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Læs i avisen om

Årets juletræstænding
ved gadekæret er aflyst

Budgettet i
Høje-Tastrup

Nyt fra
Sengeløse Skole

Ny medarbejder i
kirken

Sengeløse Kommunalforening må med beklagelse meddele, at vi ikke kan
gennemføre Juletræstænding i år på grund af Corona restriktioner.
Men vi har besluttet, at byen selvfølgelig skal have juletræ med lys på.
Per Hammel formand.

Pogram for
mandagsaftener

Månedens fugl

SGIF
JULETRÆSFEST
aflyst

Afsked med
farmor
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
19—21 Nov.
Deadline
10. november.

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Mille Miertz,

2077 22 48

Fodbold:

Margit Pedersen,

2296 8999

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

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

Sengeløse Kommunalforening
indkalder til ordinær generalforsamling
Onsdag d. 28.10 2020 kl 19.30 i
Sognegården.
Der vil blive overholdt gældende
Coronaregler for forsamling.
På dagsordenen er følgende.: Formandens beretning,
kassererens beretning og valg ifølge love samt orientering om arbejdet i Landsbylaugenes Sammenslutning.
Herefter kan drøftes emner, der ønskes taget op til behandling af foreningen. Der er bl.a. ønske om mere tidssvarende navn til Sengeløse Kommunalforening, der
fylder 100 år i 2021
Per Hammel, Formand.

Sengeløse Nyt

Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
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Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
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26215095

og bevar de gode vaner!

Mandag d. 9. november
2020, kl. 19.30
Tidl. lektor cand. scient i
biologi og kemi Uve
Lindholdt, Aabenraa

men også hvordan de er
sårbare over for menneskelige påvirkninger bl.a.
i form af jagt, forurening
og klimaændringer.
Museumsinspektør Lisa
Sjølander Andresen

Mandag d. 2. november
2020, kl. 19.30
Trine
May
Knutzen,
cand.mag. i nordisk filologi
og
kunsthistorie

Som Leonora læser biblen.
Leonora Christines liv er
dybt fascinerende. Som
kvinde
repræsenterede
Leonora nok det højeste
dannelsesniveau, som det
var muligt at nå i baroktiden.
Christian IV sørgede for,
at hun udover de kvindelige områder som håndar-

bejde, dans og offentlig
optræden, fik undervisning
i læsning, skrivning, regning, musik, tegning,
dansk, tysk og fransk- og
det allervigtigste: kristendom.
Det er i en tid, hvor de
færreste kan læse og skrive. Almindelig skoleundervisning findes ikke.
Børn er bare små voksne.
Som datter af Chr. IV og
hustru til Corfitz Ulfeldt
fik Leonora en meget turbulent tilværelse, der til
tider er spændende som en
roman. Bibelen blev det
vigtigste redskab for Leonora til at forstå og fortolke sit smertefulde liv og de
22 år i fangenskab.
Trine er en kær gæst, som
har besøgt os adskillige
gange, især med kunsthistoriske emner.

Nordboere,
klimaændring og naturen på
Grønland
Grønland, verdens største
ø, har oplevet tre eskimoiske og en nordisk indvandring, og med den sidste
blev Grønland herpå en
del af det norske og senere dansk-norske rige.
Hvorfor forsvandt Nordboerne? Var det klimaændringer, sygdomme, konflikter med eskimoerne,
eller udvandrede de bare
til sidst? Der vil blive fortalt om, hvordan Nordboerne levede og tilpassede
sig forholdene i ca. 450 år
i Grønland. Hvilke optegnelser findes der om
Nordboerne, og hvilke
arkæologiske fund har
man gjort, og hvad fortæller de om deres tilværelse
og forsvinden?
Der fortælles desuden om
tidligere og nuværende
klimaændringer i Grønland og hvordan det har
påvirket og i dag påvirker
mennesker, dyr og planter. Hvem bliver taber og
vinder ved et varmere
klima i Grønland?
Naturen i Grønland er
arktisk, hvilket betyder
skovløst og under 10 grader i gennemsnit i juli
måned. Der fortælles om,
hvordan de grønlandske
dyr og planter har tilpasset sig til det barske

