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Læs inde i avisen om 

 

Julebazar på 
Plejehjemmet 

 
Julekoncert i kirken 

 
Fokus på katte 

Program for  
mandagsaftener 

 
Masser af julemad  

på kroen 
 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

14.-17. december 
 

Deadline: 
4. december 2012 

Præsten flytter tilbage til præsteboligen  

Juletræstænding 
 

kl. 16.00 
ved gadekæret 

Juletræsfest 
 

for hele familien 
i hallen 

Undersøgelse af 
 

 

vort fritidsliv i det 
åbne land 

Sidst i november måned 
vender præsten tilbage til 
præsteboligen Landsbyga-
den 70. Efter måneders 
ombygning og tilbygning 
står huset i skrivende stund 
færdigt. Fredag d. 16. no-
vember var der afleve-
ringssyn, hvor boligen blev 
gennemgået for fejl og 
mangler. Dem fandt vi ik-
ke mange af. Så glæden 
var stor, da arkitekt Jesper 
Holm og bygningsentre-

prenøren fremviste det 
færdige resultat for et be-
gejstret menighedsråd og 
en ligeså begejstret og glad 
præst, som næsten ikke 
kan vente med at flytte 
tilbage. En nedslidt præste-
gård med for små kontor- 
og mødefaciliteter er på 6 
måneder forvandlet til en 
smuk og præsentabel præ-
stegård, som fremover vil 
danne ramme om præstens 
møder og samtaler med 

landsbyens borgere. I løbet 
af januar vil interesserede 
få mulighed for at få en 
rundvisning i boligens pri-
vate og officielle lokaler. 
Hold øje med Sengeløse 
Nyt, hvornår rundvisnin-
gen finder sted.  
Jeg glæder mig til at byde 
Sengeløseborgerne vel-
kommen i den smukke 
bolig. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099  
E-mail jens @bertelsen.mail.dk 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

Næstformand: Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 
4030 5232    

Amatørscene: Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.       2374 7444 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                    4030 5232 
 

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39  4399  0848/4045 3764 
 

Senioridræt  Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                           2970 7740    

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 

 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil 
 Tirsdag den 27. november kl. 19.00 præcis. 

Tak 
Hermed vil jeg gerne sende den varmeste tak til alle, der 
besøgte mig på min 50 års fødselsdag d. 18. oktober og 
også tak for alle de flotte gaver. 
                                                       Mange hilsener 
                                                  Bjarne "Opera" Hansen. 





Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

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



FINESTE KVALITET 
Julemad og julestemning 

 
Søndag den 2. december: Efter juletræstændingen  
serverer vi flæskesteg og Ris a la Mande ad libitum på 
kroen klokken 17:30. 199,00 inkl. én genstand (et glas 
vin, en øl eller en sodavand). 
 
Onsdag den 5. december og onsdag den 12. decem-
ber: Stegt flæsk ad libitum eller varm juleplatte med 
and, flæskesteg, hvide og brunede kartofler, hjemmela-
vet rødkål, agurkesalat og brun sovs.  
(129,00 uden drikkevarer – 18:00 – 21:00) 
 
Torsdag den 6. december: Torsdagsjazz med hvid 
labskovs og underholdning med Kong Hans Kongelige 
Hof Kapel. (199,00 for jazz og middag uden drikkevarer 
– 18:00 
 
Lørdag den 8. december, lørdag den 15. december 
samt søndag den 16. december    holder vi familie jule-
buffet på Sengeløse Kro fra 13:00 - 17:00.   Vi serverer 
en lækker jule buffet bestående af hvide sild, karry sild, 
fiskefilet med hjemmelavet remoulade, lun hjemmelavet 
leverposteg, kalvesylte med sennep og hjemmelavede 
rødbeder, lun flæskesteg, æbleflæsk, ost og ris a la man-
de. 
Pris inklusiv 2 genstande efter eget valg (øl, vin, vand, 
snaps) 249,00. 

