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Udsigten fra Ole Rømers Høj:  
Kornmark eller grusgrav? 

Her ses en del af det prægti-
ge areal ved Vridsløsemagle, 
som Hovedstadsregionen 
forslår udlagt som grusgrav. 
Blot 60 m fra den eksisteren-
de bebyggelse. Regionen kan 
desværre ikke se hverken 
miljøbetingede eller kulturhi-
storiske grunde til at bevare 
dette enestående område. 

Stenagergårds jorder er end-
da efter flere vigtige fund 
udlagt som regionalt kultur-
arvsområde. Vandhullerne 
bebos af flere sjældne og 
fredede arter. Regionen vil 
tillade gravning under grund-
vandsspejlet, hvilket vil øde-
lægge den eksisterende drik-
kevandsindvinding. Trafik-

belastningen med tusinder af 
tunge lastbiler vil gøre veje-
ne livsfarlige for folk og fæ 
og få husene til at ryste. Gør 
dig selv en tjeneste: Gå en 
tur op på Ole Rømers Høj. 
Nyd udsigten og send en bøn 
til himlen, at ej om føje år en 
grusgrav står. Læs mere her-
om inde i bladet.  

Sæson pogram 
for 

Sengeløse Idræt 
og mange  

andre  
afdelinger og 
foreninger 

Høstgudstjeneste  
i kirken 
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Avisen udkommer 16. - 18. september 2016 

Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

Hovedformand: Birthe Olesen,          2840 1130 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,       4371 3033 

Næstformand:  

Amatørscene: Marianne Neumann,         2990 3693 

Fodbold:    Hans Juul-Olsen, Hultoften  8 ,    2443 5020 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt        3141 6379 

Senioridræt Hilde Hjort Nielsen            4030 5952 
Birgit Sonne               2427 7919 

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,  

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Pensionistforening afholder  bankospil den 13 
september kl. 19.00 i Fritidshuset Spangåvej 11. Til Miriam 
tlf. 2517-7718 eller Lonnie 2294-9140.

Søndagscafe på Sengeløse Plejecenter  

Ældre Sagen indbyder sammen med plejecentrene til to 
søndagsarrangementer i efteråret.  

Det første er en Søndagscafe den 18. september 
kl. 14.00 -16.00 på Sengeløse Plejecenter,  
Landsbygaden 4, Sengeløse, 2630  Taastrup 

Der er kaffe, te og kage kl. 14.00, hvorefter H.C. Jepsen 
kommer med sit festlige underholdningsprogram "Hit med 
sangen", en musikalsk quiz, der sætter gang i minderne.  

H.C, som han kaldes, er et meget indlevende og engageret
menneske, som på fuldstændig ægte vis viser interesse for
hver enkelt deltager. Han er musikalsk meget dygtig og god
til at få inddraget alle.

Alle skal involveres og gætte med, hvis man har lyst, ellers 
kan man bare nyde det hele og lade sig underholde. 
Der bliver også hyggelig fællessang.  



Klinik for fodterapi 
    v/stats.aut fodterapeut 
    Jane Dani Bygsø 
    Kirkestien 5 
    Sengeløse 
    2630 Taastrup 
    Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 











Velkommen 
til badminton 
i S.B.T.K.
Badmintonsæsonen 2016/17 står foran sin begyndelse, og vi byder såvel gamle 
som nye medlemmer velkommen til sæsonen. 

Sæsonen med faste tider starter d. 5. september 2016 og løber frem til d. 1. maj 
2017. 

Tilmelding for gamle medlemmer sker ved, at du betaler kontingentet 500 
kr. til konto 5471 151069.  
Når du har betalt kontingent, må du starte med at spille.  
Har du ikke betalt inden 16. september, risikerer du at miste din tid, såfremt der 
er andre, der er intereseret i den spilletid. 

Hvis der ikke er 4 spillere, der har betalt til en time, kan man ikke forvente at få 
samme tid som i sidste sæson. 
Ønsker du at ændre den tid, du spiller på, så kontakt Ole Holm på 
Tlf. 40 19 52 87 eller mail sbtk@mail.dk 

Nye medlemmer kan henvende sig til Ole Holm tlf. 40 19 52 87 
og høre, hvilke tider der er ledige. 
 

Reservespillere: 
Benytter man en reservespiller i stedet for sin faste medspiller, skal denne re-
servespiller være medlem af S.B.T.K.

Indendørs tennis 
Det er i år lykkedes at få nogle ti-
mer på de indendørs tennisbaner  i 
Taastrup Idrætsanlæg Parkvej 78 
2630 Taastrup. 
Priserne vil være som for at spille 
badminton i Sengeløsehallen. 
Er du interesseret, så ring til Ole 
Holm tlf. 40 19 52 87 eller mail 
sbtk@mail.dk.Vi har kun et be-
grænset antal timer og dem der 
spiller i klubben har fortrinsret.  

Fællestræning i  
badminton 
Vi planlægger i år at have fæl-
lestræning om onsdagen fra 
20.00 til 22.00 fra den 
21.september til 23. november.
Prisen vil være 100 kr. Der vil
være plads for såvel begynde-
re som mere øvede.
Tilmelding på mail
sbtk@mail.dk



Vridsløsemagle Bylaug havde 
indkaldt til borgermøde d. 3. 
august kl. 19.00 på Kroppedal 
Museum, som lagde lokaler 
til. Vejret var trist, men dan-
nede dog med truende regn-
skyer en passende stemning 
for dagens alvorlige og vel-
færdstruende emne. Det var 
en orientering om Region 
Hovedstadens udlægning af et 
område øst for Vridsløsemag-
le til graveområde for råstof-
udvinding. Der er tale om et 
kæmpestort område. Hele 
81,5 ha ønskes udlagt som 
grusgrav på østsiden af kom-
munens smukkeste landsby. 
Mod vest afgrænses arealet 
ved en linie 60 m fra Ole Rø-
mers Høj og bebyggelsen ved 
denne. Langs denne linje skal 
der opføres en meget høj jord-
vold, som skal virke dels som 
støjvold og dels som spærring 
for den nye deprimerende 
udsigt. Graveområdets nord-
grænse følger Ole Rømersvejs 
sydside næsten helt hen til 
Snubbekorsvej, men ca. et par 
hundrede meter før T-krydset 
svinger grænsen mod nord og 
inddrager det husmandssted, 
der ligger på hjørnet ved Ole 
Rømersvejs østende. Øst-
grænsen slår en bue over 
Snubbekorsvej og inddrager 
dermed også arealer fra østsi-
den af denne. Sydsiden forlø-
ber tæt forbi Stenagergårds 
nordside. På arealet lå indtil 
for 40 år siden en ca. 8 ha stor 
grusgrav. Da den var tømt, 
blev den omlagt til losseplads 
og fyldt op, hvorefter den 
blev belagt med muld og ind-
gik i almindelig landbrugs-
drift igen.   
Etableringen af en så stor 
grusgrav som den påtænkte 
vil ødelægge området for altid 
og genere de omkringboende 
årtier ud i fremtiden. Den vil 
uden konkurrence blive kom-
munens største øjenbæ. 
Hundredevis af kæmpestore 
lastvogne i vægtklassen 25-40 
tons vil hver måned befærde 
Ole Rømersvej og Snubbe-
korsvej, som begge ligger 
uden cykelsti. Støj- og støv-
gener vil hærge tilværelsen 
for beboerne i nabolaget. Den 
helt unikke fauna og det vigti-
ge og interessante kulturland-
skab vil blive fjernet. Naboer-
nes livsbetingelser vil blive 