Maleren baron Arild
Rosenkrantz - Farvernes
mystik.
På Arkens udstilling udfoldes Arild Rosenkrantz’
alsidighed igennem malerier og pasteller, broderier
og illustrationer samt skitser af hans fantastiske
glasruder. Særligt vil udstillingen fokusere på malerierne med det eksplosive lys og det farverige slørvæv, som Arild
Rosenkrantz udførte efter
sit møde med Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner introducerede Arild Rosenkrantz til
Goethes farvelære og farvernes iboende egenskaber, der fik stor betydning
for kunstnerens udtryk.
Mange af værkerne har
aldrig tidligere været udstillet og vil samlet for
første gang belyse kunstnerens mangesidige praksis, hans spirituelle søgen
og ikke mindst hans jagt
på lys og farve.

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

Mandag 23. november 2020,
kl. 19.30
Journalist Georg Metz, Information

Galgenhumor som overlevelse
”Det er sagt, at humor er
tragedie plus tid. Der er ting,
man ikke kan spøge med.
Det gør man så alligevel,
hvad enten man kan eller ej,
og det sker, når tiden har
lægt de mest betændte af
sårene. I tilbageblik ville det
være ubærligt at sørge uendeligt. Man kan også kalde

det:
Overlevelseshumor.
Ikke så ukendt et behov i
coronatider.”
Sådan siger Georg Metz selv
som indgang til aftenens
emne. Man mere end aner en
dobbelthed i denne meget
personlige beskrivelse af
humor, der, som han selv
siger, meget vel kan dække
over tilværelsens mere alvorlige sider.
De fleste af os kender Georg
Metz fra radio og tv, og han
skriver stadig sine klummer i
Information med kommentarer og anmeldelser af historiske bøger og opera.
En gruppe fra Mandagsaftener havde sidste år fornøjelsen af at møde ham som
lærer på Tisvilde Højskole,
hvor han ene mand førte os
gennem
oplysningstidens
tanker og personer. I aften
har alle vore medlemmer
lejlighed til at møde denne
livskloge mand.

Nyt fra Østergaardens
Grundejerforening
Østergaardens Grundejerforening (Spjeldager og Mosekilen)
investerede sidste år i en hjertestarter.
Den er placeret på hjørnet af Spjeldager og Moskilen. Den er
nu også blevet synlig på Trygfondens APP.:
Find Hjertestarter, som vi kan anbefale alle at have på sin
smartphone.

Mandagsaftenerne er foredragsaftener,
der afholdes i
Sognegården, Landsbygaden 68, Sengeløse
, kl. 19.30 - 22.00
at indbetale det fulde årskontingent,
kr. 575,00, til konto 2275 - 3230040396.
Husk at skrive navn og tlf. i meddelelse til modtager.
Betaling kan også ske den første foredragsaften.
For enkeltforedrag betales kr. 75,00.
Spørgsmål om betaling rettes til kasserer
Finn Larsen, tlf. 40 52 41 08
Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr.
Nærmere oplysninger om foredragene kan fås ved henvendelse til formand Gert Lauridsen på tlf. 30 12 46 46
Ændringer pga. vejr, Corona eller sygdom kan ske.
Alle er velkommen.
Et eksemplar af hele det trykte program kan hentes enten i
Dagli'Brugsen eller hos kasserer Finn Larsen, Håndværkerbakken 8, i privaten/værkstedet.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger
- før kampen - under kampen - efter kampen og når du bare kommer forbi
Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset
Hallens Cafeteria drives af frivillige