Julefrokost                                                                      
Den 23., 24., 30. november samt lørdag den 1. december 
holder vi julefrokost på Kroen fra klokken 18:00. Vi 
dækker op ved langborde i Rød Sal og serverer en læk-
ker julefrokost til 435,00 pr. couvert. Drikkevarer afreg-
nes særskilt.  

Bestilling / bordbestilling på telefon 69 10 40 40 eller 
mail sk@solarex-gruppen.dk. 
Alle priser er inkl. Moms 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon 6910 4040 sk@solarex-gruppen.dk 

 

Det hele startede den 20. sep-
tember, hvor vi sammen med 
vores gode venner Ingrid og 
Gert var taget til Winemakers 
Dinner på kroen. Vi har igen-
nem flere år været glade for at 
komme på kroen, og vinarran-
gementet lød hyggeligt og inte-
ressant. Vi fik serveret en læk-
ker middag med gode vine - 
ledsaget af et interessant fore-
drag om fremstilling af vine af 
Alvaro Comenge fra Bodega 
Comenge i Spanien. Undervejs 
fandt vi ud af, at der ville blive 
udtrukket en vinder af en rejse 
for 2 til Spanien for at besøge 
vingården. Til mit store held 
blev jeg udtrukket, og vore 
venner besluttede straks, at de 
ville gøre turen sammen med 
os. 
Mandag den 29. oktober drog 
vi så alle 4 af sted mod Madrid. 
Anne Marie Cramer havde 
arrangeret turen, og da vi an-
kom til lufthavnen i Madrid, 
ventede en bil, og vi kørte 
straks mod Penafiel et par kilo-
meter fra, hvor vingården lå. 
En køretur på ca. 200 km. Vi 
ankom ved aftenstide i smukt 
vejr. En helt forrygende flot 
køretur. Vi blev indlogeret på 
et lækkert klosterhotel. Tirsdag 
skulle vi så besøge vingården. 
Vi blev godt modtaget, og Al-
varo Comenge viste os rundt og 
fortalte om vinhøsten, der nu 
var overstået. Druerne var ble-
vet håndplukket, håndsorteret 
og så hældt i store tanke. Pro-
duktionen var, da vi var der, 20 
dage gammel og blev holdt 
under streng observation. Vi 
traf her ved tankene Alvaro 
Comenges far samt vinchefen 
med assistent, som var i gang 
med at prøvesmage vinene. Vi 
blev også inviteret på smags-
prøver. Vi så også vintønderne, 
der på denne vingård kun bru-

ges 4 år for så at blive udskif-
tet. Vi blev fortalt om de for-
skellige vine, der produceres, 
og under hvilke forhold vinene 
opbevares, til de forlader vin-
gården. Meget spændende og 
så vide, at vi hjemme i Dan-
mark kan få de dejlige vine på 
bordet ved enten at besøge 
kroen eller at købe dem hjem 
fra Solarex wines.  
Efter rundturen blev vi vist 
rundt i den lille by Curiel, hvor 
vingården ligger. Alvaros assi-
stent samt byens borgmester 
med nøglebundt viste os rundt, 
og vi så bl.a. en gammel skole 
og en af byens 3 kirker. Des-
værre var vejrguderne ikke 
med os denne dag, og det reg-
nede hele dagen. Men da der 
ikke var faldet nogen regn de 
sidste 1½ år, havde de det 
svært med at være kede af det. 
Men selvfølgelig ærgerligt for 
os. 
Derefter gik turen tilbage til 
vingården, hvor vi blev bevær-
tet med lækre tapas og gode 
vine. Alvaros far åbnede bl.a. 
en flaske af huset bedste - en 
Don Miguel vintage fra den 
første produktion i 2004 – en 
vin, der ikke findes meget af og 
kun serveres i huset ved særlige 
lejligheder. Derefter fik vi ser-
veret en lækker 3-retters fro-
kost. Vi nød en virkelig dejlig 
dag. 
Vi havde endnu en overnatning 
i Penafiel på det smukke klo-
sterhotel. Onsdag gik turen så 
tilbage til Madrid. Vi nød 2 
skønne dage i Madrid og fredag 
morgen gik turen igen hjem til 
Danmark. 
Vi vil alle 4 takke Anne Marie 
Cramer fra Sengeløse Kro for 
en super dejlig tur.  
 

