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Niels Oles 
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Næste nummer 
udkommer 

09. — 10. april 
Deadline 

30. marts 2021 

Sengeløsere på glatis 

Sengeløse fitness 
 
 
 
 
 
 

Er parat  
til at åbne 

Kirkekoncert med  
 
 
 
 
 
 

Anna Egholm  
og Dmitri Egholm  

Digetal  
 
 
 
 
 
 
 

sogneindsamling  

Foto Mille Stengård 

Vinteren har allerede nu varet længere og koldere end i flere år, og sne har vi også haft. Skøjte 
sæsonen blev lidt kort - 4 dage - men måske kommer frosten igen, så ungdommen kan få et par 
ture rundt om andehuset. Så måvi andre vente med at lægge de tidlige kartofler 

Skal vi have  
vild skov  

 
 
 
 
 

i Sengeløse ? 

Er fasanen ikke 
 
 
 
 
 
 

en vild fugl 

Rejseberetning  
 
 
 
 
 
 

fra Holland 



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97 
Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24 
 
 

Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn, 
den gamle Sengeløse kommune 
 

Der er deadline  30. marts 2021 
 
Avisen udkommer  9. - 10  april  2021 
 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                        6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                             3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene:  Mille Miertz,                                                     2296 8999 
 

Fodbold:    Margit Pedersen,                                          2077 22 48 

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 og  
Tennis Klub 
 
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 Pensionistforenning aflyser bankospil i april , og 
så håber vi , at vi kan ses med godt humør til september. 
Der kommer nærmere besked. Rigtig god sommer.  

OUTDOORNOW græsservice/
viceværtservice. 
 
Vi er nu kommet ind i den første forårs måned, og 
det varer ikke længe, før græsset begynder at gro, 
og med det græsslåning, enten hver uge eller hver 
anden uge. 
Jeg tilbyder at slå din græsplæne over sommeren, 
samt hjælpe med letter have arbejde. 
 
Kontakt mig for en snak om lige dit behov, samt pris 
på lige din opgave. 
 
Kontakt info: 
Thomas Johansen 
Mobil: +45 22 86 39 74 
Mail: service@outdoornow.dk 
 

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 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mandag den 15. febru-
ar holdt 0.- 4. klasse 
fastelavnfest på Sen-
geløse skole.  
Både elever og lærere 
var glade for, at det 
kunne lade sig gøre i 
disse tider, hvor så 
meget andet er aflyst.  
 

Fastelavn på Sengeløse skole 

Det blev en hyggelig dag 
med flotte kostumer, 
udendørs tøndeslagning, 
kreative indslag og hyg-
ge i klasserne.  
På billederne er det 2.a 
og 2.b i deres skønne 
udklædninger. 
Hilsen  
Lærere og elever  
på 2. årgang. 

Anne-Kristine Holm  &   
  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    



 



Hva’ sku’ det være?  
Mere grønt på hylderne? Flere 
lokale initiativer, hvor du bor? 
Eller noget helt tredje? 
 
Dagli’Brugsen, Sengeløse 
er ejet af medlemmerne, og 
derfor kan du som medlem få 
noget at skulle ha’ sagt, hvis 
du har et Coop-kort og er til-
knyttet butikken som medlem. 
Lokale kræfter bag! 
Det er helt nyt, at flere hund-
rede af Coops lokale bestyrel-
ser i Kvickly, SuperBrugsen 
og Dagli’Brugsen i den sam-
me uge (19. -25. april) invite-
rer medlemmerne indenfor. 
Dagli’Brugsen i Sengeløse er 
en vigtig brik i byens liv, siger 
Gert Larsen, der er formand 
for bestyrelsen i butikken.    
Bestyrelsen består af frivillige 
lokale kræfter, som er valgt af 
medlemmerne. Bestyrelsen 
arbejder for at styrke butikken 
som indkøbssted, styrke det 
lokale fællesskab, medlem-
mernes indflydelse på butik-
ken og Coops værdier og ar-
bejde med ansvarligt forbrug. 
Coop-medlemmer, der hører 
til butikken, kan stille op til 
bestyrelsen. 
 
Bestem noget! 
I dagene 19.–25. april 2021 
sætter Coop fokus på, at med-
lemmerne har mange måder at 
handle på og kan bestemme 
mere. Det skaber en ny ram-
me om butikkernes general-
forsamlinger og årsmøder, 
som ifølge Coops formand er 
helt centralt i et levende med-
lemsdemokrati.  
”Fællesskabet har altid fyldt 
meget i andelsforeningen 

Coop. Nu hylder vi det en hel 
uge, hvor vi sammen med 
medlemmer rundt om i landet 
fejrer meningen med at være 
en del af fællesskabet og styr-
ken ved vores medlemsdemo-
krati.  
Vi håber, at rigtig mange af 
vores 1,9 mio. medlemmer og 
medejere vil gribe muligheden 
for at bestemme lidt mere og 
bruge mødet til at få svar på 
deres spørgsmål og til at kom-
me med deres ideer til Coop 
og deres egen butik,” siger 
Lasse Bolander, formand for 
Coop. 
 
Vær med hjemmefra! 
Corona spændte sidste år ben 
for, at medlemmerne kunne 
mødes og få indflydelse på 
deres egen butik. For at sikre, 
at medlemsdemokratiet fortsat 
står stærkt, har Coop nu ud-
viklet en digital platform, som 
giver medlemmerne mulighed 
for at deltage i deres lokale 
årsmøde eller generalforsam-
ling hjemmefra via Coop 
app’en. 
”Som mange andre steder er 
den digitale omstilling også i 
Coop gået meget stærkt, og 
mange lokale bestyrelser har 
været meget kreative og invi-
teret til digital dialog og akti-
viteter med butikkens med-
lemmer i tiden med corona. 
Jeg er glad for, at vi er lykke-
des med at nytænke vores 
medlemsdemokrati, så med-
lemmerne kan deltage digitalt 
og få indflydelse på vores 
fælles virksomhed og deres 
egen butik på en sikker og 
tryg måde,” siger Coop for-
mand Lasse Bolander.   

Dagli’Brugsen informerer: 
 

Tusindvis af danskere deltager, når Coop hylder fællesskab og demokrati i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen på 
tværs af landet.  
Dagli’Brugsen Sengeløse er også med i initiativet og giver medlemmerne mulighed for at få noget at skulle ha’ sagt. Det 
sker den 22. april i Sognegården, hvis Corona-restriktionerne  tillader det,  ellers bliver det digitalt eller (hvis der bliver 
begrænsning på, hvor mange der må samles) delvist digitalt, så for første gang nogensinde kan mange medlemmer nu også 
være med hjemmefra via Coop app’en. 