Brug Hallens Cafeteria
- så støtter du
Sporten i Sengeløse
Hallens Cafeteria har
åbent på hverdage fra
kl. 16.00 til kl. ca. 22.00
Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Flere indbrud i Sengeløse
I den senere tid har der været
forsøgt og foretaget flere
indbrud i Sengeløse. Vi er en
del, der har Næralarm. Forsøger man at bryde ind her,
går der alarmsignal til 19
naboer, der så kan være
fremme på få minutter. Det
gør, at en tyv tænker sig om,
inden han bryder ind og nok
vælger at lade være med at
lave indbrud.
Jeg har spurgt firmaet, hvordan situationen aktuelt er.
Her er deres svar:
Jeg kan forstå, at Sengeløse /
jeres område har været plaget af en del indbrud indenfor de sidste par måneder.
I den tid har jeg fået oplyst,
at der ud af alle de indbrud
som er begået, har været to
indbrud i "Næralarm-huse" på Stendiget 54 og Ryvej 2.
Begge indbrud blev stoppet
hurtigt og effektivt, da gruppe-medlemmerne var hurtig
med responsen (på trods af
at det var om natten) - så det
er jo rart, når både systemet

og sammenholdet virker
efter hensigten :-)
Efter min mening er en
alarm, der går til ens naboer,
den langt bedste beskyttelse
og også mest økonomiske.
Det kan være Næralarm,
men man kan også købe en
alarm på nettet. Fx hos Harald Nyborg til 1700 kr.
Her bliver der sendt en SMS
til 5 naboer. Søger man lidt.
Kan det godt findes endnu
billigere.
John Bilenberg

Farmor fortæller
Ikke længere i Sengeløse Nyt
Hej - alle sengeløsere, der læser vores
lille, dejlige blad!
Jeg har nu i fem år skrevet dyrehistorier til børn og andre barnlige
sjæle, og det har jeg haft mange gode stunder med!
Jeg har også lavet den lille rubrik
med smilehullet, for der skal altid
være lidt at grine af - måske i sær i
disse corona-tider!
Nu føler jeg, at min mission må være omme, så jeg stopper for denne
gang!
Jeg har hørt, at folk har klippet mine historier ud og limet dem
sammen til en lille bog - og det har
glædet mig meget, kan I tro!
Hav det godt alle sammen
Knus og albue-stød
Fra
Lis Aagaard

Budget 2021 Høje-Taastrup kommune
Høje-Taastrup kommunes
budget for 2021 er nu forhandlet på plads, og det er
blevet et budget, som har
bred opbakning fra hele byrådet.
Budgettet denne gang er et
budget, der i modsætning til
de fleste foregående år, er
næsten friholdt for besparelser, og som også indeholder
flere små, men meget positive udvidelser.
Når budgettet denne gang
har være så let at få på plads,
skyldes det, at kommunens
økonomi helt overordnet er
ganske god.
Økonomien for 2021 er desuden hjulpet godt på vej af
en god kommunal udligningsreform i foråret, og en
solid aftale imellem Sregeringen og KL i sommers, der samlet gav både
ekstra penge i kassen, og
samtidig gav gode muligheder for et øget serviceniveau.
Set med Sengeløsebriller er
budgettet ok, men der er
også lidt malurt i bægeret.
Det vil jeg komme ind på
sidst i dette skriv.
For vores side var det afgørende, at den forbedrede
økonomi ikke gik til skattelettelser, men at borgerne i
stedet kunne mærke, at der
kom et service løft, og ikke
mindst at vores børn og ældre kunne mærke en forbedret service.
For børnene var det særligt
skoleområdet, der har fået et
løft.
Vi fik sikret, at folkeskolerne kunne øge 2 voksenordningen i klasserne, hvilket
der er meget positive erfaringer med, når det kommer
til løfte kvaliteten.
Vi fik dog ikke så meget
som vi ønskede, men stille
og roligt får vi, fra år til år,
udvidet skolernes mulighed
for at man i udvalgte klasser
og timer, kan styrke indlæringen ved, at der er 2 voksne til stede i klassen.

