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Næste nummer 

udkommer 
13. 14. august 2022 

 

Deadline 

2. august 2022 

Velkommen til  

Sengeløse spisehus 

Læs i avisen  
 

Idrætsevent  
 City 2 

 
De røde postkasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fællessang i  
Kirken 

 

Juletræstænding 
 

SGIF’s 
Juletræsfest 

 

Og meget mere 

Næste nummer 

udkommer 
9–12 december 2022 

 

Deadline 

29. november2022 

Velkommen til brødrene Fayad, som har startet spisehuset i det gamle pizzabageri på 
Landsbygaden 21 B, som efter stor renovering byder velkommen med et dejligt sorti-
ment, der spænder fra pizzaer, burgere, sandwich, salater og pastaretter. Brødrene for-
tæller, at de laver enkel mad fra bunden på råvarer af høj kvalitet, præcis som de selv 
kan lide. 
Jeg havde børnebørnene på besøg, og alle var godt tilfreds med de fire pizzaer, vi smag-
te og pommesfriterne var super sprøde. 
Åbningstiderne er: Mandag lukket og resten af ugen er der åbnet fra kl. 11.00 til 21.00. 

Ole Holm 



 

Sengeløse Nyt 
Bondehøjvej 4r, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 

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

Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,  
 
Der er deadline  29. november 2022 
Avisen udkommer 9.—11 december 2022 
læs Sngeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

Kommende deadline 31.01 2023 og 28. februar 

 

Sengeløse  

Gymnastik- og Idrætsforening 
 

Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                        6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                             3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene:    Mille Miertz,                                                   25366567 
 

Fodbold:    Mikkel Rune Nielsen                                      31313303 

 
Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
  

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  

SGIF Klublokale 
Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif  

Sengeløse Badminton  

Tennis og Fitness 

 
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74 
E-mail: sbtf@sbtf.dk  
 

Hjemmeside  www.sbtf.dk 

 

Sengeløse Bylaug 

 
Formand Per Hammel Tlf. 40 53 33 71 

Hjemmeside  

kontakt@sengeløsebylaug.dk 

 
Da vi har Julebazar på Sengeløse 
plejehjem d.19 november 2022, 
vil vi høre, om der er nogen der 
vil sponsorere lidt til vores Tom-
bola. 
Alt overskud vil gå til beboerne 
på plejehjemmet. 
Dette kan være blomster, spiri-
tus, chokolade, isenkram m.m. 
 
Hvis Du/I vil donere lidt til det 
gode formål, vil jeres navn/firma 
blive nævnt på vores sponsorliste, 
som alle vil kunne se. 
 
I kan kontakte:  
 
Aktivitetsmedarbejder på  
Sengeløse plejehjem  
Inis Johansen telefon: 23619608 
eller  
kasseren i Sengeløse venner  

 26215095 

Jan Boholdt 

Vintoften 42 

2630  Taastrup 



 





  
Klinik for fodterapi 
ÅbentSengeløse bylaug  
mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  

Igen i år arrangerer Sengeløse bylaug ju-
letræstænding ved gadekæret. Så kom og 
vær med til at starte julen i Sengeløse. 
Det er samtidigt en mulighed for at møde 
din nabo og andre bysbørn over et glas 
gløgg eller varm kakao.  
 
Som traditionen byder, vil vi synge en 
julesang, og en taler får ordet. Hvem det 
bliver, er der tradition for at holde hem-
meligt. Det bliver det også i år. 
 
Og hvis børnene kalder tilstrækkeligt 
højt, får vi nok julemanden og hans assi-
stent at se. 
 

 Vel mødt 
 Sengeløse bylaug  

Juletræet tændes  

søndag 27. november 

kl. 16.00  



 
Mandag 21. november 2022,  kl. 19.30 
Organist Jeppe S. Rønnow, Herstedvester 
Kirke 
Berlinerfilharmonikerne 
 
Orkesteret har en helt særlig aura omkring 

sig. Klangen kan føres tilbage til 1882, me-

ner musikerne, og deres valg af chefdirigent 

følges verden over, som var det et pavevalg. Furtwängler, Ka-

rajan, Abbado, Simon Rattle – alle har de formet orkestret. 

Jeppe Rönnow er musikanmelder på Magasinet KLASSISK, 

og har en stor svaghed for Berlinerfilharmonikerne, som han 

har fulgt i en årrække. Vi vil høre musikeksempler helt tilbage 

fra 1913, se klip fra orkestrets storhedstid og høre, hvad der 

skaber den særlige klang. Men også den nye chefdirigent Ki-

rill Petrenko får vi at opleve gennem orkestrets moderne 

Digitale Koncertsal. 