Margit Skelmose 

Stor tak til Sengeløse Kro for 
en dejlig vintertur til Spanien 



Tirsdag aften d. 23/10 stod i 
kattens tegn i Herringløse 
Dyreklinik. Petrine Severin, 
som er uddannet adfærdsspe-
cialist som katte og veteri-
nærsygeplejerske, kom og 
holdt foredrag om, hvad der 
er kattens normale adfærd og 
hvilke basale behov, den har. 
Problemer som urenlighed, 
aggressivitet og anden pro-
blemadfærd blev belyst, og 
Petrines erfaring er, at for at 
tale om problemadfærd skal 
fysisk sygdom udelukkes, da 
dette også ofte giver anled-
ning til ændret adfærd. 
Da katten er et meget føl-
somt dyr, skal der ikke meget 
til for at gøre den utryg. Det 
kan være en ændring i fami-
lien, et nyt møbel, flere katte 
om en kattebakke eller en ny 
kat i hjemmet. Petrines erfa-
ring med at introducere en ny 
kat i familien, hvor den gam-
le kat er tryg og i harmoni, er 
ikke altid en god ide, og der-
for vil hun af og til foreslå 
familier at få en lille hund i 
stedet, da det ofte er lettere 
for katten at acceptere. 
Hun kom med gode tips til 
aktivering af katte, som ikke 
har mulighed for at komme 

ud. Det kunne eksempelvis 
være at pakke en godbid ind i 
et stykke madpapir og lade 
katten få det pakket ud. Eller 
lave en kasse med et hul, 
hvori man hænger en ”mus” i 
en snor eller et toiletrullerør 
som foderautomat. Desuden 
blev der talt om kattens terri-
torier, og om hvordan man 
takler, at katten vælger at 
flytte ind til naboen i stedet. 
Petrine fortalte, at det var 
hendes erfaring, at det var 
svært at få katten til at flytte 
hjem, og den bedste løsning 
så var at dele katten med 
naboen, hvis denne selvføl-
gelig var indforstået. 

Aftenens opfordring lød, at 
hvis man har en kat, som 
pludselig ændrer adfærd, skal 
sygdom udelukkes som det 
første og derefter kontakte en 
specialist i katteadfærd for at 
få hjælp.  
 
Herringløse Dyreklinik 
lægger hus til endnu et 
arrangement i november. 
Denne gang om LED-
problemer hos gamle dyr. 
Der kommer indlæg fra en 
hundemassør og en dyrlæge, 
som har videreuddannet sig 
til kiropraktor. Aftenen 
henvender sig både til katte- 
og hundeejere. 
 

Focus på katten i Herringløse Dyreklinik 

  
Herringløse Dyreklinik 

Afholder LED-aften 
Onsdag d. 28.11 19-21.00 

Kom og hør mere om, hvordan en kiropraktor og en 
hundemassør arbejder med LED-problemer, slidgigt, albue- og 

hofteledsdysplasi. 
Få ideer med hjem om, hvordan du kan hjælpe din hund eller 

kat med LED-problemer. 
Aftenen henvender sig til både hunde- og katteejere. 

Entre 50,- 
Se på www.herringloesedyreklinik.dk for mere information. 
Tilmelding på 29790609 eller mail: herringloesedyreklinik@mail.dk 

  

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  









 

v/ Andreas Bolvig Legarth, Stærkendevej 242, 2640 Hedehusene 
tlf. 20 85 33 34     mail: info@altotalservice.dk      hjemmeside: www.altotalservice.dk 

RING  ELLER  MAIL  OG  FÅ  ET  UFORPLIGTENDE  TILBUD 

 

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.artbrolægning.dk                  wildenradt@msn.com 

