værtsland. I den 

periode vil omkring 2.000 lokale patienter modtage gratis 

operationer. Africa Mercys tandklinik på land og Global 

Mercys tandklinik på skibet vil behandle i omegnen 8.500 

patienter. Det er omtrent 10.000 mirakler på ti måneder.   

Udover at tilbyde gratis behandling og operationer træner 

Mercy Ships lokale fagpersoner og renoverer sundhedskli-

nikker, som bruges af skibe-

nes personale, mens skibene 

ligger i havn. Disse faciliteter 

og de lokale fagpersoner, der 

har gennemgået et trænings-

forløb, er med til at opbygge 

landet, hvilket gavner lokalbe-

folkningen også efter skibene 

er sejlet videre.  

 

 

Mandag 20. februar 2023, kl. 19.00, 

Carsten U. Larsen, mag. art. nordisk arkæologi 

Tiden før skriften, sten-, bronze- og jernalderen 
  
I mere end 12.000 år har der 

levet mennesker i Danmark. 

I de sidste 1000 år har vi kunnet 

læse og tolke de skriftlige kil-

der. For de første 11.000 år har 

vi ”kun” de materielle efterla-

denskaber i form af genstande, 

bopladser, gravhøje, mosefund 

etc. Dem anvender arkæologer-

ne til at fortælle om forhistori-

ens samfund. 

Foredraget giver et overblik 

over sten-, bronze- og jernalde-

ren med nogle præsentationer af tidernes skiftende beboel-

ser, gravskikke og ofringer.  Der vil være rig lejlighed til 

spørgsmål. 

Carsten er arkæolog og har arbejdet på Nationalmuseet i 

mere end 25 år.  

Mandag 27. februar 2023, kl. 19.00 

Klaus Mynzberg 

Vikingelandsbyen i Albertslund. 

Klaus er daglig leder af vikingelandsbyen, som er et histo-
risk værksted, som ligger med en smuk udsigt over Store 

Vejleådal. 
Han er uddannet tømrer og natur-
vejleder og har været ansat i vi-
kingelandsbyen siden 2005.  
Landsbyen er specielt indrettet til 

besøg af skoleklasser, hvorfor der 

kun er åbent i skoletiden. Besø-

gende er dog altid velkommen til 

bare at gå en tur i området. Sidste 

nyt er Vikingebroen mellem vi-

kingelandsbyen og Kroppedal 

Museum.  

 

Denne aften afholdes  

Mandagsaftenernes årlige generalforsamling, 

derfor er mødetiden kl. 19.00.  

Bestyrelsen siger tak for i år  

og på gensyn i 2023-2024 

  

  
Klinik for fodterapi 
ÅbentSengeløse bylaug  
mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 30313622  

  
Hermed kommer foromtalen af de sidste tre foredrag i denne sæson.   

De foregående 11 er alle forløbet på bedste vis, til trods for at Fritidshuset ikke er det mest egnede til foredrag, men tak-

ket være medlemmernes indsats med borde og stole, Ole Lyds uvurderlige hjælp med AV-midler og folkene i køkkenets  

flotte servering af kaffe og hjemmebag, så har det været en fin sæson med et besøg på 30-50 medlemmer og gæster.  



 

Det er meget sjældent, at 

der ændres i vores meget 

gamle kalenders helligda-

ge. Det er et farligt områ-

de, hvor reformatorens 

gerning står tilbage uden 

umiddelbar opbakning i 

befolkningen. Derfor er 

det også interessant at se i 

de gamle kilder. 

Der er ikke foretaget no-

gen ændringer i vores ka-

lenders helligdage i Dan-

marks demokratiske histo-

rie, som tog sin spæde be-

gyndelse med grundloven 

d. 5. juni i 1849.  

Man skal dog være en me-

get blind historiker, hvis 

man køber den udlægning 

af Danmarks historie. I 

mine øjne begyndte demo-

kratiet først at få betyd-

ning i 1901, da vi fik sy-

stemskiftet.  

Dronning Margrethes tip-

oldefar og kronprins Fre-

deriks tiptip-oldefar Kong 

Christian d. 9. havde i 

samfulde 38 år personligt 

stået i vejen for, at folkets 

stemmeafgivelse skulle få 

væsentlig indflydelse på 

landets styre.  

Danmark kan først begyn-

de at kalde sig et demokra-

tisk land efter grundloven 

af 1915. Den gav stemme-

ret og ret til at opstille til 

valg til næsten hele be-

folkningen, da kvinder og 

ansatte m. fl. fik disse ret-

tigheder.  Med den grund-

lov fik vi en god begyndel-

se på det, der skulle blive 

et lille mønsterdemokrati i 

verden.  

Fuldbyrdelsen kom dog 

først i 1919, da Folketing 

og Landsting vedtog, 

at  afstemningerne til of-

fentlige valg skulle være 

hemmelige.  