voldsomt forringet. Deres 
nærmiljø vil blive smadret, og 
allerede nu tales der om, at 
husene ”på bakken” og langs 
Ole Rømersvejs østlige forløb 
hver har tabt en mil. kr. i vær-
di. Mange vil blive teknisk 
insolvente. Kun lodsejerne i 
den påtænkte grusgrav kan se 
frem til et liv i ubekymret 
velstand. De kan sælge deres 
ejendomme og flytte til bedre 
omgivelser.  
Det er altså alvorlige sager for 
beboerne i Vridsløsemagle. 
Fremmødet var da også impo-
nerende. Ca. 110 personer 
havde fundet vej til museets 
foredragssal. Blandt dem var 
Hugo Hammel fra Byrådet, 
som gør, hvad han kan for at 
hjælpe bylauget i denne svære 
sag. Borgmester Michael 
Ziegler kom også, og kommu-
nens miljøchef Arne Schøller 
Larsen var også mødt sam-
men med en assistent. 

Dagsordenen for mødet var: 1 
Velkomst. 2. Redegørelse om 
den påtænkte statusændring 
fra Region Hovedstaden ved 
George Hyde og Nikolai 
Dam. 3. Bylaugets hørings-
svar. 4. Spørgsmål. 

1. Bylaugets oldermand
Christian Thomsen bød
velkommen, gennemgik
dagsordenen og opridsede
situationen. Han fortalte, at
den igangværende hørings-
runde for den påtænkte status-
ændring blev meddelt midt i
sommerferien og udløber d. 9.
august. Det fandt han stærkt
kritisabelt og lod skinne igen-
nem, at det måske var for at
svække indsigelserne. Jeg tør
godt skrive, at det ligner et
bureaukratisk prokuratortrick,
som skal besværliggøre de
involverede parters mulighed
for at behandle sagen og rea-
gere med svar og indsigelser.
Oldermanden forklarede også,
at hele forvaltningsansvaret
for råstofindvindingen først
under den nuværende rege-
ring var blevet omfordelt, så
regionerne nu har hele områ-
det. Før ændringen admini-
strerede kommunerne det
meste, bl.a. det miljørelatere-
de. Høje Taastrup Kommune
havde før en fornuftig politik,
om ikke at tillade indvindin-
ger hentet under grundvands-
spejlet, da det kan ødelægge
eller udtørre drikkevandsbo-
ringerne. Den holdning har
Region Hovedstaden desvær-

re ikke. I den påtænkte grus-
grav ved Vridsløsemagle kan 
lodsejerne få tilladelse til at 
grave under grundvandsspej-
let, hvis projektet går igen-
nem. Christian nævnte også, 
at vores kommune i 2012 
fremlagde en diger redegørel-
se for råstofudnyttelsen her på 
egnen. Igen havde vores kom-
mune taget højde for både de 
miljømæssige og kulturhisto-
riske forhold og anbefalede 
ikke at ændre status på områ-
det øst for Vridsløsemagle, da 
det kan skade eller ødelægge 
ovennævnte forhold.   

2. Redegørelse fra Region
Hovedstaden
To noble herrer var mødt for
at redegøre for sagen set fra
regionens side. Det blev gjort
af George Hove, som med
stor indsigt og både charme
og lune førte os gennem disse
sammenhænge.
Først redegjorde han for Re-
gionens lovmæssige forplig-
telser omkring råstofudvin-
ding i de øvre jordlag, dvs.
sten, grus, sand, kalk og kridt.
Region Hovedstadens forbrug
er på 5,3 mil. tons om året. I
Regionen selv indvindes ca. 1
mil. tons. Fra havet omkring

Høring i Vridsløsemagle om regionens nye planer 
for råstofindvinding i området. 
Bladets udsendte, Niels Larsen, rapporterer og kommenterer fra mødet: 



Regionen hentes også ca. 1 
mil. tons. De resterende godt 
3 mil. tons hentes fra Region 
Sjælland. Hovedstadsrådet 
skal altid kunne fremlægge en 
plan for de næste 12 års for-
syning med førnævnte materi-
aler. I denne proces har rådet 
så vedtaget, at Vridsløsemag-
le øst, efter en såkaldt miljø-
screening, om muligt skal 
udlægges som graveområde. 
En miljøscreening er kun et 
administrativt anliggende. 
Der er ingen fysiske besigti-
gelser, men screeningen inde-
holder 52 mulige forhold, 
som kan udtages til nærmere 
undersøgelser. Regionen har 
kun udtaget et, muligvis to 
forhold til undersøgelser. Det 
sikkert udvalgte er støjforure-
ningen målt indendørs!!! En 
miljøscreening indeholder 
også en kort høring, og det er 
den, der foregår netop nu. 
Uden sammenhæng i øvrigt 
fortalte Hove også, at de to 
udlagte graveområder syd for 
Sengeløse netop er blevet 
slettet fra listen over grave-
områder. 
Hove forklarede også, at fordi 
et område bliver udlagt som 
graveområde, så betyder det 
ikke i sig selv, at en gravning 
påbegyndes. Kun hvis en 
lodsejer fra det udlagte områ-
de søger om gravetilladelse, 
går sagen videre. Så skal be-
boerne have mulighed for i en 
otte uger lang høringsperiode 
med orienteringsmøder at 
gøre indsigelser. 
Jeg forstår det således: Hvis 
det ikke lykkes for borgerne 
at påvise direkte lovbrud, 
eller at skræmme bukserne af 
nogle politikere, så de ændrer 
oplægget, ja, så kan myndig-
hederne stoppe indsigelserne 
ind, hvor det passer dem. 
Denne lov har i øvrigt en 
klassisk musefælle indbygget. 
Den går ud på, at hvis lods-
ejeren ansøger om at udgrave 
et område på mindre end 25 
ha., så bortfalder høringsplig-
ten. I dette tilfælde betyder 
det, at hvis området nu bliver 
udlagt som graveområde, kan 
tre ansøgninger fra tre for-
skellige firmaer fjerne borger-
nes indsigelsesret i en hø-
ringsrunde. Den opmærksom-
me læser har allerede nu kon-
stateret, at tre gange 25 ha. 
kun giver 75 ha., og her er 
tale om 81,5 ha. Men jeg går 
ud fra, at de ca. 8 ha. fra den 
gamle, nu opfyldte grusgravs 
areal er uden interesse for 
grusgravning.  
Hove blev også spurgt om 

kvaliteten af de i området 
liggende materialer. Han sva-
rede, at kvaliteten var blød 
mellemvare. Prøveboringerne 
havde vist meget sand, noget 
grus og ikke nævneværdigt 
sten. Hvis forekomsterne 
skulle være meget interessan-
te for entreprenørerne, skulle 
det have været lige omvendt. 
Ligger der i denne vurdering 
et lille håb for borgerne i 
Vridsløsemagle? Er der tale 
om et skodfund, som det ikke 
kan svare sig at udgrave? Vi 
har da lov at håbe. 