Det er ikke  
kun portræt-
ter af børn - 
det er små  
mirakler 
julemærket 
2012 
Hvert af årets julemærker, 
der helt utraditionelt ikke er 
holdt i rødt og grønt, viser et 
barn, der efter et ophold på 
et af landets fire julemærke-
hjem, igen tør vise følelser. 
I år er det 100 år siden, det 
første permanente julehjem 
åbnede, og siden har 70.000 
børn fået hjælp. Børn på 
julemærkehjem er ofte en-
somme, bliver mobbet og har 
mistet troen på sig selv. 
Mange har også problemer 
med overvægt. Hver gang du 
køber et julemærke, hjælper 
du et af disse børn på vej. 

Sengeløse på landkortet 
Sidste år var Sengeløse den 
postbutik, der solgte flest 
julemærker, og vi kan ikke 
nok så meget takke vore 
kunder for den store opbak-
ning. At nå det samme resul-

tat i år er ikke noget mål i sig 
selv, men midt i de store 
indsamlingers tid vil vi gerne 
påpege, at en lille omtanke 
for et ringe beløb kan betyde 
en stor hjælp for trængende 
børn 

En julehilsen uden julemær-
ke er det ikke lidt bart? 
 

Kurt Søborg 

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 



26. nov.:  Karen Aagaard, 
Taastrup – Sangen blev min 
levevej 

Det hele begyndte med skole-
koret, senere udviklede det sig 
i forskellige retninger, ikke 
mindst, da jeg kom i gang 
med at spille harmonika, som 
siden er blevet min trofaste 
ledsager på 7 ugentlige sang-
hold. Et af højdepunkterne var 
i 1988. Sammen med 149 
andre danske korsangere gik 
turen til Sydney, hvor bl.a. 
Operahuset lagde koncertsal 
til en Skandinavisk koraften. 
Derudover opførte Entertain-
ment Center bl.a. Händels 
Messias med 2500 korsangere 
fra en stor del af verden. 
Karen Aagaard fortæller om 
arbejdet med kor/fællessang, 
folkedans og som billetkone i 
det hedengangne Vise Vers 
Hus i Tivoli. ”Sangen har 
givet livskvalitet og været 
med til at berige mit liv, og 
forhåbentlig også mange an-
dres gennem godt 30 år.” 
 
3. dec.: Lektor Peder Gam-
meltoft, KU, Nordisk Institut  
Sengeløse – stedet hvor de 
mangler senge !??  
Et stednavn er jo noget, vi til 
hverdag blot bruger til at finde 
vej, men lokalt har den kon-
krete betydning jo også en 
værdi for vores identitet.  
I forlængelse af den interesse, 
der har været for tolkningen af 
bynavnet Sengeløse, har vi 
inviteret stednavneforsker 

Lektor Peder Gammeltoft fra 
KU, Nordisk Institut til at 
fortælle om, hvordan man 
kommer frem til et stednavns 
oprindelige betydning. Hertil 

vil han bl.a. give eksempler 
fra de omkringliggende byer 
såsom Risby og Ledøje samt 
Herringløse, Vridsløsemagle 
og Sengeløse.  
Efter pausen vil der være mu-
lighed for at stille spørgsmål 
og evt. debattere den tolkning 
af stednavnet Sengeløse, som 
Professor Bent Jørgensen, KU 
er nået frem til i stednavne-
ordbogen, som han redigerer.   
 
10. dec: Julemøde.  Pastor 
emeritus Sigurd Gudiksen, 
B.S. Ingemann – liv og digt-
ning 

Digteren B. S. Ingemann! 
Hvem var han? 
Præstesønnen fra Thor-
kildstrup, der med sine histo-
riske romaner var med til at 
skabe den nationale vækkelse, 
som i eftertiden er blevet kaldt 
”Ånden fra 1848” – og som  
har beriget vor salmeskat med 
en enestående række af salmer 
og sange! 
Dette spørgsmål vil Sigurd 
Gudiksen give et bud på, når 
han gæster os her ved vort 
julemøde. 
Efter pausen har vi forhåbnin-
ger om, at Gudiksen vil læse 
en passende julehistorie,  må-
ske med relation til Ingemann.  

