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Kaptajnen forlader skuden

Læs i avisen om

Farvel til Jens Arnt: Sengeløse Skole skal have ny chef

Kyndelmisse slår
sin knude

Tilbage i 2011 var vores
lokale skole kommet helt
ned på 313 elever. Trafikken af biler på vej ud af
landsbyen med børn på vej
til privatskoler voksede og
voksede. Faktisk var vi tæt
på at miste overbygningen,
så kun de små børn var blevet tilbage.
Men så overtog Jens Arnt
roret som skoleleder og stod
sammen med forældre og
personalet i spidsen for en
fantastisk omvæltning, der
har vendt alt på hovedet. Nu
er elevtallet oppe på 492, en
stigning på hele 57 %, og alt
ser lyst ud. Sengeløse Skole
har med 8,0 klart det højeste
karaktergennemsnit i kommunen, hvilket er flot i forhold til det nationale snit på
7,1. Da Jens Arnt tiltrådte,
var skolens gennemsnit 6,0.
I fin form
Det er afgørende, at vi stadig har en lokal skole i Sengeløse, som kan sende børnene godt videre i uddannelsessystemet. Det kræver en
fortsat stor forældreopbakning og et stærkt fagligt
personale, forklarer Jens i

rosende vendinger om de
sidste 8½ års rejse.
Det har været et hårdt slid,
men resultaterne taler for
sig selv.
-Mit aftryk må være, at vi
nu har en ekstremt dedikeret
personalegruppe, der virkelig brænder for det her, samtidig med at vi har fulgt den
teknologiske udvikling og
er gearet til fremtidens læring. Skolen er i fin form,
lyder det med et lille smil på
læben.
Fundamentet er lagt for at
kunne videreudvikle skolen
i den nuværende retning.
En unik mulighed
53-årige Jens Arnt taler med
vanlig varme i stemmen om
’sin’ skole, som han har
kæmpet for siden 2011. Han
render ikke af pladsen for
sjov.
-Jeg har fået en unik mulighed for at prøve et projekt,
som på mange måder minder om det, jeg kom til i
Sengeløse. Skuden skal
vendes på Nyboder Skole i
Københavns Kommune, det
glæder jeg mig til at stå i
spidsen for.

-Men jeg er helt tryg og
rolig ved at overlade skolen
til min efterfølger, som bliver fundet i løbet af de kommende måneder. Vi har
sammen med skolebestyrelsen fået lagt solide rammer
for de næste par år, lyder
det fra den afgående chef,
som stopper med udgangen
af januar.
Der er dog lidt vemod i
stemmen, når talen falder
på, at det snart er slut.
-Jeg har glædet mig hver
eneste dag på vej til de
smukke omgivelser herude.
Det bliver et stort tab ikke
længere at skulle køre den
vej. Selve jobbet på skolen
har jeg elsket med hud og
hår.
Men den anden del af mit
virke som skoleleder i Høje
Taastrup kommune vil jeg
ikke længere savne.
Det er tid til at komme videre og prøve noget nyt. Selv
om det bliver svært.
-Sengeløse har en fantastisk
skole med dejlige børn, pas
godt på den!
Der er reception på skolen
onsdag den 30. januar fra
14.30 - 16.
/Henrik Schou
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Sengeløse Pensionistforening afholder Generalforsamling
mandag den 28 januar kl. 14,00. Der serveres kaffe og lagkage.
Der spilles bankospil tirsdag den 12. februar kl. 19.00
Bestyrelsen

Sengeløse Badminton og Tennis Klub

Afholder generalforsamling den 13.02 kl. 19.00
i Fritidshuset Spangåvej 11
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Kyndelmisse Den 2. Februar - Landbrugets Midvinter
Lørdag d. 2. februar 2019 er det igen kyndelmisse
Den dag i året har i Europa
gennem årtusinder været en
vigtig mærkedag. Den ligger
midt i vinteren, forstået som
den periode i årets gang, der
ligger mellem to græsningssæsoner.
For fortidens landbrugssamfund var det en dag med
lagerstatus. For planlægningen af gårdens drift måtte
man optælle alle gårdens
forråd af mad, foder, strøelse, brænde og alle de andre
nødvendige
beholdninger,
der skulle til, for at folk og
fæ kunne stå vinteren igennem. Ved kyndelmisse skulle man have halvdelen tilbage af alle lagre. Havde bonden på en gård brugt mere
end halvdelen, stod han for-

jøderne betragtede en kvinde, som lige havde født, for
”uren” i de første 40 dage
efter fødslen. Ved at besøge
templet blev hun ”renset”,
og derfor bliver den 2. februar også kaldt ”Marias Renselse”. Ved dette Jesus første
besøg i templet sagde den
hellige Simeon, at Jesus var
et ”Guds lys”. Det er derfor,
at katolikkerne har valgt
netop den dag til med prosessioner at indvie de vokslys, der skal anvendes det
følgende år i deres kirker.
Katolikkerne betjener sig
som bekendt af sproget latin
og kalder derfor begivenheden misse candelarum, hvilket på dansk hedder lysenes
messe, Det betyder kyndel-

an et ubehageligt valg. Han
måtte enten sælge eller slagte nogle af sine opstaldede
dyr. Han kunne også købe
mere foder, hvis han havde
råd. Havde han brugt mindre
end halvdelen, stod han med
et positivt valg. Han kunne
sælge ud af sin overskydende beholdning, eller - hvis
han havde penge - købe flere
dyr til sin besætning.
Kyndelmisse blev fejret og
var en helligdag i Danmark
frem til 1770, hvor den ellers
dygtige, velmenende og
fremsynede Johan Struensee
afskaffede den som en del af
sine forsøg på at rationalisere og modernisere driften af
landet. At kyndelmisse blev
en helligdag, havde naturligvis en religiøs baggrund.
Årsagen finder vi i bibelens
nye testamente hos evangelisten Lukas 2.22. Han fortæller der, at Jomfru Maria på
netop denne dag 40 dage
efter Jesus fødsel bragte sit
barn til templet. At der skulle gå så lang tid, skyldtes, at

