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Vejret var med os, da Sengeløse By
fejrede byfest

Læs i avisen om
Nye cykelstier
i Sengeløse

Pigefodbold i udvikling

Grillfest på
Sengeløse Plejecenter

Bliv frivillig medhjælper på Plejecentret
Historien om denne
dejlige varme dag
omkring gadekæret,
hvor det så ud som
om alle byens borgere var kommet af
huse, og hvor det
grangiveligt også så
ud til, at også en del
udenbys havde fundet til byen, har vi
valgt hovedsageligt

at lade billederne
selv fortælle. Se
dem inde i bladet.
Der var hele dagen
et leben omkring
gadekæret og de
mange fine boder.
Som noget nyt skal
lige nævnes, at Erhvervsforeningen
havde
overtaget
kaffeboden og hav-

de fået banket en
rigtig beach-bod op
med ægte strandsand og det hele.
Blandt nyheder var
også ponyridning
og et hyggeligt indslag med en kroketkonkurrence,
og
meget passende i
varmen
havde
brandsprøjteklub-

ben et indslag med
kølig overbrusning.
Joh, det var igen en
rigtig byfest med
det hele.
Stor tak til alle, som
var med til igen at
gøre dagen omkring
gadekæret til en
festlig og hyggelig
oplevelse.

Minikonfirmander
Lad børnene
opleve kirken
Og meget mere

Bronzealderen

Sankt Hansaftenfest
den 23.6 kl. 19.00

Plejecentret på
Sengeløse kro
Næste nummer
udkommer
11– 13. august

Deadline:
2. august 2016

På idrætsanlægget

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Birthe Olesen,

2840 1130

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup,

4371 3033

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Hans Juul-Olsen, Hultoften 8 ,

2443 5020

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Senioridræt

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale
Spangåvej 10,
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Sengeløse Pensionistforening Sengeløse Pensionistfor ening afholder sommerudflugt tirsdag den 26-07
kl. 9.30. Tilmelding 10 dage før.
Til Miriam tlf. 2517-7718 eller Lonnie 2294-9140.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Loppemarked 2016

Lørdag den 27. august og søndag den 28. august er der loppemarked i Sengeløse.
Som sædvanligt foregår det på festpladsen ved Sengeløse
Idrætsanlæg. Du kan allerede nu donere effekter til loppemarkedet.
Igen i år er der opstillet en container på fest pladsen, og ved
at ringe til John Jørgensen på telefon 51 22 12 17 kan du
komme af med de ting, der er for gode til at blive smidt ud.
Ellers venter du bare til ind samlingsdagen i august.

Krocketkonkurrence som ny aktivitet til Byfesten

Ny Café på Plejecentret og
besøg på Sengeløse Kro

Sengeløse Plejehjem har i
aftalen for 2016 sat et mål
om at fremme ”Det gode
måltid på plejecentret”.
Målet skal ses i sammenhæng med, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af
budget 2016 besluttede, at
der i 2017 afsættes midler til
etablering af Cafe på Sengeløse Plejecenter.
Det gode måltid søges bl.a.
fremmet gennem etablering
af et antal "krobesøg " i løbet af 2016.
Krobesøgene etableres i et
samarbejde med den lokale
kro, der vil lave og servere
lækker "gammeldags kromad".

For første gang deltog SGIF krocket i byfesten for at gøre opmærksom på krocket som en populær senior-sportsgren under
SGIF.
Vi deltager i forskellige turneringer under DGI hen over
sommeren og har haft deltagere
til landsmesterskaberne i såvel
par-, hold– som enkeltmandsturnering.
Vi tager også ud til stævner,
som afholdes af klubberne
rundt omkring i landet, men
hovedsageligt i nabobyerne.
Man vælger selv, hvad man vil
deltage i ud over de faste spilledage.
Vi har pt. ca. 30 medlemmer
Vi spiller fast hver mandag
og torsdag kl. 9.15 til ca.
12.00, og vi slutter med en
kop kaffe og socialt samvær.
KOM OG VÆR MED.
Kom op på en af spilledagene
og prøv, om det er noget for
dig.

Ved at indgå i et samarbejde
med den lokale kro tilbydes
borgerne en anden smagsog madoplevelse end ved de
daglige måltider.
"Krobesøget" skal opleves
som et brud på hverdagen,
hvor den gode mad ledsages
af duge, lys og blomster på
bordet og måske et glas vin
på samme vis, som når
hjemmeboende borgere vælger at gå på restaurant
Økonomien til ovenstående
kommer fra puljen til en
værdig ældrepolitik, som
udmøntes til kommunerne i
2016, 2017 og 2018.