Program for mandagsaftener 
 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 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 

 

 

TROLLE-URE-GULD 
 

Taastrup Hovedgade 81 
 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 



 
Igen i år arrangerer Kommunalforeningen juletræstænding 
ved gadekæret. Så kom og vær med til at starte julen i Senge-
løse. Det er samtidigt en mulighed for at møde bysbørn over 
et glas glögg eller varm kakao. 
 

Som traditionen byder, vil vi synge en julesang og en Senge-
løseborger vil holde tale. Hvem det bliver, det er der også 
tradition for at holde hemmeligt.  
 

Vel mødt 
Sengeløse Kommunalforening 

Juletræet tændes  
søndag d. 2. december kl. 16 
ved gadekæret 

· Vi udfører alt indenfor bl.a. :  
     Tagkonstruktioner 
· Udnyttelse af 1.sale 
· Træterrasser 
· Vinduesudskiftninger 
· Døre 
· Gulve 
· Lofter 
· Kontakt Morten Andersen 
· Tlf.: 51 92 81 65 
· www.tomren.dk 

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 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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



 
Under denne overskrift er to 
unge studerende, Ditte S. 
Trinderup og Kristel H. J. 
Hansen, gået i gang med 
deres afsluttende specialpro-
jekt. De læser Landskabsfor-
valtning på Science, Køben-
havns Universitet, ved det 
institut, der tidligere hed 
Skov og Landskab på den 
gamle KVL på Frederiks-
berg. 
De har truffet en aftale med 
Høje Taastrup Kommune, 
hvor de sidder i Driftsbyen 
frem til marts måned og skri-
ver deres specialopgave. 
Målet er at udarbejde en stra-
tegisk plan for Høje Taastrup 
Kommune for at forbedre 
adgang, brug og muligheder 
for friluftsliv i kommunens 
rekreative naturområder. 
Specialeprojektet er ikke en 
del af kommunens nuværen-
de planlægning, men er 
tænkt som en inspiration til 
det videre arbejde hos kom-
munen.  

De vil i projektet bl.a. stille 
forslag til konkrete tiltag i 
det åbne land øst for Senge-
løse, dvs. Høholm og Porse-
mosen og St. Vejle Ådalen.  
I første omgang ønsker de at 
inddrage de lokale borgere 
for at hører deres holdning til 
eksisterende muligheder for 
friluftsliv i det åbne land, og 
hvordan det fremadrettet kan 
udvikles. Borgerinddragelsen 
skal give et bedre overblik 

over borgernes ønsker, brug 
og behov. Dette er gjort gen-
nem spørgeskema undersø-
gelser, der har givet os et 
overordnet billede af, hvor-

dan borgere i henholdsvis 
Sengeløse, Vridsløsemagle 
og Taastrup bruger det åbne 
land i deres nærområde og 
kommunen generelt. 
 
Det er meningen, at der sene-
re skal afholdes workshops 
med borgere fra de tre byom-
råder. Her er målet at få et 
nærmere kendskab til ønsker, 
brug og behov i samarbejde 
med lokale borgere og ild-

sjæle. Ydermere er det tænkt 
som en måde at undersøge, 
hvordan borgerinddragelse 
måske i fremtiden kan gøres 
i kommunen. 
Til slut skal specialeprojektet 
munde ud i en række anbefa-
linger til Høje Taastrup 
Kommune om, hvilke tiltag 
der kunne gavne kommunens 
samlede friluftsliv, samt 
hvordan disse kan planlæg-
ges og realiseres med særlig 
fokus på borgerinddragelse 
og formidling.  
 