3. Bylaugets høringssvar
Før punkt tre nåede at komme
i gang, bad borgmester Mi-
chael Ziegler om ordet, hvil-
ket han fik. Borgmesteren
omtalte problemerne med
grundvandsspejlet, som det
nuværende forslag fra Regio-
nen ikke tager højde for.
Borgmesteren var også be-
kymret for beboernes ve og
vel i Vridsløsemagle, miljøet
og de kulturhistoriske værdi-
er. Han meddelte også, at
kommunen på forventet efter-
bevilling, da byrådet ikke har
møde inden den 9. august, vil
indsende et høringssvar hvi-
lende på bekymringerne i det
ovenstående, og anbefale
Regionen at tage forslaget af
bordet. Borgmesteren var i
øvrigt enig med de indsigel-
ser, han havde hørt på mødet.
Christian Thomsen redegjor-
de derefter for bylaugets øn-
sker og strategi. Det første og
vigtigste for bylauget er at få
Regionens forslag af bordet.
For at nå det bør så mange
som muligt indsende indsigel-
ser, da det vil styrke sagen.
Museet Kroppedal har ind-
sendt en indsigelse, der også
ønsker området fjernet fra
listen med graveområder i
Regionen. Oldermanden til-
sluttede sig også de bekymre-
de udtalelser om de mulige
tab af unikke biotoper, øde-
læggelser af værdifuld kultur-
historie, grundvandsindvin-
dingen i området, beboernes
mulige økonomiske tab og
den voldsomme stigning af
meget tung trafik som forsla-
get vil medføre.

4. Spørgsmål
Dagsordenens sidste punkt
blev en frodig blanding af
spørgsmål, svar og forslag.
Spørgsmålene gik mest på
opklaring af små og store
sammenhænge i forbindelse
med regionens påtænkte pro-
jekt. Der var mange forslag til

strategien. Et gik på at ind-
drage pressen mest muligt og 
allerhelst undersøge, om det 
er muligt at få sagen vist og 
beskrevet i TV-Lorry. Et an-
det gik på at bruge naturfred-
ningslovene. Adskillige ek-
sempler på fredede arter blev 
fremlagt. En vildtkorridor vil 
ved projektets gennemførelse 
miste en trediedel af sin bred-
de. I Porsemosen ruger både 
en uhyre sjælden art af høge 
og et par pungfinker, som må 
beskyttes. En havde hørt, at et 
af vandhullerne på arealet 
måske var beboet af kæmpe-
salamander, og den er fredet 
på den røde liste. Hvis det er 
tilfældet, må den ikke forstyr-
res.  
Et optimistisk forslag gik ud 
på, at borgerne skulle splejse 
sammen og købe området. 
Derefter skulle de undlade at 
søge om gravetilladelse. En 
anden foreslog, at det skulle 
kommunen gøre. Borgmeste-
ren afviste forslaget med to 
gode grunde. For det første 
må kommunen ikke ifølge 
loven, og for det andet har 
den ingen penge. 
Et brev fra Kroppedal Muse-
ums grundlægger og første 
leder Klaus Tykier blev læst 
op. I brevet redegjorde han 

for områdets store og unikke 
kulturhistoriske værdi og 
anbefalede, at Regionens 
forslag blev trukket tilbage. 
Det indlæg fik stort bifald. 

Ingen talte for planerne. 
Stemningen var god. De gode 
borgere i Vridsløsemagle er 
stålsatte. De vil ikke have 
deres lille idyl og flotte udsigt 
ødelagt af en 81,5 ha. stor, 
svinende og larmende grus-
grav. De ønsker, at deres børn 
såvel som alle andre kan fær-
des i sikkerhed på vejene i og 
omkring byen, uden at være 
truet af rå mængder af kæm-
pestore lastbiler. De vil ikke 
have deres dyrt erhvervede 
ejendommes værdi nedskre-
vet med millioner af kr. med 
deraf følgende økonomiske 
nedture. De vil have deres 
Vridsløsemagle, som de har 
overtaget den, ændret den og 
elsket den. 
Vi bør alle støtte disse men-
nesker og deres helt rimelige 
ønsker om at bevare Vridslø-
semagle.  
Jeg ønsker dem held og lykke 
med det. 

Niels E. Larsen 
, 



Vridsløsemagle! Stokrose-
idyl i den nordøstlige del af 
Høje-Taastrup kommune. En 
julidag i solskin oser det af 
fred og ro. Højt til loftet, 
skov og duvende kornmar-
ker. Glade børn og voksne. 
der trives i dette smørhul. 
Heste vrinsk og fuglefløjt 
danner lydtæppe. 
Sådan har det ikke altid væ-
ret. I starten af halvfjerdser-
ne blev der gravet store 
mængder af grus her. Der 
blev gravet dybt i jorden for 
at skaffe grus til udbygning 
af Københavns forstæder. 
Store gravemaskiner, tung 
lastvognskørsel, støv, støj og 
røg ødelagde idyllen.  
Efter en del års gravning var 
grusgraven tom og man fyld-
te hullet op igen med mur-
brokker og andet affald? 
(Sådan gjorde man bare den-
gang). Der blev kørt jord på, 
og området begyndte at ligne 
sig selv igen. Idyllen kunne 
sænke sig over området. 
Men sådan skal det åbenbart 
ikke fortsætte. Region Ho-
vedstaden har igen fået inte-
resse for området og vil se, 
om man kan grave på ny. 
Man vil grave sand! 
Det har sat sindene i kog i 
det lille samfund, og det kan 
den lokale Oldermand i 
Vridsløsemagle Bylaug, 
Christian Thomsen, som selv 
er uddannet geolog, godt 
forstå: 
- Det var midt i min ferie i
Tjekkiet. at det hele begynd-
te, udtaler han. Jeg så på
telefonen, at en mail tikkede
ind på bylaugets mail med
overskriften ”Grusgrav i
landsbyens baghave”. Og
inden længe kom der en til,
og en til… og så eksplodere-

de mailboksen med mails fra 
undrende og bekymrede be-
boere i Vridsløsemagle. 
Det viste sig, at enkelte bor-
gere i Vridsløsemagle havde 
modtaget et brev d. 6. juli 
med partshøring fra Region 
Hovedstaden om råstofud-
vinding klods op af Vridslø-
semagle landsby på et områ-
de. der er fire gange større 
end landsbyen. Høringsfri-
sten var sat til 11. august. 
Region Hovedstaden er i 
gang med at opdatere sin 
Råstofplan 2016. I den for-
bindelse er der udarbejdet en 
miljøscreening af områder, 
hvor der påtænkes råstofind-
vinding, og her er Vridsløse-
magle pludselig kommet på 
tale igen. Resultatet af miljø-
screeningen samt hørings-
svarene skal bruges til en 
egentlig miljøvurdering af 
det påtænkte graveområde 
og kommer til at ligge til 
grund for den endelige be-
slutning, hvorvidt området 
igen må genopstå som grus-
grav. 
Regionens folk har åbenbart 
ikke den store bekymring om 
grusgravning her. Regionens 
vurdering af konsekvensen 
af at placere en mere end 80 
ha stor grusgrav umiddelbart 
sydøst for Vridsløsemagle, 
er, at det blot vil give støjge-
ner for beboerne.  
Miljøscreeningen negligerer 
fuldstændig det meget solide 
og velfunderede høringssvar, 
som Høje-Taastrup Kommu-
ne, Naturstyrelsen og HTK 
Vand gav i forbindelse med 
den forrige råstofplan for 
området. Uforståeligt! 
Kun 1 ud af 53 vurderede 
miljøparametre er vurderet 
til yderligere undersøgelse. 