misse også, da det gamle
danske ord kyndet betyder
kerte og misse betyder messe. En anden mere folkelig
betegnelse for kyndelmisse
er Kjørmes knud. Knud skal
forstås som knude, og det
betød i gamle dage også
midtpunkt.
Kyndelmisse I Danske Sange.
Vores elskede danske sangskat, som vi dog ikke endnu
skal dyrke i smug, nævner
også kyndelmisse. To af
mine yndlingsdigtere beskriver på hver sin måde, hvordan stemningen kan være på
den tid af året. Steen Steensen Blicher skrev i 1830
”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude”.
Man fornemmer klart stilheden på en lysende klar og
solbeskinnet, men iskold
februardag, hvor alt er dækket af sne. Billedet er dog
helt uden julepostkortenes
romantik og forventninger.
Frosten har tvunget verden i

hi. Nu har vinteren varet
længe nok, men vi ved alle,
at vi kun er halvvejs igennem. Til sidst kalder Blicher
på vinden fra sydvest. Han
skrev:” Kom sydvest, som
frosten tvinger, kom med
dine tågevinger, kom og løs
den frosne jord! ”
I 1910 og 1915 slog datidens
danskeres foretrukne mentalhygiejniske støttepædagog
fra det jyske ”Jenle” til igen.
Jeppe Aakjær skrev den dejlige, levende og lidt melankolske vintersang ”Sneflokke kommer vrimlende”. I
sidste vers nævner han kyndelmisse med den danske
lidt pusseløjerlige betegnelse
”Kjørmes knud”. Fem år før
havde han skrevet den stille
og også lidt melankolske
”Spurven Sidder Stum På
Kvist”. Her ser Jeppe Aakjær tilbage på sin barndom

med et kærligt blik på mor
og far i hjemmet. I begge
Aakjærs sange er vejret dårligt. Han beskriver, hvordan
vinden er i nord, det fyger,
og vinden giver skorstenen
ekstra træk, så ”arnens lue
blusser”. Moderen arbejder
ved rokken. Faderen er færdig i stalden, og er søgt inden døre og læser lidt i bibelen. Det aftner. Man fornemmer, at blomstrende træer,
lærkens opmuntrende triller

og nattergalens fortryllende
skønsang fra mosen i den
lyse sommernat en sådan
vinteraften kun er fjerne
minder, det forekommer
næsten uvirkeligt, at verden
også kan se sådan ud.
Fejringen af Kyndelmisse.
Skønt kyndelmisse fra 1770
ikke længere var en helligdag, fortsatte fejringen i
landbosamfundene dog i
mere end 100 år. Man holdt
sammenskudsgilder. De spiste bl. a. flæsk, pandekager,
æbleskiver og det sidste fra
julens bagværk. Dertil drak
de godt øl, brændevin og
kaffe. Det skulle være så
godt for sundheden. Blandt
mange dårligdomme skulle
det hjælpe mod fremtidige
rygsmerter, hovedpine og
hugormebid! Hva` behar`?
Ondt i ryggen og hovedet!
Og dertil hugormebid! Nej
tak! Det vil vi ikke have!
Lad os til kyndelmisse som
rigtige danskere gå til bords i
et heroisk selvforsvar og
redde hinanden. Vi er livsfarlige med knive og gafler i
hænderne. Desværre mest
for os selv og vores hjerter.
Vi vil modigt og uegennyttigt kæmpe, til sidste fad er
både tømt og slikket. Vi helmer ej, og viger ikke en tomme, før alle klukflasker, det
allersidste ølanker og selveste Madam blå er aldeles
tørlagte. Således opmuntret
og styrket vil vi hjælpe hinanden til sengs i stolt vished
om, at nu kan vi også stå den
sidste halvdel af vinteren
igennem, og det helt uden
frygt for hugormebid. Faren
for at blive bidt af en hugorm i februar er nu heller
ikke overhængende.
Niels E. Larsen

Farmor fortæller en godnathistorie om grisen ”Øffer”.

Generalforsamlinger i
SGIF´s afdelinger 2019
Afholdes i henhold til SGIF´s
Vedtægter følgende datoer:
Amatørscenen
Tirsdag den 29. Januar i
Amatørscenes klublokale, Sengeløsehallen.
Fodbold
Tirsdag den 26. februar kl. 19 i
Cafeteriet, Sengeløsehallen.
Volleyball
Onsdag den7. marts kl. 18.30 i
Cafeteriet, Sengeløsehallen.
Sengeløse Idræt
Torsdag den 28. februar kl 19.00 i
SGIF klublokale, Sengeløse Skole
SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Onsdag den 24. april kl. 19.00 i
SGIFs Klublokale, Sengeløse skole.
Husk at eventuelle forslag til vedtagelse
på generalforsamlingerne skal indsendes
til afdelingsformanden hhv. hovedformanden senest 8 dag før den relevante
generalforsamling.
Mød op og hjælp din forening med at
udvikle idrætten i Sengeløse.

Godnat fra farmor

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

På S.G.I.F´s vegne
Gitte Buur
Hovedformand
Tlf. 61706818

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Sprogvildskab
Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.