Sådan får du noget at skulle ha’ sagt:  
 
• Mange steder kan Coops medlemmer for første 

gang deltage i butikkens årsmøde eller generalfor-
samling hjemmefra via Coop app’en.  
Som medlem kan man holde øje med ”Din butik” 
i Coop app’en for nærmere information. 
 

• Som medlem kan du tilmelde dig i butikken - eller 
via Coop app’en, hvis mødet afvikles digitalt.  
 

• Brug mødet til at få svar på dine spørgsmål og til 
at komme med dine ideer til Coop og din butik. 
 

• Har du forslag, der skal på dagsordenen, skal de 
være formanden i hænde senest en uge før årsmø-
det. 
Aflever dit forslag i butikken. 

 

  

  

  

  

 Køb god Thai-mad i food-trucken 

Onsdage kl. 16 - 19.30 

Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1 

Ring 5378 5656 og bestil. 
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Læs  i avisen om 
 

Sengeløse kro cup 
 
 
 
 
 
 
 

Fastelavnsfest 
 
 
 
 
 
 
 
Forårsfest i hallen 

 
 
 

Musical i kirken 
 
 
 
 
 
Sogneindsamling 

 
Mandagsaftener 

 
Og meget mere 

 

Næste nummer 
udkommer 

13.–15. marts 

Deadline: 
4. marts  

2014 

Ny parkeringsplads ved sko-
len 

fastelavnsfest Forårsfest 

Området, der dækker et areal på ca. 14 ha, ligger placeret i det åbne land med 
Sengeløse by mod nord, mod øst grænser området op til Spangå og det åbne 
land, mod syd til et grønt område samt Spangå Naturområde og mod vest til 
det resterende af Vasby grusgraveområde.  
Kommunen har udarbejdet en plan over de muligheder, der kan komme på 
tale. Det bliver spændende at følge og at se, hvordan forhandlingerne med 
ejerne forløber ? Herunder oversigt over, hvad mulighederne er. 

Grusgraven syd for Industribakken udvalgt til at 
være projektområde for udviklingen 
af Kallerup Vasby Fritidsområde 

Bliver de mon  en af  de muligheder kommunen så dengang de udfører denne gang  ??? 



Skæbnen kan nogle gange få 
virkeligheden til at overgå 
vores vildeste fantasier. 
Der har over tid været frem-
ført ønsker i byrådet om at 
erhverve Sengeløse grus-
grav, altså den del, som lig-
ger på Spangå-siden af 
Kohøjvej, til anlæg af et 
rekreativt område. 
 
Vi køber grusgraven! 
I januar 2021 blev det be-
sluttet at gå i dialog med 
ejeren, da denne havde ud-
budt grusgraven til salg.  
Vi har ikke kunnet tale om 
det, da pris og handelsbetin-
gelser ikke var på plads, men 
nu skulle man være kommet 
så langt i handlen, at vi tør 
betragte det som en realitet: 
Vi køber grusgraven! 
Første tanke var, at området 
skulle indgå i kommunens 
skovrejsningsplaner, og man 
ville, i samarbejde med 
Skovrådet, rejse skov på 
udvalgte områder af grusgra-
ven.  Grusgraven skulle så, 
”over tid” som man siger, 
når finansieringen ikke er 
endelig på plads, udvikles til 
et rekreativt område med 
blandet skov og overdrev. 
 
Konkurrence 
Nu vil skæbnen, at Miljømi-
nisteriet netop har udskrevet 
en konkurrence, 
”VILDESTE”, om at blive 
Danmarks Vildeste Kommu-
ne.  

Ja, staten har faktisk afsat 
888 mio. til bl.a. mere urørt 
skov og naturnationalparker, 
som skal være med til at 
skabe mere vild og sammen-
hængende natur til gavn for 
fuglene, der synger i træer-
ne, insekterne, der flyver i 
luften, og frøerne, der kvæk-
ker i søerne. 
Ja, og så selvfølgelig også 
for os brugere, som bevæger 
os rundt i naturen. 
Den konkurrence er da lige 
til højrebenet for os, så den 
tilmelder vi kommunen, med 
et vinderprojekt, som vi kal-
der ”Vild i HTK – Biodiver-
sitet på tværs”. 
 
Kommunens projekt 
Høje-Taastrup Kommunes 
bud på den ” VILDESTE” 
går i to sammenhængende 
spor.  
Første spor, som drejer sig 
om et fysisk projekt i kom-
munen om ”Sengeløse grus-
grav”, hvor Sengeløse grus-
grav omdannes til skov og 
vildt naturområde, samt et 
andet spor, som handler om 
at sprede engagement og 
vild natur gennem omdan-
nelse af private villahaver, 
grundejerforeninger og bo-
ligforeninger i hele kommu-
nen.  
Kommunen vil oplyse og 
vejlede om vild natur ved 
hjælp af praktiske redskaber 
til borgernes egen baghave.  
Det kan være frøblandinger 

eller fif til flere bier og som-
merfugle.  
Appen ”Oplev HTK” samt et 
nyt kort, som viser vej til 
kommunens vilde natur, vil 
være en god måde til at 
fremme information og vej-
ledning om vild natur. 
 
Mulighederne 
Vi ser, at grusgraven, med 
25 td. Land, er en oplagt 
mulighed til at lave et unikt 
naturprojekt og samtidig få 
opfyldt et stort ønske fra 
borgerne i Sengeløse om et 
rekreativt naturområde tæt 
på landsbyen. 
Vi har samtidig et ønske om, 
at der skabes en forbindelse 
mellem Sengeløse og Span-
gå naturområder.  
Ved erhvervelse af området, 
bliver det muligt at anlægge 
den stiforbindelse, som er 
udlagt i kommuneplanen, og 
som kan binde områderne 
sammen. 
Grusgraven vil desuden kun-
ne blive et udflugtsmål for 
alle borgere i Høje-Taastrup 
Kommune. 
  
Økonomi 
For at kunne udvikle grus-
graven til et færdigt projekt, 
skal der til opstart bruges 
400.000 kr. til borgerinddra-
gelse og projektering og 
efterfølgende 4 mio. kr. til 
anlæg af naturområdet. 
Driftsmæssigt vil der skulle 
afsættes midler til den of-

fentlige færdsel såsom af-
faldshåndtering, skiltning og 
sikkerhedsmæssige tiltag, så 
der vil komme en afledt drift 
af Sengeløse grusgrav på kr. 
80.000 i årene fremover. 
Ved køb af grusgraven i 
Sengeløse opfylder man 
desuden Kommunens og 
Skovrådets mål om rejsning 
af skov i Høje-Taastrup 
Kommune, som ellers ikke 
har været mulig, da kommu-
nens egne arealer til skov-
rejsning er udtømt.  
Grusgraven ligger i en neu-
tral zone, og det er muligt at 
rejse skov på en stor del af 
området, som over tid vil 
udvikles til et rekreativt om-
råde med blandet skov og 
overdrev, da de arealer, som 
ikke er hensigtsmæssige til 
skov, fremover skal henligge 
som rå natur. 
 