Nemlig punktet vedr. støjge-
ner. De øvrige 52 miljøpara-
metre skydes til hjørne, som 
ikke relevante eller forhold 
der ikke skal vurderes yderli-
gere.  
Man negligerer fuldstændigt 
truslen mod vandværkers 
vandindvindingsmuligheder 
og fremtidige vandkvalitet!  
Snubbekorsværket, som får 
sit vand fra området, produ-
cerer årligt over 1 mio. m3 
rent drikkevand og udgør en 
væsentlig del af kommunens 
vandforsyning.  
Der ligger ligeså en kortlagt 
losseplads på en stor del af 
graveområdet, som udgør en 
risiko for grundvandet, hvis 
denne blotlægges.  
Skovrejsning, samt kulturhi-
storie og landskabsinteres-
ser, findes ikke relevant. 
Regionen går åbenbart ikke 
meget op i beskyttede vand-
huller og kulturarv. 
At graveområdet er belig-
gende inden for Statens ud-
pegede indsatsområder med 
hensyn til nitrat og nitratføl-
somme områder, samt at 
Naturstyrelsen mener, at en 
større del af graveområdet 
bør udgå, da det er en del af 
Vestskoven og fredsskovs-
pligtigt, bekymrer ej heller. 

Christian Thomsen mener 
desuden, at miljøscreeningen 
indeholder en mængde udo-
kumenterede vurderinger og 

at selve metoden for konse-
kvensvurderinger ikke er 
valid.  
Ingen tidligere høringssvar 
har åbenbart gjort indtryk, så 
hvad vil nye høringssvar 
kunne ændre? 
At høringsperioden på 5 uger 
placeret hen over skoleferien 
og kun beboere med matrik-
ler grænsende umiddelbart 
op til det planlagte gravom-
råde har fået partshørings-
brevet, går ikke trygheden 
større. 
Anmodning sendt til Region 
Hovedstaden om forlængelse 
af høringsfristen grundet 
ferieperiode er afvist.  
Det giver uundgåeligt ind-
trykket af modvilje mod 
sagligt velbegrundede hø-
ringssvar fra alle de borgere, 
som vil blive påvirket af en 
eventuel grusgrav tæt op af 
Vridsløsemagle. Det er netop 
høringssvarene, som vil give 
anledning til yderligere un-
dersøgelse af en række punk-
ter i en egentlig miljøunder-
søgelse. Og dermed det 
bedst mulige grundlag for at 
træffe beslutning om grus-
gravning i det planlagte om-
råde. 

Lokal byrådspolitiker ind i 
sagen. 
Den lokale byrådspolitiker, 
Hugo Hammel, er også op-
rørt over, at man nu vil grave 
i området igen og ligeså over 

NEJ TAK til grusgrav i 
Vridsløsemagle!  
På vegne af bekymrede borgere giver Hugo Hammel 
(S) og Christian Thomsen, oldermand i bylauget,
herunder deres syn på regionens planer
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Grusgrav 60 m fra skellinien 



selve måden Regionen Ho-
vedstaden arbejder på. Han 
siger 

- Det virker tankevækkende
og direkte foruroligende, at
man laver en meget kort
høringsrunde, imens folk er
på sommerferie og at man
ydermere kun sender hørin-
gen til en meget begrænset
mængde af de berørte be-
boere.
Det er ikke en ordentlig
måde at arbejde på!
Det vækker grumme minder
fra en svunden tid. Man
sidder tilbage med følelsen
af, at høringssvar, som kan
give anledning til yderlige-
re miljøundersøgelser, er
uønskede.
Det er forhåbentligt ikke
tilfælde.
Beslutning om grusgrav-
ning i det planlagte område
skal’ træffes på et oplyst
grundlag. Alle sten skal
vendes, så der ikke bliver
gjort uoprettelig skade.
At regionen vil genåbne det
område for råstofindven-
ding er mig uforståeligt.
Jeg voksede op i området,
da man gravede der sidst.
Man gravede meget dybt
med wiregravemaskiner og
skabte nogle store søer.
Søerne var så dybe, at vi
knægte badede i dem i
weekenderne, når der ikke
blev gravet grus. Klogt?
Næppe, men det er ikke det
der er essensen. Man skulle
grave meget dybt for at få
grus og sand op. Man gra-
vede direkte i grundvandet,
og det er slet ikke noget
man normalt giver tilladel-
se til i dag, da man ikke vil
have grundvandet blottet.

Det område, som man vil 
grave i, er et vigtigt vand-
indvindingsområde og nye 
undersøgelser, som Høje-
Taastrup kommune rutine-
mæssigt tager, har vist, at 
vandet, der pumpes op af 

Snubbekorsværket, netop 
kommer direkte fra det 
område, man er interesse-
ret i. 
Det er tilsyneladende ikke 
oplysninger, som regionen 
har, men det vil Høje-
Taastrup kommune pointe-
rer over for dem i kommu-
nens høringssvar. 

Snubbekorsværket har net-
op fået tilladelse til at øge 
indvindingen til 1,2 mio. m3 
rent drikkevand om året. 
Det vil være en katastrofe 
at få forurenet det vand. 
At beboerne i Vridsløse-
magle er meget bekymrede, 
kan jeg godt forstå. Deres 
første bekymring er måske 
ikke grundvandet, men me-
re det, at hele området vil 
blive smadret til ukendelig-
hed, at det vil tage mange 
år at udgrave området, og 
at det vil komme til at frem-
stå som et stort ar i land-
skabet for tid og evighed. 

Min holdning er helt klar. 
Vi har aktive grusgrave nok 
i kommunen, og de må op-
fylde det behov, der er for 
råstofindvinding. Der skal 
ikke gives tilladelse til at 
grave i det område. 
Det er både for risikabelt 
og unødvendigt.  

Jeg vil selvfølgelig følge 
udviklingen tæt og presse 
på, hvor det er muligt. 
Det er desværre ikke mere 
kommunen, som skal give 
gravetilladelse, men regio-
nen selv, så vi skal være 
fremme i skoene, slutter 
Hugo Hammel.  

 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 

Når denne artikel læses, vil 
der være afholdt høring på 
Koppedal Museum, hvor 
repræsentanter fra Regio-
nen svarer på indlæg fra 
borgerne om de nye planer. 
Læs Niels Larsens artikel 
herom andetsteds i bladet. 