Enten 2 lærere, eller en lærer
og en pædagog, der hvor
det’ kan være en fordel.
Samtidig fik vi, efter flere
års fravær, genindført lejrskolen i folkeskolens udskoling, som vi regner med, vil
medvirke til at styrke elevtrivslen.
I forhandlingerne havde vi
også fokus på det grønne
område.
På flere områder er der sket
et øget fokus på sikringen af
en bedre biodiversitet, så nu
afsætter vi en lille ekstra
pulje penge til at støtte op
om projekter, der kan være
med til at trække i den rigtige retning.
Konkret er der afsat flere
penge til at styrke vores miljø- og energicenter
Byrådet har samtidig været
enige om, at vi ønskede at
gøre, hvad der var os muligt,
for at sikre at sommerens
helt uacceptable historier på
ældreområdet, aldrig vil
komme til at ske her i vores
kommune.
I budgettet er der således
både afsat penge til at styrke
kompetencerne hos ledere
og medarbejdere i ældreplejen og til en styrket rekruttering til området.
Budget 2021 indeholdt samtidig en række andre mindre,
men positive indsatser.
Herunder kan nævnes:
Styrket kulturindsats – hvor
vi har fundet penge til at
bevare børnekulturpakkerne,
der har vist sig at være en
stor succes, og øget kendskab og deltagelse blandt
børn og børnefamilier i kulturelle aktiviteter, og et generelt løft af kulturområdet
Sikring af fritidsfaciliteter så kommunen også fremover
vil have de nødvendige fritidsfaciliteter, i den vestlige
del af kommunen.
Øget fokus på Plejeboliger –
så kommunen, i årene der
kommer, vil have tilstrække-

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

ligt med plejeboliger til rådighed.
Sætte fokus på bløde trafikanter – for at undgå alvorlige ulykker, der rammer børn
og voksne, når de færdes
rundt i kommunen til fod
eller på cykel.
Malurt i bægeret?
Hvorfor nævne malurt i bægeret, når man ser på det
med Sengeløse briller?
Vores skole, institutioner og
plejecenter, får selvfølgelig
det samme serviceløft som
den øvrige del af kommunen, så ingen problemer der!
Det er anlægssiden der er
udfordringen!
Der er så megen anlægsaktivitet i Taastrup og Hedehusene, at det båndlægger alle
anlægsmidler.
Vi bygger et Børne og Kulturhus i Taastrupgård, en
stor skole i den nye bydel i
Hedehusene, samt et nyt
rådhus.
Det er jo glædeligt med alle
de nye kommunale bygninger, men det gør bare, at der,
på jævnt dansk, ikke er fem
flade øre til at lave nogle af
de mange stiprojekter der

presser sig på at blive anlagt.
Sengeløse og Vridsløsemagle har adskillige stiprojekter
på kommunens stiprioriteringsliste, men de må endnu
en gang udskydes!
Ikke fordi der ikke ville kunne afsættes lidt økonomi til
de stier, men fordi der er
meget snævre rammer for,
hvor meget kommunen samlet må bruge på anlæg, så de
store byggerier udfylder hele
anlægsrammen og mere til.
Nå, ikke mere ynk!
Der kommer jo nye budgetter, hvor vores ønsker kan
komme i betragtning, så vi
må bare presse på næste år.
Alt i alt er 2021 budgettet et
budget, som vi godt kan
være stolte af.
Vi har fået trukket budgettet
i den rigtige retning, og samlet er der tale om et budget
som borgerne i HøjeTaastrup kommunen kan
være ganske godt tilfredse
med.
Budgettet blev således enstemmigt vedtaget.
Venlig hilsen
Hugo Hammel
Byrådsmedlem(A)

Projektarbejde i 7. klasse
Skoleåret var kun én måned gammel, da 7. årgang gik
i gang med det første projekt ”Fremtidens skole”. Målet er, at eleverne udvikler idéer til attraktive steder og
aktiviteter til teenagere i HTK med udgangspunkt i
sundhed, trivsel og fællesskab.
Vi har haft besøg af en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen, Thomas Bak, som kunne hjælpe med at forstå demokratiets spilleregler, og hvorfor alle ikke bare
kan få, hvad de vil have. Innovations-ingeniøren Morten Schnack Jørgensen fra The Hab-Lab underviste i,
hvordan man får den gode idé og udvikler den til noget, der duer. Klassen har været ude og besigtige en
mulig lokation og ladet sig inspirere af landskabet.
Nu bygges der modeller i fast målestoksforhold, og
der produceres små film, som forklarer og sælger idéerne.
Til sidst bliver filmene offentliggjort og bør være tilgængelige sidst i oktober på
https:/www.gocreative.dk
Kig forbi hjemmesiden.

