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Hvornår åbner Dagli’Brugsen ???

Læs i avisen om

Sidst på aftenen den 1. april blev brandvæsenet tilkaldt til Brugsen i Landsbygaden.
Efter flere timers slukningsarbejde var ilden slukket, men ild ,røg og vand har efterladt
bygning og indhold i en sørgelig forfatning.

Borgermøde om
Sengeløse-hallen

Frihedsstøtten på
kirkegården

Brand i Dagli’Brugsen. (Foto: Poul Arne Petersen)

”Det er med sorg, jeg må meddele, at på grund af omfattende brand åbner Dagli’Brugsen
ikke det næste stykke tid. Jeg skal forsøge at holde jer opdateret om tidshorisonten. Jeg vil
også gerne sige tak for den støtte, vi har fået i denne situation, det betyder meget for os og
med håbet om, at vi åbner meget hurtig igen, Per ”
Således kommenterer brugsens leder Per Vadstrup branden.

Tennissæsonen starter

Borgerne er naturligvis triste over udsigten til at være uden deres brugs i flere måneder, og
en mere nøjagtigt termin foreligger tidligst 17,. april.
På byens gruppe på facebook er der mange tilkendegivelser fra borgerne herom, og mange
erklærer sig parate til at give en hånd med ved oprydning og genetablering, hvilket Per Vadstrup udtrykker sin taknemmelighed over.
Nødløsning
Med denne udsigt melder der sig helt naturligt spørgsmålet, om der kan etableres en slags
pavillon- eller containerbrugs på en tom grund et sted i byen? Men hvor i byen skulle den i
så fald ligge uden at komme for langt væk fra nuværende placering? Her er der mange overvejelser at gøre, men der skal i så fald handles hurtigt og klogt af Coop og politikerne.
Situationen i dag er, at bygningerne er næsten ryddet, og man er startet med at opstille stilladser for at kunne foretage nedrivningen af taget, som sandsynligvis skal udskiftes.
Gert Lauridsen

Husk gymnastikopvisning
lørdag den 14. april kl. 13.00 i hallen
Gratis adgang

Der søges hjælpere
til byfesten.
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
18.–20. maj
Deadline:
10. maj
2018

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Camilla Petersen,

2374 5065

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Sengeløse pensionistforening

Holder sommerudflugt den 19. juni kl. 9.30
Turen går til Torsvang Møn.
Tilmelding 10 dage før til Lonnie tlf. 22 94 91 40 eller til
Miriam tlf. 25 17 77 18

Generalforsamling
Sengeløse Vandværk Amba afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 25. aprilkl.19.30 på Sengeløse Kro
Dagsorden i henhold til Vedtægterne.
Se mere om Sengeløse Vandværk og generalforsamlingen på
sengeløse.dk under ”Vandværker”.
På vandværkets vegne
Frederik Hansen/ formand

Hjælp til transport
Nu da vores Dag’li Brugs er lukket et stykke tid, er der måske nogen, som ikke har bil eller anden mulighed for at
handle. Så har du brug for at komme til Taastrup eller Hedehusene for at handle, hente medicin eller post, så tilbyder
vi kørsel om fredagen.
Ring til Lonny tlf. 22516267 eller Monika tlf. 26289865 for
at aftale nærmere. Der kan være 4 personer i Lonnys bil og
3 i Monika’s lille bil

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095
Sengeløse Nyt

Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
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,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 10. maj 2018
Avisen udkommer 18. - 20. maj 2018
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

Frandsens Cementstøberi ApS
Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse
hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

BYFEST lørdag den 2. juni 2018
Byfestforeningen er i fuld gang med forberedelserne til
årets Sengeløse begivenhed alias Byfesten.
Mange er med til at gøre
denne dag til noget særligt i
landsbyen og tak for det Vi
har dog stadig brug for flere
hænder.
Har du lyst til at give en
hånd med til byfesten, hører
vi meget gerne fra dig.
Du behøver ikke være speciel muskuløs eller besidde
særlige kompetencer for at
hjælpe til.
Hjælpen vil der fortrinsvis
være brug for fredag, lørdag
og søndag. Forventer ikke, at
du kommer alle dage, men
bare hjælp én af dagene og i
nogle timer vil være herligt.
Har du fået skærpet appetitten ved dette opslag og gerne vil mødes med andre søde
og rare landsbyborgere har
du nu fået chancen.
Kontakt Christian på mail
Cvendrup@gmail.com eller
ring på tlf.: 25372952 .

I øvrigt vil der blive afholdt
møde for alle frivillige i
Sognegården den 1. maj kl.
19:00, hvor der oplyses om,
hvilke opgaver der skal udføres.
Har du ikke mulighed for at
deltage på mødet, hører vi
alligevel meget gerne fra
dig.
På byfestforeningens
vegne
Ejvind Rasmussen

Hestevognen kørte langsomt hen ad en støvet vej, på vej
mod byen.
Det var lige efter krigen, så
der var ingen benzin at få, så
alle havde for længst fået
hestene frem igen.
Prins var spændt for enspænderen, og nu gik det langsomt
og hyggeligt gennem højsommervejret.
Den dybblå kornblomst, den røde valmue og den gule snerre stod smukt i vejkanterne, og kornet nikkede på marken.
På bukken sad min onkel og faster og svedte lidt i solen.
De havde besluttet, at de lige så godt kunne handle i Aakirkeby, når de nu alligevel skulle ind om Grammegård, der lå
5 km fra "den store by"!
Bag i vognen stod lidt mad og drikke - og det vigtigste, en
kasse med en gråstribet missemor og hendes 4 killinger!
De havde haft kattesyge på Grammegård, så derfor manglede de nye katte på gården!
Endelig var de fremme, og kattekassen kom ud i laden,
hvor der var stillet mad og
mælk frem til de nye indbyggere.
Så skulle historien have sluttet her, men det gjorde den
ikke - for i efterårsrusk kom
missemor hjem igen Hvordan hun havde kunnet
finde hjem igen, er det kun
hende selv, der ved. Men hjem kom hun - og min faster og
hun blev vist lige glade for gensynet, så der vankede lidt
ekstra godt!