  
Mandag 28. november 2022, kl. 19.30 
Cand mag. Niels E. Larsen, Sengeløse 
 

Den danske og skandinaviske udvandring 
til nordamerika. 
 
Fra 1865 til 1914 udvandrede ca. 2,4 mill. 

mennesker fra Skandinavien til U.S.A. og 

Canada. 1,1 mill. kom fra Sverige, 0,9 mill 

fra Norge og kun 0,4 mill. fra Danmark. 

Tallene er usikre. Både før og efter nævnte 

periode emigrerede tusinder af skandinaver 

til Nordamerika, og det fortsætter. Drømmen om Amerika 

lever stadig.  

Men hvorfor drog disse millioner over Atlanten for at begynde 

et nyt liv?  

Hvem var de, og hvordan fik de oplysninger om mulighederne 

i Amerika? Hvordan betalte de den dyre rejse? Hvorledes kom 

de fra New York til bestemmelsesstedet, og hvorfor tog de til 

netop disse steder?  

Hvad arbejdede de med, og klarede de sig?  

Gik "Drømmen om Amerika" i opfyldelse for dem?  

Hvad var specielt ved dem, og blev nogen af dem kendt i de-

res nye land? Det er bl.a. disse spørgsmål, jeg vil besvare i 

min beretning.  

Mandag 5. december 
2022,  kl. 19.30 
Bo Kristiansen 
Den hvide massai 
Jeg har  arbejdet med 
projekt- og program-
ledelse i  Afrika (seks 
år i Kenya og fire år i 
Tanzania) ansat af DA-
NIDA og Mellemfol-

keligt Samvirke.  
Jeg blev for godt 12 år siden udnævnt til Alaigwanani 
(medlem af ældrerådet) i en Maasai klan i  det nord-
vestlige Tanzania. Har som Alaigwanani for klanen gen-
nemført tre vandprojekter, hvorfra ca. 800 massaier i 
dag får frisk vand til deres bosted.   
I foredraget ”Den Hvide Maasai” fortæller Bo Kristian-
sen om:   
     -  Massaierne som et oprindeligt folk.  
      - Hvorfor han blev medlem af ældrerådet, og hvad 
det indebærer.  
      - Hvordan man på et minimalt budget kan genemføre 
et vandprojekt i  
        Tanzanias ørken og med stor effekt.  Tanzanias ør-
ken og med stor effekt.   
   

  
  
  
  
  
  
  
  

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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

Mandagsaftener i Sengeløse sæson 2022-23 
 

14 foredrag fordelt over vinteren fra 7. november til 27. februar. Alle er velkommen. 
Afholdes i Fritidshuset ved Hallen, Spangåvej 9, kl. 19.30-22.00. . 

Anne-Kristine Holm  &   

  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

 

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 formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 



Sengeløse Naturpark har fået sin 

egen indgangsportal. Det er bare for 

vildt, manner. Man kunne også sige 

for vildtet og den vilde natur, uden 

at området dog er så stort, at man 

ligefrem kan fare vild på turen. Og 

de vilde dyr er vist begrænset til 

insekter, fugle, egern og en ræv, 

måske.   

 Fra Niels Oles  

 urimede digte. 
  Der var engang og fremtiden  

  og hvor skal vi nu hen? 

    
 Det var i en fjern fortid 

solen skinnede altid 
ismasserne ved polerne 
var en konstant vi lærte om i skolen 
 
Det var en Verden af i går 
før corona-varianternes hærgen 
før internettet og mobiltelefonen 
før globaliseringen 
før det store masseforbrug 
det var i det hele taget 
før alt andet 
 
Alle læste tro i hver sin partiavis’ 
der var kun tre bilfærger på Storebælt 
der var meget få privatbiler 
kun få havde køleskabe 
men flere og flere fik Fjernsyn 
sønderjyderne kunne se underholdning 
fra Nord Deutsche Rundfunk 
københavnerne kunne se TV fra Sverige 
og på sydspidsen af Falster 
kunne man også se TV fra DDR 
men det var der ingen der gjorde 
bortset fra to kommunister fra Gedser by 
 