I forbifarten

Pæne mennesker undgår gerne at tale om det
med at lade en vind gå, men det er jo på den anden side ret menneskeligt – og dyrisk. I miljødebatten er det uomgåeligt at komme ind på den
kropsluft, der forlader køer via den ene og ikke
mindst den anden ende. Den indeholder nemlig
så meget methan, at det vitterligt batter til noget,
og methan er som bekendt en af de onde drivhusgasser, der bidrager væsentligt til drivhuseffekten. Hvis man vil undlade at henlede opmærksomheden alt for kraftigt på, at man er ophavsmand til en hyggespreder eller en stille sivert,
kan man sige, at man har flatuleret, for det er der
nok ikke mange, der forstår. En flatus er udsluppet endetarmsluft, det latinske ord flatus betyder
vind. Det kommer af udsagnsordet flare, der betyder at blæse. I engelske indlæg, der i tidens løb
er skrevet om drøvtyggeres bidrag til nutidens
klimaændringer, er gerne brugt det tilsvarende
engelske begreb, nemlig flatulation. Det lyder
pænt … videnskabeligt. Men det ordinære engelske udtryk er ”fart”, som altså svarer til et dansk
ord på fire bogstaver, som rimer på fnise. Det
skulle efter sigende være et af de ældste engelske
ord, og for de interesserede har den engelske
Wikipedia en lang artikel om dette ord. ”Fart”
svarer helt og holdent til det efterhånden lidet
brugte danske ”fjerte” eller ”fjærte” som kan føres tilbage til det oldnordiske ord ”freta” (og
”pard” på sanskrit).

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

Nå, men budskabet er egentligt enkelt. Drik vin
og spis kænguro i stedet for at drikke mælk og
spise kalve- og oksekød. Så undgår man på en
behagelig måde en mængde drøvtyggeres bidrag
til den globale opvarmning, men desværre opvejer fordelene herved måske næppe de nye ulemper, som energiforbruget ved transport af disse
varer fra ophavslandene medfører. Ak ja, livet er
en balancegang, hvor man må tage hensyn til den
vej, som vinden blæser.
PS: Lige et Holbergcitat, hvor ordet Fjært dog
for anstændighedens skyld er skrevet med prikker: ”Han intet giøre kand, tør neppe slaa en . .
. Før han maa spørge først, om det er hende
kiært.”

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

Art Brolægning

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

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

Nytårs-hilsen fra byrådsmedlem Henrik Torning.
Så gik mit første år som byrådsmedlem. Det har være
meget lærerigt, tidskrævende
og til tider hårdt, men også
med en masse spændende
opgaver, hvor man virkelig
kan se, hvad de politiske
beslutninger betyder for den
enkelte borger, men også
hvor meget indflydelse man
egentligt kan få, hvis man
brænder og knokler for det.
Ser vi tilbage på 2018, så er
der faktisk sket rigtig meget
i vores kommune.
Udvikling i kommunen:
På udviklingssiden har vi
besluttet flere store lokalplaner, bl.a. den forsatte udvikling af Nærheden og Nærheden Skole, samt den nye bro
over jernbanen fra Hedehusene og til Nærheden, som
bliver et flot vartegn for området. Ny byplan for Taastrup C og hele området omkring City 2, samt placeringen af det nye rådhus.
Vi har også besluttet, at der
skal bygges flere pleje- og
ældreboliger i takt med, at
andelen af ældre og plejekrævende stiger. Vi ombygger eller renoverer også nogle af de nuværende plejecentre. Fx kunne man tage en
tur forbi Sengeløse Plejecenter. Her vil man allerede
kunne se den nye hyggelige
café, som de har fået.
I Høje Taastrup er der stadig
stor fokus på at skabe nye

arbejdspladser, og vi er forsat blandt landets bedste
kommuner til at tiltrække
nye virksomheder. Ser vi på
den generelle arbejdsløshed,
har vi tidligere haft store
udfordringer, men klarer os
nu rigtig flot og er dygtige til
at få ledige hurtigt i job igen.
Store budget besparelser:
Desværre har vi på det specialiserede voksenhandicapområde samt området for
børn med særlige udfordringer kunnet se en tendens til,
at udgifterne mere eller mindre er løbet løbsk. Årsagerne
er primært, at der er kommet
meget bedre hjælpemidler og
behandlingsmetoder, hvilket
har øget livskvaliteten og
levetiden væsentligt inden
for det specialiserede handicapområde. Dette er selvfølgelig super positivt, men
pengene skal jo som bekendt
findes til det, og det er desværre virkeligt dyrt.
Derfor var det bestemt heller
ikke sjovt, da vi skulle i
gang med at lave budget for
2019, hvor der skulle findes
rigtig store besparelser pga.
ovenstående udfordringer.
Her kan man virkelig mærke, hvad ens beslutninger har
af konsekvenser, for selv om
man som politiker helst vil
gøre borgerne glade, så var
vi tvunget til at spare på
steder, som vi ved, har stor
betydning for den enkelte
borger. Omvendt må det
også være sådan, at man som
ansvarlig politiker må tage
nogle svære, men nødvendige beslutninger en gang i
mellem. Det er jo det, vi er
blevet valgt til.
Lokale Sengeløse / Vridsløsemagle sager
Mange af de beslutninger,
som vi har taget i 2018,
kommer til at få indvirkning

her i 2019, og for Sengeløse
og omegn vil der også ske
flere nye tiltag.
Inden for den kollektive
trafik har vi besluttet at ændre busdriften, således at vi
får en ny hurtigbus direkte
mellem Sengeløse og HøjeTaastrup Station hver halve
time i myldretiden; til gengæld vil bus 116 kun køre én
gang i timen. For de fleste
Sengeløseborgere vil det
betyde en meget hurtigere
busforbindelse til og fra Høje-Taastrup station.
Som en del af budgetbesparelsen for 2019 har vi besluttet, at den faste bemanding i
Sengeløsehallen reduceres,
og der indføres nøglebrik for
at komme ind uden for den
normale åbningstid.
Vi skal også vænne os til at
sortere vores husholdningsaffald bedre, end vi gør i
dag, således at vi kan være
endnu mere miljøvenlige og
genbruge endnu mere af
vores affald. Derfor vil alle
husstande få nye affaldsbeholdere i 2019
Selv om vi har skullet finde
store besparelse på vores
serviceydelser, er det lykkedes mig at få overbevist partierne bag budgetforliget om