Foto og tekst: Gert Lauridsen

Både Standfugl og trækfugl

Vingefang:
75-80 cm
Længde:
41 cm
Vægt:
450-520 g
Maks. levealder: 17 år
Kuldstørrelse:
2 æg
Antal kuld:
2-3
Rugetid:
17 dage
Ungetid:
33 - 34 dage
Levesteder: I skove, i det åbne
land, ved søer og vandløb.
Reden bygges højt oppe i et træ.
Det er blot en samling kviste, som
den lægger tværs over nogle grene,
som let kan falde i stormvejr.
Ringduen, eller skovduen,
som den også kaldes af især
jægerne, kan let kendes på sin
grønne og hvide halsplet og
det hvide bånd på overvingen.
Den er vores fjerde alminde-

ligste fugl og optræder hyppigt i villa- og sommerhushaver. Selv om mange æg går til
på grund af krager og skaders
redeplyndring og den mildest
talt elendige redebygning, så

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

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

tager ringduen til i antal.
Dens yngleperiode er nemlig
lang. Helt fra april og slutter
først sent på efteråret. Den
lægger kun to æg, men får så
også tre eller flere kuld. Duens unger er særdeles levedygtige, idet de fodres de
første fem dage med en særlig
protein– og fedtholdig duemælk, som begge forældre
kan producere i deres kro.
Ringduens føde
De voksne duer lever af planteføde som frø, bær og knopper og ses ofte søge føde på
græsplæner og marker. Om
vinteren i år med mange bog i
skoven ses de store vinterflokke ofte i skovbunden.
Ringduens kurren.
Mange har hørt dens kurren,
for man kan næppe kalde det
sang. Den siger ”gu GUU gu
guu gu” hvilket nogen oversætter til ”Jeg er en stor fed
skovdue” så ikke alle fugle
synger lige pænt eller smukt
om sig selv, men man får let
et smil på læben, når man
hører den markere sit område.
Om foråret og sommeren kan
man også se skovdue-hannen
flyver opad i en bue. På toppen af buen slår de smæld
med vingerne, klap klap,
hvorefter den svæver ned på
stive vinger. Det er dens måde at vise sit territorium på.

Både trækfugl og standfugl.
Ringduen findes overalt i
Danmark. Om efteråret trækker ca. halvdelen af bestanden
sydpå og overvintrer i Sydvesteuropa. Samtidig kommer
der mange nordiske ringduer
til Danmark, hvor de om vinteren optræder i store flokke
sammen med de hjemlige
artsfæller. På denne måde
optræder ringduen både som
trækfugl og som standfugl.
Jagten på duer
.
Duejagt er meget populær
blandt jægere. I jagtsæsonen
skydes der op imod 350.000
duer. Herudover kan der gives tilladelse til regulering af
bestanden i perioden 1.0931.10, hvis store dueflokke
forvolder omfattende skade
på markafgrøder, eller ved at
svine omgivelserne på stadions og andre bygninger. Jagten sker som regel fra kunstigt skjul og lokkefugle. Det
er lovpligtigt at bruge apportør, dvs. jagthund til at hente
de ramte fugle.
Bestanden af ringduer i Danmark er stigende.
De sidste optællinger viser, at
antallet af ynglende individer
er et sted mellem 1,4 og 1,6
millioner. Og bestanden er
stadig stigende.

Klip fra Niels Oles
hjemmeside..
Med sin sans for tilværelsens skæve vinkler
får han med sine snapshots og kommentarer
fat i hverdagens ofte ufrivillige humor.
Selv giver han billedet denne tekst med på vejen:
”Jeg har netop været en lille tur i vores hovedstad København. På turistinformationens toilet kan jeg sidde i fred og ro
og surfe med fri wi-fi på nettet så længe, jeg lyster. Det tror
jeg næppe, at Fyns hovedstad kan hamle op med.”

Er der ikke et eller andet ved det skilt, som giver stof til eftertanke?

Civil ulydighed!

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

Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil.

Grøn Kirke - vil du være med?

