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Læs inde i avisen om 
 

Fodbold 

Mandagsaftener 
 

Familiegudstjeneste 

Julebazar på  
plejehjemmet 

 
Afskedsreception for 

biblioteket 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

15. -18. december 
 

Deadline: 
6. december 2011 

På tur i Sengeløse med Google Earth 

Juletræsfest i hallen Cafeteriet åbner 
 

Juleconsert 

Med Google Earth kan man ”køre” en 3-D tur gennem vores lille by. Ganske vist er det 
nogle måneder siden, at den lille røde Google-bil med det roterende 3-D kamere på taget 
har været på disse kanter. Det gør nu ikke så meget. Man kan sige, at billederne derved 
får tilføjet noget mere af den 4. dimension, nemlig tiden. Unge mennesker vil sikkert 
lægge mærke til, at benzinpriserne på billedet er et par kroner lavere end i dag, eller at 
stråtaget på tømrerens gamle værksted endnu ikke er skiftet. De ældre blandt os, der-
imod, vil desuden huske den gamle brugs, hvor træskoene hang sammen med spegepøl-
sen under loftet. Den lå der, hvor nu de gule huse ved benzintanken ligger.  Har du et 
billede af den gamle brugs, så vil vi gerne bringe det i næste nummer.  



 

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 
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86 
Kurt Søborg, tlf.: 43 52 47 95 
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15 
Merry Lisbeth Rasmussen Tlf.: 43 99 50 24 
 
 

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

Der er deadline 6. december 2011 
Avisen udkommer  15.-18. december 2011 
  

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099  
 
Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 
Næstformand: Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 

4352  6035/4030 5232    
 
Amatørscene: Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.       2374 7444 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344 
 
Fællesidræt:       Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                  4352  6035/4030 5232 
 
Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39  4399  0848/4045 3764 
 
Senioridræt         Aase Stær Nielsen Spjelager 3                        4352 0416 
 
Volleyball:            Per Wiedekamm, Banestokken 5:                   2064 3515 
 
Festudvalg: ............... John Jørgensen, Kirkestien 12 ................. 4399 3140 
 
Cafeteria: .................. Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57 .. 4352 1091 / 4052 7091 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Efter knap 9 år som fælles-
bibliotek lukkes Sengeløse 
Bibliotek- og Mediecenter. 
 

I maj 2003 flyttede folke-
biblioteket til nye lokaler på 
Sengeløse Skole, hvor det 
blev slået sammen med 
Sengeløse skolebibliotek, 
men pga. besparelser bliver 
biblioteket nu lukket,  
 
Sidste åbningsdag vil være 
onsdag d. 21.12.11 kl. 15-
19. Vi vil gerne sige farvel 
til alle vores trofaste lånere 
så har du tid og lyst til at 
komme forbi, byder biblio-
teket på et lille traktement 
denne dag. 

Kære Truller og Flemming 
I ønskes tillykke med  
Kobberbrylluppet den 22.11 
Fra vennerne  

Afskedsreception 

Ebbes Kleinsmedie ApS  
søger en kontormedhjælper 

 på deltid ca. 30 timer 
  

Vita har valgt at stoppe i starten af det nye år 
hvem har lyst til at tage over ? 

Jobbet omfatter diverse forefaldende opgaver  
såsom: 

Telefonbetjening 
Arkivering 

Registreringsopgaver 
Vi forventer at du er imødekommende og fleksibel 

Har et godt humør og kan tage lidt ”mandehørm” 
Har overblik - her kan til tider være lidt hektisk 

Har en god telefonstemme 
Har kendskab til PC og Internet 
Løn aftales efter kvalifikationer. 

