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40 års jubilæum som ansat i Brugsen
Per Vadstrup indbyder i den anledning til reception
i Dagli’Brugsen, Sengeløse, den 10. februar, kl. 15-17
- Jeg har dog ikke været i
Sengeløse alle 40 år, men
om to år har jeg været 25
år her i byen.
Jeg startede i Brugsen i
Borup nede i Midtsjælland,
hvor der er en Fakta nu.
Jeg var vel 19 år på det
tidspunkt. Det var dengang, man var i lære tre år
til kommis. Nu hedder det
salgsassistent. Og Per fortsætter.
Som udlært rykkede jeg til
en meget stor Brugs i Farum. Dengang hed den
bare Brugsen. Uddeleren
der var ret flink, så de ansatte blev der ret længe, og
vi havde det godt sammen.
- Derefter flyttede jeg sjovt
nok til en Brugs på Borups
Plads og blev første mand.
Den er også en Fakta i dag,
siger Per med et grin.
Derfra flyttede jeg så til
Værløse, en meget stor
SuperBrugs.
Herfra flyttede jeg så til
min første egne butik på
Brøndbyvestervej i Glostrup. Det var dengang, vi
startede med at holde søndagsåbent. Det betød, at vi
forbedrede omsætningen

Orgelværker af
Cèsar Frank

Læs i avisen om
Nyt fra
Sengeløse klub

Padle Amerikano
turnering
med næsten 100% de første år. For vi havde søndagene helt for os selv. Så
fulgte de andre selvfølgelig
med, men det var sjovt at
være med til.
- Så fik jeg en SuperBrugs
oppe på Skt. Jørgensbjerg i
Roskilde. Den er i dag også blevet til en Fakta, men
dog først længe efter, at jeg
stoppede der, griner Per.
- Jeg fandt dengang hurtigt
ud af, at SuperBrugsen
ikke var mig. Det var alt
for upersonligt, fortsætter
Per.
Vi bestemte næsten ikke
noget selv, alt var styret og
lagt i faste rammer. Derfor
søgte jeg vendte hurtigt

Vinterferie på
Kroppedal museum

tilbage til Dagli’Brugsen,
og da Sengeløse Brugs
blev ledig, overtog jeg den,
siger Per tilfreds.
- Det er som sagt nu 23 år
siden. Jeg husker, at Ole
Holm tog hjem til mig i
Valby med blomster og
ønskede tillykke. Og lavede et interview til bladet,
det var ret sjovt. - Det er
sjovt at have været her så
længe og møde gamle ansatte, som er kommet tilbage til byen, gift og fået
børn. Tænk, gennem årene
har jeg haft over 400 medarbejdere på lønningslisten, det er sjovt at tænke
på, slutter Per.
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Mandagsaftener

Duorofloden i
Portugal

Minikonfirmander
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
18.–20. marts 2022
Deadline
8. marts 2022

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Næstformand:
Amatørscene:

Mille Miertz,

2296 8999

Fodbold:
Idræt :

Mikkel Rune Nielsen
Formand Helle Breinholt

31313303
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

Sengeløse pensionistforening afholder bankospil tirsdag den 8. marts samt den 5.
april 2022 kl. 19.00 i Fritidshuset.
.
Bestyrelsen

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik)
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Badminton
Tennis og Fitness
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74
E-mail: gittesandstrom@yahoo.dk

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

Besøg restauranten i City 2
Alle ugens dage kl. 11.00 - 20.00
Ring til 5378 5656 og bestil
Besøg restauranten i City 2
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Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

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

Kroppedal Museum inviterer:

Vinterferie på dit lokale museum
Familieaktivitet i uge 7 og 8

Tag din mor og far i hånden og gå ud i naturen omkring Kroppedal Museum.
Her kan du lytte til gamle
sagn om elverpiger, bjergfolk
og slattenlangpat, mens du
besøger de steder, sagnvæsnerne hører til.
Sagn og folketro
Sagn om overnaturlige væsner er blevet fortalt op gennem tiden – særligt i bondesamfundet. Nogle af de sagn,
vi kender i dag, kan spores
helt tilbage til før vikingetiden.
Folketroen har knyttet sig til
situationer, som mennesker
ikke har kunnet kontrollere.
Farlige og risikofyldte situationer behøvede forklaringer
og en handling til at skabe
orden. F.eks. var det gårdbo-

en/nissens værk, hvis et dyr
på gården pludselig døde. Så
havde man ikke behandlet
ham godt nok.
Efterhånden er de gamle sagn
og troen på dem blevet til
underholdende historier. Alligevel vil mange af os ikke gå
under en stige, og hesteskoen
skal hænge den rigtige vej
over døren.
Besøg museet og få et kort
over området
Du kan besøge Kroppedal
Museum og få udleveret et
kort med tilhørende QRkode, så familien kan gå på
vandring, og se og høre, hvor
f.eks. åmanden, varulven og
gårdboen hører til.
Hvis man vil beskytte sig
mod de overnaturlige væsner,
kan man møde museets vøl-

ve, der hjælper med at lave
amuletter, som kan afskrække væsnerne.
Vølven er på museet tirsdag
og torsdag kl. 13 - 15 i uge 7.
Praktiske oplysninger
Hvor? Kroppedal Museum,
Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup
Hvornår? Lørdag d. 12/2 til
søndag d. 27/2, kl. 12 - 16.
Museets vølve kan du møde

tirsdag d. 15/2 og torsdag d.
17/2 kl. 13 – 15. Mandag er
museet lukket.
Pris: Indgang til museet:
Voksne: 50 kr., børn og unge
under 18 år: gratis.
Yderligere information:
Kontakt
julie.ring@kroppedal.dk

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

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Af Michala Kure

Rejsebeskrivelse fra Portugal

Duorofloden I Portugal.
Fortalt af Niels E. Larsen, en mand, der helt har tabt sit hjerte til området (og portvinen).