at afsætte midler til et par
lokale Sengeløse projekter.
Vi får en gang for alle løst
problemet med oversvømmelse af krydset Ole Rømervej og Sognevangen, idet der
bliver etableret en ny rørledning ned til Sengeløse mose,
så vandet kan løbe derned.
Ligeledes får vi etableret et
nyt depot i Sengeløsehallen,
så vi ikke længere skal have
udstyr stående enten inde i
selve hallen eller i containere ude på parkeringspladsen.
Dette vil også gøre det meget nemmere for vores
sportsudøvere at få deres
udstyr frem og tilbage.
Hvad sker der i 2019?
Hvad 2019 kommer til at
byde på, er jo ret spændende,
ikke mindst politisk, hvor vi
ved, at vi skal have et folketingsvalg og et EU Parlamentsvalg. Men også lokalt,
hvor vi kommer til at skulle
arbejde med en meget omfattende ghettoplan for vores
udsatte boligområder, som
virkelig vil forandre Taastrup på mange måder.
De bedste nytårs hilsner
Henrik Torning,
Byrådsmedlem konservative

Sengeløse Gammelt Nyt
Sengeløse Kirke del 7.
Smørum Herred, Trippendals Galge og Danmarks Birketing.
Da fire af de rige sogne på
Hedeboegnen,
Sengeløse,
Høje Taastrup, Ishøj og
Torslunde, der udgjorde Lille Herred, ved Kong Frederik den 2.’s åbne brev af 3.
april 1577 til København
Slots kommandant Chresten
Vind, blev lagt under Smørum Herred, begrundedes
nedlæggelsen af Lille Herred
netop med dets lidenhed.
Slotskommandant Vind fik i
samme brev befaling om at
udpege et nyt tingsted på et
belejligt sted, hvortil bønderne i begge herreder skulle
søge. Det nye herred skulle i
fremtiden videreføre navnet
Smørum Herredsting.
Forunderligt nok vedblev
man i de næste ca. 100 år at
anvende navnet Lille Herred
i både private og offentlige
skrivelser. Blandt andet ser
vi det i dokumenterne fra
retssagen i 1661, hvor Corfitz Ulfeldt blev dømt for
landsforræderi. Måske var
det et udtryk for snobberi.
Det var måske finere at bryste sig med navne, der emmede af velstand. Også i dag
møder vi jo mennesker, som
mener, at folk fra mere velstående egne som for eksempel Gentofte eller Hørsholm
skulle være finere og bedre

mennesker end folk fra Ishøj
eller Vesterbro, skønt det
absolut ikke behøver at være
tilfældet.
Nyt Herredsting og rettersted.
Tingstedet for Smørum Herred blev lagt ved Gl. Landevej ca. der, hvor Herstedvester Sogn og Herstedøster
Sogn mødtes. I dag ligger
området i Albertslund Kommune. Efter Reformationen
1536 blev næsten alle kirkelige funktioner i herrederne
lagt under Kronen (staten).
Dog vedblev herrederne
frem til 1812 at være funktionsområder for kirkernes
provster. Disse blev tituleret
herredsprovster, og deres
opgaver var, ud over at være
sognepræster i egne kald, at
føre tilsyn med de i herrederne beliggende kirker. Dette
tilsyn omfattede både administrative sager og tjenestelige forhold. Provsterne stod i
hierarkiet under biskopperne, som stod under kongen.
Herredernes vigtigste verdslige opgave var at fortsætte
arbejdet som første retsinstans i Danmark. Det skulle
også fortsat stå for fuldbyrdelsen af de straffe, som
herredsretterne idømte de
tiltalte. Smørum Herred

skulle også have et nyt rettersted.
Myndighederne
valgte at anlægge det på en
meget lille forhøjning i området lige ved siden af herredstinget. Det nye rettersted
blev kaldt Trippendals Galge. Ved dette herredsting og
dette rettersted blev også
folk fra Sengeløse Sogn stillet for retten og enten, i
sjældne tilfælde, frikendt
eller, som det oftest gik,
dømt og straffet.
Smørum Herreds virke
Fra grundlæggelsen af det
nye og større Smørum Herred i 1577 og frem mødtes
tinget hver mandag under
åben himmel på tingstedet,
hvor det behandlede de indkomne sager. Kun ganske få
gange i de næste 75 år følte
tinget sig tvunget af vejrliget
til at søge indendørs og ordne forretningerne i læ og
med en smule varme. Folk
var hårdføre i gamle dage.
Men det iskolde vejr i 1600tallet blev alligevel for meget. Omkring 1650 besluttede tinget at opføre et hus på
tingstedet, så de tilforordne-

de folk kunne arbejde indendørs. Men den løsning varede dog kun til 1683, hvor
tingstedet blev flyttet til
Glostrup. Dette var en følge
af Kong Christian den 5.’s
dengang nye Danske lov.
Smørum Herred blev ikke
nedlagt, men en følge af den
nye lov var, at sagsbehandlingen blev rationaliseret og
lagt i Glostrup. Trippendals
Galge blev dog bevaret som
rettersted, som nu arbejdede
for flere herreder. Retterstedet blev bevaret til landboreformerne var blevet gennemført omkring år 1800.
Ankemuligheder
Der fandtes ankemuligheder
i dette system. Sagerne fra
retsvæsnets første instans
kunne i princippet indankes
for Landsoverretten, som
svarede til vore dages Landsret. For småkårsfolk var det
af både sociale og økonomiske årsager i praksis lukket
land. Meget få sager fra første retsinstans nåede frem til
Kongens Ret, der må sammenlignes med vor tids Højesteret.