Win-win 
Et gammelt ordsprog siger 
godt nok, at man ikke skal 
sælge skindet før bjørnen er 
skudt, men i denne sag har 
vi taget ladegreb, anlagt vå-
ben og taget sigte, så vi ram-
mer målet. 
Om vi vinder i miljøministe-
riets konkurrence er ikke til 
at sige, men vi vinder under 
alle omstændigheder adgang 
til et skønt naturområde, 
derom ingen tvivl. 
 
 

Breaking News:  
Høje-Taastrup Kommune køber Sengeløse Grusgrav 
Af Hugo Hammel (A) og Henrik Torning (C) 





 

 

 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 

Sengeløse Fitness 

Nu venter vi kun på, at der bliver åbnet for indendørs aktiviteter.  
Håndværkerne er færdige, og maskinerne bliver leveret i næste uge, så kan kun coronaen holde os fra at åbne .i den-
ne måned. 
På billedet ser I nogle af de maskiner, der vil være i fitnesscentret,. 
 
Hold øje med vor hjemmeside og se, hvornår vi åbner.www.sengelosebtk.dk 



 



 

 

Stig Günther  fortæller,  at 
han tog billedet en morgen på 
terrassen. Fuglen var overho-
vedet ikke sky, men gik uan-
fægtet og hakkede efter insek-
ter på fliserne. Han har i flere 
perioder haft fasaner, der sov 
på hans sålbænke under vin-
duerne. Han mener, at man 
egentlig ikke kan regne fasa-
nerne til vores vilde fugle. For 
det første fordi de er importe-
ret og fremavlet med henblik 
på jagt. For det andet fordi   
langt de fleste er opdrættet og 
udsat som ungfugle.  Derved 
bliver de præget på menne-
sker og er derfor halv-tamme 
ligesom høns.   For øvrigt 
synes han, at de er mindre 
egnede på middagsbordet, 
fordi de er fyldt med stål-
hagl, som man skal passe på 
ikke at tygge for hårdt på. 

Historie 
Fasanen levede oprindeligt i 
Kina og blev spredt over hele 
verden. Først som prydfugl 
for adelen og kom som sådan 
til Danmark i 1526 til Frede-
rik 2.s, hof. Man ved at vikin-
gerne spiste fasaner i Eng-
land, men det var først i 1800-
tallet at man fandt på at ud-
sætte den i den danske natur.  

Standfugl 
Det viste sig, at fasanen var 
som skabt til den danske na-
tur. Den ynder blandingen af 
småskove, enge og åbne mar-
ker. Steder med levende hegn, 
hvor parret nemt kan finde 
steder at gemme reden på 
jorden, og høje graner, hvor 
de voksne fugle kan søge ly 
for natten. Det betød, at der  
har udviklet sig en bestand i  

den fri natur, som i dag er 
nået op på ca. 100.000 rugen-
de fugle. Da fasanen er en 
hønsefugl med en høj vægt i 
forhold til vingefang, er den 
ikke nogen særlig god flyver. 
Den har noget besvær med at 
lette, og meget mere end 100 
m kan den ikke klare, før den 
må sætte sig igen. Derfor er 
det umuligt at forestille sig 
fasanen som en trækfugl, der 
flyver sydpå om vinteren. Den 
er nødt til at holde sig inden 
for et forholdsvis begrænset 
område.  

Levevis 
Fasanhanen er polygam og 
samler på sit revir et antal 
fasanhøns i marts/april. Her-
efter lever de hver for sig. 
Hunnen er med sine  brune 
nuancer bedst camoufleret. 

Den sørger alene for udrug-
ningen af æggene og passer 
kyllingerne indtil de kan klare 
sig selv.  

Fjender   
Ræven og måren tager natur-
ligvis en del fasaner direkte 
på reden og samtidig går også 
en del æg til. Det er dog uden 
sammenligning jægerne, der 
hvert år tager de fleste voksne 
fasaner. Jagten er så populær, 
at der fra fasanerier over hele 
landet nu udsættes op mod en 
Mill. ungfugle over hele lan-
det.  Efter udsætningen udfø-
res der vildtpleje i form af 
fodring og begrænsning af 
fasanens  naturlige fjender. 
Alt sammen kun for at opti-
mere  udbuddet af jagtmulig-
heder til det stigende antal 
jægere og tilhørende erhverv. 

 

Tekst: Gert Lauridsen,  foto: Stig Günther 

Vægt: hun 900 g, han 1,4 kg  
Hale:  hun 20 cm, han 50 cm 
Vingefang:  70-90 cm 
Æg: 8-15 stk. ca. april 
Liggetid: 24 dage 
Ungetid: 70 dage 
Levetid: 4-5 år  
Jagt: oktober til januar inkl. 
Slægtninge:  kalkun, påfugl. 

Om fasanen 
Ringfasanen på billedet er 
let kendelig på den hvide 
ring nederst på halsen. Han-
nen er farverig, mens hun-
nen er diskret brunmønstret. 
Det er vores mest alminde-
lige fasan. Den anden art 
herhjemme er ædelfasanen, 
som er uden ring og mørke-
re i  fjerene. Her er hannen 
og hunnen  næsten ens. Nu 
er også en krydsning mel-
lem de to meget almindelig. 

  

Moderne og veludstyret klinik 
for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 
Mulighed for hjemmebesøg. 
Aften– og lørdag formiddags- 
konsultation mulig efter aftale. 

 

 



 

 

 

  

Klip fra Niels Oles  
hjemmeside.. 
 

Med sin sans for tilværelsens skæve  
vinkler får han med sine snapshots og 

kommentarer fat i hverdagens pudsige humor selv i 
disse coronatider. 

  

Jeg har nu udarbejdet et Corona-kort, så jeg kan 
finde vej …. Det er godt at bruge tiden til noget 
fornuftigt.—Det er utilsligtet, hvis jeg er kommet 
til at kopiere andres rute. 

Gågade i en vilkårlig by i Danmark februar 2021. 
Ikke engang en kat er at se.  