Duorofloden er med sine
ca. 900 km længde den
tredie største flod på halvøen Iberia. Den har sit
udspring i den spanske
provins Soria ved byen
Sievra de Celbellera. Den
løber ca. 560 km gennem
den nordlige del af det
spanske højland før den
når Portugal. De næste
112 km danner floden
grænsen mellem Spanien
og Portugal. De sidste 215
km løber den gennem det
nordlige Portugal, til den
når sit udløb i Atlanterhavet på sydsiden af Portugals næststørste by Porto.
Selve udløbet er ved Portos sydligste forstad Faz
do Duoro. Douro har givet
navn til floden, og det betyder guld eller gylden.
Årsagen skulle være, at
flodvandet ofte har en gullig farve. I dag er floden
blevet tæmmet vha. dæmninger med indbyggede
sluser og diger til at sikre
lavtliggende arealer ved
de mange opstemmede
søer. Både Spanien og
Portugal udnytter floden
til v.h.a. vandkraft at producere el. Floddalen er
meget dyb og afvekslende
bredde. Derfor danner
dalen en række store
"gryder" på sin vej gennem Portugal. Disse gryder holder på varmen, så
temperaturen oftest ligger
5-10 grader højere end
oppe over dalen. Ved Porto forsvinder denne effekt,
da vinden fra havet blæser
den ekstra varme væk.
Dette særegne klima og
floddalens ret stejle sider
gør, at de bedste afgrøder
for landbruget i dalen er
vin og oliven. For at dyrke

vinen har generationer
gennem flere tusinde år
bygget terrasser til vinstokkene. Enorme mængder af klipper er blevet
hakket op. De rå klippeblokke er med håndværktøj blevet tildannet, så
disse flittige mennesker
har kunnet bygge de tusinder km stengærder, der
holder sammen på terrasserne. På disse har man i
tidens løb lagt mere jord
for at danne basis for avl
af vin og oliven. Resultaterne af al dette slid er
nogle meget smukke kulturlandskaber i en i forvejen meget naturskøn floddal.
Portvinens hjemsted.
Vindistriktet Duoro ligger
ved floden langs de første
ca. 100 km, den løber i
Portugal. Vindistriktet er
ca. 2.500 km2 stort. Vestenden ligger omkring den
lille by Peso da Regua og
op gennem dalen til Spa-

nien. På knap halvdelen af
dette areal kan man dyrke
de vine, der danner basis
for produktion af portvin.
Årsagen er, at jordbunden
under vinstokkene skal
indeholde skifer, så vinen
kan udvikle alle de smagsstoffer, der skal til for at
fremstille denne vidunderlige hedvin. Det egentlige
portvinsdistrikt ligger omkring Peso da regua og ca.
50 km mod øst. Fra portvinsområdet videre mod
øst dyrkes både gode røde
og hvide vine. Særlig den
hvidvin, portugiserne kalder Vino Verde, altså grøn
vin, er storsælgende. Vine
fra disse områder er blandt
Portugals største eksportartikler.
Vores besøg i Duorodalen
Alle disse herligheder
måtte min kære kone og
jeg naturligvis se. Det
blev en påskeferie. Vi fløj
til Portugal om natten og

lejede en bil i lufthavnen
og kørte til Pespo da regua. Denne lille by med
kun 17131 indbyggere er
det administrative og økonomiske center for Duoro
vindistrikt. Der er også to
store broer over Duorofloden ved byen samt en
jernbanestation, så den er
også et trafikknudepunkt.
Vores hotel var godt og
velfungerende. I tilgift lå
det meget højt oppe og var
tilmed på 7 etager, så der
var en pragtfuld udsigt.
Men der var næsten ingen
turister i byen, så hotellet
manglede gæster. Derfor
fik vi et særtilbud fra værten. For kun 25 Euro ekstra kunne vi have Penthouseetagen i en uge. Vi
slog til, og fik en fire m.
bred altan hele vejen rundt
om vores hus, som lå midt
på. Desværre var hotellet
også byens grimmeste
bygning. Det lignede en af
de tyske bunkere på vores

vestkyst, bare i syv etager.
Hele denne kolossale
"øjenbæ" var overalt beklædt med grovriflede
kakler i den farve, vi kender så godt fra fæces. Det
gjorde dog intet. Når vi
var der, kunne vi jo ikke
selv se bygningen udefra,
og når vi gik i byen, var
den et pejlemærke, når vi
skulle hjem. Vi skulle blot
gå mod den store fæcesfarvede firkant oppe på
bjerget. Vi besøgte byens
Historiske museum, portvinsdistriktets museum og
deres smukke gamle kirke.
Havnen ved floden var
interessant. Der var en
afdeling for passagerskibene og en for fragtskibene. Der var også et par
gode restauranter. Vi valgte en, og der spiste vi en af
Portugals nationalretter.
Det var klipfisk, som blev
serveret med rødvin. Jeg
foretrak dog øl, men Lise
drak rødvin til klipfisken.
Det var også interessant at