Birketingene
Sideløbende med de gamle
landsdækkende
herredsting
var der helt fra Vikingetiden
birketing. Et birk var et selvstændigt retsområde, som var
blevet fjernet fra et herred.
Birk kommer fra det tyske
Bezirk, som netop betyder
område. Op gennem Middelalderen var der tre typer birketing i Danmark. Fælles for
dem var, at ledere af den institution eller den familie, der
havde fået retten til at oprette
et birk, ikke selv måtte være
dommere, men disse folk
skulle selv ansætte og aflønne
både dommere og tingskrivere. Her skal vi huske på det
gamle ord: ”Den, der betaler
for musikken, bestemmer
også hvilken musik, der spilles”. Dette system var overordentligt betænkeligt set ud fra
ønsket om retssikkerhed og en
retfærdig retspleje, men det er
jo en demokratisk tankegang,
som ikke bekymrede magthaverne i fordums tid. Det må
dog undre, når man læser bisp
Gunners vise forord, som han
havde skrevet til Jyske Lov,
der blev vedtaget af Kong
Valdemar og hans råd i Vordingborg i 1241. Der står:
”Med lov skal land bygges,
men loven skal være retfærdig
og kunne forstås af alle”. Disse kloge ord fra den gamle
bisp i Viborg har dog i hans
eftertid ikke gjort stort indtryk
på hverken lovgivningen eller

retsplejen i vores lille land.
Desværre synes bisp Gunners
tankegang heller ikke at præge folkevalgte lovgivere eller
forvalterne af vores ellers højt
besungne moderne retspleje.
Der eksisterede gennem de
mere end tusinde år fra Vikingetidens
begyndelse
til
Grundloven i 1849 tre typer
birketing. Der var de gejstlige,
de kongelige og de adelige.
De gejstlige birketing tog sig
af Den Romersk Katolske
Kirkes og klostrenes sager.
Ved Reformationen blev alle
de gejstlige birketing enten
nedlagt eller lagt ind under
den næste type birketing,
nemlig de kongelige. De tog
sig af Kronens (statens) affærer. Den sidste gruppe var de
adelige birketing. Før Enevælden var de ret sjældne i Danmark, men fra 1660 steg deres
antal voldsomt. Kronens Gods
og landområder, der efter Reformationen var blevet forøget
med Den Romersk Katolske
Kirkes Jorde, gods og ejendomme, som havde udgjort
ca. 40 % af Danmarks areal
og faste ejendom, dækkede nu
det halve land. Den nye adel
fik det meste af Kronens
(statens) gods som len. Det
var en form for meget givtig
forpagtning for disse adelige.
Forleningen, forstået som
forpagtningen, af Krongodset
kom med en ret til at oprette
et birketing i lenet, og det
betragtede lensmændene selv-

følgelig som en stor fordel.
Alle disse birketing fjernede
store dele af befolkningen fra
herredstingene. De adelige
birketing opløstes ved landboreformerne og udskiftningen
samt salget af landsbyernes
jorde til udvalgte fæstebønder
i tiden omkring år 1800. De
kongelige birketing blev nedlagt med vedtagelsen af
grundloven af 5. juni 1849.
Mange danskere tror, at vi
med Grundloven fra 1849
indførte folkestyre eller demokrati, som det hedder på
græsk. Men det var langt fra
tilfældet. Der er næsten lige så
meget hund i hundemad, som
der var folkestyre i Grundloven fra 1849. Det blev en
lang, sej og bitter kamp, før vi
1919 kunne påstå, at vores
system lignede noget, der
kunne minde om folkestyre.
Næsten hele den voksne befolkning var afskåret fra at
udøve den mest fundamentale
demokratiske handling, nemlig at stemme. De borgere
uden borgerretten at stemme
kan opregnes med Fruentimmere, folkehold, fjolser, forbrydere og fremmede. Man
kan roligt tilføje ungdommen.
De stemmeberettigede skulle
have ”fod under eget bord”.
Resultatet var, at kun godt 3%
af den voksne befolkning havde stemmeret. Det var de rigeste modne og ældre mænd,
der kunne stemme og vælges.
Først i 1901, med det såkaldte

systemskifte, fik vi parlamentarisme. Hos os dog i den løjerlige form, at en regering
ikke behøver et flertal i Folketinget for at danne regering.
En regering må blot ikke have
et flertal i Folketinget imod
sig. Kvinderne fik stemmeret
med Grundloven i 1915, hvor
også de store folkehold kom
med. I 1919 fik vi hemmelig
stemmeafgivelse og nogenlunde retfærdigt opdelte valgkredse. Det er nærmest uhyggeligt at tænke på, at valg til
de demokratiske forsamlinger
i Sverige endnu ikke foregår
ved hemmelig afstemning.
Hos os har folkestyret rettet
gevaldigt op på retssikkerheden og retsplejen. På disse
områder ligger vi blandt de
bedste i Verden. Der mangler
dog væsentlige ting. Åbenheden i regering og forvaltning
har altid været ringere hos os
end hos vores naboer, og i
disse år må vi se, at regering
og Folketing lukker endnu
mere for borgernes, journalisternes og historikernes muligheder for at kikke beslutningstagerne over skuldrene,
for at kontrollere, om alt nu er
gået reelt og ærligt til. Men
samlet set har vi bevæget os
utroligt langt siden 1849. Det
skylder vi hinanden stor tak
for. Det kan vi bestemt godt
være glade for.
Niels E. Larsen

Mandagsaftener i Sengeløse — 2019
Mandag 28. januar 2018, kl. 19.30
Professor emer., cand. teol. & dr. phil. Holger Bernt Hansen,
Birkerød

Afrika er en livsledsager

En rammende titel - for dette store kontinent blev faktisk emnet for langt hovedparten af Holger Bernt Hansens senere
aktiviteter i universitetsverdenen og
inden for dansk udviklingspolitik. På
professor Hal Kochs foranledning søgte
han i sin pure ungdom et Danida stipendium til Uganda, hvor universitetet i
Kampala blev hans og fruens opholdssted i hele tre år.
I 1987 blev Holger Bernt Hansen udnævnt til professor i den tredje verdens
kirkehistorie og afrikastudier ved Center for Afrikastudier ved
Københavns Universitet.
Som Afrika-ekspert er Holger Bernt Hansen rådgiver for udviklingsministeren. Han har i 22 år siddet i Danidas styrelse,
12 af årene som formand, og han er med i talrige andre institutioner vedrørende udvikling. Til trods for sin status som
emeritus er Holger Bernt Hansen stadig meget aktiv inden for
international forskning med mangfoldige rejsemål til følge.
Mandag 4. februar 2019, kl. 19.30
Cand mag. i dansk og billedkundskab Trine May Knutzen,
Taastrup:

Kunstneren Per Kirkeby, maleriets fange.