Jeg køber ”hus forbi” trofast hver måned. Men de sid-
ste to dage har den hjemløse mand ikke været på sin 
post, men blot efterladt sine publikationer og en ma-
damblå til kontanter og sit mobilepaynummer til alle 
øvrige kunder. Selvbetjening. 
Jeg har spekuleret på, om også den hjemløse er Coro-
na-ramt og skal arbejde hjemmefra?  Hjem! Han er jo 
hjemløs! Hvor er han så henne?  

 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 



 

 

Blandt byen Haarlems fine 
seværdigheder finder man 
et besynderligt og helt 
unikt museum, der i tekno-
logiens historie er i den 
absolutte verdensklasse, og 
så er det så hollandsk, at 
man  blot ved at tænke på 
det næsten kan mærke tuli-
pan- og hyasintmarkernes 
dufte og høre, hvordan 
lydene fra møllersvendenes 
træsko klaprer i møllen og 
fortæller om disse hånd-
værkeres tunge arbejde, alt 
mens arbejdsvante og 
muntre malkepiger på fro-
dige græsmarker henter 
mælk fra landets millioner 
af  sortbrogede køer til 
bl.a. hollændernes berømte 
oste. Men der er nu ikke 
meget nationalromantik 
over museet. Når man ret 
betænker, at museet står i 
Holland, er det ikke over-
raskende, at historien 
handler om inddæmning af 

land.  Det er en gammel 
pumpestation med navnet 
Cruquius, der blev bygget 
fra 1838-49, hvorefter den 
på tre år sammen med to 
andre identiske pumper 
tømte det 180 km2 store 
Haarlemer Meer for 800 
Mill. tons vand. Det var i 
1800-tallets midte toppen 

af, hvad den tids teknologi 
kunne præstere. Det vakte 
samme beundring, forun-
dring og stolthed som nuti-
dens rumekspeditioner, 
medicinudvikling og it-
branchens produkter. 

Man finder museet lidt øst 
for Harlem på adressen: 
Cruquiusdijk 27. 2142 er 
Cruquius. 

Museets egen introduktion 
fortæller historien, som 
følger: 

For mange hundrede år 
siden var der i moseområ-
det mellem Amsterdam, 
Haarlem og Leiden nogle 
få store søer, hvoraf Leidse 
Meer og Spieringmeer var 
de største. Disse søer var af 
stor betydning for skibsfar-
ten - det mest foretrukne 
transportmiddel i det sum-
pede Holland! - og for fi-
skeriet. Men bortgravning 
af store dele af mosen ved 
udvinding af tørv og vold-
somme storme sørgede for, 
at store dele af det om-
kringliggende land, ja, hele 
landsbyer, lidt efter lidt 
kom til at ligge under 
vand, så disse søer flød 
sammen og blev til en stor 
sø, Haarlemmer Meer. 
Denne sø kom til at udgøre 
en stadig større trussel mod 
især Amsterdam. 

Allerede i det syttende år-

hundrede blev der udfærdi-
get seriøse planer for, via 
inddæmning, at "tæmme" 
denne vandtrussel. Men 
planerne mødte stor mod-
stand fra byer som Leiden 
og Haarlem, blandt andet 
på grund af fiskeriets store 
betydning. Desuden skorte-
de det på de fornødne pen-
gemidler og på tilliden til, 
at planerne overhovedet 
kunne føres ud i livet. 

Efter et par alvorlige stor-
me og på grund af Kong 
Vilhelm 1.s personlige 
indsats - han var på tronen 
fra 1813- 1840, og som 
"handelens konge" gjorde 
han sit yderste for at føre 
det sumpede Holland ind i 
den industrielle tidsalder - 
nåede man i 1838 endelig 
til en beslutning om tør-
lægning. 

Det afgørende spørgsmål 
var imidlertid, hvordan 
man - på den tid - skulle 
klare en så enorm opgave! 
Nu havde Nederlandene i 
århundredernes løb erhver-
vet sig umådelig erfaring 
med vindmøller som mid-
del til at tørlægge inddæm-
met land, på hollandsk 
kaldet poldere, og holde 
disse poldere tørlagte. I det 
flade land tæt på havet var 
der for det meste tilstræk-
kelig vind, og den kostede 
oven i købet ikke noget. 
Valget af hjælpemiddel var 
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derfor i første omgang ikke 
svært. En vindmølles kapa-
citet er ganske vist for-
holdsvis begrænset, og for 
at tørlægge Harlemer Meer 
skulle vandet pumpes fem 
meter op, men i sig selv 
burde det heller ikke være 
noget problem. Der kunne 
nemlig arbejdes i såkaldte 
mølleserier: tre eller fire 

vindmøller efter hinanden, 
som det også andre steder 
blev gjort med godt resul-
tat. Men det indebar dog, 
at man sammenlagt havde 
brug for ca. 160 møller, og 
det var en stor investering! 

I mellemtiden var der op-
fundet en ny teknik. 
Dampmaskinen. Allerede i 

det attende århundrede 
blev disse ret primitive 
"engelske ildmaskiner" 
brugt til afvanding, dog i 
begrænset omfang og ikke 
altid med lige stor succes. 
For det landbrugsorientere-
de Holland var det en stor 
omvæltning at udskifte de 
gamle trofaste vindmøller, 
den nationale stolthed, med 
de på den tid dyre og ikke 
særlig driftssikre damp-
drevne pumper. Først da 
disse maskiner i begyndel-
sen af det nittende århund-
rede havde undergået en 
betydelig forbedring, var 
man efterhånden rede til at 
bruge dampteknikken til 
afvanding i større måle-
stok. Den endelige beslut-
ning om brug af dampdrev-
ne pumper til tørlægning af 
Haarlemmer Meer blev 
først taget, da det viste sig, 
at denne løsning var billi-
gere end brug af vindmøl-
ler. 

Ingeniører og teknikere fra 
ind- og udland blev sat på 
opgaven, og det lykkedes 
dem at konstruere den rette 
type dampdrevne pumpe 
med den rette dampmaski-
ne. Denne dampdrevne 
pumpe kunne på en gang 
pumpe vandet fem meter 
op, og beregninger afsløre-
de, at det var tilstrækkeligt 
med tre store pumpestatio-
ner. 

Først gravede man (uden 

maskiner) den godt 60 km. 
lange Ringvaart (ringdige 
med en dyb og bred kanal 
på toppen) gennem "det 
gamle land" omkring søen. 
Samtidig byggede man de 
tre pumpestationer, som fik 
navne efter tre betydnings-
fulde vandbygningseksper-
ter: Leeghwarter, Lynden 
og Cruquius. 