Dermed var det slut med, 

at magtfulde personer i 

lokalsamfundet blev ud-

valgt af valgkredsens of-

test højrepolitikere (i vore 

dage Det Konservative 

Folkeparti) prydet med 

kongelige ordner til nær-

mest enevældigt at afgøre, 

hvem der var valgt i en 

håndsoprækning på store 

offentlige pladser i valg-

kredsen.  

Disse ofte farceagtige af-

stemninger umuliggjorde 

jo demokratiske valg. Der 

skulle dog en endnu vigti-

gere ændring til, før demo-

kratiet begyndte at virke 

efter hensigten: Nemlig   

valgkredsene.  

Før 1919 stemte vi britisk, 

d.v.s i enkeltmandskredse. 

Kun vinderen blev valgt. 

Alle de andre stemmer var 

spildt. Hvis for eksempel 

fem kandidater stillede op 

og tre fik 20% hver, en fik 

19% og den sidste fik 

21%, så vandt sidstnævnte 

mandatet og alle de andre 

stemmer var spildt.  Tænk 

engang! Dette valgsystem 

er stort set det eneste i hele 

det gamle Britiske Imperi-

um inkl. USA.  

Hos os valgte vores ledere 

at gøre valgkredsene lige 

store. Systemet med kreds-

mandater og tillægsman-

dater blev også indført. Nu 

talte alle stemmer med. Se 

det virkede for demokrati-

et.  

Før 1919 var nogle valg-

kredse otte gange større 

end andre. Dette misfor-

hold blev rettet med de 

nye tillægsmandater. Med 

disse ændringer havde 

Danmark  endelig fået et 

politisk system, der kan 

kaldes et repræsentativt 

demokrati. 

Dette repræsentative de-

mokrati har aldrig  før nu 

vovet at ændre ved vores 

kirkelige kalender eller 

vores helligdage. Vores 

nye regering mener tilsy-

neladende, at alt i denne 

verden blot er et felt på en 

eller anden djøfers regne-

ark. Også gammel kultur-

arv som Storebededag som 

helligdag.  

Den udøvende magt, rege-

ringen, forsøger nu at sløj-

fe Storebededags status 

som helligdag.  

 

Begrundelsen for dette 

indgreb er nøjagtig den 

samme, som blev fremført 

under enevælden. Det er et 

ønske om at øge arbejdsti-

den for alle ansatte og der-

ved øge statens og virk-

somhedernes indtjening.  

 

Storebededag 1686. 

Den højtlærte og dygtige 

administrator biskop i 

Roskilde Hans Bagge 

skrev på foranledning af 

kong Christian d. 5. i 1686 

et udkast til en lov, som 

skulle afskaffe nogle bede-

dage og samle dem på én 

bededag. Hans Bagge fo-

reslog at afskaffe en lille 

håndfuld hellige bededage 

spredt over året til en hel-

lig bededag, som skulle 

være den femte fredag ef-

ter påske. Kongen bifaldt 

forslaget og underskrev 

det. Dermed var det lov. 

Det er den dag, som hur-

tigt fik navnet Storebede-

dag.  

Den har altså været en del 

af vores kultur i 337 år. 

Formålet var at øge ar-

bejdstiden og dermed ind-

tægterne for staten og 

virksomhederne. Det ar-

bejdende folk fik intet for 

de tre ekstra arbejdsdage. 

 

Helligdagsreformen  

I 1770 begyndte Danmarks 

to mægtigste mænd efter 

kongen, Christian d. 7. at 

arbejde for en ændring i de 

kirkelige helligdage. Og 

de tog hårdt fat. Det var 

Schimmelmann og Berns-

dorf. De var begge hoved-



rige. De ejede begge enor-

me godser og førende 

virksomheder som fx sla-

vehandel og sukkerplanta-

ger ude  i Dansk Vestindi-

en.  

De var også de ledende 

medlemmer af kongens 

råd og styrede i praksis 

landenes ledelse for den 

sindsyge konge. Den lov, 

som de med kongens un-

derskrift fik vedtaget. 

medførte de største æn-

dringer i kirkens helligda-

ge siden de første år efter 

reformationen i 1536.  

Ni helligdage blev helt 

fjernet. Det var tredje på-

skedag, tredje pinsedag, 

tredje juledag, Helligtre-

kongersdag, Maria Ren-

selsesdag, Sankt Hans 

dag, Maria Besøgelses-

dag, Mikkelsdag og Alle-

helgensdag. To helligdage 

blev flyttet til søndage, 

der jo i forvejen var hel-

ligdage. Så udløste de ik-

ke en fridag. Det var Ma-

ria Bebudelsesdag og Tak-

sigelsesdagen for Ilde-

brandens Dæmpelse 23 

oktober, som blev flyttet 

til førstkommende søndag 

efter 23. oktober. Denne 

reform gjorde 11 helligda-

ge til 11 arbejdsdage.  