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

20. søndag efter trinitatis
25. oktober kl. 10.00
Matthæusevangeliet 21, 2844
Merry Lisbeth Rasmussen
Allehelgens dag
Mindegudstjeneste
1. november kl. 17.00 &
19.00
Matthæusevangeliet 5,13-16
eller 5,1-12
Merry Lisbeth Rasmussen
Husk tilmelding!
Kirkebilen kører
22. søndag efter trinitatis
8. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 18, 1-14
Søren Nolsøe
23. søndag efter trinitatis
15. november kl. 10.00
Markusevangeliet 12, 38-44
Merry Lisbeth Rasmussen
Sidste søndag i kirkeåret
22. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 11, 2530
Merry Lisbeth Rasmussen
Første søndag i advent
29. november
Kl. 10.00: Højmesse med
deltagelse af Niklas Mouritsen på valdhorn
Kirkebilen kører
Kl. 12.00: Adventsgudstjeneste for børn og deres familier
med efterfølgende fest i sognegården. Husk tilmelding.
Kirkebilen bestilles senest
dagen før
hos sognepræsten på
Tlf.: 43 99 50 24

Søndag den 6. september
holdt vi en dejlig høstgudstjeneste i sognegårdshaven.
Som altid holdt vi auktion
over alle de gode og lækre
ting, som menigheden havde
medbragt. Der var hjemmelavet marmelade, saft, æblemost, honning, blomster,
kålplanter, mælkebøtte sirup,
frugt og grønt og meget mere. Det hele blev solgt, og

gudstjenesten indbragte
4.500 kr. Pengene går til

FDF´erne og værestedet Paraplyen, som gør et godt
stykke arbejde for de unge og
for Paraplyens brugere. Tak
til alle jer der deltog og bidrog!!! Pengene falder på et
tørt sted.
I gudstjenestens prædiken
lød en invitation til en fortløbende samtale her i Sengeløse om, hvordan vi i kirken
kan bidrage med at mindske
belastningen af klima og
miljø og arbejde for en sundere jordklode, der også for
kommende generationer kan
være beboelig og brødføde
og kaste liv af sig - ikke kun
til mennesker, men også til
alle klodens andre skabninger. Synes du, at Sengeløse
Kirke skal være en såkaldt

Grøn Kirke, som er mere
klima- og miljøvenlig?
Sengeløse Kirke har bygninger, jordområder, ansatte og
frivillige. I forbindelse med
en eventuel omstilling til
Grøn Kirke skal vi finde ud
af, hvad vi konkret kan gøre,
med det, vi har for at tage et
medansvar for de klima- og
miljøudfordringer,
verden
står overfor.
Hvis Sengeløse Kirke skal
kunne blive certificeret som
Grøn Kirke, skal vi leve op
til 25 punkter af 48. Punkterne handler f.eks. om kirkens
gudstjenesteliv,
undervisning, gruppeaktiviteter, hvilken adfærd vi har på vores
jordområder,
affaldssortering, reduktion af madspild
og omlægning af varmeforsyning til mere energivenlige
opvarmningsformer. Det kan
også handle om at arrangere
byttemarkeder og samle ind
til støtte af klimaprojekter.
Bag Grøn Kirke står Grøn
Kirke-Gruppen under Danske
Kirkers Råd. Det er en tværkirkelig arbejdsgruppe, der
består af repræsentanter fra
flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
E-mail: lras@km.dk
Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Ellers efter aftale
Gravstedsvedligeholdelse
Graver Hans Friis Christensen
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Formand for menighedsrådet Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
formand@sengeloesekirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge,
Sognegården,
Landsbygaden 68
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk
Tlf.nr.: 21 37 07 33
Organist Dmitri Egholm
Tlf.: 26 44 88 01
organist@sengeloesekirke.dk
Brug af lokalerne aftales med
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.
43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Der er mere end 200 kirker
og kirkelige organisationer
med i Grøn Kirke. Invitationen til samtalen i Sengeløse
Kirke er hermed givet, og
den er åben. Det er en samtale, der meget gerne må finde
sted i menighedsrådet og
blandt de ansatte, men også
gerne i sognet. Alle har lov at
blande sig i samtalen og måske tilmed være med i en
arbejdsgruppe?
Som kristne tror vi, at Gud
har skabt verden og livet.
Skaberværket er overdraget
til menneskeheden som en