ke og de vældige opbevaringstanke, men stort set
ingen vinfade. Portvin
bliver kun i meget begrænset omfang lavet på
vingårdene. Den komplicerede fremstilling foregår
i de store portvinshuse i
Porto. Ude på gårdene
gæres vinene og opbevares hver sort for sig i store
tanke. Vinene opkøbes af
vinhusene, som dog får
det meste fra egne vingårde. Fabrikanterne stikker
vinene sammen efter hemmelige opskrifter. Ruby
vinene lagres på flasker,
mens tawny vinene lagres
på vinfade. Vine fra mange årgange bruges til mange af produkterne. Portvin
er jo en hedvin, så alkoholprocenten justeres op
til ca. 20% med alkohol,
der er destilleret fra vine,
der ikke var så gode. Det
er en svær proces at få alt
til at gå op i en højere enhed. Når det lykkes, er
smagen fantastisk. Man

besøge et par vingårde, og
se, hvorledes de tilrettelagde arbejdet over året,
og hvordan de klarede
arbejdet på de mange terrasser. Det var fast og
hårdt slid. Det var bemærkelsesværdigt, at en meget
stor del af vingårdene var
opkøbt af de store portvinshuse, som stort set alle
ligger i Portos lave by.
Mange af disse firmaer er
over 100 år gamle. Vi så
også de store gæringstan-

skal bare huske, at et glas
med 50 gram portvin indeholder 78 kcal.
Med tog Peso da Regua –
Porto, tur retur.
En af de store seværdigheder i Duoro-dalen er jernbanen, der går langs floddalens nordside. Den regnes for en af Europas allersmukkeste jernbanestrækninger, og den skuffede ikke. Turen varede et
par timer, hver vej. Den
ene smukke udsigt afløste

den anden på hele turen.
Nogle steder går sporet
helt nede på klippekanterne bare et par meter over
vandoverfladen.
Andre

spændende. Vi besøgte
naturligvis også "den lave
by", hvor de fleste portvinshuse holder til. Vi
besøgte også et par styk-

gange skød jernbanen genvej, når flodløbet lavede et
stort sving. Vejret var som
en god dag sidst i maj hos
os, men det var påskeferie
og først i april. Folk var i
deres haver. Aldrig har vi
set så mange velholdte og
intensivt udnyttede haver
på en dag. Kartoflerne var
allerede kommet op og
havde sat blade. Næsten
alle haver havde en stor
køkkenhave og rundt i
haverne stod altid mindst
en håndfuld nyttige træer.
Der var æble-, pære-, fersken-, citron-, appelsin-,
oliven-, mandel-, morbær, og spisekastanjetræer.
Næsten alle haverne havde
et par vinstokke stående,
så de kunne vokse ud over
de hønsehegn, der var
spændt ud over hyggekrogene, og således skabe
skygge til opholdet i haverne. Mange urter og træer var ikke færdige med
blomstringen. Det var både meget hjemligt og lidt
eksotisk.
Traditionelt
landbrug med korn så vi
næsten ikke i dalen. Toget
kørte langsomt og standsede tit.
Porto
Ved ankomsten til Porto
skiftede vi til metroen for
at komme ind til centrum.
Porto er den mest bakkede
storby, vi nogensinde har
besøgt. Det var meget anstrengende, men også

ker. Det var muligt at købe
en sejltur på et par timer
på Duoro, så det gjorde vi.
På denne lille sejlads kom
vi to gange under den bro,
som portugiserne kalder
Ponto da Luis. Den er verdensberømt, og den er
konstrueret af ingeniøren
Gustave Eiffel, som selv
stod i spidsen for byggeriet. Den blev indviet i
1883. Nogle få år senere
opførte samme ingeniør et
tårn i Paris til verdensudstillingen 1888. Tårnet
blev opkaldt efter ham og
hedder Eiffeltårnet. Eiffels
bro over Duorofloden er
en buebåret bro. Der fører
to veje over floden. Den
nederste er 15 - 20 m over
floden. Den øverste vej
bæres 80 - 90 m oppe af
de to forhøjede brohoveder og bruger buens højeste punkt som støtte på
midten. Helt frem til for
19 år siden var Ponte da
Luis den eneste bro ved
Porto, som derfor måtte
suppleres med færger.
Men i 2003 og 2005 fulgte
to nye broer, som har afhjulpet de evindelige problemer med trafikpropper.
Gustave Eiffels bro, Ponte
de Luis, er på UNESCOlisten over fredede bygninger.
Duorodalen er bestemt en
rejse værd.
Niels E. Larsen.

Nyt fra Sengeløse klub
Efter to år med klasse- og zoneopdeling er der

og måske en lille gave.

håb forude, idet vi forventer, at vi kan åbne

Alle undersøgelser siger, at børn og unge har mistet

klubben på normal vis fra slutningen af marts

fællesskaber under epidemien, og det vil vi rigtig

måned.

gerne forsøge at gøre noget ved. Vi vil derfor lave
arrangementer, som skal forøge de muligheder, je-

Vi vil derfor lave forskellige tiltag i februar og

res børn har for at genetablere de fællesskaber og

marts måned, så klubben igen kan blive stedet, hvor

interesser, de havde inden epidemien.

man samles med sine venner.
Først og fremmest så er der ”åben” klub i februar,

Vi håber, at I som forældre vil bakke op om klub-

så alle fra 6.- 8. klasse kan komme i aftenklubben

bens initiativer, så vi kan få et mere normalt ung-

for at se de ting, der er blevet lavet om, mens der

domsliv i Sengeløse

har været lukket pga. Corona.
På klubbens vegne
I kan også risikere at få besøg fra klubbens persona-

Jens Ove Bay

le, der vil ringe på jeres dør for at give jer en folder

Klubleder.