Inden for samtidskunsten er Per Kirkebys navn ikke til at
komme uden om. Han er en af de få danske kunstnere, der har
gjort sig gældende udenlands. For at forstå
Per Kirkeby som kunstner, må man kende
romantikken.
Der går en lige
linje fra Caspar
David Friedrich
over Edvard
Munch og Asger Jorn til Per Kirkeby. Kirkeby
var en romantiker, og kvinderne,
naturen og kunsten betød alt. Med
sit udgangspunkt som geolog blev
modernismen samtidig hans vilkår. Opbrud fra traditionen var med til at forme/afspore hans
vej som kunstner. Per Kirkeby døde 9. maj 2018. Han blev 79
år.
Mandag 11. februar 2019, kl. 19.30,
Organist Charlotte Andersson og musiker Morten Alfred
Høirup.

Sangaften med folkemusik og højskolesang

En aften, hvor fællessangen er i fokus. Mange af
vore sange i Højskolesangbogen har rod i fortællekunsten og folkemusikken. Formidlet af
de to musikere skal vi
høre om og synge os
igennem sagn, poesi og
genopleve og forny vor
musikalske baggrund.
Hvordan bruges folkemusik og viser i de nordiske lande i
dag? Vi synger os til svaret sammen med disse to musikere,
der på hver deres måde har folkemusikken i sig. Morten Alfred Høirup som internationalt rejsende guitarist og sanger
igennem mange år, og Charlotte Andersson som organist/

saxofonist og sanger i den norske kirke, hvor man har et særligt og meget nutidigt forhold til folkemusik. Den blanding er
både levende og spændende. Sammen synger vi sangene, vi
kender, og vi lærer nye på vejen - også nogle, som du slet
ikke finder i Højskolesangbogen.

Denne aften afholdes
Mandagsaftenernes generalforsamling.
Mandag 18. februar 2019, kl. 19.30, Afslutning Tidl. kommunalpolitiker Laurids ”betjent” Christensen:

Et liv i det offentliges tjeneste?

Laurids Christensen, af mange bedre kendt som Laurids
Betjent, blev født på Als og kom til Taastrup i 1971.
Han var ansat ved politiet i 42 år, men er
nok mere kendt som lokalpolitiker i HøjeTaastrup Kommune.
Han har siddet i byrådet i 36 år, været
borgmester, viceborgmester og formand
for mange udvalg gennem de mange år,
han har været valgt.
Men personen bag politikeren, hvem er
han? Det vil Laurids Christensen selv fortælle om i aftenens foredrag.

Sæson 2018—19
Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i
Sognegården, Landsbygaden 68,
Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00
For enkeltforedrag betales kr. 75,00.
(Evt. spørgsmål vedr. betaling kan rettes til
kasserer Finn Larsen, tlf. 40 52 41 08)
Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr.
Nærmere oplysninger om foredragene, transport mv. kan fås
ved henvendelse til formand Poul Erik Sørensen på mobil
tlf. 20 41 67 24.
Ret til ændringer forbeholdes!
Der kan komme uforudsete aflysninger på grund af sygdom
eller vejrlig.
ALLE ER VELKOMMMEN

Kære Alle i Sengeløse sogn

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
2.søndag efter Hellig 3
konger
20. januar kl. 10.00
Johannesevangeliet 2,111
Merry Lisbeth Rasmussen
3.søndag efter Hellig 3
konger
27. januar kl. 11.30
Matthæusevangeliet 8,113
Charlotte Slot
4. søndag efter Hellig 3
konger
3. februar kl. 10.00
Matthæusevangeliet 8,
23-29
Merry Lisbeth Rasmussen
Sidste søndag efter Hellig 3 konger
10. februar kl. 10.00
Matthæusevangeliet 17,
1-9
Merry Lisbeth Rasmussen
Septuagesima
17. februar kl. 10.00
Matthæusevangeliet 20,
1-16
Merry Lisbeth Rasmussen
Gudstjeneste på Sengeløse Plejehjem
Onsdag den 30. januar
kl. 13.30

Kære Alle i Sengeløse sogn,
Jeg hedder Maria Ditlev
Rosenvinge, og jeg er Sengeløse Kirkes nye kirke- og
kulturmedarbejder
Jeg bor i Vemmedrup lidt
vest for Køge sammen med
min mand Jens og vores søn
og datter på hhv. 4 og 2,5 år.
Jeg er uddannet cand.mag. i
Europas Religiøs Rødder
med filosofi som sidefag og
har gennem hele mit studie
interesseret mig meget for
kristendommen og dens
grundfortælling. Jeg skrev
speciale om de kristne
martyrer, som døde under de
romerske forfølgelser af de
tidlige kristne i 2.-3, årh.
e.Kr. Her analyserede jeg
udvalgte martyrberetninger
fra den pågældende periode
og konkluderede, at disse
beretninger udover at ære
martyrens minde og bevare
det til eftertiden også havde
til hensigt at styrke de
tilbageværende kristne i

deres tro, som var under et
gevaldigt pres fra den
romerske statsmagt.
Som kirke- og kulturmedarbejder skal jeg varetage
undervisningen af minikonfirmanderne, hvilket jeg
glæder mig utroligt meget til.
Vi skal lære de kristne
budskaber godt at kende
gennem
bibelfortællinger,
leg, kreativitet og musik.
Fredag aften i de lige uger
skal jeg hygge med de unge
mennesker
i
Sengeløse
Kirkes ungdomscafé, hvor vi
skal spise kanelgifler, drikke
the/kaffe, spise pizza, se en
kortfilm om et relevant tema,
spille spil og snakke i et
åbent og kærligt fællesskab.
Jeg vil desuden slå dørene op
for vores hyggelige og
berigende brunch-café, Café
Sengeløse, hvor man kan
komme og give sit besyv
med om samfundsaktuelle
emner samt synge sange fra
højskolesangbogen og vende