  
Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe til 

 Dorte på tlf. 43 99 25 25  
Vi ser vi frem til at modtage din ansøgning  

inden 1. december på mail til 
dorte@kleinsmedie.dk  

eller send den til  
Ebbes Kleinsmedie ApS, Industribakken 3, Sengeløse, 2630 Taastrup – 

 Att.: Dorte Carmel 





 

Hvor intet andet er anført, gælder priserne fra den 20. november til den 26. november 2011 
Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00 

 

Posthuset har åbent mandag til fredag fra kl. 14.00 til 17.00. Lørdag lukket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landsbygaden Sengeløse 2630 Taastrup Tlf. 43 99 50 05 

6 flasker AP vin 
Rød, hvid eller rosé 

Kun kr. 239,95 

10 Bananer 
Kun  kr.20,00 

Bakkegårdens 
Æbleskiver 
Pk med 20 stk. 
Kun kr. 10,00 

8 stk.  
klodskasser  
Kr. 100,00 
Spar  
Kr. 59,60 
flere farver 





  

Sengeløse Hallens Cafeteria åbner igen 
Håber, at I vil benytte cafeteriet som tidligere. ☺ 

Cafeteria hjælp søges 
Som alle nok ved, drives vores cafeteria i Sengeløse Hallen af 
frivillige folk, og der ydes en stor indsats, men vi er desværre 
ikke nok. 
Da vi mener, at vores hal og idrætsliv har brug for et cafeteria 
som samlingspunkt og ikke en flok automater, har vi unge 
under 18 år, som er lønnet, der passer cafeteriet fra kl 16.30 – 
20.30 på hverdage således, at de frivillige voksne kun skal 
træde til ved specielle arrangementer fortrinsvis i weekenden.  
Vi mangler frivillige til at tage en vagt, når det passer ind i alles 
planer. Jo flere vi er, jo sjovere er det. Da der stadigvæk er 
mange brugere af anlægget unge som gamle, vil vi mene, at det 
må være muligt at tage en tørn, så de ”gamle” tordenskjolds 
soldater stadigvæk syntes, at det er sjovt at være frivillig. 
Så sidder du nu og tænker ”det kan jeg da godt hjælpe til med 
et par timer om måneden” så kontakt Truller på 
wolstrup@live.dk eller Flemming på frasmussen@bossard.com 
(mobil 40 33 40 41). 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.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 

 



 

Juletræet tændes ved gadekæret 
søndag den 27. november kl. 16 

 

Igen i år arrangerer Kommunalforeningen ju-
letræstænding ved gadekæret. Kom og hver 
med til at starte julen i Sengeløse. Der er som 
sædvanligt muligheder for at møde naboer og 
venner over et glas gløgg eller varm kakao 
Vel mødt      

Sengeløse Kommunalforening 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

Naturgas--Fjernvarme--Solenergi 
Aut. Vand--Gas--Sanitet 

Forsikringsskader 
  

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

   
Ring og få et   

uforpligtende tilbud 
  

 20 85 33 34 

  
AL Polering  
v/ Andreas Legarth 
Hedekæret 55 
2640 Hedehusene 
www.alpolering.dk 

Professionel vinduespolering - Privat & Erhverv 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
  

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
  

Landsbygaden 64 
Sengeløse, 2630 Taastrup 
tlf. 43 99 95 38 

 

 

For nylig hædrede Høje Taa-
strup Kommune - årets 
idrætskommune -  ikke min-
dre end 91 idrætsudøvere for 
deres mesterskaber, rekorder 
og resultater ved ”Idræts-
event 2011” i City 2. 
Blandt de hædrede var Sen-
geløseren Lasse Jørgensen, 
14 år, som var årgangsme-
ster i rygcrawl på både kort 
og lang distance. 
 

Beskeden -  men viljestærk 
Lars er ikke den, der slår om 
sig med store ord i den an-
ledning. Det er da ikke noget 
at tale om! Tværtimod er han  
et endog usædvanligt beske-
dent gemyt. 
Bag om en sådan præstation 
ligger en minituøst målrettet 
og ihærdig træningsindsats. 
Det kommer man ikke so-
vende til. Skolen skal jo og-
så passes. Lasse går i 8. klas-
se på Sankt Pauls Skole, 
hvor han klarer sig godt, 
men så er der heller ikke tid 
til meget andet end svøm-
ning. Det skulle da lige være 
en rask tur med familiens 
Golden Retriever ”Uffe”. 
Målrettet fremtid 
Hans plan er at søge optagel-
se på gymnasiets idrætslinie. 
Det tager et år mere end det 
normale og derefter på 
idrætscollege i USA. Et 
idrætsforløb, som mange an-
dre sportsfolk har haft stort 
udbytte af. Idræt kalder på 
noget af det bedste i os, og 
formår Lasse at tage idræt-
tens værdier med ud i hver-
dagen, er han veludrustet til 
sit fremtidige liv.  
Held og lykke Lasse. 