I 1849, elleve år efter be-
slutningen om tørlægning, 
var man endelig færdig. 
Nu kunne man påbegynde 
det enorme arbejde med at 
pumpe de 800 millioner 
kubikmeter vand væk. 
Pumpestationerne arbejde-
de uafbrudt i tre år, og i 
juli 1852 kunne man i tri-
umf meddele: "Søen er 
tørlagt!" 

Det betød dog langtfra, at 
det 183 km2 (ca. dobbelt så 
stort som Amager) store 
mudrede område af frugt-
bart ler var en rigtig pol-
der. Det kostede enorme 
anstrengelser af mange 
tusinde mennesker, der 
ofte blev plaget af sygdom, 
kulde og alkoholmisbrug, 
før alle farvande og veje 
var i så god stand, at de 
første bønder kunne slå sig 
ned. Tørlægningen kostede 
alt i alt 10 millioner hol-
landske gylden - et kolos-
salt beløb på den tid. 

De tre pumpestationer var 
af en ganske særlig kon-
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struktion, som man stadig 
kan se ved pumpestationen 
Cruquius. Inde i bygnin-
gen står den kraftige 
dampmaskine, der via 
vægtstangsarme drev pum-
perne uden for bygningen. 
Polder-vandet blev hermed 
pumpet til det fem meter 
højereliggende bassin om-
kring pumpestationen, 
hvorfra det via sluser 
strømmede ind i Ringvaa-
ten. I Leeghwater og Lyn-
den er dampmaskine, 
vægtstangsarmene og 
pumperne for længst ud-
skiftet med moderne pum-

peanlæg. Kun i Cruquius 
har man bevaret det gamle 
maskineri. Pumpestationen 
blev i lang tid brugt som 
reserve, men den viste sig 
efterhånden at være over-
flødig, og efter 84 års tro 
tjeneste slukkedes damp-
kedlerne for altid i 1933. 
Takket være nogle begej-
strede hollænderes indsats 
blev det forhindret, at hele 
pumpestationen blev revet 
ned; kun dampkedlerne 
blev fjernet for at give 
plads til det nuværende 
museum. 

Bygningen er et eneståen-
de eksempel på den nygo-
tiske byggekunst i det nit-
tende århundrede: Vindu-
erne i spidsbuestil, tinder-
ne på taget og brug af store 
mængder støbejern. Dette 
industrielle arvegods blev 
for nylig restaureret efter 
alle byggekunstens regler. 

Bygningen står på ikke 
mindre end 1100 funde-
ringspæle, især påkrævet 
på grund af maskinens og 
de vældige vægtstangsar-
mes enorme vægt. På disse 
otte stænger sidder pum-
per, der hver især pr. slag 
kunne løfte 8000 liter vand 
fem meter op . Med fem 
slag i minuttet  blev det til 
320.000 liter, en enorm 
kapacitet på den tid. Denne 
kapacitet kunne da også 
kun opnås ved hjælp af en 
uhyre stor dampmaskine, 
pumpestationens kraftcen-
ter. 

Med en cylinderdiameter 
på ikke mindre end 366 
cm. er det den største 
dampmaskine, der nogen-
sinde er bygget! Således 
beskriver museets folk 
historien bag dette i samti-
den nærmest ufattelige 
indvindingsprojekt. 

Dampmaskinen og ma-
skinrummet er heldigvis 
for størstedelens vedkom-
mende intakt. Maskinen 
bliver i dag sat i bevægelse 
ved hjælp af hydraulik, 
fordi dampkedlerne er 
væk. I 2002, præcis 150 år 
efter tørlægningen af Haar-
lemmer Meer, fejrede man 
rekonstruktionen af pum-
pestationen. 

Det er en sand fornøjelse 
at se og høre dette kæmpe-
store maskineri arbejde. 
Museets undervisningsaf-
deling sørger for rundvis-
ningerne, og i et separat 
klasseværelse vises film 
om Nederlandenes ind-
dæmning af land. 

Bl. a. vises originalopta-
gelser fra den frygtelige 
katastrofe ved digebrudde-
ne i 1953. Det er barske 
scener fra oversvømmel-
serne i den sydlige del af 
landet. Denne katastrofe 
for hollænderne blev årsag 
til, at regeringen udviklede 
en plan, der skulle sikre 
landet mod fremtidige 
oversvømmelser. Det er 

meget lærerigt, og det ma-
ner til eftertanke i disse 
tider, hvor bl.a. vores foru-
rening har ført til begyn-
dende vandstandsstignin-
ger i verdenshavene. 

Museets nabo er et lille 
hyggeligt traktørsted, hvor 
man efter de gode oplevel-
ser på museet kan få sig en 
rigtig god kop kaffe med 
lækre kager til. Deres ap-
felstrudel er fremragende. 
Så kan man tage på indkøb 
i Haarlem og besøge den 
fantastiske domkirke. Kir-
ken er meget stor og flot. 
Den indvendige udsmyk-
ning er meget smuk. Sær-
lig de kæmpestore vinduer 
med bibelske scener op-
bygget i farvede glasmosa-
ikker er spændende og 
respektindgydende. Er det 
sommer og sol, er det rig-
tig hyggeligt at finde en 
restaurant med udendørs 
servering ved en stille ka-
nal og bestille en kold fad-

øl. Heineken er kendt i 
hele verden, men prøv 
også en Amstel. Hollæn-
derne elsker deres genever. 
Det er en gin, altså et de-
stillat af enebær. Smag og 
behag er jo et individuelt 
valg. Men hvor er englæn-
derne dog gode til at lave 
gin! 

I Holland er det oplagt at 
købe blomsterløg. Udval-
get er enormt og priserne 
er rimelige. Prisniveauet 
på de fleste varer er lavere 
end her. Haarlem er et 
godt sted at handle, og 
priserne er lavere end i 
Amsterdam. Mine elever 
købte altid tøj, især sports-
tøj og elektronisk udstyr. 
Jo! Holland er bestemt en 
rejse værd. 

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

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 
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Midfaste 
14. marts kl. 10.00 
Johannesevangeliet 6, 1-15 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Mariæ Bebudelsesdag 
21. marts kl. 10.00 
Lukasevangeliet 1, 26-38 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Palmesøndag 
28. marts kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 21, 1-9 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Skærtorsdag 
1.april kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 26, 17-30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Langfredag 
2. april kl. 10.00 
Musikgudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Påskedag 
4. april kl. 11.00 
Markusevangeliet 16, 1-8 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
2. påskedag 
5. april kl. 10.00 
Lukasevangeliet 24, 13-35 
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1.søndag efter påske 
11. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 20, 19-31 
Flemming Bak Poulsen 
 
2.søndag efter påske 
18. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 10, 11-16 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Kirkebilen bestilles senest da-
gen før kl. 12.00 
hos sognepræsten på 
Tlf.: 43 99 50 24 
 

Med påskens højtid er vi inde 
i hjertet af den kristne tro. 
Her fejrer de kristne det 
glade budskab om 
opstandelsen fra de døde. 
Påskens fortælling begynder 
med Jesu indtog i Jerusalem, 
fortsætter med hans sidste 
måltid med sine disciple 
skærtorsdag aften, hans 
tilfangetagelse, korsfæstelse 
og til sidst opstandelse, som 
er den lykkelige kulmination 
på hele hændelsesforløbet. 
Millioner af mennesker rejser 
til Israel for at gå i Jesu Af-
fodspor. Billederne i denne 
artikel er fra min rejse i 2018. 
 