handler om, hvor man sætter
sit kryds ved kommunalvalg
og folketingsvalg. Det handler ikke om politisk ståsted.
Det handler heller ikke om
ideologi, hvor klima og miljø
bliver til en ny religion. Og
det handler heller ikke om at
skælde ud og pege fingre af
andre og selv føle sig frelst
og miljørigtig. Det handler
om, at få en ordentlig teologisk begrundet og fornuftig
samtale i gang om, hvordan
vi alle kan gå sammen om at
passe på jorden og hinanden.
For vi kan jo ikke længere

Næste gang vi mødes i
Onsdagsklubben, er den 4.
november kl. 18.00. Stedet er
som
altid
sognegården
Landsbygaden 68. Aftenens
menu er gule ærter med røget
flæsk og medister. Til
aftenens traktement hører
som altid enten et glas vin,
en øl eller en vand, og efter
maden er der kaffe og te med
kage.
Hele
herligheden
koster 75 kr., som betales på
dagen. Onsdagsklubben er
for enker, enkemænd og
andre, som bor alene, som
har lyst til at dele et måltid
mad. 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 på e-mail:
LRAS@KM.DK
senest
søndag den 1. november.
Hold dig ikke tilbage. Du vil
blive taget godt imod af de
mange søde mennesker.
Husk! Vi passer på hinanden
under corona pandemien og
sørger for at overholde
myndighedernes anvisninger.
Merry Lisbeth Rasmussen

Nørkleklubben
generøs gave, som Gud har
betroet os at forvalte til ære
for Gud og til gavn for alt liv
på jorden og fremtidens generationer. Det overordnede
spørgsmål er derfor: Hvordan
kan vi nænsomt passe på den
jord, vi har fået givet at forvalte?
Det er vigtigt at få sagt, at
samtalen her i kirken ikke

Ny
medarbejder
ved Sengeløse
kirke
Sengeløse menighedsråd har
ansat Kamille fra den 1. oktober til den 31. januar 2021
som gravermedhjælper. Kamille vil fortrinsvis arbejde
på kirkegården, men vil også
deltage i de sociale arrangementer i sognegården.
Hanne Bienert/kontaktperson

lukke øjnene for verdens
klimaproblemer og bekymrende udvikling. Vi vil gerne
kunne give en klode videre
til næste generation, som
stadig kan give liv fra sig.
Kontakt mig på mail:
LRAS@KM.DK eller tlf.:
43995024, hvis du gerne vil
være med.
Merry Lisbeth Rasmussen

Kunne du tænke dig at være
med i Nørkleklubben, hvor
man kan lave alt muligt
forskelligt håndarbejde: Sy,
strikke, hækle osv. Blandt
andet strikkes der dåbsklude
til de små børn, som efter tre
håndfulde vand på hovedet
skal tørres. Efter dåben får
familierne dåbskluden med
hjem som et minde. Det
bliver de vældig glade for.
Kirken betaler for garn til
kludene samt for en kop
kaffe eller te og en småkage.
Man kan også strikke sit eget
– en trøje eller andet. Her
betaler
man
selv
for
materialerne. Nørkleklubben
mødes i sognegården i lige
uger om torsdagen kl. 19.00.

Næste gang er torsdag den
15. oktober. Hvis du synes,
det lyder hyggeligt, kan du
blot møde op.
Du kan også ringe til Lonny
Petersen på tlf. 22 51 62 67.
Vi glæder os til at se dig!

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

Allehelgens gudstjeneste

Du inviteres hermed til en
smuk og stemningsfuld Allehelgens gudstjeneste i Sengeløse Kirke søndag d. 1. november kl. 17.00 og kl. 19.00.
I gudstjenesten vil vi mindes
dem, vi har mistet i det forgangne år ved navneoplæsning, smukke og håbefulde
ord, lystænding, musik og
sang.
Tag dit hjertes savn med i
kirke, hør et trøstende ord og
tænd et lys i mørket sammen
med alle os andre. I
gudstjenesten
deltager
sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen samt oboisten
Felicia Greciuc, som sammen
med
kirkens
sanger,
Frederikke Simonsen, og
organist, Dmitri Egholm, vil
opføre smuk og stemningsfuld
musik af bl.a. Bach, Telemann
og Schubert.