Kur Søborg 

En kort—en lang 
Sengeløsedreng hædret for dobbelt 
danmarksmesterskab i svømning 







Ovennævnte let tilrettede citater af TV-journalisten Svend 
Gehrs blev sagt under en anden fodboldbegivenhed, men 
kan med et glimt i øjet også bruges om Sengeløse GI’s 
indsats i første runde i fodbold i serie 3. Som resultaterne 
så tydeligt viser, har Sengeløses 1. hold været i særklas-
se, og efter en helhjertet og koncentreret indsats lykkedes 
det holdet at gå ubesejret til vinterpausen, og bortset fra 
kampen mod Tune, som endte uafgjort, vandt Sengeløse 
alle sine kampe.  
Bevares, en del af kampene var rigeligt spændende og 
jævnbyrdige, men hver gang lykkedes det holdet at træk-
ke det længste strå. Alle holdets kampe har været præget 
af en helhjertet holdindsats. I forsvaret bakkes der op for 
hinanden, når der skal dæmmes op for modstandernes 
angreb. Efterhånden har holdet fået sin egen spillestil; der 
holdes måske lidt på bolden, som får lov til at gøre arbej-
det, idet den præcist og sikkert spilles over hele banens 
bredde via nærmeste frie spiller. Når modstanderne så er 
lokket frem på banen, kommer der et temposkift. Hurtigt 
spilles bolden frem enten i en stikning på midten eller ud 
til en af de hurtige kantspillere. Det efterfølgende hændel-
sesforløb vil variere, men ofte med en målchance som re-
sultat.  

I de kampe, som deres udsendte har overværet, var det 
især to områder, der imponerede: For det første var det 
spillernes generelle gode kondition og boldsikkerhed, 
som gjorde, at holdet i store dele af kampen kunne styre 
spillet. For det andet kunne alle spillerne bevare fokus un-
der hele kampen, og ingen af spillerne lod sig fx mærke 
med, at en dommerkendelse gik dem imod. Udmærket, 
Sengeløse.   
 

Nej, de stopper ikke, de bliver 
bare ved 
Det …  genialt det der! 

17/9 Sengeløse-Skibby 1-0.  
Farlig situation foran Sengeløses mål 

 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 

 

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

 

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt, 

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

 

www.artbrolægnig.dk                  wildenradt@msn.com 



Kommunens hjemmeside på 
www.sundhed.htk.dk giver 
forslag til forskellige moti-
onsruter. 

 I et tidligere nummer afprø-
vede vi en rute gennem Sen-

geløse Mose, som ikke var så 
fremkommelig. Denne gang 
har vi testet rute 12, som har 
følgende forløb: 

Sengeløse kirke –  
Kirkestien - Tostholmvej – 
Ågesholmvej – Sengeløse 
kirke (6,1 km) 
Turen starter ved Sengeløse 
Kirke og følger grusstien 
langs bagsiden af skolen 

rundt om boldbanerne til 
broen over Spangå. På første 
del er der kik ind til kalvene 
på Kirkeengen. Ellers fort-

sætter ruten ad Kirkestien 
gennem et villakvarter. Den 
fortsætter ad en grusvej med 
spredte huse.  En smal sti fø-
rer til broen over Hove Å. 
Her drejer du til venstre.  
Nu åbner landskabet sig op, 
og der er vid udsigt over bøl-
gende marker, spredte gårde 
og krattet langs vandløbet.  
Efter du har passeret Holme-
bakkegård slutter grusvejen, 
og der drejes til venstre ad 
Tostholmvej. Her er ikke så 

trafikeret, men du skal allige-
vel passe på trafikken, især 
hvis du har børn med. 
Tostholmvej er smuk og in-
teressant med sin store gart-

nerier og landbrug. Den sid-
ste del af turen tilbage fore-
går ad mere befærdede veje 
med cykelstier og fortove. 
Ruten har en længde på 6,1 
km. Denne rute er tæt på at 
opfylde kravene til en fami-
lieudflugt, dog skal man nok 
lade barnevognen blive 
hjemme.  