Negerkys var en flødebolle 
en eskimo var en is 
en grønlænder kom fra Grønland 
kinesere var fyrværkeri fra Kolding Fyrværkerifabrik 
som vi brændte af i nytårstiden 
en daler var en guld-to-krone 
og en plovmand var 
en uopnåelig pengeseddel på 500 kroner  
en bøsse var et gevær, 
man gik på jagt med 
et postbud var en der delte breve ud 
en sveder var en ubetinget frihedsstraf, 
som skulle afsones efter skoletid 
 
 

 
 
 
Verden var delt i to lejre 
enten holdt man med russerne 
eller man holdt med amerikanerne 
og der var ingen ulve 
og slet ingen parkeringsvagter 
 
Sådan var min barndom i 50-erne 
den var overskuelig 
det var en tryg og lykkelig tid 
mor fik tiden til at gå hjemme 
far brugte tiden på at arbejde 
fritiden skulle vi ikke bekymre os om 
den var ikke slået igennem endnu 
ferie var noget skolebørn fik  
og weekender var slet ikke indført   
 
Jeg var i tiden 
jeg var med tiden 
jeg var med hele tiden på det hele 
men forstod kun det halve 
jeg kommer fra en tid, hvor det var svært at være barn 
men det var også en tid, 
det var godt at være barn af … 
 
Pludselig kom fremtiden 
hvor jeg skulle tage stilling til min egen  
det sydede og boblede i min krop 
alt ændrede sig 
jeg forholdt mig kritisk til mine nærmeste omgivelser 
de kaldte mig teenager 
det var utålmodighedens opbrud…  
 
Jeg brød med det hele 
jeg rejste ud i tiden  
og begyndte at skabe min egen tid… 
 
Tillykke du har FUNDET: FREMTIDEN 
 



 

S.G.I.F`s  
Rulleskøjtehold optræder 
på scenen  kl. 11.00 



Der er en lille interessant 
sidehistorie til beretningen 
om vores røde postkasser. 
Frimærkerne, der blev ind-
ført i 1851 betød, at nu kun-
ne folk med indkøbte fri-
mærker frankere deres bre-
ve, og de behøvede derfor 
ikke møde op på posthuse-
ne for at betale for at få 
brevet leveret til adressaten. 
De kunne nu aflevere bre-
vet i en kasse. Denne løs-
ning var dog ikke holdbar. 
Der skulle stilles krav til en 
sådan kasse, før den kunne 
stilles op på gader og stræ-
der for at modtage breve. 
Den skulle være aflåst for at 
undgå tyverier, og den skul-
le også være vandtæt, så 
brevene ikke blev våde, 
mens de ventede på, at 
postvæsnet tømte kassen. 
De første ca. tyve år med 
frimærker havde man klaret 
sig med tilfældige løsnin-
ger.  
 
En solid løsning 
Postvæsnets ledelse indså, 

at der skulle findes en solid 
og varig løsning på proble-
merne. De lagde opgaven 
ud til en af deres yngre 
funktionærer Louis Pio, 
som udviklede den postkas-
se, vi alle kender. Den skul-
le naturligvis males i post-
væsnets firmafarver, så den 
blev rød med gule tegnin-
ger. Den blev også prydet 
med et flot posthorn. Desig-
net og funktionaliteten har 
holdt siden. Den er nu så 
indgroet et symbol på post-
væsnet, at alle kender det.  
Der var i 2010 ca. 10.000 
postkasser i Danmark, men 
de bliver næsten ikke brugt 
mere, så derfor bliver de 
taget ned, og vi må antage, 
at de snart er helt væk.  
 
Sengeløse brugs 
Vi har stadig en hængende 
på Brugsens nordside. Den 
er blevet grim af skrammer 
og ridser. Det påmalede 
billede af posthornet er næ-
sten skrabet bort. Da den nu 
bruges meget lidt, bliver 

den tilsyneladende kun tømt 
en gang om ugen. Det øko-
nomisk hårdt pressede Post 
Norden har tilsyneladende 
opgivet at vedligeholde 
kassen, og den lille post-
mængde, denne kasse til-
trækker, kan nok ikke dæk-
ke de udgifter, der er ved at 
anvende den. Derfor er det 
meget nærliggende at anta-
ge, at også vores postkasse 
snart tages ned.  Brugsen 
har længe fungeret som 
vores lille postkontor, og vi 
må håbe, at denne ordning 
fortsætter, så længe der er 
behov for det. 
 