Forfatteraften med Tom Buk-Wienty
tirsdag den 5. februar kl. 18.30
Vi starter denne aften med
fællesspisning kl. 18.30.
Kl. 19.00 byder vi velkommen til den prisvindende forfatter og historiker, Tom BukSwienty, der fører os på sporet af Karen Blixens eventyrlystne far, Kaptajn Wilhelm
Dinesen. Foredraget tager
afsæt i hans tobindsværk om
Wilhelm Dinesen, Ild og Blod
fra 2013, som blev den mest
solgte biografi samme år, og
Til døden os skiller fra 2014.
Frem til sin død som kun 49årig var Dinesen eventyrer,
kriger og jæger og nåede endda at blive en kendt forfatter.
Tom Buk-Swienty fortæller
om Kaptajn Dinesens fire
krige og om de år, hvor Wilhelm Dinesen som pelsjæger
lærte en af USA’s sidste frie
indianerstammer at kende.

løst og fast med caféens
øvrige gæster.
Jeg glæder mig til at lære
sognets beboere - store som
små, unge som ældre - rigtig
godt at kende!

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.

Tom Buk-Swienty har fundet
breve og dokumenter, som
kaster nyt lys over Dinesens
mystiske død i marts 1895.

Formand for menighedsrådet Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
formand@sengeloesekirke.dk

Velkommen til en eventyrlig
aften! Der er gratis adgang.

Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge,
Sognegården,
Landsbygaden 68
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk
Tlf.nr.: 21 37 07 33

Husk også koncert med
kontrabas og klaver lørdag
den 2. marts kl. 15.00 i
Sengeløse Kirke. Læs mere i
næste Sengeløse Nyt

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

Højskoleeftermiddag: En poetisk-

musikalsk fortælling om Grundtvig.
Onsdag den 27. februar kl. 14.30.
Velkommen til en poetisk og
musikalsk eftermiddag i
Grundtvigs tegn med højskolelærer Erik Lindsø og musiker Pia Dahl. Nogle vil sikkert huske, at Erik Lindsø før
har holdt foredrag i Sengeløse Sognegård med stor succes. Sammen fortæller de
med ord, toner og fællessang
en både smuk, sjov og bevægende historie om den poetiske Grundtvig. Grundtvig var
verdensmester i sangskrivning. Poesien er hjertesproget, og kun på det sprog kan
man udtrykke, hvad der betyder mest. Derfor er Grundtvigs tanker om hjem og sko-

Næste gang vi mødes i
Onsdagsklubben er den 6.
februar kl. 18.00, som altid i
sognegården Landsbygaden
68. Aftenens menu er denne
gang frikadeller med stuvet
spidskål og hvide kartofler.
Til aftenens traktement hører
altid kaffe og te med en
dessert eller kage.
Hele herligheden koster 75
kr., som betales på dagen.
Onsdagsklubben er for enker
og enkemænd og andre som
bor alene, som har lyst til at

le, folk og folkelighed, politik og samfund, kirke og kristendom ofte udtrykt i digte
og på vers, der kan synges.
Alle er velkomne, der er
gratis adgang, og kirkebilen
kører. Bestil i god tid på
graverens telefon på tlf. nr.:
217184 07

dele
et
måltid
mad.
Onsdagsklubben mødes hver
første onsdag i måneden kl.
18.00. Vi plejer at være en
stor flok, og stemningen er
snaksom og meget hyggelig.
Kunne du tænke dig at være
med, skal du tilmelde dig hos
Merry Lisbeth Rasmussen
senest 3 dage før på tlf.: 43
99 50 24 eller på E-mail:
LRAS@KM.DK. Det er
muligt at indtale en besked
på telefonsvareren.

Går dit barn i 3.b.? så se med her!
Minikonfirmandundervisning for elever
i 3.b.
Torsdag d. 24. januar kl. 14.15
begynder et nyt hold minikonfirmander.
Minikonfirmandundervisning
er et frivilligt, kirkeligt tilbud
om indledende konfirmationsforberedelse. Undervisningen
er gratis, og alle elever i 3.b. er
velkomne
Til minikonfirmand skal vi
høre fortællinger fra bibelen,
lære kirken at kende, synge og
bede fadervor. Vi skal lege,
lave rollespil og en masse
kreative ting. Vi skal spise
boller og frugt og drikke
saftevand. Vi skal stille en
masse spørgsmål og have det
sjovt og hyggeligt med
hinanden.
Hvis det lyder som noget for
dit barn, så tilmeld det på
kirkens
hjemmeside
sengeloesekirke.dk – der er
plads til alle :)

Velkommen i
Café Sengeløse foråret 2019
Fredag d. 18. januar slog vi
igen dørene op for vores
hyggelige brunch-café, Café
Sengeløse, i sognegården, og
denne gang var det med den nye
kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge ved
roret. Vi lagde traditionen tro ud
med at synge nogle gode sange
fra Højskolesangbogen akkompagneret af vores organist
Dmitri Egholm og spise en
lækker
brunch
sammen.
Derefter handlede det om DR1s
dramaserie ”Herrens Veje”
sæson II, hvis sidste afsnit løb
over skærmen kort før jul d. 16.
december. I seriens sæson II
blev mange interessante emner
taget under behandling såsom
mødet mellem kristendom og
islam, næstekærlighed, aktiv

dødshjælp, men et af de mest
prægnante temaer var savnet til
en afdød og spørgsmålet om
livet efter døden: Hvad sker der

efter døden? Lever vi i en vis
forstand videre? Er det muligt at
komme i kontakt med en afdød?
I så fald hvordan? På baggrund
af disse og lignende spørgsmål
faciliterede Maria en samtale
blandt caféens deltagere og
belyste, hvad kristendommen
siger om dette tema. Der var
selvfølgelig også tid til mere
sang fra Højskolesangbogen,
samtaler om stort og småt og
hyggeligt, socialt samvær.
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen fredag d. 15.
februar kl. 10-12, hvor vi
byder velkommen til endnu en
Café Sengeløse. Tilmelding
foregår som sædvanlig til Maria
på e-mail:
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk eller på telefonnummer 21 37 07 33.
Vel mødt til en hyggelig og
berigende formiddag i fællesskabet navn!