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

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

Slut på Mandagsaftener sæson 2021-22
Hermed kommer foromtalen af de sidste to foredrag i denne sæson. Trods besvær med Coronarestriktioner så er det lykkedes at gennemføre næsten uden aflysninger. Kun to foredragsaftener er blevet aflyst, og
selv om nogle medlemmer har følt, at de måtte blive hjemme, så er vi ved at være oppe på fuldt fremmøde.
Nu står vi over for en ny forhindring, idet vi bliver hjemløse til næste år, da kirken lukker Sognegården på
grund af ombygning. Men det ser heldigvis ud til at være løst, idet Sengeløse Hallen gerne vil låne os Fritidshuset.

Inden for murene i Kongens by. En virtuel byvandring fører tilskuer-

ne gennem den Københavnske jødiske menigheds brogede historie.
Temaet belyses bl.a. via
historien om den del af
min familie, hvis aner
kan spores ni generationer tilbage til en tyskjødisk stamfader, købmanden Marcus Melchior, som emigrerede til
København fra Hamborg midt i 1700-tallet.
Familiens
fortælling
væves sammen med historien om det lille København bag Voldene,
1800-tallets guldalderkultur, hvor jøderne for
alvor trådte frem i ram-

pelyset, deres emancipation, Danmark som
demokrati og nazisternes forfølgelse under
besættelsen.
Mandag 21. februar
2022, kl. 19.30
Charlotte Andersson,
organist i Herstedvester
Kirke
Pall Solstein er desværre forhindret i at komme, så vi har efter aftale
med Charlotte ændret
programmet:
Sangaften med fællessang og sangindslag
fra Sønderjylland.

Og foredrag om livet og
kunsten omkring Møgeltønder før ud for afstemningen om genforeningen. Der vil også
være sang og musik.
Charlotte som vi kender
hende, vil helt sikkert
sørge for at det bliver en
glad aften.

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

Moderne og veludstyret klinik
for alle mindre husdyr.
Vagtdyrlæge.
Mulighed for hjemmebesøg.
Aften– og lørdag formiddagskonsultation mulig efter aftale.

Tro eller troløs
Misforståelse om tro

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Sidste søndag efter Helligtrekonger
6. februar kl. 10.00
Johannesevangeliet 12,23-33
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
Septuagesima
13. februar kl. 10.00
Matthæusevangeliet 25, 1430
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
Seksagesima
20. februar kl. 10.00
Markusevangeliet 4, 26-32
Thomas Laurberg Vedel
Fastelavn
27. februar kl. 10.00
Lukasevangeliet 18, 31-43
Efterfølgende kaffe og fastelavnsboller
i sognegården
Kirkebilen kører
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
1.søndag i fasten
6. marts kl. 10.00
Lukasevangeliet 22, 24-32
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
2.søndag i fasten
13. marts kl. 10.00
Markusevangeliet 9, 14-29
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen
3.søndag i fasten
20. marts kl. 11.30
Johannesevangeliet 8, 42-51
Johanna Røjkjær Daugaard

Andre gudstjenester
26. februar kl. 11.00,
dåbsgudstjeneste
2. marts kl. 13.30, plejehjemsgudstjeneste
26. marts kl. 11.00, dåbsgudstjeneste

Der er mange misforståelser
omkring, hvad tro er. Der er
også mange misforståelser
omkring viden. Men det skal
det ikke handle om her. Nogle mennesker har det med at
sige, at de ikke tror på noget,
hvad de så end mener med
det. Men det kan ikke lade
sig gøre at leve uden den ene
eller den anden form for tro.
Alle mennesker tror på noget,
for når det kommer til stykket, ved vi mennesker meget
lidt. Vi er derfor nødt til at
tro. Troen er en del af livet.
Vi tror på kærligheden og på
venskabet. Vi tror også på, at
der skal være en vis form for
retfærdighed, og vi tror, at
solen står op i dag og i morgen, for det gjorde den jo i
går. Vi tror, når vi står op om
morgenen, at det nok skal
blive en god dag i dag. Hvis
vi bliver syge eller deprimerede, tror vi, at livet kan blive
godt igen. Nogen tror på penge, på magt, status og berømmelse. Nogen tror på Gud og
det evige liv. Mange tror på
begge dele. Men det korte af
det lange er, at alle mennesker tror. Det kan ikke lade
sig gøre at leve et liv uden
tro.
Tro er derfor ikke forbeholdt
religiøse mennesker. Et sted i
Bibelen siger apostlene til
Jesus: Herre, giv os en større tro. Og Jesus bliver en
smule irriteret, for tro er ikke
noget man har, ligesom man
f.eks. har en bankkonto der
kan stå i minus eller i plus.
Man HAR ikke en tro, ligesom man heller ikke HAR
kærligheden. Troen er heller
ikke en præstation. Når nogen derfor siger: Jeg tror ikke
på den måde, så må man
spørge: På hvilken måde?
Som om troen er at tro på en

bestemt måde, en slags facitliste, og hvis man ikke tror på
den måde, så tror man slet
ikke. Eller, som nogen kan
finde på at sige: Så meget
tror jeg heller ikke: Hvor
meget? Må man så spørge som om troen kan måles og
vejes.
t VÆRE tro
Alle disse misforståelser omkring troen afviser Jesus, da
apostlene beder om at få en
større tro. Han fortæller dem
i stedet en historie om at
VÆRE tro. Så er tro ikke
noget, man har, men noget
man er. Og Jesus bruger billedet af en tjener, der gør
hvad han skal gøre – ikke for
at få ros og belønning, men
fordi han er tro overfor det
han er. Han gør det, han er.
Hvorfor bruger han billedet
af en tjener, kunne vi spørge?
Fordi en tjener er sat i verden
for at tjene medmennesket,
gøre livet så godt som muligt
for det andet menneske. Det
skal det kristne menneske
også gøre i kald og stand,
som vores reformator Martin
Luther engang sagde det. Det
vil sige, at vi, i det hverdagsliv vi lever, skal være parate
til at tjene vores medmenneske med gode gerninger.