Hvem var Louis Pio? 
Louis Pio blev født ind i en 
borgerfamilie i Roskilde d. 
14. dec. 1841, og han døde 
af tyfus d. 27. jun. i Chica-
go. Han regnes for grund-
læggeren af Socialdemokra-
tiet og medstifter af arbej-
derbevægelsen. Dette store 
arbejde udførte han sam-
men med Brix og Geleff. I 

1859 blev han student og 
gjorde derefter tjeneste i 
militæret. Han forlod for-
svaret og blev lærer på Bor-
gerdydskolen i København. 
Lærergerningen blev også 
forladt, og han blev funktio-
nær i postvæsnet. Det var 
naturligvis der, han stod 
bag udviklingen af den 
smukke røde danske post-
kasse. 
 
Pio var blevet politisk be-
vidst. Han havde bemærket, 
at hele hensigten med 
Grundloven og dens love 
om frihedsrettigheder og 
demokrati ikke gjaldt for 
det store flertal af landets 
indbyggere. Kvinder, tjene-
stefolk, arbejdere og fattig-
lemmer havde ikke stem-
meret, og de kunne ikke 
stille op ved valgene til 
Folketing og Landsting. 
Kun mænd, der var ved at 
blive midaldrende, og som 
ejede fast ejendom, kunne 
opstille og stemme. Det 

Der er en lille interessant sidehistorie til beretningen om 

vores røde postkasser 

 

Har du lyst til at træne i  

Sengeløses fitness Center ? 

Centret ligger i Sengeløse Idrætscenter  
Spangåvej 11 Sengeløse 
Tilmeld dig på www.sbtf.dk 
  
Ungdom på 13 og 14 år ( kun sammen med et 
voksent medlem) kr. 300 pr. halvår. Ingen ind-
skud. 
  
Voksne fra 15 år til ? træning alle dage mellem 
kl. 5.00 og 22.00 kr. 700 pr. halvår. Indskud 200 
kr. 
Seniorer over 60 år træning alle dage mellem kl. 
8.00 og 12.00 kr. 400 pr. halvår. Indskud 200 kr. 
  
Ønsker du at se Centret, så kontakt Ole Holm  
Tlf: 40 19 52 87 

http://www.sengelosebtk.dk/


 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 

ville Pio arbejde for at æn-
dre, men det var meget 
svært. Bare at tale om demo-
krati for alle, var så upopu-
lært, som at tale om reb i 
hængt mands hus. Både 
1871 og 1872 blev dramati-
ske.  
 
Socialdemokratiet blev 
grundlagt. 
For at vise sine hensigter og 
vække de fattige havde le-
derne af arbejderne tilrette-
lagt en stor lovlig demon-
stration på Københavns Fæl-
led. Skønt det var fuldt lov-
ligt, mente regeringen, at det 
skulle forhindres, og at or-
densmagten skulle stoppe 
dette politiske tiltag. Arbej-
derne holdt fast på deres ret, 
og det udviklede sig til det 
berømte ”Slaget på fælle-
den".  
Ordensmagtens rytteri an-
greb arbejderne med sabel-
slag, dog kun med den flade 
side. Politibetjentene angreb 
den lovlige demonstration 
med trækøller. Mange arbej-
dere kom til skade ved disse 
meningsløse overfald på 
forsvarsløse borgere.  
 

Pio udvandrer til USA 
Pio blev anholdt, og i en 
retssag, der også i dag ville 
gøre ethvert diktatur pave-
stolt, blev Pio idømt tre års 
fængsel. Det var næsten en 
dødsdom. Mange indsatte 
klarede ikke tre år, men døde 
af fejlernæring med følgende 
sygdom. Fængslernes kost til 
fangerne kom blandt fra 
selvdøde dyr og fordærvede 
råvarer. Pio overlevede og 
efter løsladelsen genoptog 
han sit arbejde for fattigfolks 
rettigheder. I 1877 havde 
regeringen fået nok. Det 
ville styret ikke se. Han 
skulle standses, koste hvad 
det ville. Opgaven gik til 
Københavns Politichef Kro-
ne. Han gav Pio, Brix og 
Geleff et tilbud, de ikke kun-
ne afslå. Valget de fik fra 
politiet var, at enten udvan-
drede de til Amerika, og de 
skulle aldrig komme hjem 
igen. Politiet ville betale 
rejsen og yderligere give 
dem et større pengebeløb til 
at etablere sig i USA. Hvis 
de afslog, ville de blive ka-
stet i fængsel. Sidste mulig-
hed havde sandsynligvis 
betydet døden. De valgte at 

blive sendt til Amerika. Pio 
slog sig ned i Chicago. Han 
forsøgte sig med mange ting 
og klarede sig uden dog at 
blive rig. I 1894 døde han af 
tyfus. Han blev 52 år. Pio 
blev kremeret og urnen blev 
nedsat på en af byens kirke-
gårde. Socialdemokratiet fik 
Pios families og de ameri-

kanske myndigheders tilla-
delse til at hente Pios urne 
hjem til Danmark. Ved parti-
ets 50-års jubilæum blev den 
nedsat på Vestre Kirkegård i 
København. Partiet betalte 
også for et stort monument, 
som blev rejst på hans grav. 
 