Det er muligt at købe en
lanterne i våbenhuset efter
gudstjenesten, som kan sættes
på graven på kirkegården. Den
koster 10 kr.
På grund af forsamlingsbegrænsninger forårsaget af
corona, er det nødvendigt med
tilmelding. Vi må kun være 40
mennesker i Sengeløse Kirke.
Tilmeld dig derfor på e-mail
adresse:
LRAS@MK.DK
eller på tlf.: 43 99 50 24
senest fredag den 30.
oktober. Husk at meddele,
om du kommer kl. 17.00
eller kl. 19.00! Det er muligt
at indtale en besked med navn
og tlf.nr. på tlf. svareren, hvis
jeg ikke er ved telefonen.
Merry Lisbeth Rasmussen

Højskoleeftermiddag med borgmester
Michael Ziegler: ’Hvad sker der i HøjeTaastrup kommune?’. Onsdag den 28.
oktober kl. 14.30 i sognegården.
Sengeløse
Kirke
har
inviteret
Høje-Taastrup
kommunes
borgmester
Michael Ziegler til at
komme og fortælle om
byggeprojekterne i kommunen. Han vil bl.a. give os et
interessant indblik i tankerne
bag
den
nye
bydel
NærHeden i Hedehusene.
NærHeden bliver også kaldt
fremtidens forstad og byder
både
på
ejerboliger,
lejeboliger og bofællesskaber inkl. et seniorbofællesskab for 55+ere. Der er
fokus
på
stærke
fællesskaber, som understøttes af indbydende byrum,
fællesfaciliteter og adgang
til det fredede naturområde

Sejlbjerg Mose, som ligger
midt i bydelen. Efter
oplægget vil der være
mulighed for at stille
borgmesteren spørgsmål.
Alle er velkomne, og der er
gratis adgang.

Meddelelse
Sognepræsten træffes ikke i tidsrummet fra 3. nov. – 10. nov.
Embedet varetages af præsterne i Taastrup Nykirke og Rønnevang Kirke. Præsterne i Taastrup Nykirke kan kontaktes på tlf.
70 10 02 16. Rønnevangs præster på tlf. 43 52 22 19.
Præstesekretær Sus la Cour kan kontaktes vedrørende navneændring, attester med mere på e-mail SULL@KM.DK

Koncert med blæserkvintetten V Coloris lørdag den 14. november
kl. 15.00 i Sengeløse Kirke

V Coloris er en stilbevidst, farverig og international blæserkvintet
med primær tilknytning til Danmark og
Rumænien.
Navnet
refererer til deres interesse for farver, både
visuelt og musikalsk:
romertallet V refererer
til kvintet, og coloris

betyder “miks af farver” på latin. De fem
musikere gør sig til
daglig gældende i en
række velrenommerede symfoniorkestre og
kammerensembler og/
eller studerer hos højt
respekterede lærere i
bl.a. Paris og Bukarest.
V Coloris gjorde sig i

2019 positivt bemærket ved at vinde 3.
prisen ved Carl Nielsen
International
Chamber Music Competition samt 2. prisen
ved Bucharest International Music Competition. I efteråret 2020
kan kvintetten præsentere en CD med værker

Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.
Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud.

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Tlf. 26216025
wildenradt@msn.com

for træblæsere af den
rumænske komponist,
Dinu Lipatti (19171950). Til koncerten
skal vi bl.a. høre musik
af D. Lipatti og C. Nielsens
(1865-1931)
velkendte Blæserkvintet op. 43, som især er
kendt for sin sidste
sats, nemlig variations-

satsen over en af komponistens egne salmemelodier, Min Jesus
lad mit hjerte få.
Efter koncerten inviteres alle til et traktement i sognegården.
Der er gratis adgang til
koncerten.