Kongen underskrev ruti-

nemæssigt loven. Det ar-

bejdende folk fik intet 

ekstra for den store for-

øgelse af deres arbejdstid.  

Dette skete under stavns-

båndet, som var gældende 

fra 1733 til 1788. I mange 

historiebøger står, at Stru-

ense var ophavsmand til 

denne reform, men han 

havde ikke noget med den 

at gøre. 

Niels E. Larsen 

Sengeløse plejehjem  
gentog succesen med  
julebazar 
 
Der blev afholdt julebazar lørdag d. 19/11-22 kl. 14-16, hvor 
der var salg af juleting, nisser, juledekorationer, aloe vera, 
smykker og sko.  
Der var også salg af gløgg og æbleskiver. 
Den store tombola var der også med flotte gevinster. 
Der var mange besøgende, som købte en masse. Alt overskud 
går til beboerne, så de kan få nogle dejlige oplevelser i 2023. 
 
En kæmpe tak skal lyde til Sengeløse venner, som gør en 
kæmpe indsats for, at vi kan afholde en fantastisk julebazar.  
 
Tak for besøget til alle der kom. 
 
 

Besøg af Sengeløse skole 
 
Sengeløse plejehjem var så heldig at få besøg af skolens Lu-
cia-optog d. 13/12-22 
De var så søde og smukke. De valgte at spise frokost på ple-
jehjemmet blandt beboerne. De spiste kage, som var doneret.  
 
Beboerne var så heldige at få et håndskrevet julekort fra 4. 
klasse, hvor de havde skrevet søde ord, tegnet en tegning 
eller klippet fine julefigurer ud.  
 
Dagen efter fik plejehjemmet besøg af 8. klasse, som kom og 
julehyggede med beboerne. Der blev snakket, spillet spil og 
lavet juledekorationer.  
 
Nogle rigtige dejlige dage med unge og ældre der hyggede 
sig sammen  



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 
 
 
Seksagesima 
12. februar kl. 10.00 
Markusevangeliet 4, 1-12 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
Fastelavn 
19. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 3,13-17 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
Kaffe og fastelavnsboller i 
Kirken 
Kirkebilen kører. 
 
1.søndag i fasten 
26. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 4, 1-11 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
2.søndag i fasten 
5. marts kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 15, 21-
28 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
3.søndag i fasten 
12. marts kl. 10.00 
Lukasevangeliet 11, 14-28 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
Midfaste 
19. marts kl. 10.00 
Johannesevangeliet 6, 1-15 
Johanna Røjkjær Daugaard 
 
Mariæ Bebudelsesdag 
26. marts kl. 10.00 
Lukasevangeliet 1, 26-38 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
 
Kirkebilen bestilles hos 
sognepræsten på  
tlf. 43 99 50 24 
senest dagen før kl. 12.00 
 

 

Kunne du tænke dig at 
komme med på en tur til 
det storslåede Færøerne, 
som ligger i det vilde At-
lanterhav imellem Norge 
og Island? Så meld dig til 
denne rejse fra den 12. – 
17. september 2023. Færø-
erne er blevet kendt for sin 
storslåede og barske natur 
og for den fine og omfat-
tende kunst trods den lille 
befolkning på godt og vel 
52.000 mennesker. Der er 
plads til 25 rejsende. Sog-
nepræst Merry Lisbeth 
Hammer Rasmussen er 
rejseleder. Hun er selv 
halvfæring, har en stor fa-
milie på Færøerne og har 
derfor haft sin gang i det 
lille ø-rige igennem årene. 
Vi skal på rejsen bl.a. se på 
nogle af de færøske kunst-
malere, besøge den ver-
denskendte forfatter, Willi-
am Heinesens hus, se den 
storslåede skulptur af sæl-
kvinden, som står så dra-
matisk på Kalsoy med ryg-
gen mod det brusende At-
lanterhav, og vi skal opleve 
den færøske natur og meget 
mere. 
 
Planen for rejsen ser sådan 
her ud.  
Dag 1, tirsdag den 12. 
september: 
Ankomst til Færøerne kl. 
13.40. Flyveturen tager 2 
timer og 25 minutter. 
Ankomst til Thorshavn, 
Færøernes hovedstad. Vi 
ser lidt på byen i eftermid-
dagstimerne. 
Om aftenen sejler vi fra 
Thorshavn til Færøernes 
sydligste Ø, Suduroy. 
 