Sov godt, min lille ven og drøm om
bølgende kornmarker og solskin
Hilsen Farmor

”Fældning af Naturskov - Del 2”

I sidste udgave af Sengeløse
Nyt kom jeg utilsigtet til at
udpege HTK Miljø som
”Skurken” bag fældningerne,
men de følger altså bare nogle
plejeplaner. Beklager. Ikke
desto mindre bringer det mange følelser op i mig, når jeg
ser så meget skøn naturskov
bukke under for motorsaven
og hugget op til flis.
Desuden opstod der noget
forvirring om, hvor det var,
men det skyldes, at der fældes
i to områder, både Sengeløse
øst og vest. Det gør bare endnu mere ondt på mig.

Jeg spørger nu ydmygt kommunen, om vi i det mindste
ikke kunne udlægge nogle
andre områder til skov, som
kompensation? Ingen, der
læser denne avis, vil nogensinde opleve den blive så
gammel, som det der netop er
fældet, men måske de næste
generationer vil sætte pris på
det. Naturskov har i flere
studier vist sig at have gunstig effekt på både stress og
depressioner. Jeg tror af den
grund ikke at behovet for
skov bliver mindre i fremtiden, tværtimod.”
Stig Günther

Meget tyder på, at branden i
brugsen desværre var påsat.
Ilden er tilsyneladende antændt 2 steder på forsiden af
brugsen - dels i en palle med toiletpapir - dels i en palle
med tændvæske og optændingsblokke. Alt var låst inde
bag et gitter. Men det er endnu ikke bekræftet af politiet.

Det trofaste
hjemmeværn
holdt vagt
hele natten
Antændelsesstedet med optændingsblokke

Sådan ser brugsen ud nu hvor den er tømt for varer.

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup

43 99 69 36

Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99

Borgermøde om modernisering af Sengeløse Hallen
Vil du have indflydelse på hallens fremtidige udseende?
SGIF inviterer til et fællesmøde
mandag den 23/4 kl. 19-21 i fritidshuset.
• Har du gode forslag l, hvad vi skal have plads l i Hallen?
• Savner du et lokale l jeres forening?
• Vil I gerne have et sted l individuel træning – sammen?
• Vil du gerne kunne kigge ud på boldbanerne inde fra hallen?

I SGIF vil vi gerne sikre, at vores børn gerne vil dyrke
idræt i byen – også om 3, 5 eller 10 år. Sengeløse har altid
været en aktiv by – og det skal vi fortsætte med at være.
Vi mener, at en moderniseret hal vil fremme mulighederne
for fællesskab, sammenhold og sportslig gejst blandt byens
borgere på tværs af alle aldersgrupper.

Så kom og fortæl os, hvad du drømmer om, at der
kan være i hallen…

Fakta:

En af syv verdensdele
Der er 47 lande med ca. 740 mil.
Rusland er størst og flest indbyggere

Vatikanstaten er mindst.

I emneugen havde 3. klasserne om lande i Europa. Vi arbejdede med Rusland, Storbritannien,
Norge, Italien, Spanien, Danmark, Holland,
Schweiz, Tyskland, Sverige, Tyrkiet, Ungarn og
Island.
Vi har lavet faktabokse, hvor vi skrev om landets
navn og hovedstad, areal, indbyggertal, sprog og
flag. Vi har malet et stort kort med landene i forskellige farver, og så har vi sat vores faktabokse på kortet.
Vi læste om landene i bøger og på iPad. Vi læste om
traditioner, klima, natur og sprog og meget andet.
På skolelørdagen fremlagde vi for vores forældre.
Forældrene var gode til at lytte i de 10 minutter, vi
fremlagde. Vi øvede at fremlægge dagen før.
Skrevet af Sophie og Albert 3.A

Sengeløse Gammelt Nyt (12).

Frihedsstøtten på Sengeløse Kirkegård
Af Niels E. Larsen

På Lauritz Lassens grav på Sengeløse kirkegård
ved vestsiden af våbenhuset står en frihedsstøtte
rejst af taknemmelige forhenværende fæstebønder,
som ved Lauritz Lassens mellemkomst var blevet
selvejerbønder. Historien bag dette monument er
både tidstypisk, interessant og overraskende indviklet.
Hovedpersonen Lauritz Lassen levede fra 1756 til 1823.
I 1789 købte han Cathrineberg gods med fæstegårde.
Foruden sin nyerhvervede
titel som godsejer var han
også "Hans Kongelige Majestæts Virkelige Justitsraad og
Landvæsenscommisair".
Året før i 1788 var Stavnsbåndet efter 55 år blevet ophævet. Det var en slavebinding af de ikke jordejende
mandlige personer i landbefolkningen, da den forbød
dem at fraflytte deres hjemstavn fra de var 4 år gamle til
de blev 40 år. I 1786 udstedte den danske regering ved
Kronprins Frederik (senere
Frederik d. 6.) og J. H. E.
Bernsdorff en lov, der muliggjorde, at ejerne af landets
godser kunne frasælge deres
fæstegårde, og de nye ejere
kunne få købet delvist lånefinansieret af de offentlige
enkekasser, der altså skulle
fungere som realkreditinstitutter. Formålet med
denne lovgivning var at ud-