Palmesøndag 
På billedet øverst på denne 
siden går der nogle nonner, 

som er på vej ned af 
Oliebjerget og ind i 
Jerusalem, som man kan se 
bagerst i billedet. Den første 
helligdag i påsken er 
palmesøndag, som i år er den 

28. marts. Her fortælles det, 
at Jesus på ryggen af et æsel 
red sammen med sine 

disciple fra toppen af bjerget 
ind af byporten til Jerusalem. 
Selv om det går nedad mod 
Jerusalem fra bjergtoppen, 
skal man have med i 
tankerne, at Jerusalem ligger 
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Påskens fortælling 

Ved Langfredagsgudstjene-
sten den 2. april kl. 10.00 
medvirker violinisten Anna 
Egholm, som sammen med 
kirkens sanger og organist 
vil opføre smuk og inderlig 
passionsmusik af bl.a. J. S. 
Bach.  
 

Ved Påskegudstjenesten den 
4. april kl. 11.00 medvirker 
violinisten Anna Egholm, 
som sammen med kirkens 
sanger og organist vil opfø-
re flot og højtidelig påske-
musik af bl.a. G. Ph. Tele-
mann.  
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RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



oppe på et bjergmassiv 800 
meter over havet. Fra Olie-
bjerget er der en fin udsigt 
over Jerusalem. Ifølge Lukas-
evangeliet tog Jesus tit herud 
for at tilbringe natten, når han 
havde undervist i templet i 
Jerusalem om dagen. Palme-
søndag rider han ind i byen, 
hvor han bliver modtaget af 
tusindvis af mennesker, der 
hylder ham og vifter med 
palmeblade.  
 
Skærtorsdag 
Torsdagen efter, som hedder 
skærtorsdag, spiser han sit 
sidste måltid sammen med 
disciplene. Jesus forudsiger, 
at Judas næste dag vil forråde 
ham, og Peter vil fornægte 
ham. Jesus bryder et brød, 
deler det ud til sine disciple 
og siger ”Dette er mit lege-
me”. Dernæst tager han vinen 
og siger ”Dette er mit blod”. 
Den gode påskestemning hav-
de nu taget en mørk drejning, 
fordi de vidste, at Jesus dagen 
efter skulle arresteres, torture-
res og korsfæstes, og hans 
bedste venner, disciplene ville 
som sagt forråde ham. 
Efter måltidet i den mørke nat 
gik de igen ud på Oliebjerget 
til et sted, der hedder Getse-
mane have, som betyder 
”oliepressens have”. Se haven 
på billedet på første side. Det 
var her, man pressede oliven 
til den fineste olivenolie og 
lavede sæbe af resterne. Her 
skulle de tilbringe natten. 
Jesus var med god grund 
angst ved tanken om, hvad 
der skulle ske. Selv om Jesus 
er Gud, havde han jo iklædt 
sig et menneskes krop, og den 
kan, som vi ved, føle uudhol-
delig smerte.  
Langfredag 
Som Jesus under måltidet 
havde forudsagt, dukkede 
hans discipel Judas op sam-
men med en skare af menne-
sker med sværd og knipler for 
at arrestere ham. Folkestem-
ningen var siden Palmesøn-
dag vendt fra jubel og hyldest 
til krav om vold og død. Ju-
das havde indgået en forræde-
risk aftale med de voldsparate 
mennesker om at udpege Je-
sus ved at give ham et kys. 
Kysset var dengang en almin-
delig hilseform. Men Judas-
kysset er gået over i historien 
som et forræderisk kys, som 
ingen ønsker sig. Jesus blev 
arresteret, stillet for rådet og 
dømt til døden. I timerne frem 
til korsfæstelsen om eftermid-

dagen langfredag blev Jesus 
tortureret på nederdrægtig vis. 
Selve korsfæstelsen finder 
sted på Golgata, hvor Grav-
kirken nu ligger. På billedet 
her til venstre er vi inde i 
Gravkirken, som ligger i Jeru-
salems gamle bydel. Kirken 
indeholder samtidig den grav, 
som Jesus efter traditionen 
blev lagt i efter sin korsfæ-
stelse. Kirken menes at være 
opført af Kejser Konstantin 
den Store i 320erne på foran-
ledning af hans mor, Helena, 
som udpegede den gravhule, 
hvor Jesus skulle være blevet 
lagt.  
Påskedag 
Nu er gravhulen blevet ind-
kapslet i en lille bygning, et 
såkaldt ædiculum, som ses 
her på billedet. Og nu skulle 
man jo tro, at historien om 
Jesus var slut, men tre dage 
senere, da kvinderne kom til 
graven for at salve Jesu lig, 
som man efter traditionen 
gjorde dengang, lød det, at 
Jesus var opstået fra de døde. 
Senere trådte han lyslevende 
frem for disciplene og talte til 
dem som den opstandne. 
Mange var allerede inden 
hans død overbevist om, at 
han var den længe ventede 
Messias, som skulle frelse 
mennesker fra den evige død. 
Derfor kaldte de ham Kristus, 
som ligesom Messias betyder 
”den salvede”. Med tiden 
blev tilhængerne af Kristus 
kaldt kristne, og religionen 
hedder som bekendt kristen-
dommen, som vokser ud af 
opstandelsestroen. 
Nogle mennesker har svært 
ved at forholde sig til opstan-
delsen og taler derfor ikke så 
meget om den, men når man 
tænker lidt over det, er tanken 
om opstandelsen til et evigt 
liv efter døden nu ikke mere 
forunderlig end livet og dø-
den. 
Den allestedsnærværende død 
i menneskelivet taler vi heller 
ikke så meget om, men det 
betyder ikke, at døden ikke 
findes. Den er som sagt alle-
stedsnærværende i det daglige 
liv, vi lever med hinanden, 
den er baggrundstæppet for 
vort liv. Når pandemier hær-
ger jordkloden, ser vi det ty-
deligere. Så forstår vi bedre, 
hvor sårbart livet er, og hvor 
allestedsnærværende døden 
er, som et baggrundstæppe 
for livet. Og når døden såle-
des holdes op foran os som et 
spejl, og vi ser ikke kun de 