Sejlturen varer 2 timer. Vi 
kommer til at sejle forbi 
øerne Sandoy, Store Dímun 
(her er bare to familier bo-
sat) og den ubeboede Lílle 

Dímun. Ved ankomsten til 
Suduroy kører vi til bygden 
Tvøroyri, hvor vi skal bo på 
Hotel Tvøroyri. 
Dag 2, onsdag den 13. 
september 
Vi bliver fragtet rundt på 
den smukke Ø i bus med 
egen chauffør. Vi skal køre 
en tur til fyrtårnet i Akra-
berg, Øens sydligste punkt, 
og vi skal besøge Ruth 
Smiths Kunstmuseum i 
Vágur, hvor vi skal høre 
lidt om hendes historie som 
kvinde i det færøske sam-
fund og som en af de bety-
deligste kolorister i nordisk 
billedkunst. Hendes historie 
er meget gribende. Det var 
ikke let på hendes tid at 
være kvinde, uinteresseret i 
huslige pligter og med en 
brændende lidenskab for 
kunsten. Hun døde allerede 
som 45-årig i 1958, da hun 
svømmede en tur i havet 
ved Vágur. Men i hendes 
korte levetid opnåede hun 
alligevel at sætte sit præg 
på kunsthistorien. 
Vi kører videre gennem de 
historiske bygder Porkeri 
og Fämjin, hvor vi skal se 
kirken og Færøernes første 
flag.  Det Færøske flag blev 

Sognerejse til Færøerne 

Søndag efter  
Hellig 3 konger 
15. januar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 2, 1-
11 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 

 
3.søndag efter Hellig 3 
konger 
22. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 8, 1-
13 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 

 
Sidste søndag efter Hel-
lig 3 konger 
29. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 17, 1
-9 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 

 
Septuagesima 
5. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 20, 1
-16 
Thomas Laurberg Vedel 

 
Seksagesima 
12. februar kl. 10.00 
Markusevangeliet 4, 1-12 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 

 
 
Kirkebilen bestilles hos 
sognepræsten på  
tlf. 43 99 50 24 
senest dagen før kl. 
12.00 

 

Andre gudstjenester og handlinger 
22. februar kl. 13.30, gudstjeneste på Sengeløse Plejehjem 
22. marts kl. 13.30, gudstjeneste på Sengeløse Plejehjem 
23. marts kl. 13.00, andagt på Bostedet Holme 

Meddelelser 

• 7. marts kl. 19.00, menighedsrådsmøde kl. 19.00 på 

præstens kontor 

• Sengeløse Kirke har en hjemmeside, hvor du kan se 

hvad der sker, og hvornår det sker. 

www.sengeloesekirke.dk 
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ikke accepteret i første omgang af Danmark. Tre færøske stu-
derende havde lavet et forslag til flaget, fordi de ønskede, at 
Færøerne skulle være selvstændig. Under 2. verdenskrig var 
Færøerne besat af Storbritannien, og først her blev flaget aner-
kendt, men stadig ikke af Danmark - kun Storbritannien. Se-
nere hen, i 1948, blev flaget anerkendt af Danmark 
Vi kører videre af den naturskønne rute til Hvalba og den 
nordligste bygd Sanvik, hvor vi går en tur i den smukke natur, 
og om muligt ser kirken. 
Om aftenen tager vi færgen tilbage til Thorshavn og bliver 
indlogeret på Hotel Føroyar, et 4- stjernet Hotel med Spabad. 
Dag 3 – 4, torsdag og fredag den 14-15. september 
På Hotel Føroyar i Thorshavn har vi 3 overnatninger.  
I Thorshavn skal vi opleve følgende: 
Vi skal besøge den verdenskendte forfatter William Heinesens 
hus. Her møder vi hans søn Zacharias Heinesen, som selv er 
en kendt kunstmaler. 
Vi skal besøge Nordens Hus og se på Færøsk billedkunst 
Og Færøernes Kunstmuseum og Vidarlundin (Parken med 
skulpturer som tilhører museet) 
Vi skal på en guidet tur i den gamle bydel, Tinganes. Her blev 
en del af scenerne i "Barbara" filmet, en del af William Heine-
sens bøger foregår også her, og her finder vi også Lagtings-
pladsen, det ældste, godkendte, demokratiske tingsted i ver-
den. Allerede i år 850 e.Kr. havde alle mænd møderet til tinget 
- dette var direkte folkestyre i en verden, som ellers var styret 
af konger, fyrster og jarler. 
Vi skal selvfølgelig også besøge Thorshavns domkirke. 
Fra Thorshavn tager vi en tur til Kirkjubøur, som er Færøernes 
vigtigste historiske sted. 
Bygden er beliggende på Streymois sydvestkyst med udsigt til 
Hestur og Koltur. Gennem middelalderen var Kirkjubøur bi-
spesæde og dermed landets åndelige og kulturelle centrum. 
Her skal vi se Magnus- Katedralen, Olavskirken og Kongsgår-

den. Ved reformationen overgik den katolske kirkes jord (60 
% af Færøernes) til Kongsgården, hvor familien Patursson bor 
i 17. generation. For tiden bor Trondur Patturson, den ver-
denskendte glaskunstner der. Gården er Færøernes største, og 
Patursson-familien en af Færøernes berømteste. 
 