vikle landbruget, så produktionen kunne øges, og de nye
selvejerbønder kunne blive
skatteydere. Før det kunne
gennemføres, måtte landbrugets driftform ændres. Alle
landsbyers jorder var opdelt i
vange, og alle gårde i landsbyen havde flere striber jord
på hver vang. Det tvang bønderne til at dyrke jorden i
fællesskab. Hvis den enkelte
gård skulle kunne sælges
som en privat virksomhed,
hvor bonden selv kunne
planlægge sin drift, måtte
landsbyens jorder skiftes, så
hver gård havde sin jord
samlet evt. med et engareal
beliggende ved en nærliggende mose- eller et søområde. Den udskiftning af Sengeløses jorder gennemførte
Lauritz Lassen i 1792, mens
gårdenes beboere stadig var
fæstere og derfor ikke kunne
protestere. Gennem de næste
fem år planlagde han frasalget af gårdene. I 1797 på
fandens fødselsdag d. 11.
juni solgte Lauritz Lassen
sine gårde i Sengeløse,
Vridsløsemagle og Baldersbrønde m.fl. Køberne var
næsten alle de på gårdene
siddende fæstere. Det var
disse nyslåede selvejerbønder, der i 1797 betalte for
denne frihedsstøtte. Gårdene
de købte, var på mellem 60
og 70 tdl., men omregnet til
værdi var de alle på 10 td.
hartkorn. Prisen var 2000

Rd. som fordelte sig med
100 Rd. i udbetaling, et pantebrev 1. prioritet på 1500
Rd. til enkekassen og et pantebrev 2. prioritet på 400 Rd.
til sælgeren Lauritz Lassen.
Monumentet.
Hvem der har tegnet frihedsstøtten, og hvilken stenhugger, der har fremstillet den,
ved vi ikke. Kunsthistorikeren Karin Kryger skrev i
1988 som et led i festligholdelsen af 200 årsdagen for
Stavnsbåndets ophævelse en
lille bog om frihedsstøtten på
Sengeløse kirkegård. Heri
konkluderer hun efter grundige studier, at arkitekten
formentlig
var
Nikolaj
Abildgaard eller en af ham
uddannet arkitekt. Stenhuggeren var måske Johan Mika-

el Fischer. Frihedsstøtten er
tegnet i en enkel klassisk stil.
Fundamentet er kvadre af
granit. Resten af monumentet
er udført i rød sandsten. På
fundamentet hviler et postament, og på det er rejst fem
kvadrer. Øverst afsluttes
støtten af en profileret gavltrekant, der hviler på kannelerede konsoller med accantusblade.
Frihedsstøttens tid i Baldersbrønde.
Monumentet, som jo var en
hyldest til Lauritz Lassen,
skulle ikke gemmes bort. Det
skulle ses og blev derfor rejst
ved den dengang forholdsvis
nye Roskilde Landevej i Baldersbrønde, hvor bønderne
også havde fæstet for Cathrineberg og Lauritz Lassen. I

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

Art Brolægning

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

v. Erik Wildenradt,
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025 / 43525917
wildenradt@msn.com
www.artbrolægning.dk

1801 lavede Kunstneren S.L.
Lange en tegning af frihedsstøtten. På bagsiden af tegningen skrev han den tekst,
som stod på monumentets
forside. Der stod:
AAR
MDCCLXXXXVII
LODE CHATRINEBERGE
GODSES BØNDER OPRETTE DENNE STEEN
TIL MINDESMÆRKE FOR
DERES AFKOM AT DET
VAR
JORDBRUGEREN
LAURITZ LASSEN SOM
LAGDE GRUNDDEN TIL
DERES LØKKE OG VELSTAND.
Frihedsstøtten kom til
Sengeløse
Monumentets fine placering
ved Roskilde Landevej blev
dog kort. Mindre end ti år.
Det blev udsat for hærværk
og tyveri. De dyre bogstaver
af messing, der var anvendt
til teksten, blev stjålet et efter
et. En af tyveknægtene var i
det mindste ikke analfabet.
Han havde som en fornærmelse rettet mod Justitsråd
Lassen stjålet bogstaverne, så
der stod Justitsraad a sen
(æsel). Med de gyldne bogstaver stjålet gik glansen
aldeles af Sankt Gertrud. Og
for at føje spot til skade havde stenhuggeren ikke sørget
for et ordentligt fundament
til det tunge monument. Da
det var ved at vælte, blev det
taget ned. Derefter blev det
formentlig genopsat i Cathrineberg Lystskov. Efter Lauritz Lassens død i 1823 blev
han gravlagt på Sengeløse
kirkegård ved våbenhuset.
Da fødtes ideen om at flytte
frihedsstøtten til Laurits Lassens grav. 19 af selvejerbønderne i sognet bidrog med
penge til istandsættelse og
flytning af monumentet. Nye
tekster til støttens indskribtioner blev forfattet, og husmanden Jens Madsen fra
Vridsløsemagle blev antaget
til at indhugge de nye tekster.
På forsiden mod syd står:

HERUNDER
GIEMMES
STØVET AF lAURITZ
LASSEN
IUSTITSRAAD
OG HERRE TIL CATHRINEBERG FØDT DEN 6
MARTS 1756 OG HER
NEDLAGT DEN 16 FEBRUARI 1823 HAN VAR
ET REDSKAB I FORSYNETS HAAND TIL MANGE GODE GIERNINGER
AF HVILKE DEN SKIØNNESTE VAR AT CATHRINEBERGS GODSES BØNDER ERHOLDT VED HAM
EIENDOMSFRIHED MINDET HEROM VIL EN
SKIØNSOM
EFTERSLÆGT BEVARE I TAKNEMMELIG ERINDRING.
På vestsiden står: ANNO
1797 LOD CATHRINEBERGS GODSES BØNDER
OPREJSE DENNE STEEN
TIL MINDE FOR DERES
BØRN OG AFKOM AT
IOR DROTTEN LAURITZ
LASSEN LAGDE GRUNDEN TIL DERES VELSTAND OG EIENDOMSRET.
På østsiden står, at frihedsstøtten blev opsat På graven i
1827 samt initialerne for de
19 bønder, som betalte for
monumentets istandsættelse
og flytning. Nordsiden, der
var fronten, da støtten stod
ved Roskilde Landevej,
fremviser kun hullerne, hvori
den oprindelige indskrifts
messingbogstaver var fastgjort.
Landboreformerne, som jo
førte meget godt med sig,
havde dog langt flere tabere.
Husmændene, som fik de
allerdårligste jorder, slap
ikke for det forhadte hoveriarbejde på godserne. De
jordløse daglejere og deres
familier sank ofte så langt
ned ad samfundsstigen, at de
må betegnes som et pjalteproletariat. Enkerne, som de
nye selvejerbønder også havde fået ansvaret for, blev ofte
behandlet så ringe, at sult og