Niels E. Larsen  

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

  
  
Snubbekorsvej 28  
2630 Tåstrup                            Klaus Møller    
kmducati@gmail.com             Tlf. 40 40 83 95 

  



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 
22. søndag efter trini-
tatis 
27. november kl. 11.00 
Adventsgudstjen13. novem-
ber kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 18, 1-14 
Flemming Bak Poulsen 
 
Sidste søndag i kirkeåret 
20. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 11, 25-
30 
Flemming Bak Poulsen 
 
1. søndag i advent 
27. november kl. 11.00 
Adventsgudtjeneste med  
julegodter til børn og voksne 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
Kirkebilen kører 
 
2. søndag i advent 
4. december kl. 10.00 
Lukasevangeliet 21, 25-36 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
3. søndag i advent 
11. december kl. 17.00 
De ni læsninger 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
4. søndag i advent 
18. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 1, 19-28 
Flemming Bak Poulsen 
 
Kirkebilen bestilles hos 
sognepræsten på  
tlf. 43 99 50 24 
senest dagen før kl. 12.00 

Forleden var der en aldrende 
kvinde, der sagde til mig, 
imens hendes gamle, furede 
ansigt lyste op i et vidunderligt 
smil, at hendes liv begyndte 
med en solopgang. Men senere 
i samtalen lagde smilerynker-
ne sig i andre folder, og der 
kom en dyb alvor og et strejf 
af smerte i hendes blik forårsa-
get af store tab i hendes liv. 
Men det afgørende for hende 
er, at hun altid har haft en 
ledsager på sin livsvandring, 
fra solopgang da hun blev 
født, til den nært forestående 
solnedgang når hun skal dø. 
Det er den ledsager Ingemann 
i sin salme Der står et slot i 
Vesterled kalder solenglen, 
som er en poetisk metafor for 
Skaberguden og Kristus som 
frelser, som bereder vejen for 
os gennem himmelporten ind i 
evigheden, som er livsvandrin-
gens mål. I den troende, gamle 
kvindes følgeskab med soleng-
len blev hendes liv reddet fra 
at blive opslugt af den smerte, 
der blev hendes og af mørkets 
brusende kræfter. Trods al den 
smerte hun har erfaret, er hen-
des smilerynker stadig fleksib-
le. De er ikke stivnet i rædsel, 
i bitterhed eller resignation. 
Hendes øjne lyser stadig, og 
de lysende øjne får sammen 
med smilerynkerne hele hen-

des sjæl til at smile. Hendes 
rynkede ansigt er et spejl af 
alle hendes sjæls afkroge, som 
er samlet i troen på, at Gud 
som skaber og Kristus som 
frelser - ligesom livets sol med 
sin vandring fra øst til vest – 
afslutter vores livs rejse ved 
forklaringskysten i paradiset. 
Den brændende aftensols ned-
gang i vest bag de rosenfarve-
de skyer bliver for den religiø-
se digter Ingemann og for den 
gamle kvinde til en katedral, et 
guldtækket slot. Og når hun 
dør, og hun lukker sin øjne 
her, åbner hun sine øjne hisset 
på den anden side af døden og 
træder ind ad porten til det 
guldtækkede slot i Paradis. Og 
det er hendes ledsager, som 
Ingemann kalder solenglen, 
der har åbnet porten for hende. 
Det er ham vi kender som 
Kristus, også kaldet Messias, 
som er bevidnet af Moses og 
af profeterne og senere af di-
sciplene. Sagt på en anden 
måde med evangelisten Johan-
nes´ ord så ser den gamle 
kvinde himlen åben. Det er 
det, der får den gamle kvindes 
ansigt og hele hendes sjæl til 
at lyse op i smil trods al den 
smerte og alt det mørke der 
har været. Den åbne himmel 
hænger sammen med Kristus. 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 
Træffetid: På hverdage i 
dagtimerne. For alvorligere 
anliggende kan præsten og-
så kontaktes i weekender 
og aftentimer. Mandag er 
fridag. 
 