Pigerne har allerede været i 
marken med deres spørge-
skemaer, og vi har også fra 
bladets side været i kontakt 
med dem. I den forbindelse 
har vi gjort opmærksom på 
et andet område, som har 
noget mere relevans for Sen-
geløses borgere, nemlig om-
rådet med den gamle grus-
grav på vestsiden af Kohøj-
vej. Vi har fra en af vore 
læsere, Jens Bertelsen, mod-
taget et billede fra grusgra-
ven, som han ledsagede med 
følgende kommentar: 
 
- I et tidligere nr. af Sengelø-
se Nyt rejste Poul Neu-
mann spørgsmålet, om vi 

skal have en ny skov i Senge-
løse. Er det ikke bedre at 
benytte den natur, vi allerede 
har?  
 
Som bekendt ligger grusgra-
ven bare hen som den værste 
rodebutik, med jord, sten og 
murbrokker i et bjergland-
skab, men som naturen gan-
ske stille og rolig tager tilba-
ge. Og det bedste af det hele 
er, at vi, der bor i nærheden, 
også er begyndt at tage om-
rådet i besiddelse igen, selv 
om det bestemt ikke er lige 
kønt overalt. Jeg blev af 
Stavgængerne gjort opmærk-
som på området og tog foto-
grafiapparatet med på turen 
rundt om søer - så se en-
gang, der er liv selv i en 
gammel forsømt grusgrav, 
og planter og fugle i stort tal 
er indvandret dertil af sig 
selv. 
 
Vi har ellers ingen åben na-
tur i umiddelbar nærhed af 
Sengeløse, og det ville være 
interessant, hvis de studeren-
de også kunne inddrage den 
mulighed i deres forslag. Vi 
vil i hvert fald følge op på 
sagen, når der er nyt fra de 
studerende.  

Friluftslivet i det åbne land 
Fokus på sundhed, borgerinddragelse og formidling 
-glau 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

Sidste s. i kirkeåret 
25. november kl. 10.00 
Matt 11, 25-30 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
1.s.i advent 
2. december kl. 14.00 
Familiegudstjeneste 
Matt 21, 1-9 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Adventsfest i sognegården 
Børnekoret deltager og 
Kirkebilen kører 
 
2.s. i advent 
9. december kl. 10.00 
Luk 21, 25-36 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
3.s. i advent 
16. december kl. 10.00 
Højmesse med Luciaoptog 
Matt 11,2-10 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
Kirkebilen bestilles  
senest dagen før på  
tlf. 43 99 50 24 
 
Andre gudstjenester 
 
Onsdag d. 5. december kl. 
10.00 
Julegudstjeneste for de 
mindste i Sengeløse 
 
Tirsdag d. 11. december 
kl. 14.00 
Julegudstjeneste for Være-
stedet Café Paraplyen 
 
Andagt på  
Bostedet Holme 
Torsdag d. 22. november kl. 
13.30 
 
Gudstjeneste på  
Plejehjemmet 
Onsdag d. 28. november kl. 
13.00 

Kirke & Sogn  Julemøde 
Onsdag d. 12. december kl. 
14.30 er der julemøde ved 
sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen. Vi skal selvføl-
gelig synge nogle af julens 
stemningsfulde salmer og 
høre juleevangeliet om en ny 
begyndelse. Årets julehisto-
rie er fortællingen ”Julenat”, 
som er skrevet af den russi-
ske forfatter Nikolaj Vasilli-
vitj Gogol. Dernæst skal vi 
lege en lille leg: Husker du? 
En julehistorie eller julele-
gende? Der vil blive læst 
små uddrag af klassiske jule-
historier og legender, som vi 
skal prøve at gætte. Som 
altid er alle velkomne. Der 
er gratis adgang og kirkebi-
len kører. 