Skolelæreren skal tjene eleven med den bedste undervisning, og elevens opgave er
at være så god en elev som
muligt. Politimanden skal
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tjene borgeren og skærme
ham imod det onde, og borgeren skal være så god en
borger som muligt. Butiksekspedienten,
buschaufføren,
sosu-hjælperen osv. skal tjene
de mennesker, de møder i
deres hverdag, og de mennesker de møder skal være gode
mennesker. Ministrene inde
på Christiansborg skal tjene
folket i deres politiske karriere. Minister kommer nemlig
af det latinske minister, som
betyder tjener. Man kunne
derfor oversætte statsminister
med statstjener. Kirkeminister med kirketjener, skatteminister med skattetjener osv.
Vi skal altså VÆRE tro ved
at tjene hinanden med gode
gerninger. I kristendommen
er det indforstået, at vi skal
være tro overfor Gud, og det
er vi ved at tjene næsten med
gode gerninger. Det er typisk
kristendom. Gud, næsten og
mig selv er en ubrydelig trekant. Den, som elsker Gud,
må også elske næsten som sig
selv.
På den måde – altså i kærlighed - er man tro overfor Gud
ved at være tro overfor næsten som sig selv. Hvis vi i
stedet udelukkende er tro
overfor magt og rigdom, be-

rømmelse og succes, og i alt,
hvad vi gør, bestræber os på
at opnå alt dette, og kun dette, ja så er vi ikke tro i kristen
forstand, men snarere troløse.
Det troløse menneske har sat
Gud og næsten til side for at
tjene sig selv og egne interesser. Det troende menneske, er
tro i sin måde at være på, når
det er tro overfor Gud og
næsten og dermed også overfor sig selv. Trekanten Gud,
næsten og sig selv er ubrydelig i kristendommen. Og det
kræver ikke meget fantasi at
forestille sig forskellen på at
komme i en tro eller troløs
sosu-hjælpers hænder som
gammel og forsvarsløs. Eller
forskellen på at være skoleelev hos en tro eller troløs
skolelærer. Der er en verden
til forskel, om vi i vores hverdagsliv er det ene eller det
andet. Vælger vi at være tro i
liv og gerning, kan vi være til
velsignelse for andre mennesker. Vælger vi at være troløse i liv og gerning, kan vi
modsat være til forbandelse
for andre mennesker.
Troens fyrtårn
Jeg vil gerne fremhæve et
menneske, som i sin måde at
være tro i kald og stand har

inspireret hele verden og været til velsignelse for mange.
Den 26. december døde den
sydafrikanske
ærkebiskop
Desmond Mpilo Tutu. Tutu
var sort og levede under
apartheidstyret i Sydafrika,
hvor hvide mennesker undertrykte og mishandlede sorte
mennesker. Tutu blev verdenskendt for sin ikke- voldelige modstand mod Apartheidstyret, som først faldt i
1994. Da styret faldt, kunne
man forestille sig, at mange
sorte kunne have lyst til at
hævne sig på den hvide mand
og deres bødler. Men Tutus
kristne tro krævede af ham, at
han var tro overfor Gud og
næsten i sit kald. Han stod
derfor i spidsen for den såkaldte sandhedskommission,
som talte tilgivelse og forsoning imellem bødler og ofre.
Vold skulle ikke besvares
med vold, men med tilgivelse
og forsoning. Tutu kunne
have valgt at blive smigret
over al den berømmelse og
opmærksomhed, verden gav
ham. Han kunne have valgt at
misbruge berømmelsen og
opmærksomheden til fordel
for sig selv. Men det gjorde
han ikke. Hans kristne tro
krævede af ham, at han var
tro i sit kald overfor Gud og
næsten ved at pege på forsoningens vej, som den eneste
vej frem og ud af de dybe
konflikter imellem den sorte
og hvide mand i Sydafrika.
Han var trofast og troværdig,
en slags troens fyrtårn og
derfor en stor inspiration for
verden.
Troen er altså ikke noget,
man har, men noget man er.
Det man har, kan man som
bekendt miste, hvorimod det
man er, kan man ikke miste.
Man kan jo ikke fra det ene
øjeblik til det andet holde op
med at være den, man er.
Eller sagt på en anden måde:

Hvis man som person er et
troende, trofast og troværdigt
menneske, kan man ikke
pludselig holde op med at
være det. Så er troen en fundamental byggesten i menneskets personlighed, der er
afgørende for dette menneskes livssyn, verdenssyn og
menneskesyn. Og fordi det
troende menneske relaterer
sig til Gud og det andet menneske, vil troen gennemlyse
alt, hvad det troende menneske gør, siger og tænker.
Troens vished
Man kan sige om troen, at
den er en slags totaltydning
af livet, en eksistentiel afklaring. Man taler om troens
vished. Troens vished handler
om alt det, vi ikke kan se. I
troens vished fatter vi, at verden er skabt af Gud. I troens
vished fatter vi, at livet er
givet af Gud og derfor skal
leves i modtagelse, ikke som
vores egen opfindelse. Og i
troens vished fatter vi, at vi
skal leve og dø, men vi skal
også opstå til evigt liv. I troens vished fatter vi, at Gud
ER, at mennesket ikke kun er
krop, men også sjæl og ånd,
og at ånden i dødsøjeblikket
vil frigøre sig og søge tilbage
til sit ophav, som er Gud,
som Grundtvig formulerer
det. Tro er fast tillid til det,
der håbes på, overbevisning
om det, der ikke ses, som der
står et sted i Bibelen.
Troens mod og troens
skjold
Indimellem hører man også
mennesker tale om troen som
en krykke, som den troende
er nødt til at have, fordi den
troende åbenbart ikke er
stærk nok til at leve uden sin
krykke. Det er jo en frygtelig
arrogant udtalelse.
For det første er der jo ikke
noget galt i at have brug for