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

TELEFON 43 71 30 33
EMAIL jb@jb-rev.dk

TELEFAX 43 71 30 66

sygdom gjorde livet kort og
glædesløst. Jeg kan godt forestille mig, at nogle af disse
småkårsfolk, som var blevet
ludfattige, måske tænkte, at
det havde været mere passende med en skamstøtte. Samlet set blev landboreformerne
dog et tiltrængt løft for vores
gamle hovederhverv, landbruget. Da landbruget sidst i
1800-tallet indførte andelstanken som arbejdsmodel,
blev dansk landbrug en del af
den allerbedste fødevareproduktion i verden. Det havde
ikke været muligt uden landboreformerne.
Herregårdsskytten
Lars Jacobsen
En af de nye selvejerbønder i
1797 var skytten på Cathrineberg, Lars Jacobsen, som
Lauritz Lassen efter sigende
agtede højt. Han mente, at
skytten skulle være selvstændig gårdmand. Overleveringen beretter, at Lars Jacobsen var mindre begejstret for
ideen, men det blev som herremanden ønskede. Skytten
blev i første omgang indsat
som fæster på Tinggården,
som siden er blevet kaldt
Skyttegården. I 1797 købte

han gården og var dermed
selvejerbonde. Men interessen for jagt havde ham dog
stadig, og en dag i 1801 så
han en hare på kirkegården.
Det kunne han ikke stå for.
Han skød den, men med en
sølvkugle. Hvorfor, en sølvkugle skulle gøre et brud på
kirkefreden mere acceptabelt, må stå hen i det uvisse.
Denne dåd forargede i sognet. Sølvkugle eller ej. Skytten havde brudt kirkefreden
og vakt Herrens vrede. Det
ville gå ham ilde! Således
gik det da også. I samme år
under høstarbejdet stak Lars
Jacobsen sig på en høtyv.
Han fik blodforgiftning og
døde kun 44 år gammel.
Godsejeren værdsatte dog
stadig sin skytte højt og fik
ham begravet inde i kirken.
Fire år senere kom en ny lov,
som forbød begravelser inde
i kirkerne. Derfor ligger
skytten fornemt begravet
inde i kirken, mens godsejeren selv ligger begravet på
kirkegården. Men det går
nok alligevel, for som det
gamle ord siger:
"For Vorherre er vi alle lige

Tennissæsonen starter den 1. maj
Har du lyst til at spille tennis, så
henvend dig til Laila Holm,
Vintoften 34 - Tlf. 21 60 70 37
Vi skifter nøgler i år
Kontingentet for sæsonen
1. maj til oktober 2018 er uændret:
Voksne
Kr. 300.00
Ungdom under 18 år
Kr. 100.00
Nøgledepositum
Kr. 25.00
Kontingentet kan indbetales på mobilepay 40 19 52 87
eller konto 5471 1510691, og spillede du ikke sidste år,
så send en mail til sbtk@mail.dk med navn, adresse
samt fødselsdag, og du får tilsendt dit reservations nummer.
Vi arrangerer træning for børn og voksne i år.
I informeres, når I har betalt kontingent.
Sengeløse Badminton og Tennis Klub.

Svenske 6 og 8 mm træpiller
i 16 kg sække stablet på paller
eller i løs vægt .
Svensk fyringsklar
ege- og bøgebrænde.
Firkantede lyse briketter fra Sverige

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

S.B.T.K.

Tlf. 20 95 43 29

Pinsehilsen

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

2. søndag efter påske
15. april kl. 11.30
Johannesevangeliet 10,22-30
Jesper Knudsen
3. søndag efter påske
22. april kl. 11.30
Johannesevangeliet 14, 1-11
Charlotte Slot
Bededag
27. april kl. 11.00
Konfirmation
Merry Lisbeth Rasmussen
2.søndag efter påske
29. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 8, 28-36
Merry Lisbeth Rasmussen
5. søndag efter påske
6. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 17, 1-11
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebil og kaffe og brød i
sognegården
Kristi Himmelfartsdag
10. maj kl. 10.00 og 12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen
6. søndag efter påske
13. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 17, 20-26
Merry Lisbeth Rasmussen
Pinsedag
20. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 14, 15-21
Merry Lisbeth Rasmussen
Morgenbord med kaffe og
rundstykker i sognegården kl.
9.00
Kirkebilen kører
2. pinsedag
21. maj kl. 11.00
Fælles gudstjeneste i hele
provstiet i
Høje Taastrup Kirkes have

Det er godt fra tid til anden at
se verden med et andet menneskes øjne. Det gør vi tit og
ofte, med mindre vi er stivnet
som en saltstøtte, gået i stå,
blevet forstokket som vi siger. Da vil vi helst kun se
verden igennem vore egne
øjne. Det kender vi godt.
Hvem har ikke før eller siden
måtte se sig selv i øjnene som
en ubevægelig og forstokket
person, der højt og selvglad
proklamerer: Jeg er, som jeg
er. Tag det eller lad være. Når
det er sådan, vi har det, er der
ikke meget empati eller vilje
til at række ud mod verden.
Så skal verden komme til mig
på mine præmisser. Men
Gudskelov kredser vi ikke
altid om os selv.
Et nyt syn
Det sker, at vi låner øjne af et
andet menneske og ser verden
igennem dette menneskes
øjne. Og det er sundt og godt.
For så sker der noget. Det
stivnede og forstokkede kaldes til live igen. F.eks. når
børnebørnene kommer på
besøg. At gå tur i haven med
børnebørnene er en vældig
intens og livfuld oplevelse.
Det vi har set 1000 gange før
og måske er blevet blinde for,
får igennem barnets blik nyt
liv. Glemte følelser vækkes til
live, og taknemmelighed og
uforbeholden glæde over
livet, over det at være i live,
at leve i en forunderlig verden
får lov at blomstre på en ny
og meget smuk og livsbekræftende måde. Vi kan også
låne øjne af et menneske, som
kommer fra en helt anden
kultur end vores egen.
Måske er der nogen af jer der
ved, at jeg har en svigersøn
der kommer fra Indien. Da
han kom til Danmark første
gang, var der ingen blade på
træerne. Det var midt om
vinteren. Naturen var nøgen
og iklædt jordens brune nuancer. Alt så så kedeligt og dødt
ud, som det nu engang kan se