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

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt,

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 

www.artbrolægning.dk        wilderadt@msn.com 



Weekenden 13.-14.august er 
der kick off for et nyt hold 
spændte 6.kl. elever fra Senge-
løse i projekt ”Uddannelse Til 
Mig – fremtidens lederbered-
skab”. Her skal de unge bl.a. 
prøve kræfter med en masse 
udfordrende aktiviteter i pro-
jektleders træningslejr på 
Stevns med en flot tipi, lære at 
klare sig i naturen på egen 
hånd og gennemføre brand- og 
redningstjeneste hos Bered-
skabsstyrelsen i Hedehusene. 
Kort tid derefter påbegyndes 
den ugentlige lektietræning på 
1½ t. Læg mærke til ordet 
træning. 
Projektet bygger videre på det 
succesfulde pilotprojekt for 16 
unge drenge og piger, som 
blev afsluttet i juni efter et helt 
skoleårs intensiv træningsind-
sats, hvor vi gennem karakter-
opbyggende outdoor aktivite-
ter har fokuseret på opbygning 
af den unges egenomsorgsev-
ne, effektivt samarbejde og 
teamledelse – kombineret med 
den ugentlige lektietræning 
bl.a. vha. frivillige, engagerede 
voksne – og i år også forældre-
ne selv i endnu højere grad.  
Det hele handler nemlig om 
læring og et stærkt, lokalt sam-
arbejde. Vi skaber grobunden 
for fremtidens lederberedskab, 
der kan forme et endnu bedre 
velfærdssamfund. 
Pilotprojektet – en vision 
realiseres 
I pilotprojektet var alle unger-
ne i gennem fem trænings-
ekspeditioner (moduler) bl.a. 
på Anholt, i vildmarken i Sve-
rige, Østrig og Bosnien. Det 

kunne lade sig gøre pga. pro-
jektleders egen investering i 
projektet med ca. 250.000 kr. 
og 1.000 frivillige arbejdsti-
mer, ligesom kommunen støt-
tede med 25.000 kr. og foræl-
drene selv betalte 8.000 kr. 
inkl. moms. Derudover støtte-
de sponsorer og familie samt 
mange gode, lokale kræfter op 
om projektet. Det er samtidig 
et adgangskrav, at den unge 
forud for optagelse i projektet 
selv leverer 20 t. frivilligt, 
velgørende arbejde i lokalsam-
fundet. 

Den samlede samfundsmæssi-
ge projektværdi er opgjort til 
ca. 1,3 MDKK, og resultaterne 
er så bemærkelsesværdige 
gode, at projektet udover fin 
lokal omtale også har opnået 
national medieopmærksom-
hed, bl.a. i DR.  
16 nye deltagere 
I år er projektet en smule an-
derledes: Udover den ugentlige 
lektietræning og et kick off 
gennemfører de unge tre andre 
moduler: I efterårsferien arbej-
des der over fire dage på første 
modul med praktisk teambuil-

ding i naturen med kanoer og 
aftenopgaver. I vinterferien 
skal ungerne på modul 2 til 
Østrig, hvor vi fokuserer på 
modstandskraft og lederskab 
bl.a. med randonée-skitur op af 
bjerget og sneskovandring. 
Tredje og sidste modul afvik-
ler i Kristi Himmelfartsferien 
på Anholt, hvor der arbejdes 
med ”Dit indre beredskab” i 
den fantastisk smukke og unik-
ke natur, bl.a. med ørkenvan-
dring. 
Alle ekspeditioner har profes-
sionelle instruktører og et nøje 

Ny omgang ”Fremtidens lederberedskab” 

Lavlund  
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tilrettelagt træningsprogram, 
hvor ungerne indgår i forskel-
lige teams, har en buddy og på 
skift agerer teamledere, hvor 
der skal tages vigtige beslut-
ninger. Træningsaktiviteterne 
i projektet er baseret på pro-
jektleders egen metode 3H, 
der betyder noget så simpelt 
som noget til Hovedet, Hæn-
derne og Hjertet. Erfaringerne 
kommer fra mere end 25 års 
ledererfaring under selv de 
mest ekstreme vilkår koblet 
med ungearbejde og aktivite-
ter i virksomheden OLTC.dk 
Den nye økonomi 
Kommunen har set potentialet 
i projektet, og UTA-udvalget 
har således besluttet at støtte 
projektet med 125.000 kr. i år. 
Da egenbetalingen fra foræl-
drene som et krav fra kommu-
nen samtidig er reduceret, har 
vi reduceret Bosnien-modulet 
til en ekstra træningsdag i 
Østrig, ligesom vi hæver det 
frivillige engagement.  
Projektleder vil igen donere 
store dele af sin arbejdstid, 
ligesom flere andre inddrages 
i projektet til stærkt reducere-
de omkostninger. Skulle no-
gen have lyst til at sponsorere 
noget, er vi naturligvis fortsat 
meget interesserede i dette. Vi 
kunne godt bruge lidt hjælp til 
logo-fleecetrøjer til ungerne 
og transport. 

Effekt - og uperfekt 
Projektet har vist sig i meget 
høj grad at modne den unge til 
at kunne optage læring. Det, 
som senere hedder 
”uddannelsesparathed”, men 
som hverken dyrt købte quick 
fix turboforløb eller andre last
-call projekter kan nå at rette
op på med nogen nævnevær-
dig succesrate. Det er for sent.

Derfor har vi valgt at starte 
langt tidligere; i 6.kl, hvor vi 
kan bygge broen fra mellem-
trinene til udslusningsårgange-
ne. Dét virker og er langt billi-
gere. Både forældre, lærere og 
elever er helt enige. 

Mange (pre-)teenagere – og 
senere ledere i erhvervslivet - 
har den selvforstærkede tro 
på, at det handler om at være 
perfekt, hvilket er helt forkert. 
Hopper man på den limpind, 
så har vi forklaringen på, 
hvorfor så mange ledere sene-
re hen i livet faktisk ikke er i 
stand til at udvikle sig selv: 
De er jo perfekte, og dermed 
er det uindfriede potentiale og 
udviklingsmuligheder = nul. 

I vores unge-projekt gør vi op 
med den adfærd. Vi har brug 
for ledere, der kan udvikle 
vores velfærdssamfund for 
færre midler. Det kræver, at 
man først har lært at aktualise-
re sit eget, indre beredskab - 
de ofte skjulte kræfter, som vi 
alle besidder, når det virkelig 
gælder. Det er også herfra, at 
kilden til innovation udsprin-
ger fra. Vi rummer det hele 
allerede. Når vi overvinder 
store, "umulige" udfordringer, 
og når det samtidig skaber 
bemærkelsesværdige resulta-
ter, kalder mange det for high 
performance. 
Hvis du vil vide mere om pro-
jektet, så check 
 www.uddannelsetilmig.dk 
eller ring til  

projektleder Mads Cronquist 
på tlf. 2344 8765. 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 

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



Manden bag de legendariske 
traktorer med navnet Ferguson 
var den lille, spinkle og ideali-
stiske nordirer Harry Fergu-
son. Han var landmandssøn og 
blev født i 1884 i Nordirland. 
Han blev uddannet automeka-
niker og grundlagde i 1910 sit 
eget værksted. Under Første 
Verdenskrig fik han af den 
britiske regering et arbejde 
som tilsynsførende for maski-
ner i landbruget. Dette korps 
af tilsynsførende skulle sikre 
professionel vedligeholdelse 
og anvendelse af landbrugets 
maskiner.  
Her så Ferguson med egne 
øjne, hvor store, tunge og 
upraktiske landbrugets maski-
ner var. Det pirrede både op-
finderen og idealisten i den 
unge Harry Ferguson. Knap-
heden på fødevarer var udtalt 
på De Britiske Øer under Før-
ste Verdenskrig. På den tid 
mente man, at det, der skulle 
til for at øge produktionen, var 
en selvkørende motorplov. 
Sådan en ville Ferguson ud-
vikle, og det gjorde han. 