 

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) 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Kontortid kl. 12.00 – 13.00 
43 71 07 01 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal ske i 
præstens kontortid. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården ons-
dag. 
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 Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Vuggestuebørn, dagpleje-
børn, børnehavebørn og 
hjemmegående børn invite-
res til julegudstjeneste ons-
dag d. 5. december kl. 10.00. 
Alle børn i Sengeløse ved, at 
Sengeløse Kirke har en nis-

se, som bor i kirkens klokke-
tårn. Det er en meget gam-
mel nisse, som hedder Hul-
da, og af og til kan man se 
hende i kirken. Nu er det ved 
at være et helt år siden, hun 
har ladet sig se. Men hvem 
ved? Hvis vi er heldige, vil 
hun måske vise sig ved jule-
gudstjenesten! Måske kan vi 
synge hende frem, for jeg 
ved, at Hulda elsker at synge 
julesalmer og høre julefor-
tællingen om barnefødslen i 
Betlehem julenat, hvor hen-
des tip, tip, tip, tip, tipoldefar 
engang var staldnisse. Efter 
julegudstjenesten går vi over 
i sognegården og spiser jule-
knas og hygger. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Som noget nyt åbner Senge-
løse Kirke dørene for en 
julegudstjeneste for Café 
Paraplyens brugere tirsdag d. 
11. december kl. 14.00. Café 
Paraplyen drives af KFUM´s 
Sociale Arbejde i Danmark 
og henvender sig til trængte 
borgere i Høje Taastrup 
Kommune. Enhver interesse-
ret er selvfølgelig velkom-
men til at komme og synge 
med på julens salmer og 
høre juleevangeliet, som 
handler om, at det aldrig er 

for sent til en ny begyndelse 
uanset, hvor håbløst livet 
end måtte se ud. 

 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Julegudstjeneste for de mindste  

Julegudstjeneste for  
Værestedet Café Paraplyen 



Søndag den 9. december kl. 15 afholdes den årlige julekon-
cert i Sengeløse kirke. Koncerten foranstaltes af kirkens kor, 
kirkesanger ved kirken, sopran Sus la Cour er solist, pianist 
Jørgen Ellegård Frederiksen sidder ved kirkens nye flygel, og 
Sengeløse kirkes organist og korleder Torben H.S. Svendsen 
dirigerer. På programmet står både festlig, smuk og inderlig 
advents- og julemusik fra ind- og udland. Af komponistnavne 
kan nævnes  Händel, Mozart, Haydn og Saint-Saëns.  
Efter koncerten indbydes alle til et mindre traktement i Sog-
negården. Der er som altid gratis adgang.  

 Julekoncert i Sengeløse kirke 

Julelegat 
Gårdejer Lars Christensen og hustru Ane Christensens legat 
uddeles i december måned 2012. Legatet uddeles som jule-
hjælp til værdigt trængende med bopæl i Sengeløse Sogn. 
Ansøgning om julehjælp skal være sognepræsten i hænde 
senest fredag d. 7. december. 
 

Alle ansøgninger stiles til sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Landsbygaden 70, Sengeløse, 2630 Taastrup 

Onsdag d. 28. november kl. 14.30 kommer sognepræst Rose 
Marie Tillisch til Sengeløse og fortæller om cistercienserab-
beden Bernhard af Clairvaux. På sin egen levende, uortodok-
se og underholdende facon vil Rose Marie tage os ved hån-
den og give os et spændende indblik i dels cisterciensernes 
betydning for Europas historie og dels i Bernhardts personlig-
hed, som ifølge Rose Marie var en både mærkelig, men også 
smuk og sammensat person, man ikke kan undgå at blive 
fascineret af. Som altid er der gratis adgang, kirkebilen kører 
og alle er velkomne. 

Sogneeftermiddag 

Meddelelse 
 

Det nye menighedsråd,  
som vil konstituere sig, 

torsdag d. 29. nov. 2012 kl. 13:00 
 i Sognegården,  

består af flg. personer 
Henny Sørensen, Elisabeth Heiberg,  

Jens Bertelsen, Hanne-Lise Hansen, Gert 
Lauridsen og Inge-Lise Wetterstein. 

 
På stedfortræderlisten står: 

Ole Sørensen, Bettina Bruné, Susanne Erik-
sen, Lise Thorsted.  

Klinik for fodterapi 
  v/stats.aut fodterapeut 
  Jane Dani Bygsø 
  Kirkestien 5 
  Sengeløse 
  2630 Taastrup 
 

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 





<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
  >>
  /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