Gravstedvedligeholdelse 
Graver Gunner Andersen 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
 
Sekretær for sognepræsten 

Charlotte Fosner.  
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds 
rådet  
Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21650026 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.
dk 
 
Kirke- og kulturmedar-
bejder  
Charlotte Fosner.  
Sognegården, Landsbyga-
den 68. Tlf.: 21 37 07 33.  
E-mail: kirkekulturmedarbej-
der@sengeloesekirke.dk 
 
Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01  
organist@sengeloesekirke.dk 

 
www.sengeloesekirke.dk 

Når livet begynder med en solopgang 

Andre gudstjenester og handlinger 
Julegudstjeneste for de mindste torsdag den 8. december 
kl. 10.00 
Julegudstjeneste for skolebørn den 21. december kl. 9.00 
Julegudstjeneste for skolebørn den 21. december kl. 
10.00 
Julegudstjeneste på plejehjemmet den 23. december kl. 
13.30 
Juleandagt på Bostedet Holme den 24. december kl. 
13.15 

  
  
  
  
  
  
  
  

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



Det er hvad de 4 evangelier i 
Bibelen handler om. Her kan 
man høre om, hvordan him-
len åbnede sig for hyrderne 
på marken julenat, og engle-
ne begynder at synge ved 
synet af det lille Kristusbarn. 
Det fortsætter med alle de 
mennesker, Kristus møder 
på sin vej. Han giver dem 
håb og nyt livsmod og kal-
der dem ud af de uretfærdige 
og smertelige livsforhold de 
går og kæmper med. Det gør 
han ved at helbrede de syge, 
bespise de sultne, inspirere 
til en anden måde at leve på 
med blik for det andet men-
neske. Og ikke mindst gør 
han det ved at fortælle om 
Gudsriget, og om at der efter 
døden kommer et andet liv i 
opstandelsen fra de døde. 
Himlen åbnede sig for alle 
de mennesker, der stiftede 
bekendtskab med Kristus 
dengang og stadig i dag, og 
troen og håbet begyndte at 
vokse i dem. At se himlen 
åben betyder at bære hele 
den kristne fortælling med 
sig i sit hjerte i troen på, at 
det skal ske mig, som det 
skete med Kristus i liv, død 
og opstandelse. 
Den aldrende kvinde har 
noget til fælles med os alle-
sammen. Vi har alle før eller 
siden oplevet smerte og tab. 
For kvinden handlede det 
smertelige om at miste dem 
man elsker i en al for tidlig 
alder og stå alene tilbage. 
For os andre kan smerten se 
ud på så mange andre må-
der. 
Det værste, der kan ske for 
et menneske, er, at himlen er 
lukket. For med den lukkede 
himmel kommer håbløshe-
den, og med håbløsheden 
kommer de manglende livs-
muligheden, og så er der 
kun depression, fortvivlelse 
og død tilbage. Vi kender 
alle til det periodevis fra 
lange vinteruger, hvor et 
tykt skylag har dækket him-
len, og man næsten har 

glemt, hvordan himlen og 
solen ser ud. Vi kender til 
det, når vi bliver deprimere-
de, og vi kender til det, når 
livet rammer med sorg og 
ulykke og fejer benene væk 
under os, så vi vakler og 
mister fodfæste. For nogen 
mennesker gælder det, at de 
selv i det mest deprimerende 
mørke kan ane den blå him-
mel som en åbenbaring – 
som et gennembrud af liv. 
For andre gælder det, at den 
lukkede himmel er perma-
nent. De ser kun et tomt og 
gudsforladt himmelrum, 
hvor mennesket er overladt 
til sig selv og sin egen en-
somme død som det sidste. 
Og der hvor himlen er luk-
ket og gudsforladt, er det 
ikke nødvendigvis Guds lov 
om at elske der regerer på 
jorden, men snarere uretten 
med magten og den stærkes 
ret som eneste parameter. 
Det er det vi ser udspille sig 
i besættelseskrigen i Ukraine 
for tiden. Her er det ikke 
Gud i det høje og den åbne 
himmel, men mennesket i 
det lave i sin værste udgave 
af sig selv, der regerer. 
Det gør en forskel på alle 
mennesker, om himlen er 
åben eller lukket. Det afgø-
rende er at have en fornem-
melse for og en bevidsthed 
om, at uanset hvordan livet 
ser ud nu og her, så har vi 
ufattelig meget i vente. Og 
når man som den aldrende 
kvinde er født under en sol-
opgang og hviler i be-
vidstheden om et guddom-
meligt følgeskab i medgang 
og i modgang, så kan man 
hver eneste morgen vågne 
op i forventning om, at der 
altid er noget mere lyst og 
godt i vente. 
 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 

Julegudstjeneste 
For de mindste torsdag  

den 8. december kl. 10.00  

i Sengeløse Kirke.  
Gudstjenesten er for alle børnene i vug-

gestuen, børnehaverne, dagplejen samt 

hjemmegående forældre med små børn. 