Dag 5, lørdag den 16. september 
Afgang efter morgenmaden med bus fra hotellet i Thorshavn 
til Klaksvik, som er den næststørste bygd på Færøerne. Den 
ligger på Nordoyars og er det vigtigste center for fiskeindu-
strien på Færøerne. Klaksvík kommune omfatter øerne 
Borðoy, Svínoy og Kalsoy. 
 
Vi skal overnatte i Klaksvik på Hotel Klaksvik, et 4-stjernet 
hotel. Fra Klaksvik sejler vi til øen Kalsoy. Ved ankomsten 
kører vi med bus til Trøllanes. Her skal de, som kan vandre en 
lille tur til Kallur Fyr. Det tager ca. 1-1,5 time hver vej. En 
lokal landmand guider os på den meget smukke tur. Vandretu-
ren er ikke vanskelig, og vi vil gå blandt får og det vilde fugle-

liv. Fyret ligger på den nordligste kant af øen; det høje og dra-
matiske landskab, der gør det til en virkelig betagende ople-
velse. Fra fyrets udsigtspunkt kan vi se kæmpen og heksen, 
der ifølge legenden forsøgte at trække Færøerne helt tilbage til 
Island. På den anden side af Kalsoy har vi udsigten til den 758 
meter høje Cape Enniberg - Færøernes nordligste punkt og en 
af verdens højeste klipper. I Trøllanes vil der være chance for 
at se lundefugle. Dette er også stedet på Færøerne, der blev 
brugt og omtalt i den nye 007 James Bond-film - No Time To 
Die 
 
Fra Trøllanes fortsætter turen til den smukke landsby Mikla-
dalur, hvor vi skal besøge Koppakonin (den mytiske sælkvin-
de). En høj, smuk bronzeskulptur som står så smukt og vildt 
ud mod det store Atlanterhav. Her skal vi selvfølgelig høre 
myten om denne ikoniske kvinde og stedet. 
De, som ikke har lyst til vandreturen ud til Kallur Fyr, kan 
blive i Mikladalur Cafe med den fantastiske udsigt til sælkvin-
den. 
Dag 6, søndag den 17. september 
Vi skal besøge den imponerende Christianskirke med plads til 
ca. 1000 mennesker. Først deltager vi i gudstjenesten, hvor 
min kusine er organist. Om muligt vil hendes kor deltage. 
Efter gudstjenesten skal vi have en rundvisning i kirken. Flere 
kendte kunstnere har været med til at udsmykke kirken. Glas-
maleriet i rosetvinduet, som kun kan ses udefra, er udført af 
den danske billedhugger Ulrika Marsen. Motivet er Kristus 
som verdens bærende kraft. Det store kirkerum får sit særlige 
præg af det altdominerende alterbillede, som er malet af den 
berømte danske kirkemaler Joakim Skovgaard. Maleriet fore-
stiller den store nadver.  
Døbefonten er 4000 år gammel, en hedensk offerskål, fundet i 
en kirkeruin i Nordsjælland. 
Om eftermiddagen er der afgang med bus til lufthavnen. Vi 
ankommer til Kastrup kl. 21.05. 
 
Den endelige pris på rejsen er endnu ikke beregnet, idet jeg 
fortsat venter på nogle oplysninger fra det færøske. Men rej-
sen kommer til at koste ca. 10.000 kr. Rejsedeltagere, som er 
bosiddende i Sengeløse Sogn, som også inkluderer Vridsløse-
magle og Vadsby, vil få et tilskud til rejsen. Tilskuddets stør-
relse bliver afgjort på det kommende menighedsrådsmøde. 
Når tilskuddet er trukket fra, vil rejsen koste et sted mellem 
8.000 – 9.000 kr. Det eksakte beløb vil fremgå i næste udgave 
af Sengeløse Nyt. Prisen inkluderer flyrejse, hoteller, færge-
billetter, transport med egen bus og chauffør på Færøerne, 
entréer, rundvisninger, morgenmad og aftensmad. Tillige 
dækker prisen et foredrag om Færøerne inden afrejse Man 
skal selv betale frokost og drikkevarer. 
Foredraget inden afrejse er torsdag den 31. august kl. 19.00 – 
20.30. Mere information følger, når vi kommer lidt tættere på. 
Hvis du har lyst til at komme med, kan du tilmelde dig hos 
mig på e-mail LRAS@KM.DK eller på tlf.: 43 99 50 24. For 
at kunne klare rejsen, må man være mobil. 
 