Du skal være opmærksom 
på, at stiforløbet langs Span-
gå og Hove Å kan være 
mudret – især om foråret og i 
regnfuldt vejr.  
 

Gert Lauridsen 
 

Traveture omkring Sengeløse 

Vi undersøger mulighederne for at tage på en lille udflugt med børn og hund og uden at starte bilen.  

Hove Å 

 Herringløse Dyreklinik 
    V / Dyrlæge Lotte Kofod 
  

    Skolegyden 3, Herringløse, 4000 Roskilde tlf: 29790609 
  

   Tilbyder 10% julerabat på Hill’s foder i hele december måned. 



21. nov.: Højskoleforstan-
der Lillian Hjorth-Westh, 
Bornholm Højskole   
Thit Jensen og Agnes Hen-
ningsen – to stærke kvinder 
i dansk litteratur 
Thit Jensen levede1876-
1957. Hun arbejdede som 
forfatter og foredragsholder 
med et livslangt engagement i 
forbedringen af kvindernes 
situation. Hun skrev over 15 
realistiske samtidsromaner om 
misforholdet mellem kvinder-
nes kulturbærende arbejde og 
deres ubeskyttede stilling i 
samfundet. I hendes foredrag 
plæderede hun for frivilligt 
moderskab og kvinders lige-
ret. Hendes indsats for børne-
begrænsning forargede bor-
gerskabet, og hun var ofte 
udsat for angreb i pressen. 
 Agnes Henningsen, levede 
1868- 1962, var forfatter, 
samfundsdebattør og kvinde-
sagsforkæmper.  Hun arbejde-
de for ”den størst mulige fri-
hed i elskov”, som hun selv 
udtrykte det. Det var agitation 
i lette gevandter, men ikke 
cigarrygende. Agnes færdedes 
blandt vore store forfattere og 
ikke mindst Carl Ewald, som 
blev hendes ven, elsker og far 
til PH. 
 
28. nov.: Lektor Andrea Rø-
mer og sygeplejerske Helga 
Schwedler 
Begge er bestyrelsesmedlem-
mer i Den Danske Afghani-
stan Komité. 
Afghanistan – en fortælling 
i to dele: 
1. En ”rejse” tværs gennem 
Afghanistan – fra Peshawar i 
øst til Herat i vest, fortalt af 
lektor Andrea Rømer.  
Hun har boet og haft en del af 
sin gymnasietid i Kabul, og 

det er forudsætning for hendes 
kendskab til og passion for 
Afghanistan.  
Hun fortæller om landets hi-
storie fra Aleksander den Sto-
res tid til situationen i dag og 
om de forskellige afghanske 
befolkningsgrupper: Pach-
toun, Tadjik, Hazara, Ouzbek 
m.fl. 
 
2.  Den Danske Afghanistan 
Komité og dens sundhedsar-
bejde i Herat provinsen. Et 
dansk støttet humanitært pro-
jekt med succes.  
Pens. sygeplejerske Helga 
Schwedler fortæller om sit 
arbejde som sygeplejerske i et 
projekt, som har udviklet sig 
gennem de sidste 25 år.  
Afslutningsvis vil de kort for-
tælle om de projekter, som 
DAC støtter med egne midler 
- et kvinde-kollegium i Herat, 
et syprojekt samt et brøndpro-
jekt, som, med Politikens 
hjælp og indsamlede midler, 
giver rent vand til mange 
landsbyer. 
 
 5. dec.: Forfatter og højskole-
lærer Niels Ole Frederiksen, 
Middelfart  

” Christian X  skurk eller 
helt?”  
Rytterkongen Christian X var 
ved sin personlige og politiske 
indblanding selv skyld i på-
skekrisen 1920. Med sine 
handlinger var han tæt på at 
afsætte sig selv og dermed få 
afskaffet det danske monarki. 