Vi skal synge ”Et barn er født i Betle-

hem”, og vi skal hilse på kirkenissen Hul-

da. Mon ikke hun kommer igen i år, hvis 

vi kalder på hende? Kom og lyt og se og 

syng så Halleluja alt hvad du kan i om-

kvædet til ”Et barn er født”! Efter guds-

tjenesten får børnene lidt julegodter 

med hjem. I år må I meget gerne tegne 

en juletegning og tage den med i kirke. 

Måske kan I tegne Jesusbarnet i Betle-

hem julenat, et juletræ med pynt, en ju-

lestjerne eller klokke eller hvad I nu kan 

finde på. Så vil vi bringe tegningerne på 

vores hjemmeside, så alle i Sengeløse 

kan se, hvor flotte de er. 

Vi glæder os til at se jer! 



Onsdag den 23. november  

kl. 19.00 – 20.30 inviteres  

alle til en hyggelig fælles-

sangs aften i kirken.  

Vil du være med til at gøre 
Sengeløse til en syngende 
landsby? Så kom og vær 
med til at synge sange fra 
højskolesangbogen. Vores 
organist Dmitri Egholm 
spiller på orgel og klaver, 
vores sanger Signe Spang 
Colding synger for, og sog-
nepræst Merry Lisbeth 
Hammer Rasmussen fortæl-
ler lidt om de sange vi syn-
ger. Hvis man har en favorit 
sang, kan man selvfølgelig 
få lov at ønske. 
I 2021 kom den 19. udgave 
af Højskolesangbog, som 
rummer 601 sange. Af dem 
er 151 sange nye. På hjem-
mesiden hojskolesangbo-
gen.dk kan man læse føl-
gende: Højskolesangbogen 
er en af de bedst sælgende 
bøger i Danmark. Igennem 
generationer er sange ble-
vet givet videre og holdt 

levende af et syngende folk, 
og det er unikt at have en 
folkekultur, der synges. 
Fællessangen har længe 
stået stærkt på efterskoler, 
højskoler og i foreningsli-
vet, men de seneste år har 
der været en opblomstring i 
fællessangen i mange andre 
hjørner af samfundet, fx på 
uddannelsesinstitutioner, 
arbejdspladser og festivaler 
– og senest hver morgen i 
fjernsynet. 
Vi håber, at I har lyst til at 
få luftet stemmen - rusten 
eller ej - og inspirere jeres 
børn og unge, familie, ven-
ner og bekendte til at gøre 
brug af denne skønne kul-
turarv. Den styrker fælles-
skabsfølelsen, og det er 
ikke så tosset i denne uroli-
ge tid vi lever i. Der serve-
res kaffe og kage til arran-
gementet. 

Café Sengeløse i december 

Sengeløse Kirkes hyggelige 
café afholdes én gang om 
måneden, og i år vil den 
ligge i begyndelsen af måne-
den. Café Sengeløse vil såle-
des finde sted næste gang 
fredag den 2. december 
Tidspunktet er kl. 10.00-
12.00 og afholdes i kirken, 
pga. byggeriet med den nye 
sognegård. Vi begynder med 
sang fra højskolesangbogen. 
Dernæst spiser vi en lækker 
anretning sammen og hygger 
os med hinanden. Café Sen-
geløse skaber også rammer-

ne for en snak om et sam-
fundsaktuelt 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!  
Tilmelding til spisning fore-
går til kirkekulturmedarbej-
der Charlotte Fosner på tlf. 
21 37 03 33 eller mail: kir-
kekulturmedarbejder@senge
loesekirke.dk. Senest to dage 
før Caféen afholdes. Arran-
gementet er gratis. 