Sengeløse pigefodbold i rivende udvikling!
En orientering fra Jacob Harris Bach, der er træner for pigerne.
Vi er på kun et år gået fra 831 piger i klubben, og det
gør os
til kommunens største pigeårgang i
årgangene 2008, 2009 og
2010, fortæller Jacob og
fortsætter:
I Sengeløse har der ikke været ret meget pigefodbold, og
det er første gang siden
2003, at vi igen har pigefodbold i Sengeløse.
I 2013 startede jeg et U5
hold op med min datter, med
et blandet drenge- og pigehold, og interessen for fodbolden blev lynhurtig usædvanlig stor for pigerne i Sengeløse.
I 2015 var der 15 tilmeldte
piger, som gjorde, at vi havde et hold kun for piger, fordelt på årgangene 2008,
2009 og 2010. Det er nu
vokset til 19 piger, og samtidig har de større piger i Sengeløse også fået lyst til at
spille fodbold, således at der
for tiden er 31 piger i Sengeløse i årgangene 2005-2010.
Igennem det sidste år har
pigefodbolden i Sengeløse
også fået opmærksomhed
udefra, idet Brøndby IF´s 3F
liga hold tilbød holdet en
træning med tre kvindelige
ligaspillere samt deres træner
Per Nielsen, som også var til
stede. Per gav pigerne et
tilbud om at blive boldpiger

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

Tåstrup Vænge 39
2630 Tåstrup
cvr. nr. 30 08 29 23
Mob. tlf. 51 70 69 27
mlh@lavlund-consulting.dk
www.lavlund-consulting.dk

til en 3F liga kamp og at se
faciliteterne hos Brøndby
IF’s elite afdeling.
En del af successen er, at vi
laver en masse aktiviteter og
sociale arrangementer for
pigerne, og at vi gør en masse for, at fodbold også er for
piger. Pigerne har bl.a. fået
deres eget omklædningsrum,
hvor de hører musik, danser
og synger før og efter træning. Samtidig er vi blevet
samarbejdsklub med Brøndby IF, så pigerne har nogle
kvindelige forbilleder. Vores
trænerstab består nu af fire
trænere, to kvinder og to
mænd, og det hele lagt sammen gør, at pigerne føler, at
sporten tilhører dem, og endnu bedre er, at de har et ka-

non sammenhold på tværs af
årgangene.
Efter sommerferien bliver
sammenholdet plejet yderligere, da holdet skal på træningslejr på eget græs med
overnatning i telte.
Rent sportsligt giver det også
resultater, for når pigerne går
op i det, bliver de også dygtige.
Vores U8 hold har allerede
vundet to stævner og er dygtige nok til at spille med i Arækken efter sommerferien.
Ambitionen for klubben og
trænerne er, at det skal være
sjovt, og at vi kan tilbyde
fodbold til pigerne i Sengeløse. Så må vi se, hvor langt
det rækker rent sportsligt,

men hvem ved, måske er det
Sengeløse, der leverer den
næste Nadia Nadim.
Faktisk har Sengeløse for ca.
20 år siden vundet skolefodboldturneringen i Parken, og
når nu 22 af de 31 spillere
netop går på samme skole i
Sengeløse, så er det måske
ikke helt urealistisk, at en
gentagelse kan ske om nogle
år, slutter Jacob optimistisk.
Alle pigerne træner hver
fredag kl. 16.00-17.30 og
søndag kl.10-11.30 ved Sengeløse hallen.
For at hører mere, kan pigernes træner Jacob Harris kontaktes på tlf. 2296 8999.

Bliv frivillig hjælper på plejecenteret!
Læs her en hjælpers personlige beretning om sine oplevelser

Gennem
ÆLDRESAGEN
meldte jeg mig i november
som frivillig hjælper på Sengeløse Plejecenter. Det har
jeg ikke fortrudt et eneste
øjeblik!
Jeg kommer fast derhen hver
tirsdag - og ofte også om
torsdagen.
Jeg har fået “kørekort” til
kørestol, så jeg kan gå en tur
med de dårligt- eller ikkegående beboere, og det har
der været god brug for i den
sidste tid, hvor vejret har
været så fint.
Der foregår en utrolig masse
spændende ting i løbet af en
uge:
Jeg har nu et fast hold, der
spiller yatzy, og vi morer os
kongeligt - råber og griner
meget! Holdet består af to
herrer nær de halvfems, og
én dame, der er delvis lammet, men bestemt ikke tabt
bag en vogn.
Så leger vi også med ler eller
trylledej - her er det mest “de
gamle piger”, der melder sig.