Merry Lisbeth Hammer Rasmussen. 

mailto:LRAS@KM.DK


 

Vi øver hver tirsdag kl. 
15.30 – 17.00 i Sengeløse 
Kirke, og selvom sæsonen 
er startet, kan du stadig nå 
at melde dig til på vores 
hjemmeside under fanen 
’Børnekor’. 
Til prøverne synger vi en 
masse dejlige sange og 
laver sjove lege. Der bliver 
også tid til at hygge lidt i 
pausen med saft og boller. 
Vi skal også optræde med 
nogle af de sange, vi øver, 
enten til arrangementer på 
Sengeløse skole eller i 

kirken. Vi synger mange 
forskellige sange – både 
klassisk og rytmisk – og 
har du en sang, du 
drømmer om at synge, så 
kom endelig med forslag! 
Har du lyst til at være med, 
så meld dig til på vores 
hjemmeside, og har du 
yderligere spørgsmål, så 
kontakt organist Dmitri 
eller 
kirkekulturmedarbejder  
 
                           Charlotte. 

Elsker du at synge? Og går du i 2. 

– 4.kl. på Sengeløse skole? 

Så kom og vær med i Sengeløse 

Børnekor! 

Dmitri Egholm                           Charlotte Fosner  

Tlf. 26 44 88 01                          Tlf.: 21 37 07 33 

Email: organist@sengeloesekirke.dk   

Email: kirkekulturmedabejder@sengeloesekirke.dk     

Koncert med violin og har-

pe lørdag den 4. marts kl. 

15.00 i Sengeløse Kirke 

Kom og hør en spændende koncert med de to unge og 
talentfulde musikere, Anna Egholm (violin) og Ale-
xandra Guiraud (harpe), som vil fylde kirkerummet 
med smuk og fortryllende fransk musik. Danskfødte 
Anna og franske Alexandra - begge succesfulde 
kunstnere på den internationale scene – vil opføre et 
program for violin og harpe med sprudlende og kon-
trastfyldt musik af bl.a. Camille Saint-Saëns (1835-
1921) og Jean-Michel Damase (1928-2013). Efter 
koncerten inviteres alle til et glas vin i våbenhuset. 
Der er gratis adgang til koncerten.  

Højskoleeftermiddag onsdag den 22. fe-

bruar kl. 14.30 i Sengeløse Kirke 

Til denne højskoleeftermiddag får vi besøg af en lokal, Lis 
Fausing, som vil holde et rejseforedrag med billedfremvisning. 
Lis Fausing arbejder indenfor biotechnology med kvalitet, salg 
og udvikling. Ud over det daglige virke har Lis siden 2008 
arrangeret private rejser for 10 – 14 personer til Bhutan, Nepal, 
Indien, Sikkim og Vietnam med hovedvægten på Bhutan. Lis 
har været i Bhutan 6 gange. 
Bhutan er en indlandsstat i Himalaya. Den ligger mellem Indi-

en og Kina og har et areal på 38.394 km² og et befolkningstal 
på 807.610 indbyggere. Hovedstaden og den største by hedder 

Thimphu. Turisterne er stadig få bl.a. på grund af landets spe-
cielle 

mailto:organist@sengeloesekirke.dk
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Tilmelding til babysalmesang og 

børnerytmik 

Ny opstart i Sengeløse Kir-
ke! Til marts starter baby-
salmesang (0-1-årige) og 
børnerytmik op for de 1-3- 
årige. Tilmelding til baby-
salmesang og børnerytmik 
sker via link på Sengeløse 
Kirkes hjemmeside under 
fanebladet ’aktiviteter’. Har 
du/I spørgsmål eller ønsker 
yderligere informationer, 
kontakt da kirkens Kirke- og 
kulturmedarbejder Charlotte 
Fosner på tlf.: 21 37 07 33. 
Babysalmesang starter tirs-
dag den 7. marts for de 
mindste (0-1 år) med deres 
forældre eller bedsteforæl-
dre. Undervisningen varer 
over 10 gange, og foregår i 
kirken kl. 10.30 – 11.15, og 
bagefter vil der være mulig-
hed for en hyggelig stund i 
våbenhuset med en kop kaf-
fe/the og frugt. Babysalme-
sang er en helt fantastisk 
måde at være sammen med 
sit barn på. Her kommer vi 
gennem mange former for 
sanselig stimulation af bar-
net. Gennem salmesang, 
musik, bevægelse, berøring 
osv. stimuleres barnets mu-
skelsans, vestibulærsans, 
syns-og høresans. Barnet får 
en stærk oplevelse af kirke-
rummet, den danske salme-
skat, 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 for-
ældre eller bedsteforældre. 
Det er efterfølgeren af baby-
salmesangen, hvor vi synger 
salmer og sange der er nem-
me at lære, og rigtig gode at 
bevæge sig til, og vi spiller 
på små håndholdte musikin-
strumenter som claves, 
trommer, og xylofoner. Vi 
leger også med bolde og en 
stor faldskærm i flotte far-
ver. Ligesom babysalme-
sang er børnerytmik også 
med til at stimulere barnets 
motorik og sanser, og skær-
pe de musikalske færdighe-
der. 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 ons-
dag den 8. marts kl. 15.30 – 
16.15 i kirken. Efterfølgen-
de er der mulighed for en 
hyggestund i våbenhuset 
med kaffe/the og frugt. Ar-
rangementet er gratis, og der 
er tilmelding på kirkens 
hjemmeside.  
 