ud midt om vinteren. Da foråret så kom, og de krøllede
blade begyndte at folde sig
ud, og naturen vågnede, som
en bjørn vågner fra sit vinterhi, var forundringen naturligvis stor. Ved vintertid var det
som om, at alting var dødt, og
pludselig foldede naturen sig
ud med eksplosiv fart i lysegrønne forårsfarver. At se
naturen grønnes med hans
øjne, var mere forunderligt
end at se det med mine egne
øjne, som har set det så mange gange før.
Når vi låner øjne af et andet
menneske, er det som om,
livet pibler frem på en ny og
mere kraftfuld måde. Det er
som en kilde, der bryder frem
af jorden og vander hele den
tørre agerjord, så den bliver
levende igen. Eller som da
Gud Herren formede mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.
Helligånden er den person, det er sværest at lave
en
menneskelignende
fremstilling af, da ånd
traditionelt ikke antager
fast eller synlig skikkelse.
Det mest håndgribelige
symbol er en hvid due, det
mest udbredte offerdyr i
den jødiske tempelkult.
Det var også i den skikkelse, Helligånden tog, da
den dalede ned over Jesus
ved hans dåb (Luk 3,22).
Her indfanget af El Greco
(1541-1614) på hans billede
"Kristi dåb" fra 1596.

Lise-Lotte Haller

Have– og parkingeniør

Gudstjeneste på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag den 23. maj kl. 13.15
Kirkebilen kan bestilles hos
sognepræsten på tlf. nr. 43 99
50 24 senest 2 dage før gudstjenesten

Inspiration og vejledning i din have
Stauder, frugttræer og krukker
Cathrinebergvej 20B
2630 Taastrup
www.iplants.dk

Tlf. 2421 1984

Disciplenes opgave og angst
Det var det, der skete med
disciplene. Gud blæste et
ordentligt skud Spiritus Sanctus i deres næsebor med besked om, at de skulle gå ud i
verden og fortælle om alt det,
der var sket med Jesus – hans
død og opstandelse - til trøst

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

og opmuntring for mennesker,
der lider og sørger og savner
verden over. Det havde de
ellers ikke meget lyst til at
gøre, fordi de var bange for at
blive arresteret og klynget op
på et kors ligesom Jesus. Og
hvem kan bebrejde dem det?
Angsten for hvad der kunne
ske, hvis de fortalte verden
om Jesus og begyndte at døbe
alle folkeslag i den treenige
Guds navn, gjorde dem tavse.
Hvis verden fandt ud af, at de
var Jesu 12 disciple, ville de
ganske enkelt blive arresteret
og henrettet. Og det blev de da
også – den ene på mere grusom og opfindsom vis end den
anden.
Disciplenes livsmod
Men Guds livsånde i deres
næsebor fyldte dem med livsmod i en sådan grad, at de
overvandt deres angst og begyndte at fortælle og gøre alle
folkeslag til Guds disciple ved
at døbe dem i den treenige
Guds navn. Og det er årsagen
til, at vi i dag har kirker verden over. Hvis disciplene kun
havde kunnet se verden igennem deres egne øjne, havde
angsten vundet, og alt det, der
var sket, var gået i graven med
Jesus. Men Guds livsånde –
Spiritus Sanctus – gjorde, at
de nu med åndens beruselse
kunne se verden med et nyt
blik, med Guds blik, og med
det blik har de fortalt og døbt
og været Guds hænder i verden og medvirket til, at alle os
- der lever i dag - kan se verden med det samme blik.
At låne øjne af Gud
Vi har lånt øjne af Gud. Og
lad os et øjeblik tænke over,
hvad det egentlig betyder. For
det er ganske revolutionerende. Det budskab, der som en
løbeild fra Jesus via disciplene
bredte sig til hele verden, gav
menneskeheden et nyt blik, et
nyt livshåb der handler om, at
døden og destruktionen ikke
er den stærkeste kraft i verden. Hvis disciplene ikke havde fortalt og døbt alle folkeslag – heriblandt os, havde vi
levet med den overbevisning,
at døden og destruktionen er
den stærkeste kraft i verden,
og hvad ville det gøre ved
vores livsmod og måde at
være menneske på i verden?
Ja, jeg tror, at livsmodet ville
klappe sammen som en stor,
træt rygerlunge. Hvis det hele
alligevel ender med død og
destruktion, kan det være lige
meget. Sådan tror jeg, mange
mennesker verden over ville