Der blev i går lavet meget
håndværk, der f.eks.kan sælges til jul, når plejecenterets
årlige julebazar pågår! Alle
havde det herligt!
Der bliver også spillet wollyball - med net og balloner.
Og de morer sig!
I forrige uge var jeg med til
at spille “stigegolf”. Det er et
herligt spil, hvor man skal
have to golfbolde, som er sat
sammen med et lille stykke
tov, til at blive hængende på
et af stigens tre trin! Vi kastede fra ca. fire meters afstand, og alle deltagere sad
pænt på række og ventede på
deres tur. En fornøjelig formiddag med højt humør!
Der bliver også bagt i lange
baner til stor fornøjelse for
mange!
Puslespil er noget for mange
- det er bare med at komme i
gang!
Centeret har god kontakt til
omverdenen:
I januar kom 2.-klasserne fra

Sengeløse skole ned og sang
for beboerne - til stor glæde
for begge parter, og til fastelavn kom børnehaveklasserne i fuld krigsmaling og slog
katten af tønden. Kattekonge
og kattedronning blev sjovt
nok den samme dreng.
Drengene svingede køllerne
med mest kraft! Flotte udklædninger - og beboerne
morede sig herligt- og så var
der fastelavnsboller til alle.
Jo, det var en skøn dag.

delt præmier. Hver betaler
fem kr. for at deltage - og det
gør det enormt store hold
med stor glæde!

Personalet er et kapitel for
sig! Jeg har enorm respekt
for det store og tit opslidende
arbejde, de udfører! Alle har
et smil på læben, og tålmodigheden er stor!

Jeg har kigget ind i flere af
beboernes private hjem. De
er dejlige og rummelige! Der
er plads til en sofagruppe, et
køkken, skabe og et godt
badeværelse - og alle har
naturligvis tv.

Beboerne har deres egen
computer, ja, de kan endda
Skype! Flot, synes jeg!
Der bliver også spillet banko.
Jeg har været med to gange og jeg havde nær fået tennisnakke, for jeg skulle hjælpe
to - en på hver side af mig,
om de nu havde lagt brikkerne rigtigt. Og der bliver ud-

Der er motionscykler - og
naturligvis kommer der terapeuter, der prøver at afhjælpe
skavanker.
Om tirsdagen kommer cykelfolkene. Så kan beboerne
melde sig til, hvis de vil en
tur ud på dobbeltcyklerne.

Vi er mange hjælpere - bl.a.
Sengeløsevennerne - men jeg
tror sagtens, der kan bruges
flere endnu - Så har du lyst,
tid og overskud, så bare meld
dig - jeg siger dig: Det er en
fornøjelse!
/Lis Aagaard Munch
“farmor”

Cykelstierne ved Sengeløse bliver forbundet med hinanden.
En orientering fra et af vore lokale byrådsmedlemmmer, Hugo Hammel (A)
På årets vejbesigtigelse blev
der kigget på, hvordan man
kunne få cykelstierne ved Sengeløse til at hænge bedre sammen.
Vi har længe haft ønske om at
få stierne i området bundet
bedre sammen, og nu ser det
ud til, at det lykkes, i hvert
tilfælde for stierne langs omfartsvejene i den østlige og
sydlige del af Sengeløse.
Der planlægges at etablere de
cykelstistykker, der mangler
for at få stien langs Ole Rømers Vej til Vridsløsemagle til
at hænge sammen med stierne
langs Sengeløsevej til Taastrup
og langs Bondehøjvej til HøjeTaastrup. Der skal opkøbes
jord fra lodsejerne langs Ole
Rømers Vej og Ågesholmsvej,
for, at det skal kunne lykkedes.
Nu skal man selvfølgelig passe
på med at sælge skindet, før
bjørnen er skudt, men på byrådets møderække i juni 2016
behandles forslaget om at erhverve de arealer, der er nødvendige for at etablere de cykelstier, der kan forbinde de
tre østlige/sydlige stier ved
Sengeløse.