Café Sengeløse i februar 

Sengeløse Kirkes hyggelige 
brunchcafé afholdes én gang 
om måneden, og i år vil den 
ligge i begyndelsen af 
måneden. Du vil kunde se, 
hvornår på kirkens 
hjemmeside. Tidspunktet er 
kl. 10.00-12.00 og afholdes i 
kirken, pga. opbygningen af 
den nye sognegård. Vi 
begynder med sang fra 
højskolesangbogen. Dernæst 
spiser vi en lækker brunch 
sammen og hygger os med 
hinanden. Café Sengeløse 
skaber også rammerne for en 
snak om et samfundsaktuelt 

emne, hvor alle får mulighed 
for at give sin holdning til 
kende. Til Caféen her i 
februar måned skal vi høre 
om Lise Nørgaards liv og 
levned. Vi er altid klar til at 
tage godt imod nye 
interesserede – alle er 
velkomne!  
 
Tilmelding til spisning 
foregår til 
kirkekulturmedarbejder 
Charlotte Fosner på tlf. 21 
37 07 33 eller mail: 
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk.   

Kulturaften i Sengeløse Kirke 

om vores nordiske kulturarv 
Annette Lassen har været 
ansat ved Institut for Nor-
diske Studier og Sprogvi-
denskab. For tiden er hun 
ansat ved universitet i Rey-
kjavik, Hun har udgivet 
adskillige bøger om Islæn-
dingesagaernes verden. 
Hun er en meget levende, 
engageret og vidende for-
tæller.  
Islands sagalitteratur er på 
en og samme tid nordisk 
kulturarv og verdenslittera-
tur. Islændingesagaerne er 
stærke fortællinger om 
livet blandt frie islandske 
bønder i den sene vikinge-
tid. Det er tragiske fortæl-
linger om ærekære menne-
sker, stolte kvinder og 
stærke mænd, kærlighed, 
penge, slægtsfejder og til-
givelse. Her er fortællinger 
om bønder, der bekriger 
hinanden, beretninger om 
skæbnetunge ekspeditioner 
til ukendte verdensdele, 

troldehistorier, tempofyldte 
beretninger om islandske 
opfindere, og meget, meget 
mere. Foredraget giver et 
indblik i islændingesagaer-
nes univers, fra deres ind-
hold, forfattere og til deres 
overlevering på tørret, 
strukket kalveskind – i 
middelalderens pergament-
håndskrifter. Undervejs får 
vi et glas vin og lidt at nip-
pe til.  
Alle er velkomne, og der er 
gratis adgang. 



Minikonfirmandundervis-
ningen er et frivilligt, folke-
kirkeligt tilbud om indle-
dende konfirmationsunder-
visning for børn i 3. klasse. 
Undervisningen er gratis, 
og den er ment som et sup-
plement til kristendomsun-
dervisningen i skolen. Alle 
børn, der går i 3. klasse, er 
velkomne, både dem, der er 
døbt, og dem, der ikke er 
døbt. Minikonfirmandun-
dervisningen er en god mu-
lighed for at stifte bekendt-
skab med sognekirken og 
kristendommen på en krea-
tiv, legende og erfaringsnær 
måde i børnehøjde. 
Det er Sengeløse Kirkes 
kirke- og kulturmedarbej-

der, Charlotte Fosner, der 
står for undervisningen.  
Vi indleder hver gang mini-
konfirmandundervisningen 
med en lille andagt i kirken, 
hvor vi hører fortællinger 
fra Bibelen, synger et par 
salmer akkompagneret af 
kirkens organist Dmitri Eg-
holm og beder Fadervor 
med fagter. Dernæst spiser 

vi boller og drikker safte-
vand i våbenhuset. Til slut 
leger vi, laver rollespil eller 
andre kreative projekter fx 
plancher med fine tegninger 
og beskrivelser af os selv, 
billeder, fadervor armbånd 
m.m. Undervisningen af-
sluttes med en opførsel af et 
krybbespil til en gudstjene-
ste i Sengeløse Kirke. Der 

er tilmelding på et link på 
hjemmesiden under fanen 
’Minikonfirmander’.  
Undervisningen starter igen 
torsdag den 26. januar 2023 
kl. 14-16 i kirken. Selvom 
forløbet lige er startet, kan 
du sagtens nå at melde dig 
til. 