Chr. X regerede fra 1912  til 
1947. Det var en dramatisk 
tid. Første verdenskrig, salget 
af de Vestindiske Øer, Gen-
foreningen 1920, økonomiske 
kriser, politiske trakasserier 
og ikke mindst de fem års 
tyske besættelse. Ofte var 
kong Christian X selv årsag til 
sine vanskeligheder. Men med 
tiden og ikke mindst under 
den tyske besættelse blev han 
nærmest et ikon og samlings-
punkt for befolkningen. Der er 
mange myter og legender om 
Christian X, som vil blive 
belyst i foredraget. 
 
12. dec.: Julemøde.  Journa-
list cand. polit. Sofia Dahl-
gaard, Værløse 
Kristenforfølgelser i dag 
”Kristne martyrer hører ikke 
kun til i kristendommens før-
ste tre århundreder. 
Antallet af kristne martyrer i 
det 20. århundrede og frem til 
i dag overstiger langt antallet 
af kristne martyrer i alle tidli-
gere århundreder tilsammen. 
Det anslås, at der på verdens-
plan bor 200 millioner kristne 
i lande, hvor kristne bliver 
forfulgt. Herudover bor der 
yderligere 200 millioner krist-
ne i lande, hvor kristne udsæt-
tes for diskrimination og chi-
kane. Værst er forfølgelsen af 
kristne i landene: Nordkorea, 
Saudi Arabien, Iran, Somalia, 
Maldiverne, Bhutan, Vietnam 
og Yemen. Alle steder, hvor 
sharia-lov råder, er der døds-
straf for at lade sig døbe, hvis 
man er født som muslim, lige-
som der også er dødsstraf for 
at udøve kristen mission 
blandt muslimer.” Således 
skriver Sofia Dahlgaard i 
2006, og situationen er ikke 
blevet ret meget bedre siden  
Efter kaffen vil Sofia Dahl-
gaard læse en julehistorie for 
os. 
Glædel ig jul  og godt  
nytår  

Mandagsaftener i november 
december 

 

 

  

Lavlund Lavlund   
Brolægning ApsBrolægning Aps  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

BrolæggermesterBrolæggermester  
Michael LavlundMichael Lavlund  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
Tåstrup Vænge 39Tåstrup Vænge 39  

2630 Tåstrup2630 Tåstrup  
cvr. nr. 30 08 29 23cvr. nr. 30 08 29 23  

Mob. tlf.  51 70 69 27Mob. tlf.  51 70 69 27  
mlh@lavlundmlh@lavlund--consulting.dkconsulting.dk  
www.lavlundwww.lavlund--consulting.dkconsulting.dk  

BRØNDBY VVS ApS. 
 

VELVÆRE 
 

Tlf. 70 213 470 
 
                                                                       

Nyt badeværelse   
  Naturgas 

                                                                       
Modernisering      

    Forsikringsskader 
 

                                                                       
Email: brondby-vs@mail.dk 

                                                                       
Vasekær 6, Sengeløse.  

2630 Taastrup. 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

Sidste s. i kirkeåret 
20. november kl. 10.00 
Matt 25, 31-46 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
1.s. i advent 
27. november kl. 14.00 
Familiegudstjeneste 
Luk 4, 16-30 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Adventsfest i sognegården 
Kirkebilen kører 
 
2.s. i advent 
4. december kl. 10.00 
Matt 25, 1-13 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
3.s.i advent 
11. december kl. 10.00 
m. Luciaoptog 
Luk 1, 67 – 80 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
4.s.i advent 
18. december kl. 11.30 
Joh 3, 25 – 36 
(Britta R.Vind) 
 
Kirkebilen bestilles 
senest dagen før 
på tlf. 43 99 50 24 
 
Andagt på Holme 
Tirsdag d. 20. december kl. 
13.30 
 
Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Fredag d. 23. december kl. 
11.00 
 

Kirke & Sogn  
Er du træt af landsbyens hverdagskiv, 
er din verden grå og bleg, 
så gå i kirke og søg det glemte liv, 
på Herrens åbne vej. 
 
Er du glad for landsbyens hverdagsliv, 
er din verden rund og glad 
så gå i kirke og del din glæde giv, 
og syng et adventskvad. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

På denne opfordring vil vi så gå i kirke 
 i adventstiden, hvad enten vi er grå  
og blege eller runde og glade. Og i  
adventstiden kommer vi ikke uden om  
at synge Grundtvigs smukke adventssalme  
 

”Blomstre som en rosengård”. 
 