tænke og føle. Men spiritus
sanctus – Guds Helligånd
indgyder mennesker livsmod
og inspirerer og liver op og
låner dem øjne at se med, som
ikke ser døden som livets
grænse, men som en ny begyndelse til mere liv.
Helligåndens allesteds nærvær
Pinsedags evangelietekst er
fra Jesu afskedstale til disciplene. Jesus må forlade verden, gå tilbage til sin egen
guddommelighed for at Helligånden kan komme. Gud er i
Jesu menneskelighed geografisk begrænset til at være et
sted i verden. Som Helligånd
kan Gud være allestedsnærværende i verden og i alle mennesker og indgyde mennesker
livsmod og låne dem øjne at
se med. I pinsen siger Gud
tydeligt og klart: »Se, jeg gør
alting nyt«. Gud låner os øjne.
Guds ånd bevæger os og tænder os, og gør os mindre forstokkede og støvede og grå og
selvkredsende og mere levende, som foråret der folder sig
ud i al sin skønhed, eller agerjorden der efter en lang tørke
liver op og begynder at vokse
og gro. Gud er stadig aktiv i
verden i kraft af sin Helligånd,
som beånder og inspirerer og
trøster og opmuntrer mennesker verden over og giver dem
et nyt blik på verden, som
ikke er begrænset af døden og
destruktionen, men af opstandelsen til evigt liv. Og på den
måde har pinseevangeliet til i
dag noget med os at gøre, med
Hr. og Fru Sengeløse, som har
deres daglige gang rundt om i
byen. Gud blæser med sin ånd
liv ind i Hr. og Fru Sengeløse
og skaber livsmod og livsånde
og gir os kunstigt åndedræt,
når vi er i fare for at stivne og
gå i selvsving eller gå til i sorg
og miste livsdueligheden på
grund af tabet af den elskede.
Til trøst og opmuntring
Har vi brug for at høre det? Ja,
det har vi. Vi har brug for at få
et ordentlig skud spiritus sanctus ligesom disciplene igen og
igen, så vi ikke stivner og
mister livsmodet, eller bliver
mekaniske i vores tankegang
og betragter verden og mennesket som en maskine, der kan
gå i stykker og repareres. Verden og mennesket er skabt af
Gud og beåndet af Guds Ånd.
Det betyder, at mennesket
ikke kun er krop, men har en
ånd og en sjæl, som er udgået
fra Gud, og på et tidspunkt
skal gå tilbage til Gud. Fortæl

En forårshilsen fra
Sengeløse Kirkes juniorklub

I Sengeløse Kirkes juniorklub laver vi mange forskellige ting.
Vi synger salmer, hører bibelfortællinger og beder Fadervor,
men vi ser også anderledes og spændende kortfilm, og vi leger
såvel indenfor som ude i præstegårdshaven. Vi har f.eks. været
i gang med at bygge en forhindringsbane i præstegårdshaven,
men det kolde vintervejr i marts satte vores projekt lidt på
standby. Heldigvis kan vi glæde os over, at foråret nu er på vej!
Forårsvejret indbyder til endnu mere leg og bevægelse i præstegårdshaven, og vi kan glæde os til en tur i biografen inden læn-

Café Sengeløse
Fredag den 20. april kl.
10.00-12.00 inviterer vi igen
på brunch, sang fra højskolesangbogen og hyggeligt
socialt samvær i Sengeløse
sognegård. Alle, der har tid og
lyst, er meget velkomne til at
komme og være med. Når vi
har spist brunch og sunget
nogle gode sange, skal det
handle om overenskomstforhandlingerne
og
den
varslede storkonflikt, der
vedrører omkring 745.000
offentligt ansatte i staten,
regionerne og kommunerne.
Hvad er op og ned i det hele?
På dagen vil Liva fortælle om
det sidste nye i overenskomstforhandlingerne og facilitere
det til Fru Sengeløse som er
ved at gå til i sorg over tabet
af sin elskede husbond til trøst
og opmuntring. Fortæl det til
konfirmanden som i barndommen har mistet sit selvværd,
og ikke synes hun har noget at
betyde i verden. Og fortæl det
til den åndløse som er som en

en samtale om ”den danske
model”. Har du lyst til at spise
brunch, må du gerne tilmelde
dig på e-mail:
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk eller på
telefonnummer 21 37 07 33.
Vel mødt til en hyggelig
formiddag, hvor vi tager et
yderst samfundsrelevant tema
op!
Liva Kaels
levende død uden sans for
andre mennesker eller andet
end sig selv. Vi har alle brug
for at høre pinseevangeliet og
få et skud Spiritus Sanctus for
at være lige så levende som
barnet og bevare menneskeligheden. God pinse!
Merry Lisbeth Rasmussen

Sogneeftermiddag
Onsdag den 25. april kl. 14.30
Til kamp mod dødbideriet

Til kamp mod dødbideriet
hedder foredraget. Kom til et
spritnyt og sprudlende foredrag om Grundtvig og livsbegejstringen. Dagens foredragsholder, Erik Lindsø, har
tilbragt det meste af sit arbejdsliv i folkehøjskolen,
bl.a. som forstander på Rønshoved Højskole.
Erik Lindsø er desuden
freelance kulturjournalist i
Danmarks Radio og redaktør
af Højskolebladet og Magasinet Grænsen. Under foredraget vil han aktualisere
Grundtvig ind i en moderne
dagsorden med kulturmøde,
sekularisering og demokratisk underskud. ”Der er brug

for i grundtvigsk forstand at
sætte alt det, som i rationel
forstand er unyttigt på
dagsordenen – det, som vi
finder i sang og poesi, leg og
sport, litteratur og kunst.
Hvorfor? Fordi et samfund
uden tro, håb og eventyr kun
har pengene tilbage, ” lyder
det
fra
Erik
Lindsø.
Foredraget er bygge op
omkring 3-4 sange af
Grundtvig,
som
synges
undervejs. Foredraget skal
ses som en optakt til
sogneudflugten i maj måned
til Grundtvigs mindestuer.
Alle er som altid velkomne,
og der er gratis adgang.
Kirkebilen kører.