De ni læsninger 

Søndag den 11. december kl. 17.00 

3. søndag i advent inviterer vi til De ni læsninger, som er en 
meget smuk og stemningsfuld musikgudstjeneste med bibel-
læsninger, musik og sang.   
Læsningerne handler om menneskets skabelse og syndefald, 
og om Guds profeter i Det Gamle Testamente, der profeterer, 
at Messias skal komme for at frelse mennesket. Fortællingen 
slutter med juleaftens evangelium, som fortæller, at Messias 
nu er kommet i skikkelse af et lille menneskebarn. Hele den-
ne skønne julefortælling, som i mere end 2000 år er blevet 
fortalt til trøst og opmuntring for mennesker ud over hele 
jorden, er krydret med musik og sang, som udføres af Signe 
Spang Colding (sopran), Marie Højlund (mezzosopran) og 
Dmitri Egholm (orgel). De vil bl.a. opføre gejstlige lieder og 
duetter af Max Reger (1873-1916). Vi skal selvfølgelig også 
synge et udvalg af de dejlige julesalmer. Så er der ikke andet 
at gøre end at komme og slå sig ned, folde ørerne ud, nyde 
det, lade rengøring og indkøb vente og give julefreden lov til 
at sænke sig i en travl tid. Alle er naturligvis velkomne! Kir-
kebilen kører. 

  

  

  

  

  

Alle ugens dage kl. 11.00 - 20.00 
Ring til 5378 5656 og bestil  

Besøg  restauranten i City 2 
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Sløk var en markant skikkel-
se og markerede sig ofte 
indenfor teologi, idéhistorie, 
filosofi og litteratur, og ikke 
mindst var han en livlig de-
battør. 
Sløk var uddannet teolog og 
blev professor i etik og reli-
gionsfilosofi på Aarhus Uni-
versitet. Han har skrevet 
mere end 60 bøger. Blandt 
andet har han skrevet om 
myter og virkelighed. Myten 
og dens indhold har siden 
oplysningstiden været afvist 
som fortællinger uden virke-
lighedsindhold. Når vi i 
hverdagens samtaler og dis-
kussioner vil afvise en på-
stand eller et udsagn, kan vi 
finde på at sige: Det er jo 
bare en myte. Med dette 
mener vi, at det fortalte er en 
illusion. Men Sløk mente, at 
det er en stor fejltagelse af 
det moderne menneske at 

ville gøre myter til ingen-
ting. For ifølge Sløk er det i 
virkeligheden mytens virke-
lighed, der er den virkelige 
virkelighed. Ja, man kan sige 
det på den måde, at uden 
mytens virkelighed, ville 
virkeligheden slet ikke fin-
des. I kristendommen er der 
to betydningsfulde myter, 
der som hinandens modstyk-
ke hører til den kristne 
grundfortælling. Det er syn-
defaldsmyten og Kristusmy-
ten. Sognepræsten vil indvie 
os i, hvordan Sløk beskriver 
disse myters virkelighed som 
den bagvedliggende virke-
lighed bag al virkelighed. 
Undervejs i denne højskole-
eftermiddag skal vi synge et 
udvalg af julens gode sal-
mer, og vi skal have kaffe, 
gløgg og julekager. 
 

Musica Ficta er et professi-
onelt vokalensemble dan-
net i 1996 af komponisten 
og dirigenten Bo Holten. 
Ensemblet favner et bredt 
repertoire, men specialise-
rer sig i kormusik fra mid-
delalderen og renæssancen 
og værner dertil om den 
danske sangskat, især ved 
julekoncerterne. Musica 
Ficta har gjort det til en 
tradition i december at op-
føre den store julemesse 
for dobbeltkor af Giovanni 

Pierluigi da Palestrina 
(1524-1594), ”Missa Hodie 
Christus natus est”, som er 
et hovedværk i senrenæs-
sancens julemusik. Ved 
koncerten vil vi også høre 
en perlerække af velkendte 
danske julesange, og un-
dervejs vil ensemblet intro-
ducere musikken og histo-
rierne bag den. Efter kon-
certen inviteres alle til et 
glas vin i våbenhuset. Der 
er gratis adgang til koncer-
ten. 

Højskoleeftermiddag onsdag den 

14. december kl. 14.30 i kirken 
Sognepræst Merry Lisbeth Hammer Rasmussen 
holder foredrag om Johannes Sløk og myterne 

Julekoncert med vokalensemblet 

Musica Ficta lørdag den 3. 12 kl 

15.00 i Sengeløse Kirke 

Meddelelser 
Der er menighedsrådsmøde tirsdag den 13. de-

cember kl. 19.00 på præstens kontor.  