Med smukke, poetiske billeder formulerer Grundtvig 
menneskets håb om en fremtid, hvor menneskets frygt og sorg 
skal viskes bort af Guds nænsomme hånd. Håbet om en bedre 
verden, en ny jord, en ny livsmulighed uden tilstedeværelse af 
alt det, der ødelægger livet og gør det trist og gråt. Salmen er 
en gendigtning af profeten Esajas i Det gamle Testamente. 
Esajas er kendt for sine profetier om Messias´ komme. Messias 
er menneskets frelser, som Gud igennem sine profeter har lovet 
skal komme for at redde mennesket fra vold, retsløshed, 
uretfærdighed, sygdom, død. I den kristne selvforståelse er den 
profeterede Messias Jesus Kristus, som bliver født julenat. Det 
er ham, der giver næring til menneskets håb om en fremtid, 
hvor alt ender godt. Det udtrykker Grundtvig sådan her i vers 2: 
 

Ryste mer ej noget knæ, 
Ingens hænder synke, 
Skyde hvert udgået træ, 
Glatte sig hver rynke, 
Rejse sig det faldne mod, 
Rinde let uroligt blod, 
Frygt og sorg forsvinde! 

 
Men salmens håbsbilleder er ikke kun en gendigtning af 
Esajas. I sin originaldigtning er den også en polemisk kritik. 
Salmen har nr. 78 i salmebogen, og her fremstår den med 7 
vers. Men den originale salme havde 11 vers. I vers 11 
polemiserer Grundtvig imod samtidens rationalisme. Det var 
kommet på mode blandt de gudløse at fornægte Herren: 
 

Mode blev det, trindt på Jord, 
Herren at fornægte, 
Og af alle Jesu Ord 
Eet kun syntes ægte, 
Eet kun lagt i Sandheds Mund, 
Ordet: om en liden Stund 
Seer man mig ei længer! 

 
Nu er det kommet på mode at være religiøs. Ligesom man 
troede, at sekulariseringen op gennem 80érne ville medføre 
mindre religiøsitet i befolkningen, gik det stik modsat. 
Religiøsiteten voksede, og vokser stadig. Ikke på dogmatisk 
vis, men på folkelig vis. Og den er der sagtens plads til i 
Folkekirken. Så kom blot i kirke i adventstiden og søg det 
glemte liv på Herrens åbne vej og syng med på de smukke 
adventssalmer. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, onsdag og 
fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
(ikke mandag) 
 
Kirkekontoret, 
Landsbygaden 68 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Kontortid kl. 12.00 – 13.00 
43 71 07 01 
 
Sekretær for sognepræsten  
Jørn Lund Rasmussen 
Alle henvendelser skal ske i 
præstens kontortid. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffetid: Onsdag 10.00-
11.00 
 
Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24. Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Blomstre som en rosengård 



Julekoncert i Sengeløse kirke 

Søndag den 11. december kl. 15 afholdes den årlige julekoncert 
i Sengeløse Kirke. Koncerten foranstaltes af kirkens kor, kirke-
sanger ved kirken sopran Sus la Cour er solist, organist ved 
Store Magleby Kirke. Torkil Steinaa sidder ved orglet, og Sen-
geløse Kirkes organist og korleder Torben H.S. Svendsen diri-
gerer. På programmet står både festlig, smuk og inderlig musik 
af komponister som Bach, Händel, Mozart, J + M Haydn. End-
videre vil der være solo ved Sus, desuden en afdeling med 
kendt og elsket advents- og julemusik samt et par ’syng med’ 
ting. 
Efter koncerten indbydes alle til et mindre traktement i Sogne-
gården. Der er som altid gratis adgang. 