I skrivende stund er sagen
behandlet i Teknisk-udvalg,
som anbefaler løsningen, og
når du sidder med bladet i

hånden, skulle byrådet også
have tiltrådt beslutningen.
Hvis alt går vel, vil administration få, som det hedder,

prokura til at erhverve de nødvendige arealer for at etablere
stierne, og det på ekspropriationslignende vilkår.

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
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Bronzealderen 1800-500 fvt. 1. afsnit.
For små 4.000 år siden indtraf to vigtige begivenheder i
Danmark. Klimaet blev endnu varmere og mere solrigt,
end det havde været i den
ellers gode Bondestenalder.
Det blev så varmt og mildt,
at det kan sammenlignes
med klimaet ved Frankrigs
vestkyst i dag. Det satte naturligvis en mere behagelig
ramme om befolkningens liv
her i det høje nord. Alligevel
gik det de herboende uhyggeligt ilde. Men det var næppe klimaets skyld. Landet
blev ramt af pest. Antagelsen
havde længe været, at en
voldsom epidemisk sygdom
havde huseret i landet, men
egentlige beviser manglede.
For et par år siden satte to
danskere sig sammen for
med hver deres specialviden
at forsøge at finde spor af en
sådan sygdom. Det var genforskeren Eske Willerslev fra
København Universitet og
arkæologen Kristian Kristiansen fra Gøteborg Universitet. De lagde en plan. Kristiansen skulle skaffe adgang
til flest mulige mennesketænder fra Bronzealderens
Europa og det vestlige Asien. Willerslev skulle så undersøge dem med den nyeste
dna-teknologi for at finde
spor af dna-materiale fra
pestbakterien Yersiria Pestis.
Der blev fundet 101 tænder.
Med en af de nyeste supercomputere gennemførte de
ikke mindre end 89 mia.
analyser. I syv tænder fandt

de dna-materiale fra pestbakterien. Dermed var det bevist, at pesten var i Europa
og i det vestlige Asien allerede for 4.800 år siden. Det
banede vejen for en folkevandring mod de centrale og
nordlige dele af Europa fra
steppeområderne nord og øst
for Kaukasus. Det var de
såkaldte yamnayaer, nogle
halvnomadiske folk, der søgte nye græsgange.
Pest-bakterien er stærkt muterende, og den var på daværende tidspunkt ikke helt så
smitsom, som den var i 1300
-tallet. Det nøjagtige hændelsesforløb er endnu ikke blotlagt. Måske gik de indvandrende frem med våben i
hånd og erobrede land, men
det er der intet, der tyder på.
En anden og mere genkendeligt antagelse er, at disse
yamnayaer havde udviklet en

vis immunitet mod denne
udgave af pestbakterien, og
at de med bakterien drog
mod nordøst. Man forestiller
sig så, at når de mødte andre
folkeslag på deres vej, virkede deres udgave af pesten på
samme måde på lokalbefolkningerne, som vores influenza og kopper virkede på indianerne i Amerika, da europæerne kom derover. Vores
sygdomme bortrev op mod
80% af befolkningerne i de
indianske lokalsamfund på
mindre end en halv generation. Således er det formentlig
også gået til i Danmark. Den
gamle befolkning, der oprindelig kom fra områderne
omkring Middelhavet, blev
næsten udslettet, og de nyindvandrede opslugte resterne af de oprindelige folk og
overtog landet. De nye folk
talte indoeuropæiske sprog.

De nye var både højere og
stærkere end den gamle befolkning. Mange af dem, der
slog sig ned her, var lyse, og
det er fra dem, vi har vores
blå øjne, som på verdensplan
er lidt af en sjældenhed, da
kun et par procent af jordens
befolkning har denne genetisk vigende mutation. De
indvandrede fra områderne
nord og øst for Kaukasus var
ikke et folk. Der var tale om
flere grupper med forskellige
sprog, og spekulationer om,
at vi her finder udgangspunkterne for de romanske,
slaviske
og
germanske
sprogfamilier, er indledt.
For ca. 3.800 år siden begyndte man i Danmark at
bruge bronze. Det er en legering bestående af meget kobber og lidt tin, som er meget
hårdere og stærkere end de
to udgangspunkter.