en krykke, da livet ofte er
sværere, end vi mennesker
kan finde ud af.
For det andet kræver det mod
at være et tro menneske, for
troen fordrer ofte, at den troende går imod det onde, og
det er aldrig ufarligt eller
uden omkostninger. Tænk på
Tutu og Mandela i Sydafrika,
som gik imod apartheidstyret. Eller tænk på den elev i
skolegården eller på internettet, som tør at gå imod en
storm af ondskab imod en
anden elev. Det er aldrig
uden omkostninger. Det kræver mod. Troens mod. Og når
det mod skal vises, kan det
gavne at iklæde sig troens
skjold. For det kan troen
nemlig også være. Et sted i
Bibelen tales der om troens
skjold som en Guds rustning,
man kan iklæde sig. Det kan
være nødvendigt, når man
skal stå imod og overvinde
det onde og stadig bestå. Når
to mennesker bliver viet i
kirken, taler vi om, at de skal
iklæde sig kærligheden, som
er fuldkommenhedens bånd.
Det er et meget smukt bille-

de. I Efeserbrevet i Det Nye
Testamente tales der lige så
smukt om, at vi skal iklæde
os sandheden som bælte om
lænden, retfærdigheden som
brynje og som sko på fødderne villighed til at gå med
fredens evangelium.
Overalt skal vi løfte troens
skjold, hvormed vi kan slukke alle den Ondes brændende
pile. Vi skal gribe frelsens
hjelm og Åndens sværd, som
er Guds ord. Og alt det skal
vi gøre under stadig bøn og
anråb, for det er aldrig uden
omkostninger at være et tro
menneske. Hvordan vi skal
være det, gives der ikke et
facitsvar på. Vi må selv finde
ud af det i det små og i det
store i det hverdagsliv, vi
lever.
For os alle gælder det, at
nogle gange er vi tro, andre
gange er vi troløse. Men det
er altid vores opgave – ikke
at være til forbandelse for
næsten, men til velsignelse.
Merry Lisbeth Hammer Rasmussen

Ny opstart i Sengeløse Kirke!

Til marts starter flere af vores
børneaktiviteter op igen i Sengeløse Kirke. Der vil være
mulighed for at melde sig til
babysalmesang og minikonfirmandhold, og som noget nyt
starter vi op med et børnekor.
Tilmelding til babysalmesang
og minikonfirmand sker via
link på Sengeløse Kirkes
hjemmeside under fanebladet
’aktiviteter’. Har du/I spørgsmål eller ønsker yderligere
informationer, kontakt da kirkens Kirke- og kulturmedarbejder Charlotte Fosner på tlf.:
21 37 07 33

Babysalmesang

Fra onsdag den 2. marts
tilbyder Sengeløse Kirke
Babysalmesang for de mindste
(0-1 år) med deres forældre

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

eller bedsteforældre. Undervisningen varer over 10 gange,
og foregår i kirken kl. 10.30 –
11.15, og bagefter vil der være
mulighed for en hyggelig
stund i sognegården med en
kop kaffe/the og en småkage.
Babysalmesang er en helt fantastisk måde at være sammen
med sit barn på. Her kommer
vi gennem mange former for
sanselig stimulation af barnet.
Gennem salmesang, musik,
bevægelse, berøring osv. stimuleres
barnets
muskelledsans, vestibulærsans, syns-

Orgelkoncert lørdag den 12. februar kl. 15.00 i Sengeløse Kirke
Velkommen til en spændende koncert ved kirkens organist, Dmitri Egholm, som
vil opføre orgelværker af
César Franck (1822-1890) i
anledningen af komponistens 200-års jubilæum.
C. Franck regnes for at
være grundlægger for den
franske romantiske musiktradition, og hans orgelkompositioner
sammen
med
F.
Mendelssohns
bliver ofte betragtet for
værende de bedste, som
blev komponeret i tiden
efter J. S. Bach. César Franck
var født i 1822 i Liège i
Belgien. 1835-42 studerede
han i Paris, hvor han blev
boende resten af sit liv. Fra
1858 og frem til hans død i
1890 havde Franck organistembedet i Sainte-Clotilde
kirken i Paris, hvor han
rådede over et nybygget og et
af det fineste Cavallié-Coll
orgler, hvilket inspirerede
ham til at komponere hans tre
og høresans. Barnet får en
stærk oplevelse af kirkerummet, den danske salmeskat, og
vi spiller på små musikinstrumenter og leger med tørklæder
og bolde. Til babysalmesang
kommer du/I således til at
møde og hygge med andre
barslende forældre og deres
babyer. Arrangementet er gratis, og du/I kan melde jer til på
hjemmesiden.

Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisningen er et frivilligt, folkekirkeligt tilbud om indledende konfirmationsundervisning
for
børn i 3. klasse. Undervisningen er gratis, og den er ment
som et supplement til kristendomsundervisningen i skolen. Alle børn er velkomne,
både dem, der er døbt, og
dem, der ikke er døbt. Mini-

betydeligste orgelværker: Six
Pièces
(1860-62),
Trois
Pièces (1878) og Trois
Chorals
(1890).
Ved
koncerten vil Dmitri opføre
musik fra netop disse tre store
kompositioner af C. Franck.
Efter koncerten inviteres alle
til et traktement i sognegården. Der er gratis adgang
til koncerten.

konfirmandundervisningen er
en god mulighed for at stifte
bekendtskab med sognekirken
og kristendommen på en krea-

tiv, legende og erfaringsnær
måde i børnehøjde.
Det er Sengeløse Kirkes kirkeog kulturmedarbejder, der står
for undervisningen.
Vi indleder hver gang minikonfirmandundervisningen
med en lille andagt i kirken,
hvor vi hører fortællinger fra
Bibelen, synger et par salme
akkompagneret af kirkens
organist Dmitri Egholm og
beder Fadervor med fagter.

Dernæst spiser vi boller,
frugt/grønt og drikker saftevandi sognegården. Til slut
leger vi, laver rollespil eller
andre kreative projekter fx
plancher med fine tegninger
og beskrivelser af os selv,
flotte kunstværker med selvskabte dyr, tro, håb og kærlighed i selvhærdende ler
m.m.

Børnekor

Elsker du at synge? Og går
du i 3. kl. – 5. kl.? Så kom
og vær med i Sengeløse
Kirkes Børnekor!
Vi øver hver tirsdag kl.
15.30 – 17.00 i Sengeløse
Kirke, og vi starter tirsdag
den 1. marts.

Til prøverne synger vi en
masse dejlige sange og laver
sjove lege. Der bliver også
tid til at hygge lidt i pausen
med saft og boller.
Vi skal også optræde med
nogle af de sange, vi øver,
hvor I er velkomne til at
invitere jeres familier og
venner til at komme og høre
på. Vi synger alt fra salmer
til danske sange – både
klassisk og rytmisk – og har
du en sang, du drømmer om
at synge, så kom endelig
med forslag.
Har du lyst til at være med,
så kontakt organist Dmitri
eller kirkekulturmedarbejder
Charlotte.

Den næste fællesspisning i
Onsdagsklubben er onsdag
den 2. marts, hvor vi skal vi
have Skipperlabskovs med
rødbeder. Tilmelding senest
den 27. februar.
Til middagen hører som altid
et glas vin, en øl eller en
vand. Efter middagen er der
kaffe og te med kage. Hele
traktementet koster 75 kr.,
som man betaler på dagen.
Onsdagsklubben
er
for
enker, enkemænd og andre
der bor alene, som har lyst til
at være sammen om et
måltid.
Onsdagsklubben
mødes hver første onsdag i
måneden
kl.18.00
i
Sognegården,
Landsbygaden 68.

Stemningen er snaksom og
meget hyggelig, og der plejer
at være en stor flok.
Hvis du vil vide alle
datoerne på Onsdagsklubben
det kommende år, kan du gå
ind på vores hjemmeside på
www.sengeloesekirke.dk
under aktiviteter og dernæst
under Onsdagsklub. Her står
datoer og menu. Man kan
også få en folder, når man
kommer til sognegården eller
kirken.
Kunne du tænke dig at være
med, skal du tilmelde dig hos
Merry Lisbeth Hammer
Rasmussen på tlf. 439950 24
eller på e-mail:
LRAS@KM.DK.

Højskoleskoleeftermiddag med International chef i Bibelselskabet
Synne Garff.
Onsdag den 23. februar kl. 14.30

Koncert med cellosuiter af J. S. Bach
lørdag den 19. marts kl. 15.00 i
Sengeløse Kirke
J. S. Bach (1685-1750) har
komponeret seks suiter for
solocello i begyndelsen af
1700-tallet. Det er enestående musik, som kombinerer melodi og harmoni i ét
instrument på en måde,
som kun Bach formår at
mestre.
En suite består af en række
dansesatser af forskellig
karakter begyndende med
en Prélude og sluttende
med en Gigue. Cellisten
Anker
Sigfusson
er
uddannet fra Det Jyske
Musikkonservatorium hos
prof.
Asger
Lund
Christiansen og prof. Harro
Ruisenaars. I 1991 har han
været ansat i Ålborg
Symfoniorkester og i 199296
i
Sønderjyllands
Symfoniorkester og har
siden 1998 ofte optrådt som
kammermusiker og solist. I
2015
valgte
Anker

Sigfusson udelukkende at
hellige sig Bachs seks
cellosuiter og vil ved
koncerten opføre suiter nr.
1 i G-Dur og nr. 3 i C-Dur.

Efter koncerten inviteres
alle til et traktement i sognegården.
Der er gratis adgang til
koncerten.

Verden oplever de værste
forfølgelser af kristne i
verdenshistorien.
International
chef
i
Bibelselskabet, Synne Garff,
har rejst i konfliktområder
igennem ti år. I sin bog Når
Gud bøjer sig fører hun
samtaler om tro, fortvivlelse
og afmagt med forfulgte
kristne, flygtninge, fængslede, aids-syge, børnesoldater,
kirkeledere
og
traumeeksperter.
I foredraget fortæller Synne
Garff med billeder om nogle
af sine dramatiske oplevelser
og indsigter. Hun vil give
indblik i, hvordan traumatiserede mennesker kan få
fornyet livsmod igennem
Bibelens formidable tekster
og psykologisk indsigt.

Synne Garff vil desuden pege
på, hvad vi konkret kan gøre i
Danmark for at støtte og
styrke forfulgte og fattige
kristne.
Synne Garff er tillige
cand.phil. i italiensk, forfatter
og præst med speciale i
bibelsk sjælesorg. Hun har
tidligere været studievært på
DR/TV2’s
Go’
Morgen
Danmark og kommunikationsrådgiver. Hun sidder i
den europæiske bestyrelse for
den kristne TV-station SAT-7
og er ressourceperson i
Tænketanken for forfulgte
kristne.
Der er gratis adgang.