Sogneeftermiddage i 
Sengeløse Kirke 

 
Onsdag d. 30. november: Organist og korleder Torben 
Svendsen holder foredrag om J. S. Bachs kirkemusik. Bach 
regnes med rette som en af musikhistoriens allerstørste kom-
ponister, og hans musik spilles stadig rigtig meget. Han var 
en utrolig flittig komponist, og de fleste af hans værker er 
komponeret til kirkebrug. Mere end 200 kantater og orgel-
værker, som fylder 9 bind, taler sit tydelige sprog. Hans mu-
sik er stadig meget populær, og det er for mange også svært 
at tænke sig en jul uden hans juleoratorium eller en påske 
uden et af hans fantastiske passioner efter tekster af evangeli-
sterne Johannes og Matthæus. Foredraget vil tage sit ud-
gangspunkt i Bachs kirkemusik med særlig vægt på de store 
oratorier. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Kirkebi-
len kører. 
 
Onsdag d. 14. december kl. 14.30: Julemøde ved sogne-
præst Merry Lisbeth Rasmussen. Enhver som har lyst er her-
med inviteret til julemøde i sognegården, hvor vi skal synge 
nogle af julens salmer og høre en lille fortælling. Vi er skabt 
med evnen til at forestille os en mere fuldkommen verden end 
den, vi er født til at leve og dø i. Således indleder den gudbe-
nådede fortæller Ebbe Kløvedal Reich sin megaroman 
”Himlene og jorden”. Romanen er på 606 sider, og den inde-
holder flere forskellige temaer som historie, politik, tro og 
ganske almindeligt menneskeliv med almenmenneskelige 
problemstillinger. 
I julen fejrer vi, at Gud træder ud af sit skjul i evigheden og 
gæster jorden i skikkelse af mennesket Jesus Kristus. Guds 
bevægelse fra skjul til åbenbaring beskriver forfatteren såle-
des: Nu mærker englene (og menneskene med), at Gud nær-
mer sig…Døden bliver mindre, livet bliver større. Seraferne 
og keruberne bryder ud i sang. De mærker, at Gud er ganske 
nær. Kærlighed går foran. De fyldes af den. Miskundhed op-
fylder Altet. Den smelter både den hårde is og naturens og 
menneskenes love. Den giver syndsforladelse og amnesti til 
alle vildfarne engle og mennesker og andre levende væsener. 
I livets navn. Gud sætter sig på sin trone og ser ud over sin 
uendelighed af verdener. Serafer og keruber jubler…opfyldt 
af evighed. Der er ingen plads til hukommelse. Kun til jubel. 
I begyndelsen og hvert øjeblik. Med genfortælling, oplæsning 
og sang skal vi ud på en lille rejse, som foregår både her på 
jorden og i den fuldkomne verden. Der er gratis adgang, og 
kirkebilen kører. 

 

Julelegat 
 

Gårdejer Lars Christensen og hustru Ane Christensens legat 
samt Lyons Clubs legat uddeles i december måned 2011. Lega-
tet uddeles som julehjælp til værdigt trængende med bopæl i 
Sengeløse Sogn. Ansøgning om julehjælp skal være sognepræ-
sten i hænde senest torsdag d. 8. december. Alle ansøgninger 
stiles til sognepræst 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
Landsbygaden 70, Sengeløse 
2630 Taastrup 

 i/s arkitekt-tegnestuen 
 v/ Jesper Holm            43 99 69 36 
 Landsbygaden 58 
 2630 Taastrup 
 
 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 

 Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub 
Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 4335 3481 

 
Tilbyder udlejning af: 
• service til ca. 100 pers. Alt incl. 
• Kanoer incl. Udstyr 
• Hoppeborg 
•                          Ring for priser 



Sengeløse Kirke inviterer igen i 
år familier med småbørn og alle 
barnlige sjæle til familiegudstje-
neste. Gudstjenesten er indrettet 
på, at der er små mennesker 
iblandt os, som er kommet i 
kirke for at synge, nynne, bede, 
lytte og se. Børnekoret vil hjæl-
pe os med at få sangen til at 
løfte sig helt op under hvælvin-
gerne, så både de unge og de 
gamle ører kan høre, og minikonfirmanderne vil hjælpe os 
med at se dagens budskab med drama og fortælling. 
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården til adventsfest 
og spiser æbleskiver og pebernødder, og måske synger vi lidt 
mere. Alle er selvfølgelig velkomne, og kirkebilen kører. 
Julegudstjeneste for børnehavebørn, vuggestuebørn og hjem-
megående børn  