En hilsen til de unge i Sengeløse
Kirkes ungdomscafé
Det er nu et halvt år siden, at
vi for første gang mødtes i
Sengeløse Kirkes hyggelige
ungdomscafé.
Vi kan derfor kigge tilbage
på et halvt år med fællesskab,
eftertænksomhed, gode grin
og
ikke
mindst
gode
samtaler. Hver gang vi
mødes, er der en god og glad
stemning, som I alle bidrager
til. Vi ser altid en spændende
kortfilm om et samfundsaktuelt eller eksistentielt
emne, og vi får løbende nye
spil i ungdomscafeen, som vi
prøver af.
Indimellem støder nye unge
til – I er alle hjerteligt
velkomne. Tak til jer alle,
fordi I har lyst til at være
med! Jeg glæder mig til flere
gode
fredage
i
jeres
hyggelige selskab

Det siger I om ungdomscafeen:
”Det er frit. Det er hyggeligt,
at man kan være social uden
at det skal være fagligt.”
”Vi ser film og spiller spil –
det er hyggeligt.”
”Man kan komme og være
sig selv.”
”Det er fedt at have et sted at
mødes med sine venner uden
for skolen.”
”Folk er large. Der er ingen
krav – man kan bare komme
som man er.”
”Det er fedt at have et sted at
mødes med sine venner uden
for skolen.”
Liva Kaels

Onsdag den 2. maj kl. 18.00 samles Onsdagsklubben igen.
Aftenens menu er Laks med hollandaisesauce og hvide
kartofler.
Til middagen serveres et glas vin, 1 øl eller vand, og efter
maden plejer der at være en kop kaffe/te og en dessert eller
en kage. Hele herligheden koster 75 kr., som betales på
dagen.
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd og andre, der bor
alene, som har lyst til at dele et måltid i fællesskab med
andre i en meget hyggelig stemning, hvor snakken går let og
ubesværet.
Kunne du tænke dig at være med, skal du blot tilmelde dig
hos sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43 99 50
24 eller på mail: LRAS@KM.DK senest mandag den 30.
april. Vi plejer at være en stor flok, men der er altid plads til
flere. Mødested er kirkens sognegård, som ligger
Landsbygaden 69. Skal du bruge kirkebilen, kan denne også
bestilles hos sognepræsten.

Koncert med Trio Klezmer
søndag den 13. maj kl 15
i Sengeløse Kirke

Klezmermusik er den sprudlende østeuropæiske og jødiske festmusik, der igennem
mange hundrede år er blevet
brugt til både at sætte liv i
kludene og at skabe følelsesladede og intense øjeblikke
til hverdag og fest verden
over.
Channe Nussbaum har i mere
end et årti været et af de absolutte topnavne på den europæiske klezmerscene, endda
med afstikkere til Kina, Japan
og Mexico. Hun har som
sangskriver fornyet den jødiske musiktradition, klezmer,
som midtpunkt i Klezmofobia, Trio Klezmer og Channe
Nussbaum & Spielniks. Nussbaum har også en anmelderrost dansksproget soloudgivelse bag sig med dansksprogede viser og sange. Hun
modtog en Danish Music
Award for årets album med
bandet Klezmofobia og er

flere gange blevet nomineret,
sidst som årets komponist.
Ved Nussbaums koncerter
kan man opleve yiddishe
lieder (jødiske viser), instrumental klezmermusik, et par
danske visetekster fra 13001800 tallet, samt hendes egne
nyforfattede sange. Musikken
har træk fra både klezmer,
tango, balkanmusik og et
overordnet
folkemusikalsk
udtryk.
Når Channe Nussbaums Trio
Klezmer spiller, er det med
klarinettisten Bjarke Kolerus,
der er solist i Klezmofobia,
og svenske Johan Ohlson på
harmonika, og Channe selv
på guitar og vokal.
Efter koncerten inviteres alle
til et traktement i Sengeløse
sognegård.
Der er gratis entré til koncerten.

Kaffedamer/-mænd søges

Pinsegudstjeneste

Sengeløse Kirke har for tiden
2 kaffedamer. Da vi efterhånden har temmelig mange aktiviteter i vores kirke, kunne
vi tænke os at øge antallet af
hænder.
Kaffedamerne laver kaffe og
mad ved kirkelige arrangementer som f.eks. foredragsaftener og -eftermiddage,
familiegudstjenester og andre
gudstjenester.
Tillige er kaffedamerne behjælpelige med at forestå
lettere traktementer i sognegården efter bisættelser, begravelser, dåb og vielser i
samarbejde med de borgere,
der lejer sognegården.
Sengeløse Kirke er en hyggelig og meget aktiv landsby-

Søndag den 20. maj er det pinsedag. Det skal vi fejre!

kirke med god deltagelse i
såvel aktiviteter som gudstjenester.
Vi ønsker to kaffedamer eller
-mænd, som er smilende og
imødekommende og gode til
at dække op til hyggeligt
samvær. Er du måske gået på
pension, og kunne du tænke
dig at indgå i et hyggeligt
fællesskab med mange søde
og smilende mennesker, er
dette måske noget for dig.
Arbejdet er lønnet. Løn aftales med vores kontaktperson
Hanne Bienert, som kan kontaktes på e-mail: kontaktperson@sengeloesekirke.dk eller
tlf.: 26 21 79 42
Vi glæder os til at se dig!

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

Vi begynder dagen med et morgenbord
kl. 9.00 med rundstykker, kaffe, te etc.
Efter morgenmaden går vi over i kirken og fejrer pinsen med en festlig
gudstjeneste kl. 10.00.
Det er selvfølgelig også muligt først at komme til gudstjenesten kl. 10.00. I dagens
anledning vil Sengeløse koret
deltage og synge de smukke
pinsesalmer sammen med os
andre akkompagneret af vores organist, som altid får
orglet til at bruse så smukt.

2. pinsedag

Kirkerne går sammen om
frilufts gudstjeneste 2. pinsedag. De ti kirker i HøjeTaastrup og Ishøj Kommuner
har opbygget en god tradition
for at afholde en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.
I år med ad hoc børnekor
under ledelse af organist
Henny Holm fra Rønnevang
Kirke.
Friluftsgudstjenesten afholdes kl. 11.00 i Præstegårdshaven ved Høje Taastrup
Kirke, Præstegårdsvej 3,

2630 Taastrup. Præstegårdshaven kan ikke ses fra vejen,
- den ligger bag ved sognegården ca. 10 minutters gang
fra Høje Taastrup Station.
Præster, medarbejdere og
frivillige er gået sammen om
at skabe gode rammer for en
oplevelse i naturen denne
pinse. Kom og vær med!
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Høje
Taastrup Kirke.