Højskoleeftermiddag med Helen
Berhane. Onsdag den 30. marts kl.
14.30
Helen Berhane sad fængslet i en container i Eritrea i
over to år, alene fordi hun er kristen.
Ved du, at 75 % af alle
verdens forfulgte tilhører
kristne mindretal? De bliver
forfulgt, arrestet og tortureret
alene på grund af deres
kristne
tro.
Deres
menneskerettigheder sættes
ganske enkelt til side, og der
er en dyne af tavshed
omkring
de
tragiske
omstændigheder,
disse
mennesker må leve under. Vi
må gøre noget ved det og
bryde tavsheden. Vi får
besøg af flygtning og
forfatter Helen Berhane, som
med udgangspunkt i sin bog
Nattergalens
sang
vil
fortælle sin gruopvækkende
og smertefulde historie om,
hvordan det er at være kristen
i et diktatur som Eritrea, som
hun kommer fra og til sidst
måtte flygte fra her til
Danmark. Inspireret af sin
læsning af Bibelen besluttede
hun sig for, at hun ikke ville
være bange for at dø. Et sted
skriver hun: Hvis jeg dør,
hvad kan der så ske? – ingenting’. Så jeg forberedte mig
og begyndte at prædike. Jeg
var fuldstændig selvsikker og
uden frygt. Jeg er ikke bange
for noget. Jeg er ikke bange
for, at folk kan slå min krop
ihjel. At vise sin tro aktivt i
Eritrea har konsekvenser.

Således blev Helen arresteret
og kom i det berygtede fængsel, Mai Serwa, for langtidsfanger og hårdkogte kriminelle. I bogen kan man læse
om de umenneskelige forhold, som fangerne lever
under: Containere, der er
iskolde om natten og glohede
om dagen. Lopper og lus, der
inficerer tøj og tæpper. Utilregnelige fangevogtere, der
slår og torturerer deres ofre.
Helen fortæller, at dette at
skrive bogen har hjulpet
hende med at bearbejde sine
traumer efter de barske
oplevelser. Der er gratis
adgang, og alle er velkomne.

Nørkleklubben

Nørkleklubben mødes hver anden torsdag i lige uger kl.
13.00. Mødestedet er sognegården. Man dukker blot op
med sit håndarbejde under armen. Man kan også ringe til
Lonny på tlf.: 22 51 62 67.
Der plejer at være en kop kaffe eller te og et stykke kage.
Nørkleklubben er en hyggelig forsamling af kvinder, der
elsker at strikke. Mænd er nu også hjertelig velkomne.
Der er altid en god og lattermild stemning, og du vil helt
sikkert blive budt hjertelig velkommen.

Café Sengeløse i april og maj
Sengeløse Kirkes hyggelige
brunchcafé afholdes én gang
om måneden, og i år vil den
ligge i begyndelsen af
måneden. Café Sengeløse vil
således finde sted fredag d.
1. april. Tidspunktet er kl.
10.00-12.00 i sognegården,
og vi begynder med sang fra
højskolesangbogen. Dernæst
spiser vi en lækker brunch
sammen og hygger os med
hinanden. Café Sengeløse
skaber også rammerne for en
snak om et samfundsaktuelt
emne, hvor alle får mulighed
for at give sin holdning til
kende. Vi er altid klar til at
tage
godt
imod
nye
interesserede – alle er
velkomne!

Sæt allerede nu kryds i
kalenderen fredag d 6. maj
kl. 10.00-12.00, hvor vi slår
dørene op til forårets sidste
Café Sengeløse.Tilmelding til
spisning foregår til kirkekulturmedarbejder Charlotte
Fosner på tlf. 21 37 03 33
eller
mail:
kirkekulturmedarbejder@sen
geloesekirke.dk.

Kulturaften med historiker og forfatter
Henrik Jensen om bogen ’Efter Gud’.
Tirsdag den 1. marts kl. 18.30.
Med udgangspunkt i sin
bog fra foråuret 2020 Efter
Gud – Det 20. århundredes
fortabte generationer og
meningsløsheden vil Henrik
Jensen tegne et kritisk
billede af den æra, der
begyndte med ’68. Henrik
Jensen vil denne aften
skildre oprøret og de
konsekvenser, det fik på
såvel kort som langt sigt
både i det nære, i familieog vennekredse og i
politiske
sammenhæng.
Ifølge
Henrik
Jensen
efterlod den antiautoritære
1968-ideologi nemlig en
masse fortrædeligheder i
form
af
tiltagende
egocentri, normløshed og
formløshedens tyranni samt
traditionernes
opløsning.
Som Henrik Jensen ser
situationen, står borgerne i
den vestlige verden med et
afgørende valg: Enten
besinder de sig i langt

større omfang end hidtil på
traditionen og kristendommen. Eller også ophører
Vesten, som vi kender den.
Henrik Jensen er historiker,
forfatter, samfundsdebatør
samt lektor emeritus fra
RUC ved Institut for Kultur
og Identitet.
Der er gratis adgang.

Meddelelser
Menighedsrådet ved Sengeløse Kirke holder møder i
sognegården den 8. februar og 8. marts begge aftener
kl. 19.00. Møderne er offentlige og alle er velkomne til
at lytte.
Sognepræsten har fået navneændring fra Merry Lisbeth
Rasmussen til Merry Lisbeth Hammer Rasmussen.
Sognepræsten har antaget sit færøske familienavn.