Alle får deres egen juledekoration med hjem, når Sengeløse 
Menighedsråd onsdag den 23. november kl. 15.00 – 17.00 åb-
ner sognegården for en kreativ eftermiddag. 
Her får du mulighed for selv at lave din egen juledekoration, og 
hvis vi laver nok, kan vi måske ligefrem forære nogle af julede-
korationerne væk. 
Vi lægger materialerne frem på bordet: træstykker, ler, gran, 
bånd, kogler og hvad vi ellers kan få fat i af afklippede grene. 
Vi beder dog om, at man selv medbringer julelys eller ad-
ventslys til dekorationen. Og hvis man har specielle ønsker med 
hensyn til bånd og farver, er det også en god ide at medbringe 
det hjemmefra. Sengeløse Menighedsråd byder på kaffe, the og 
småkager, og håber, at rigtig mange har lyst til at være med. 
Forhåbentlig kan deltagerne også hjælpe til med at rydde op 
efter arrangementet.   
Hvis du vil være med, så send en mail til: trine.sogn@live.dk 
Eller læg en besked på telefonsvareren tlf. 43 99 50 26.   

Kalendertanker 
af Gert Lauridsen 
 

December er også tiden for at anskaffe sig en eller flere 
kalendere for det nye år. I boghandlen er der et rigeligt 
udvalg lige fra lommebøger til timemanagere, hvor vi 
kan føre bog over hvert minut i det kommende år 
Tit har man adskillige at vælge imellem, fordi forret-
ningsforbindelser og firmaer overøser os med kalendere 
af enhver art. Ofte er der her tale om overordentligt 
kunstfærdige kalendere med billeder eller fotografier og 
tit ledsaget af oplysninger eller filosofiske betragtninger 
over livets glæder og sorger.  
Jeg skal netop tage afsked med en kalender for 2010, 
som jeg har fået sendt fra en ven i udlandet. Den er i en 
meget smuk opsætning og har faktisk glædet mig hele 
året, måned for måned, både hvad angår billederne, men 
også de kloge betragtninger over stort og småt i daglig-
dagen. Jeg bringer her en smagsprøve. En af teksterne 
hedder:  
 

Om at blive ældre: 
I princippet er det tilladt at blive gammel, men det er nu 
ikke rigtig velset. At blive ældre betyder: 
At tøve midt i en sætning. 
At spørge en ekstra gang, når man tror at have forstået. 
Ikke at have travlt med at ville vide. 
En sten, et glas, en hånd, som man holder fast lidt læn-
gere end nødvendigt. 
Under en samtale at røre ved modpartens ærme, hånd el-
ler skulder for at mærke, at man endnu er der. 
At huske i stedet for at længes. 
At træne den tanke, ligesom en muskel, at det hele er der 
stadig efter mig.  
Følelsen af, at der er nogen i værelset.  
 

Sådan var ordene fra Ulla Hahn, enkle, personlige be-
tragtninger, som blev ved med at rumstere i mit hoved 
og fik mig til at læse dem igen og igen.  
Årene går umærkeligt over i hinanden. De er som årrin-
ge i et træ, der langsomt og umærkeligt vokser sammen 
til et hele. Hvor det ene begynder, og det næste slutter, 
fortaber sig i sporadiske erindringer.  

Onsdag d. 14. december kl. 
10.00 er der julegudstjeneste 
for de mindste i Sengeløse. Vi 
ved med sikkerhed, at organi-
sten vil spille på orglet, at præ-
sten vil fortælle om julen, men 
vi er ikke helt sikre på, om 
julenissen Hulda kommer på 
besøg ligesom sidste år, eller 
om hun bare sidder på kirke-
loftet med sin julegrød. Hvis 
vi er heldige, kan det være, at 
vi kan kalde hende ned fra 

loftet, så alle børn i Sengeløse 
kan hilse på hende. 
Efter gudstjenesten går vi over 
i sognegården og spiser æble-
skiver og drikker saftevand. Vi 
glæder os til at se jer.  

Familiegudstjeneste og adventsfest 
søndag d. 27. november kl. 14.00 

Julegudstjeneste for børnehave-
børn, vuggestuebørn og 
hjemmegående børn  

Kom og lav din egen juledekoration 
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