Minikonfirmandundervisning i Sengeløse  



Kulturaften i kirken 
Tirsdag den 21. kl. 18.30 – 21.00, kulturaften 
med Peter Dürrfeld om De store wienere og 
deres Gudstro. Fra Mozarts barnetro til Beet-
hovens tvivl 

Peter Dürrfeld er en dansk forfatter. Igennem tiden er det 
blevet til 12 romaner, 3 noveller, 20 skakbøger og en række 
værker om klassisk musik. 
Denne aften vil han fortælle om, hvordan kristendommen 
kom til udtryk i Mozarts og Beethovens musik. Med afsæt i 
den første af de tre wienerklassikere, Joseph Haydn, vil han 
fortælle om Mozarts selvfølgelige tro på Gud og Beethovens 
mere komplekse forhold til det åndelige og religiøse.  
Han vil undervejs i foredraget give enkelte smagsprøver på 
deres musik. Hans eget grundlag i denne sammenhæng er 
bogen ”Gud i musikken”, som udkom på Kristeligt 
Dagblads Forlag i 2011. 
Der er et glas vin og lidt at nippe til undervejs. Som altid er 
der gratis adgang, og alle er velkomne. 

Fællessang i kirken onsdag den 

8. marts kl. 19.00 – 21.00 

Gør Sengeløse til en  

syngende landsby 

Vi har nu som noget nyt haft 2 fællessangsaftener i 
kirken. Den 8. marts er det tredje gang vi mødes 
for at synge. Det har været virkelig hyggeligt beg-
ge gange, og der var mange sangglade mennesker, 
som mødte op. Derfor inviterer vi igen. Vil du væ-
re med til at gøre Sengeløse til en syngende lands-
by? Så kom og vær med til at synge sange fra høj-
skolesangbogen. Vores organist Dmitri Egholm 
spiller på orgel og klaver, vores sanger Signe 
Spang Colding synger for, og sognepræst Merry 
Lisbeth Hammer Rasmussen fortæller lidt om de 
sange, vi synger. Hvis man har en favorit sang, kan 
man selvfølgelig få lov at ønske. 
 

I 2021 kom den 19. udgave af Højskolesangbog, 
som rummer 601 sange. Af dem er 151 sange nye. 
På hjemmesiden hojskolesangbogen.dk kan man 
læse følgende: Højskolesangbogen er en af de 
bedst sælgende bøger i Danmark. Igennem 
generationer er sange blevet givet videre og holdt 
levende af et syngende folk, og det er unikt at have 
en folkekultur, der synges. Fællessangen har længe 
stået stærkt på efterskoler, højskoler og i 
foreningslivet, men de seneste år har der været en 
opblomstring i fællessangen i mange andre hjørner 
af samfundet, fx på uddannelsesinstitutioner, 
arbejdspladser og festivaler – og senest hver 
morgen i fjernsynet. 
Vi håber, at I har lyst til at få luftet stemmen - ru-
sten eller ej - og inspirere jeres børn og unge, fami-
lie, venner og bekendte til at gøre brug af denne 
skønne kulturarv. Den styrker fællesskabsfølelsen, 
og det er ikke så tosset i denne urolige tid, vi lever 
i. Der serveres kaffe og kage til arrangementet. 
 

Merry Lisbeth Hammer Rasmussen 
 

 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 



Folkekirkens Nødhjælp,  

Sengeløse Kirke samler ind til klimahjælp     
Kom og vær med - når Sengeløse går for klimaet søndag den 12. marts 2023 kl. 11.30-13.00 kan du være 
med til at gøre en forskel for klimaet og verdens fattigste. Her samler vi sammen med 15.000 danskere og 
Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som lider allerhårdest under klimaforandringerne. Går du 
med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når oversvømmelser eller tørke rammer. 

Du kan være med til at samle ind og gøre en forskel. For hver gang du samler 20 eller 50 kroner ind, er du 
med til at gøre en konkret forskel for verdens fattigste familier. 

Pengene går til klimaløsninger som disse:  

 Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge 

 Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser  

 Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jordskred  

 Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr        

 Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand  

 Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed 

Hvor og hvornår er sogneindsamlingen 2023? 

• Sogneindsamlingen forgår søndag d. 12. marts 2023 kl. 11.30 – 13. 

• Sogneindsamlingen foregår i Sengeløse sogn  

 

Meld dig som indsamler i Sengeløse Kirke ved kirkekulturmedarbejder Charlotte Fosner på 
Tlf.: 21 37 07 33 eller mail: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk  
Vi opfordrer alle – børn som voksne - til at gå en tur for verdens fattigste og klimaet den søndag.  Det er en 
god og meningsfuld måde for familier at være sammen på, og det samler folk om en vigtig sag til gavn for 
verdens fattigste. Der serveres kaffe, vand og en ostemad efter indsamlingen til alle deltagerne.                                               
 
Vel mødt!                                                            

  

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 



 