Det var en lille plov, som skul-
le påmonteres en traktor. Har-
ry Ferguson kunne ikke få sin 
motorplov produceret i U.K., 
da den britiske industri hver-
ken havde stål eller kapacitet 
til opgaven. Derfor henvendte 
han sig til Ford Motor Co. i 
USA. Den gamle Henry Ford 
var ikke interesseret. I stedet 
indgik Ferguson et samarbejde 
med de amerikanske maskin-
fabrikanter, brødrene George 
og Eber Shermann i Ohio. Et 
firma med navnet Ferguson-
Shermann Co. blev dannet, og 
i årene fra 1922-28 producere-
de de plovene, som blev mon-
teret bag på Fordson-traktorer. 
I 1928 begyndte virksomheden 
at give underskud, og brødrene 
Shermann lukkede den. 
Harry Ferguson indså nu, at 
hvis han skulle nå sine mål, 
måtte han selv lave både red-
skaber og traktor. Allerede i 
1926 havde han udtaget patent 
på et liftsystem, et trepunkts-
ophæng, som kunne indbygges 
i en traktors konstruktion, da 
det var Fergusons kongstanke, 

at traktor og redskab skulle 
være èn enhed. En række fak-
torer gjorde konstruktionen 
genial. Topstangen i ophænget 
kunne let justeres i længden, 
og de to nedre bærearme kun-
ne lige så ubesværet indstille 
udgangshøjden for redskabet. 
Ved bagtøjet var en hydraulik-
pumpe indbygget, og den kun-
ne løfte redskabet og indstille 
arbejdsdybden i jorden. Op-
hænget var konstrueret såle-

des, at øjerne i bærearmene 
danner en vippeakse, som 
gennem topstangen overfører 
den kraft, som redskabet mø-
der ved træk gennem jorden til 
topstangen, der så trykker 
traktoren nedad. Det betyder, 
at traktoren ikke behøver at 
være så tung for at få fæste. 
Det hele styres med et lille 
glidehåndtag ved sædet. Ved 
markens ende løftede man 
bare redskabet fri af jorden, 

Veterankøretøjer, klassikere og andre (s)køretøjer. (17) 

Ferguson-traktoren. 
”Den lille grå” eller ”Fergie”, som ændrede landbruget og blev hestens afløser. 
Den optrådte på film og blev et lige så populært legetøj for børnene. 

Lige som alle andre for-
mer for dødt organisk ma-
teriale, fx rådne frugter, 
ådsler fra forskellige dyr, 
så er ekskrementer inkl. 
hundelort et organisk ma-
teriale, der nedbrydes og 
omdannes til uorganisk 

materiale af bl.a. maddi-
ker, regnorme m.fl. og alle 
mulige jordbakterier og 
svampe. Herved bliver det 
tilgængeligt som gødning 
(næring) for alle slags 
planter, som igen bliver til 

næring for mennesker og 
dyr. Kredsløbet er sluttet. 
(Og dermed kan selv hun-
delorte give anledning til 
filosofering over det evige 
liv J). Man kan således 
godt argumentere for, at 
hundene gerne må lægge 
deres afføring rundt om-
kring i naturen.  
Men, men, men. Dødt or-
ganisk materiale i frisk 
form er også stedet, hvor 
fx fluer lægger deres æg, 
som efter få dage klækkes 
til maddiker, som mæsker 
sig tykke og fede. Efter 
kort tid graver de sig ned i 
jorden og forpupper sig. 
Efter 10-12 dage kravler 
de frem som flyvefærdige 
insekter, som bliver til 
sværme af stuefluer eller 
fede, blanke spyfluer.  
Alle kender den plage, 
som disse insekter udgør i 
vores varme og fugtige 

sommer. Ud over at de er 
generende, så er de også 
smittebærere af mange 
slags bakterier. Selv om vi 
efterhånden er blevet del-
vis immune over for de 
fleste bakterier i nærmiljø-
et, så er der stadig en po-
tentiel fare for spredning 
af smitte via hus- og spy-
fluer, især for børn og æl-
dre.   

Derfor, kære hundeejer, vil 
du ikke nok samle op efter 
din hund? 

For bortset fra fluerne, så 
er det også noget ubehage-
ligt lort at komme til at 
træde i og slæbe med un-
der skoen. 

Er hundelorte godt for miljøet? 
Nej, det kan man vist ikke sige. Ikke i frisk tilstand, i hvert fald. 
Derfor, kære hundeejer,  
vil du ikke nok bruge de opstillede automater med hundeposer? 



vender traktoren rundt, sæn-
ker redskabet og fortsætter 
arbejdet. Konceptet er så ge-
nialt, at det nu, 90 år efter, 
nærmest er enerådende i hele 
verden. 
De første  traktorer fra Fergu-
son var meget små og vejede 
kun 800 kg. David Browns 
traktorfabrik bistod ved pro-
duktionen af Fergusons proto-
typer, og i 1933 var alt klar til 
serieproduktion. Desværre 
nåede den ikke at slå igennem 
før Anden Verdenskrig æn-
drede alt. Efter krigen kunne 
Ferguson ikke skaffe maling 
til sine traktorer. Så spurgte 
han The Royal Navy ( Den 
Britiske Flåde) om ikke de 
havde lidt maling tilovers, 
som han kunne få lov til at 
købe. Det havde de, men kun 
i flådens grå farve. Således 
gik det til, at de første mange 
årgange kunne fås i hvilken 
som helst farve, man måtte 
ønske, blot man ønskede flå-
dens grå. Fra disse år stam-
mer betegnelsen ”den lille 
grå”. 
I 1933, da Ferguson var klar 
med sin traktor, fattede Ford 
Motor Co. interesse for den. 
Harry Ferguson indledte et 
samarbejde med folkene fra 
Ford, og fra 1939-47 blev den 
licensfremstillet hos Ford i 
Detroit, Michigan, USA. Men 
man skal passe på med at 
række Fanden en lillefinger. I 
1947 forsøgte Ford skamløst 
at stjæle patentet fra Fergu-
son. Han afbrød samarbejdet 
og anlagde sag mod Ford 
Motor Co. Den vandt han, og 
Ford måtte helt fortjent betale 
en formue til Ferguson for 
deres tyvagtige adfærd. I ste-
det fik Ferguson fremstillet 
sine amerikansk producerede 
traktorer hos Standard Motor 
Co. 
De små grå kom med forskel-
lige bogstaver og tal. T.E. 
betød Tractor England. T.O. 
stod for Tractor Over Sae, 
altså produceret uden for 
England. Tallene skulle vise 
antal hk. Men det var kun de 
små SAE-hestekræfter. De 
viste 20, 30, 35 og 40. Vi fik 
en del af de T.O.-mærkede 
traktorer til Danmark som en 
del af Marchall-hjælpen efter 
krigen. De var en vigtig del i 
processen at modernisere ved 
at motorisere og mekanisere 
landbruget. Produktionen steg 
voldsomt, mens behovet for 
arbejdskraft faldt. Mange af 
de nu overflødige medar-
bejdere i landbruget fandt vej 
til industrien og byggeriet. 
Det medførte en stor vel-