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

Jeg glæder mig til hyggeligt
samvær med jeres søde børn.
Hvis I har spørgsmål til
undervisningen, er I meget
velkomne til at kontakte mig:
e-mail:
kirkekulturmedarbejder@senge
loesekirke.dk; tlf. 21370733
Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

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

Ses vi i Sengeløse Kirkes
I 2019
Rigtig godt nytår til alle
unge mennesker i Sengeløse!
Efter en dejlig juleferie
starter ungdomscaféen op
igen med den nye kirkekulturmedarbejder
Maria
Ditlev Rosenvinge som
ansvarlig. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen fredag d.
25. januar kl. 16-20. I 2019
mødes vi fredag i de lige
uger i sognegården, som vi
plejer, og konceptet er det
samme: hygge, kanelgifler,
kaffe/the, pizza fra Marios
pizzabar i Taastrup, gode
snakke, kortfilm om et
samfundsrelevant eller eksistentielt emne, brætspil og
bordtennis.
Og vigtigst af alt: Man kan
komme og være præcis, som
man er! Alle unge fra 8.
er
klasse
og
opefter

velkomne, og tilbuddet er
helt og aldeles gratis. Det er
en fantastisk måde at starte
weekenden på. Hvis det
lyder som noget for dig, så
kom og vær med i et åbent
og kærligt fællesskab – og
tag gerne din ven under
armen.
Jeg glæder mig til at lære jer
alle at kende og til gode og
hyggelige aftener i jeres
selskab i 2019!
Kirke-kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

Kære Sengeløse borgere!
Det er med stor glæde, at vi i
Sengeløse Kirke kan fortælle,
at vi har købt en kølekatafalk.
Den står i kirkens kapel ud
mod Landsbygaden. Det har
været et stort ønske i lang tid.
For det betyder, at det nu ikke
længere er nødvendigt at køre
de døde ud af sognet, indtil
bisættelsen eller begravelsen
skal være i kirken.
Før var det sådan, at når man
i Sengeløse Sogn mistede en,
man holdt af, blev afdøde lagt
i kiste og transporteret ud af
sognet til et kølerum på et
hospital eller et andet sted.
For nogle mennesker er det
en ubehagelig tanke ikke at
vide præcist, hvor den døde
er, og det virker meget
fremmedgørende.
Det er ikke lige meget,
hvordan vi behandler vore
døde. Det er heller ikke lige

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

SOGNEINDSAMLING 12. marts 2019
KL. 11.00-13.00
Mødested: Sognegården

Folkekirkens nødhjælp samler igen i år ind til verdens
fattigste. I år går pengene til
klimaforandringer. Tilmeld
dig som indsamler på:
Blivindsamler.dk eller til
indsamlingsleder
ingelisewetterstein@mail.dk
Kom og gør en forskel, og få
et par hyggelige timer – vi
anbefaler, at man går to
sammen.
Mød op i sognegården og

vælg den rute, du vil gå, og
få udleveret indsamlingsbøsse og mobilepaynummer.
Når du har gået din rute, står
vi klar med varm suppe og
flutes. Vi glæder os til at se
såvel nye som ”gamle”
indsamlere.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Inge-Lise Wetterstein,
kirkeværge i Sengeløse
Menighedsråd

Kirkegården.
En hilsen fra graverne

meget, om vi kan gå en tur
forbi den døde i sin kiste og
hilse på og måske tænde et
lille lys. Et menneske, man
har elsket og holdt af, vil man
gerne drage omsorg for – ikke
kun i livet, men også i døden.
Derfor har vi besluttet at købe
kølekatafalken, som kan ses
på billedet. Nu kan afdøde
blive
i
Sengeløse
fra
dødstidspunkt til tidspunktet
for den kirkelige handling.
Kisten vil blive kørt ind i
kølekatafalken, som køler den
døde ned, så legemets
nedbrydningsproces sættes i
bero til.
For brug af kølekatafalken
kan de pårørende tage kontakt
til graveren, som vil være
behjælpelig med at få bragt
kisten med den døde på plads.
Merry Lisbeth Rasmussen

Igennem den seneste tid har
toiletterne på kirkegården
været aflåst. Dette skyldes, at
toiletterne gentagne gange
har været svinet til, og der har
været udført lettere hærværk.
Der har været kastet rundt
med inventaret, der er efterladt halve og hele ispinde på
gulv og håndvask. På det ene
toilet er vandhanen vredet
om, så vandet rammer kanten
af vasken i stedet for i vasken. Vi har også fundet
æsker, hvori der har været
lattergaspatroner. I et enkelte
tilfælde er to store drenge set
tilryge det ene toilet. Vi vil
gerne opfordre børn og unge
om at hjælpe os med at passe
på kirkegården og dens toiletter.

Gran

Vi gør opmærksom på at
pyntegran
fjernes
inden
påske. Vi starter med at tage
pyntegrannet af cirka 1. april.
Har gravstedsejer vinterdekorationer (kranse, juledekorationer o.l.), som ønskes

genbrugt til næste jul, skal
man sørge for selv at tage det
med hjem inden den 1. april.
Dette gælder både de
traditionelle gravsteder samt
plænegravsteder.
Med venlig hilsen
Graverne ved Sengeløse
Kirke