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

Råmaterialerne forekommer
ikke naturligt i Danmark, så
de måtte importeres. Det var
dyrt. I tuskhandlen, hvor de
anskaffede kobber og tin,
kunne de handlende herfra
tilbyde flint, pelsværk og
rav. På grund af prisen blev
bronze aldrig rigtig udbredt i
befolkningen. En stor del af
befolkningen i Bronzealderen nåede formentlig aldrig
at eje et stykke bronze. De
måtte fortsætte med flint, da
den var lokal og næsten gratis. Desuden var flinten også
bedre til nogle formål. Hurtigt lærte nogle lokale at
fremstille, støbe og bearbejde bronzen til alskens formål. Der blev fremstillet
sværd, knive og såvel de
små arbejdsøkser samt de
prægtige, men nok ubrugelige ”stridsøkser”. Hovedparten blev dog brugt til formål,
hvor belastningerne var mindre. Det var ting som rageknive og lurer, som endda
var stemte. Vi finder figurer
af mennesker og dyr, nåle og
spænder. Særlig bæltespænder var populære. De udviklede sig til sande pragtstykker, som gennem tiden blev
lavet stadig større i runde
skiver med en torn i midten
og smukke cirkel- og spiralmønstre.
Bronzealderens

håndværkere lavede også
hjelme med gevaldige horn.
Det gjorde Vikingetidens
folk IKKE. Denne fejltagelse stammer fra Wagners
operaer og har intet at gøre
med vikingerne.
I Danmark ser vi, at den nye
befolkning også brugte enkeltgrave, og at de fremstillede særlige stridsøkser, om
end disse dog mest har været
til ceremonielt brug. De opførte også gravhøje i tusindvis, men det var ikke stendysser, og de var ofte højere
end Stenalderens monomenter. Byggemetoden var anderledes. De blev bygget op
af græstørv, som i mønstre
kunne fastholde højens form.
I midten hvilende på nogle
marksten stillede de en lukket egetræskiste med afdøde.
Den hedengangne var pænt
klædt på, og fik lidt brugsting, gaver, en smule mad og
drikke samt våben til mænd
og smykker til kvinder med i
graven. I nogle høje finder
man også begravelser i udkanten af højen. Der kunne
medgå tørv fra 5-7 ha. eng
til at opføre de største høje. I
nogle høje dannedes en tæt
skal af jernholdig jord, lidt
ligesom al-laget på heden.
Den havde form som en
omvendt skål, som omslutte-

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

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

de kisten. Under skålen blev
miljøet meget konstant og
uden ilt. Derfor er nogle
kister og deres indhold nær-

mest uhyggeligt godt bevaret.
Vores bedst kendte gravfund
fra Bronzealderen er Egtvedpigen, som blev udgravet i
1921. I kisten lå liget af en
ung kvinde, som døde i en
alder af 16-20 år, og hun var
særdeles velbevaret. Begravelsen var foretaget i sommeren i året 1370 før Kristi
fødsel. Hun havde godt
gravgods med, og hendes tøj
var velbevaret, og det er
nogle af de allerældste gangklæder, der er fundet i verden. Det er en kort langærmet bluse og et lårkort snøreskørt, som vi genkender
fra samtidige helleristninger.
Fødderne var svøbt i tøjstykker. Alt i uld. At den unge
dame må have været et så
vakkert skue, at det er tydeligt for enhver beskuer, har
ikke gjort fundet mindre
interessant. Historiemisbrugernes aldrig fraværende
flok af nationalromantikere

har med Egtvedpigen fået et
elsket emne for deres fantasier. Utallige gange er blonde, unge og smukke kvinder
blevet iført kopier af Egtvedpigens lette gevandter for at
blive gennemfotograferet, så
billederne kunne bruges til at
understøtte
sværmeriske
forestillinger om det lykkelige liv i Oldtiden. Romantikken fordufter dog brat, hvis
man læser hele udgravningsrapporten. Ved Egtvedpigens fod lå en lille spand.
Den indeholdt de forbrændte
knogler fra en ca. niårig pige. Arkæologerne formoder,
at den lille stakkel er blevet
slagtet og brændt, og at
knoglerne er lagt med i graven, så den lille piges ånd
har kunnet bistå den velbyrdige Egtvedpige på den videre færd. Hvor grusomt!
Men det bliver endnu værre
for dette symbol for ægte
danskhed, når den er bedst.
De nyeste undersøgelser
med de moderne teknikker
viser entydigt, at hun ikke
var dansk. Hun var tysk og
kom fra Schwarzwald ved
Rhinens østbred i BadenWürttemberg. Om det så er
al det berømte tøj, så stammer ulden fra tyske får, men
det er dog tilvirket efter danske traditioner.
Ak ja! Vi mennesker har det
med at se det, vi ønsker at
se. Og heldigvis for det!
Niels E. Larsen