andres død, men også vores 
egen, bliver vi ydmyge over 
for den store ubekendte, som 
døden er. Dybest set ved vi 
ikke, hvad det betyder at dø. 
Jo vi ved, hvad der sker sådan 
rent biologisk, men hvad dø-
den ellers er, ved vi ikke, for 
der er aldrig nogen, som er 
kommet tilbage fra døden og 
fortalt os andre om, hvad der 
er på den anden side af dø-
dens grænse. Hvad enten vi er 
bange for at dø eller ej, væk-
ker døden stærke følelser i os, 
fordi den er så definitiv. Når 
vi først er døde, ja så er vi 
trådt ud af denne verden for 
altid. Så ser vi ikke den døde 

iblandt os mere. Men fordi 
døden er så definitiv, vækker 
det håb og glæde, når kristen-
dommen taler om opstandel-
se. For så ser vi, at dødens 
store ubekendte ikke er det 
sidste, der sker med et men-
neske. Som Jesus opstod fra 
de døde påskemorgen, skal 
mennesket også opstå. Vi 
lever, på et tidspunkt skal vi 
dø, og til sidst skal vi opstå 
fra de døde til evigt liv. Det er 
kernen i den kristne tro, og 
det er grunden til, at vi ved 
bisættelser og begravelser 
bærer de døde ind i kirken i 
deres kister. Selv om den 
døde ligger der i sin kiste 

under hele begravelsescere-
monien, og efterfølgende 
enten begraves under den 
sorte muld på kirkegården 
eller køres væk til krematoriet 
til brænding, tror vi fuldt og 
fast, at den døde skal opstå til 
evigt liv. Når et menneske 
først er blevet til muld og 
aske og stedet til hvile i jor-
dens dyb, er det næsten ikke 
til at forstå, hvordan opstan-
delsen dog skal ske. Men så 
er det, at vi skal huske, at 
mennesket ikke kun er krop 
med hud og knogler. Menne-
sket er også sjæl og ånd. Når 
åndedrættet ophører, frigøres 
ånden til at søge mod Gud i 

det vi kalder Paradis. Sådan 
formulerede Grundtvig det så 
smukt i troen på, at det er 
Gud, der skaber og oprethol-
der livet, det er Gud der kal-
der livet tilbage igen i døden, 
og det er Gud, der rejser os 
fra dødens muld og aske som 
en anden fugl Fønix og ska-
ber nyt liv i det, vi kalder 
opstandelse. I opstandelsen er 
den døde befriet fra alderdom 
og sygdom og smerte og tran-
ge grænser for, hvad man kan 
og ikke kan. Nu er den døde 
fri, fuld af liv og omgivet af 
lys og glæde i det vi kalder 
Paradis. Glædelig påske! 
      Merry Lisbeth Rasmussen 



Den 14. marts kommer der ingen 
og banker på din dør. Det har 
ellers været fast tradition siden 
slutningen af 90’erne, hvor Fol-
kekirkens Nødhjælp har afholdt 
deres årlige sogneindsamling. 
Men på grund af coronapandemi-
en må indsamlingsbøsserne i år 
blive i skabet - og i stedet opfor-
dres danskerne til at støtte ver-
dens fattigste digitalt. 
 
Corona-pandemien har det sene-
ste år givet mange nye og store 
udfordringer. Både herhjemme men ikke mindst i verdens 
fattigste lande, hvor nedlukninger har sendt endnu flere men-
nesker ud i sult og ekstrem fattigdom. 
 
Samtidig er konsekvenserne af klimaforandringerne stadig en 
realitet, som mennesker i Etiopien, Kenya og Nepal må for-
holde sig til hver dag. 
 
”Vi har mere end nogensinde brug for at stå sammen – også 
med verdens fattigste. Det betyder ikke noget for dem, vi 
hjælper, om støtten er samlet ind fysisk eller digitalt. Til gen-
gæld betyder det noget, at støtten når frem uanset hvad,” siger 
generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-
Sørensen.  
 
Sådan kan du hjælpe verdens fattigste 
Ønsker du at støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde, kan du 
gøre det på flere måder.  
Du kan med fem klik oprette din egen digitale indsamling 
på blivindsamler.dk. Normalt samler hver indsamler mellem 
800 og 1000 kroner ind.  
Du kan også støtte med MobilePay på nummer 114400. Skriv 
gerne Sengeløses sognekode 7184 i kommentarfeltet, så kan 
vi se, hvor meget vi har indsamlet her i Sengeløse, når den 
landsdækkende indsamling er slut. 
Du kan også støtte ved at sende en SMS til nummeret 1911. 
Skriv ordet TRÆ og støt med 75 kr. 
Skriv ordet VAND og støt med 150 kr. 
Skriv ordet KLIMA støt med 300 kr. 
 
For 100 kroner vi for eksempel give en fattig familie i Nepal 
fem ællinger, som gøder rismarkerne og giver proteinrig 
mad.  

Indsamlingsleder Maria Ditlev Rosenvinge 

Folkekirkens Nødhjælps  
digitale sogneindsamling 
Gør en forskel ude, selv om du må blive hjemme 
Folkekirkens Nødhjælps traditionsrige sogneindsamling er for 
andet år i træk ramt af corona. Men det skal ikke gå ud over 
verdens fattigste, for det er nemlig muligt at støtte Folkekir-
kens Nødhjælps vigtige arbejde digitalt. 

Minikonfirmandundervisning 
for elever i 3.b. 
Pga. Corona-restriktionerne er vi endnu en gang nødt til at 
udskyde opstarten af minikonfirmandundervisningen. Den før-
ste undervisningsgang bliver dermed ikke torsdag d. 4. marts 
kl. 14.15-16.00.  

GOODIEBAG TIL ALLE 
ELEVER I 3.B: 
 
Vi er selvfølgelig kede af, at vi 
ikke kan slå dørene op for det 
nye hold minikonfirmander, så 
derfor vil vi gerne give alle 
eleverne fra 3.b. en goodiebag 
med lav-selv påskepynt, nogle 
bibelfortællinger samt lidt til 
den søde tand.  
Kirke-kulturmedarbejder Maria 
Ditlev Rosenvinge står klar til 
at udlevere en goodiebag i sog-
negården Landsbygaden 68 
torsdag d. 18. marts og torsdag 
d. 25. marts i tidsrummet 14.00-
16.00.  
Hold i øvrigt øje med kirkens hjemmeside sengeloesekirke.dk, 
hvor vi vil melde nyt ud, så snart vi ved mere om tidspunkt for 
opstart af minikonfirmandundervisningen.  
 