standsstigning. Billedet var 
det samme i stort set hele den 
vestlige verden. 
En forbløffende stor del af de 
første traktorer fra Ferguson 
arbejder stadig. Mange af 
dem blev solgt til landene i 
det østlige Europa, der med 
jerntæppets fald opnåede 
politisk og økonomisk frihed 
efter USSR´s kommunistiske 
undertrykkelse. Alligevel kan 
man i dag for 5.000-12.000 
kr. stadig købe en arbejdsdy-
gtig gammel Ferguson. Jeg 
har selv en sådan. Det er en 
Ferguson M.F. 135 Diesel. 
Motoren er en 2,5 liters med 
tre cylindre. Ydelsen er ca. 40 
hk. Den vejer 1.300 kg og kan 
løfte godt 900 kg med liften. 
Den er meget typisk for de 
tilbageværende, da den er 
sammenstykket af tre 
traktorer. Fortøjet er fra 1955, 
bundramme og styretøj er fra 
1962, mens motor, gearkasse, 
bagtøj og lift er fra 1972. Den 
er fuldt funktionsdygtig. 
I 1953 var Harry Ferguson 
blevet en ældre mand, så han 
valgte at sælge sin virksom-
hed til Massey-Harris i Geor-
gia USA. Han ejede også 
Perkings Motor Co., og det 
gik også med i handelen. 
Derefter har alle traktorerne 
haft bogstaverne M.F. som en 
del af navnet. Ferguson er i 
dag verdensomspændende. 
Efter mange fusioner hedder 
firmaet i dag AG. Co. Bag-
grunden for denne succes 
finder vi i én persons, Harry 
Fergusons, geniale tænkning. 
Han nåede meget i sit liv. 
Foruden det ovenfor nævnte 
lavede han velfungerende 
prototyper af både en motor-
cykel og et fly. I sin ungdom 
var han en succesfuld ra-
cerkører både på motorcykel 
og i bil. 
Denne kreative idealist havde 
et mål i livet. Han ville skabe 
fred i verden ved at hjælpe 
landbruget frem til at kunne 
producere mad nok til alle. 
Netop på det punkt har hans 
indsats haft en enorm positiv 
betydning. Harry Ferguson 
døde i 1960.             

 Niels E. Larsen 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

11. søndag efter trinitatis
7. august kl. 11.30
Lukasevangeliet 7, 36-50
Anders Nielsen

12. søndag efter trinitatis
14. august kl. 11.30
Matthæusevangeliet 12, 31-42
Maria Rosted Smith

13. søndag efter trinitatis
21. august kl. 11.30
Matthæusevangeliet 20, 20-28
Thomas Laurberg Vedel

14. søndag efter trinitatis
28. august kl. 11.30
Johannesevangeliet 5, 1-15
Marianne Thestrup Jensen

15. søndag efter trinitatis
4. september kl. 11.30
Lukasevangeliet 10, 38-42
Thomas Laurberg Vedel

16. søndag efter trinitatis
11. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste med spille-
mandsmusik
Merry Lisbeth Rasmussen
Høstfest i sognegårdshaven
efter gudstjenesten
Kirkebilen kører.

17. søndag efter trinitatis
18. september kl. 10.00
Markusevangeliet 2, 14-22
Merry Lisbeth Rasmussen

18. søndag efter trinitatis
25. september kl. 10.00
Johannesevangeliet 15, 1-11
Merry Lisbeth Rasmussen

Gudstjeneste på Plejehjem-
met 
Onsdag den 21. september kl. 
13.00 

Andagt på Bostedet Holme 
Torsdag den 22. september kl. 
13.00 

Kirkebilen bestilles hos sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24 

Kirkelig vejviser 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Eller efter aftale 

Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, kl. 
8 – 16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: grermiesengeloe-
se@gmail.com

Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 21 18 50 26 
Træffes i sognegården  
onsdag. 

Formand for menigheds- 
rådet 
Hanne-Lise Hansen 
Tlf.: 43 71 71 66 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 

Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Rasmus-
sen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 

Husk! 
Høstgudstjeneste med spillemandsmusik 
Søndag 11. september kl.11.00 
ved sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen 

Efterfølgende høstfest i 
præstegårdshaven. 
Alle indbydes til at 
medbringe noget af 
årets høst af frugt og 
grønt og bære det ind i 
kirken.  
Efter gudstjenesten 
spiller Svend Hammels 
jazzorkester, og du kan 
købe mad, kaffe og so-
davand i præstegårds-
haven. Tilmelding ikke 
nødvendig. 

Minikonfirmand – du kan stadig nå det! 
Søndag 11. september kl. 11.00 er der høstgudstjeneste i 
Sengeløse Kirke ved sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen. 
Her inviteres alle nye minikonfirmander til at deltage ved at 
bære frugtkurve og blomster ind i kirken og på den måde 
være med til at sige TAK for alle de gode gaver. 

Høstgudstjenesten er optakt til et nyt forløb med minikonfir-
mander, der begynder onsdag 14. september lige efter skole-
tid. Forløbet er planlagt over 10 onsdage, og minikonfirman-
derne med familie inviteres til tre gudstjenester undervejs, 
hvoraf høstgudstjenesten er den første. 
Lige inden sommerferien besøgte sognemedhjælper Trine 
May Knutzen de to daværende 2. klasser  -  som nu er 3. klas-
ser –  for at fortælle om minikonfirmandordningen. Med sig 
havde Trine ”Hulda”, som nogle af børnene kender fra kirken: 
Hulda er en hånddukke på 68 cm med rødt hår og rottehaler, 
som nogle gange har spillet kirkenisse til jul. Hulda er god til 
at skabe kontakt til børnene og løsne lidt på stemningen, for-
tæller sognemedhjælperen. Sammen med Hulda fortalte Trine 
lidt om, hvordan man melder sig til minikonfirmand, og hvor 
det foregår. Tilmeldingsfristen var 24. juni, men da det var 
meget tæt på sommerferien, kan man stadig nå at aflevere 
tilmeldingssedlen.  
Trine kommer på besøg i SFO’en onsdag 17. august for at 
modtage nye tilmeldinger. Minikonfirmand foregår onsdage 
fra kl. 14.15 – 15.30 i sognegården ved Sengeløse Kirke. Det 
er gratis at deltage. 



Sogneeftermiddag 
Onsdag den 28. september kl. 
14.00 tager vi hul på en ny sæ-
son med sogneeftermiddage. Vi 
plejer gerne at begynde sæsonen 
med en lille gudstjeneste i kir-
ken. Det gør vi også i år. Vi mø-
des kl. 14.00 i kirken. Derefter 
går vi over i sognegården og 
drikker kaffe og synger fra høj-
skolesangbogen. Dagens fore-
dragsholder er Stephen Egede 
Glahn, som holder foredraget 

"Fra Jægerkorps til prædikestol - 
en skæbnehistorie".  

Foredragsholderen skriver: 
Hvorfor tilbringer et menneske først 24 år af sit voksenliv som 
soldat og officer for derefter i 26 år at være sognepræst? Det 
korte svar er, at det slet og ret var meningen med hans liv. I 
Stephen Egede Glahns foredrag uddybes svaret og man får et 
livsbekræftende indblik i, hvad bl.a. hans mor har betydet i 
den sammenhæng, selvom hun døde, da han var 3 år. Hvis 
man vil høre et foredrag med mange gode historier vævet ind i 
hinanden, er det nu man skal komme. Kirkebilen kører. Vel 
mødt. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Konfirmationsforberedelse 

Onsdag den 21. september kl. 16.00 – 19.00 er der indskriv-
ning til konfirmationsforberedelse. Indskrivningen er for 
elever i 8. klasse og finder sted i Sengeløse Kirkes Sogne-
gård, Landsbygaden 68. Medbring venligst kopi af dåbsat-
test. Jeg håber at se både kommende konfirmander og foræl-
dre, så vi kan hilse på hinanden. Sengeløse Kirke byder på 
kaffe og lidt at nippe til, hvis der skulle blive lidt ventetid.  