Forfatteraften med Carsten Jensen
Tirsdag den 17. april kl. 18.30
inviterer Sengeløse Kirke til
den anden af i alt 3 forfatteraftener. Denne aften står i krigens og frygtens og hævnens
tegn. Aftenen starter med et
lille traktement i sognegården
bestående af et oste- og pølsebord samt et glas vin, en øl
eller vand. KL. 19.00 starter
foredraget med forfatter og
samfundsdebattør
Carsten
Jensen, som slog sig fast som
en af de største i dansk litteraturhistorie, da han i 2006 udgav Vi, de druknede.
Aftenens foredrag tager afsæt i
forfatterens andet enorme
bogprojekt, Den første sten,

der er rundet af hans
mangeårige engagement i og
interesse for Afghanistan.
Bogen skildrer livet hos en
deling danske soldater på en
militærlejr i Afghanistan.
Carsten Jensen beskriver et
kaos af uigennemskuelige
alliancer, afstumpet vold,
moralske
dilemmaer
og
tragiske ofre. ”En krig gør alle
tilværelsens dilemmaer, herunder især de moralske,
nærmest overtydelige. Alt står
på spil. Alt bliver på en måde
stavet med stort, fordi hver
eneste dag forløber i dødens
skygge, ” udtalte Carsten
Jensen forud for udgivelsen af
Den første sten.
Traktement og foredrag er
gratis.

Sogneudflugt
onsdag d. 30. maj

Information om
gravstedshække
Der har, siden jeg startede som graver den 1. januar, været lidt
snak om hækkene rundt om gravstederne.
Det er blevet nævnt, at hækkene er blevet for høje og har et
”pjusket” udtryk. Grunden er, at Roskilde Kirkegårdene, som
tidligere har passet kirkegården, har hævet højden på hækkene.
Der er to grunde til at Roskilde Kirkegårde hævede hække:
1.

Ved at hæve højden på hækkene opnås der et
bedre arbejdsmiljø ved hækklipning, man undgår at bukke sig så dybt ved klipningen.

2.

Ved at hæve højden får man sundere og stærkere planter, som bedre modstår sygdomme,
tørke m.m.

Når man hæver højden på en hæk, vil den i de første par år se
pjusket ud. Dette vil den gøre, indtil den ”nye” del af hækken er
blevet tæt.
Min holdning til gravstedshække er, at højden skal passe til
gravstedet, samtidig med at planterne er i god vækst. Det vil
sige en minimumshøjde på 40 cm for for- og sidehæk. Baghækken kan godt være 20 – 30 cm højre.
Den perfekte gravstedshæk er efter min mening 40 – 60 cm høj,
20 – 25 cm bred ved jorden og klippet i A-form. Hækken skal
være i god vækst og lukke til jorden. Jeg vil derfor også begynde at klippe hækkene i A-form.
For at hækken kan blive tæt, også forneden, kræver det, at der
er lys og luft. Tænk derfor over, hvad og hvor tæt I planter på
hækkene.

Tag med på en tur tilbage i
tiden. Sogneudflugt går i år til
Grundtvigs Mindestuer i Udby og til Gjorslev Gods på
Stevns. Der er afgang med
bus kl. 9.00 med bus fra sognegården Landsbygaden 68,
Sengeløse.
Grundtvig blev født i Udby
præstegård den 8. september
1783. Han tilbragte her sin
barndom, indtil han fyldte 9
år og blev sendt til Thyregod
for at gå i skole. Hushjælpen i

Hertil hører godset på ca.
1.650 hektar med avlsbygninger, et større antal boliger
samt Traktørstedet Gjorslev
Bøgeskov ude ved kysten.
Rundvisningen på Gjorslev
Gods vil indeholde en
historisk gennemgang af
slottet samt en beskrivelse af
godset, som det drives med
dets land- og skovbrug den
dag i dag.
Vi runder dagen af med kaffe
og lagkage på Skipperkroen,

præstegården vakte Grundtvigs interesse
for det
sjællandske sprog, sagn og
historier. Ved ankomsten til
mindestuerne vil der være en
guidet rundvisning og et
besøg i Udby Kirke, hvis
tiden tillader det. Der er
frokost på det smukke og
smukt beliggende Traktørsted
Gjorslev Bøgeskov, hvorefter
der vil være en rundvisning
på Gjorslev Gods, som er
Danmarks største og ældste
beboede middelaldergods.

som ligger i Køge Havn.
Forventet hjemkomst er ca.
kl. 18.00.
Du kan tilmelde dig udflugten
hos
sognepræst
Merry
Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43
99 50 24 eller e-mail:
LRAS@KM.DK eller hos
kirke-kulturmedarbejder Liva
Kaels på tlf.: 21370733 eller
e-mail:
kirkekulturmedarbejder@sen
geloesekirke.dk
Frist for tilmelding er den 22.
maj 2018, og pris pr. person
er 150 kr.., som omfatter
bustur, frokost, kaffe og kage,
men eksklusiv drikkevarer.

Jeg vil gøre opmærksom på, at gravstedshækkene tilhører kirkegården, og det er graveren, som klipper hækkene. Har I bemærkninger eller er I utilfredse med udsende/udtryk på jeres
gravstedshækker, er I meget velkomne til at henvende jer på
telefon: 21 71 84 07 eller på kirkegården.
Med venlig hilsen
Anders Kjelgaard
Graver

Den historiske middelalderborg Gjorslev blev bygget af
Roskilde-bispen Peder Jensen
Lodehat
ca.
1396-1400.

Vel mødt!