Nørkleklubben 

Hvis du kan li´ at strikke, hækle, sy, brodere eller andet, kunne 
det måske være noget for dig at være med i Nørkleklubben. Du 
er meget velkommen til at tage dit håndarbejde med torsdag 
den 8. april kl. 14.00. Vi mødes i Sognegården Landsbygaden 
68. Du kan også ringe til Lonny Petersen på tlf. 22 51 62 67, 
hvis du har nogle spørgsmål. Der plejer gerne at være en kop 
kaffe, te og en småkage. 

Vi glæder os til at se dig! 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



I skrivende stund er corona restriktionerne i kirken uændret. Vi 
må fortsat kun være 21 mennesker i kirken, og gudstjenesterne 
og de kirkelige handlinger som bisættelser og begravelser etc. 
må højest vare 30 minutter. Om det bliver lavet om inden på-
ske, som falder i begyndelsen af april, ved vi ikke. Derfor er 
alle de gode planer for påsken om fællesspisning for de voksne 
og æselridning for børnene aflyst. Men gudstjenesterne er 
selvfølgelig ikke aflyst. Se under gudstjenester her i Sengeløse 
Nyt hvornår de finder sted. 
Det er fortsat muligt at blive døbt og viet i kirken, så længe vi 
overholder de gældende restriktioner. 
 
Vi håber at kunne starte op på vores aktiviteter efter påske. Det 
gælder koncerter, minikonfirmander, Højskoleeftermiddage, 
Onsdagsklub, Kulturaften, Nørkleklub, Café Sengeløse, Ung-
domsklub osv. 
Hold øje med vores hjemmeside og udhængskasserne for in-
formation.  

Koncert med violin og orgel  
lørdag den 17. april kl. 15.00  
i Sengeløse Kirke 

Corona-nyt fra kirken 

Det er snart længe siden vi har spist sammen i 
Onsdagsklubben. Coronaen har desværre lukket ned for al 
samvær. Nu håber vi, at det denne gang kan lykkes at mødes i 
Onsdagsklubben den 7. april kl. 18.00 i sognegården 
Landsbygaden 68. Aftenens menu er hakkebøf med spejlæg, 
bløde løg og brun sovs.  Til middagen hører et glas vin, en øl 
eller en vand. Efter middagen er der kaffe og te med kage. 
Hele traktementet koster 75 kr., som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd og andre som bor 
alene. Vi mødes hver første onsdag i måneden kl. 18.00. Vi 
plejer at være en stor flok, og stemningen er snaksom og meget 
hyggelig. Kunne du tænke dig at være med, skal du tilmelde 
dig hos Merry Lisbeth Rasmussen på 43 99 50 24 eller e-mail: 
LRAS@KM.DK senest søndag den 4. april. Hold dig ikke 
tilbage. Du vil blive taget godt imod af de mange søde 
mennesker.  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Graver Hans Friis Christen-
sen er i øjeblikket ved at 
gennemgå kirkegårdsproto-
kollen. Vi mangler kontakt-
oplysninger på de pårøren-
de til flere gravsteder. Der-
for beder vi nu offentlighe-
den om hjælp. Hvis du er 
pårørende eller kender de 
pårørende til en af neden-
stående afdøde personer, 
bedes du rette henvendelse 
til graveren på tlf. 21 71 84 
07 eller  
e-mail  
graver@sengeloesekirke.dk, 
så vi sammen kan finde ud 
af, hvad der skal ske med 
det pågældende gravsted. 
 
Mary Irene Skov 
 
Gunner Saxtorph Beck 
 
Jensigne Birgitte Petersen 

Brunhilde Nielsen 
 
Karl Viggo Bergmann Lar-
sen 
 
Inge-Marie Christensen 
 
Oda Andersen 
 
Anna Sofie Jørgensen 
 
Johan Kragh 
 
Gerda Marie Nielsen 
 
Kristian Vilhelm Karlsen 
 
Karen Margrethe Klein 
 
 
Med venlig hilsen 
Hans Friis Christensen 

Pårørende til gravsteder søges 

Orglet bliver ofte omtalt som 
musikinstrumenternes konge, 
og violinen er kendt som dis-
ses dronning. På trods af, at 
de fornemme betegnelser 
passer så godt sammen, er der 
ikke mange komponister, 
som har begået sig ud i at 
skrive for violin og orgel, 
sandsynligvis på grund af 
instrumenternes store nuance- 
og klangforskel. Alligevel har 
søskendeparret Anna Egholm 
(violin) og Dmitri Egholm 
(orgel) sammen formået at 
skabe en harmonisk enhed 
mellem de to instrumenter, og 
er nu i færd med at skabe 
opmærksomhed omkring de 
kompositoriske perler, som 
findes for denne besætning. 
Anna Egholm har vundet 
flere internationale konkur-
rencer, og har på trods af sine 
blot 24 år allerede været so-

list med adskillige symfonior-
kestre i både ind- og udland. 
Efter 13 års studier hos Ale-
xander Zapolski fortsatte 
Anna i 2016 på musikkonser-
vartoriet i Lausanne 
(Schweiz) hos Svetlana Ma-
karova, og i 2019 vendte hun 
hjem for at studere på solist-
klassen ved Det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium hos 
Tim Frederiksen. Dmitri Eg-
holm afsluttede orgel/
kirkemusik ved Det Kgl Dan-
ske Musikkonservatorium i 
2013 og fortsatte samme år 
på solistklassen hos Bine 
Bryndorf og Hans Fagius. I 
2014-15 tilbragte Dmitri to 
semestre i Paris, hvor han 
fordybede sig i sine orgelstu-
dier hos Eric Lebrun, og året 
efter debuterede han i Jesus-
kirken i København.   
Det centrale værk på koncert-
programmet er Sechs Stücke 
für Violine und Orgel, op. 
150 af Josef Gabriel Rhein-
berger (1839-1901), som An-
na og Dmitri har opført ved 
en række koncerter og ind-
spillet på CD i forbindelse 
med Annas masterprojekt i 
Lausanne (Schweiz), hvor 
hun afsluttede solist-
kandidatuddannelsen i 2019. 
Der er gratis adgang til kon-
certen. På grund af usikkerhe-
den omkring corona-
restriktionerne må vi desvær-
re tage forbehold for at afly-
se/udskyde arrangementer i 
kirken og sognegården. 
Du kan holde dig opdateret 
på kirkens hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 



 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