Syng og dans med din baby 
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen 
Fra onsdag 24. august kl. 10.00 kan du gå til 
babysalmesang i Sengeløse Kirke. Et nyt hold begynder med 
fortsættere fra forårets hold og nybegyndere, så kom bare! 
Vi synger, danser og lytter til musik sammen med babyerne. 
Formålet med babysalmesangen er at stimulere barnets 
umiddelbare glæde ved musik og inspirere forældrene til den 
særlige kontakt, som aktiv musikudøvelse giver mulighed for. 
Formålet er også at knytte varme og glade oplevelser til 
salmerne og til kirkerummet for både børn og voksne. 
Musik og tekst formidles via dans, bevægelse, gestik og sang 
i overensstemmelse med barnets udvikling. Babysalmesang er 
for børn i alderen 0-10 mdr. og foregår om onsdagen kl.10.00 
– 10.45 i Sengeløse Kirke. Det er gratis at gå til
babysalmesang.  For tilmelding send en mail til
trine.sogn@live.dk eller læg en besked på telefonsvareren
2118 5026

Åbent brev fra tidligere ansatte ved 
Sengeløse Kirke 
Kære sengeløseborgere  
Som I måske har opdaget, er undertegnede to gravere samt 
organist ikke længere ansat ved Sengeløse Kirke. Afskeden 
med sognet blev for alles vedkommende meget brat, idet vi 
alle tre fratrådte fra dag-til-dag, så vi aldrig fik sagt behørigt 
farvel til sognets borgere. Arbejdsmiljøet ved Sengeløse kirke 
har gennem de senere år været rigtig hårdt. Derfor følte vi det 
alle nødvendigt at søge væk, da vi fik muligheden for det, 
desuagtet at vi gik til forringede vilkår i forhold til dem vi 
kom fra. Blive kunne vi under det nuværende arbejdsmiljø 
ikke.  
Vi har alle været glade for arbejdet i sognet og kontakten med 
sognet beboere, ligesom samarbejdet med flertallet af menig-
hedsrådet har været fuldt tilfredsstillende. Vi vil derfor gerne 
rette en stor tak for støtten og samarbejdet til vores kolleger: 
Trine Knutzen, Kitt Christiansen og Ulla Kanstrup samt me-
nighedsrådsmedlemmerne: Elisabeth Heiberg, Henny Søren-
sen, Jens Berthelsen og Gert Lauridsen. Til sidst, kære Senge-
løse borgere, tak for alt, husk det er jeres kirke! Sig til og fra 
og gør jeres indflydelse gældende. 

Med venlig hilsen  
Mie Andersen, fhv. graver,  
Michael B. Hansen, fhv. gravermedhjælp,  
Torben H.S. Svendsen, fhv. organist. 



Menighedsrådsvalg 2016 
I anledning af at vi i hele 
Danmark skal afholde menig-
hedsrådsvalg den 8. novem-
ber, kommer her lidt informa-
tion om, hvad et menigheds-
råd er. 

Et menighedsråd består af et 
antal valgte medlemmer samt 
præsten, som er født medlem. 
I Sengeløse er der 6 valgte 
medlemmer. Menighedsrådets 
fornemste opgave er i samar-
bejde med præsten at bane 
vejen for, at det kristne bud-
skab kan lyde til trøst og op-
muntring for Sengeløse Sogns 
indbyggere. 

Man kan være kirke på mange 
måder: Hvilke aktiviteter skal 
kirken tilbyde sognets indbyg-
gere? Hvilke gudstjenestefor-
mer skal vi have? Skal vi gøre 
noget specielt for børnefamili-
erne? For de gamle? Eller skal 
vi gøre noget andet?  Ja, hvor-
dan skal vi i det hele taget 
være kirke. Disse spørgsmål 

skal det nye menighedsråd 
tage stilling til i samarbejde 
med præsten. Det er en spæn-
dende opgave at være med til 
at bestemme, hvad kirken 
skal. Tænk på, hvor vigtigt 
det er, at kirkens dør er åben, 
når vi får brug for den til dåb, 
konfirmation, begravelse etc. 
Men døren er kun åben for så 
vidt, at der er nogen der tager 
ansvar for deres sognekirke. 

Menighedsrådet administrerer 
tillige kirkens ejendomme og 
økonomi og har ansvaret for 
kirkens personale, dog med 
undtagelse af præsten, som er 
ansat af kirkeministeren. Den, 
som er medlem af Folkekir-
ken og fyldt 18 år, kan stille 
op til valget. Når man bliver 
valgt, sidder man oftest i me-
nighedsrådet i fire år ad gan-
gen. Menighedsrådet mødes 
en gang om måneden og drøf-
ter aktuelle temaer og projek-
ter i kirken. Menighedsrådsar-
bejdet er som udgangspunkt 

frivilligt arbejde uden afløn-
ning. Der gives dog honorar 
for varetagelse af rådets po-
ster som formand, kontaktper-
son og kirkeværge. Kunne du 
tænke dig at stille op, så din 
stemme også kommer til at 

lyde fremover, skal du møde 
op til opstillingsmødet den 13. 
september kl. 19.00 i sogne-
gården. Vel mødt! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Onsdagsklubben 
Efter en lang og forhåbentlig god sommerferie for alle starter ons-
dagsklubben op igen. Vi mødes første gang 

onsdag den 7. september kl. 18.00. 

Dagens menu er frikadeller, stuvet hvidkål og hvide kartofler 
tilberedt af Margit og Pia. 

Efter maden plejer der at være en kop kaffe/te og en dessert 
eller en kage. Der er øl, vand eller vin til maden. Hele 
herligheden koster 75 kr. og betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker og enkemænd og andre singler, 
som har lyst til at dele et måltid mad med andre. Vi plejer at 
være imellem 20 – 30 mennesker, og stemningen er snaksom 
og meget hyggelig. Kunne du tænke dig at være med, skal du 
tilmelde dig senest søndag den 4. september hos Merry 
Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24 eller på E-mail: 
LRAS@KM.DK Det er muligt at indtale en besked på 
telefonsvareren. 

MØD DIN KIRKE og få INDFLYDELSE - 
stil op til menighedsrådsvalg 8. november 
2016 
Vi afholder informationsmøde i sognegården  

• rsdag den 13. september kl. 19.00 hvor
menighedsrådet står l rådighed med op-
lysninger om menighedsrådsarbejdet.

• Kl. 19.30 er der ops llingsmøde l listen
for kandidater l det kommende menig-
hedsråd for en ny 4-årig periode.

Vil du være med til at præge netop din kirkes frem-
tid, så mød op. Alle er velkomne. 
Med venlig hilsen 
Fungerende formand 
Inge-Lise Wetterstein 
Sengeløse menighedsråd 
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