Farmor fortæller
godnathistorie

-for de små
Nu skal du bare høre:
Når jeg kom til Bornholm,
hvor min fars store familie
boede, ja, så ville jeg helst hen til min farbror, for han
havde sådan en dejlig hest, som jeg altid måtte ride på.
I begyndelsen red jeg uden sadel og stigbøjler, for det
var det sikreste.
Hesten hed Lise, og meget tit løb hendes føl med. Du
kan tro, at føllet var legesygt. Det kunne finde på at
nappe mig i benene, og ellers tumlede det rundt i store
cirkler, men det vidste altid, hvor mor Lise var.
En dejlig sommerdag red vi ned til stranden. Når Lise
gik i sand og lyng, ja, så gik hun faktisk lydløst. Min
far stod og malede, for det elskede han, når han endelig
havde fri og holdt sommerferie! Lise og jeg kom ganske stille hen bag ham - og da jeg råbte: ”Hej, far”! ja,
da blev han så forskrækket, at han væltede staffeliet.
Ups! Så vi skyndte os videre.
Et godt stykke tid senere så vi noget fantastisk:
Tre små ræveunger legede og tumlede rundt i sandet
lige uden for rævehulen. Både Lise og jeg nød vist synet, for hun standsede selv op! De tre tumlede stadig
rundt i glad leg, men pludselig sagde Lise: ”Prruuuh”
og tre små hoveder kiggede forskrækket op, og vips
forsvandt de ned i rævegravens sikkerhed!
Nu har der længe ikke været en eneste ræv tilbage på
Bornholm, for de blev alle smittet med en frygtelig
sygdom, der hedder skab - det er en skam, for det er et
dejligt syn at se den smukke, røde ræv!
Nå, så vi måtte videre - ned til stranden. Lise elskede
at gå eller galoppere i strandkanten. Så passerede vi
åen, og det var ikke så sjovt, for pludselig var det nærmest kviksand, vi kom igennem. Lises bagben sank
ned, så hun blev helt skrå i ryggen, og så spændte hun
musklerne rigtig meget, og heldigvis kom hun hurtig
væk fra det dumme sted! Der red jeg aldrig mere, kan
du tro!
Min storebror var lidt bange for heste, men en dag ville
han alligevel prøve en lille tur. Bare lige to markveje
og et lille stykke landevej, hvor der næsten aldrig kom
en bil. Føllet var hjemme i folden.
Min bror red glad af sted, og i begyndelsen gik det
langsomt. Men da det første hjørne var passeret, ja, så
gik det hurtigt - ja, efterhånden i galop. Ved det sidste
hjørne sprang Lise, for at skynde sig hjem til føllet –
og… min bror faldt af, lige ned i grøftekanten, der var
fuld af brændenælder!
Lise forsvandt bare op til bondegården, og min bror
kom humpende op ad markvejen. Han havde helt korte
bukser på, og du KAN tro, at hans ben var blevet
brændt af nælderne - stakkels ham. Siden dengang red
min bror aldrig mere på en hest! Nu må du sove rigtig
godt - og drøm bare om en lille hest, der springer af
sted med dig på ryggen!

Farmor

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

43 99 69 36

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

Sommertid er bryllupstid

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

4. søndag efter trinitatis
19. juni kl. 14.00
Matthæusevangeliet 5, 43-48
Merry Lisbeth Rasmussen
Spillemandsmesse med Jysk
på næsen.
Kirkebilen kører.
Efterfølgende traktement i
sognegården
5.søndag efter trinitatis
26. juni kl. 10.00
Matthæusevangeliet 16, 13-26
Merry Lisbeth Rasmussen
6. søndag efter trinitatis
3. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 19, 16-26
Merry Lisbeth Rasmussen
7. søndag efter trinitatis
10. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 10, 2431
Merry Lisbeth Rasmussen
8. søndag efter trinitatis
17. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 7, 22-29
Merry Lisbeth Rasmussen
9. søndag efter trinitatis
24. juli kl. 10.00
Lukasevangeliet 12, 32-48
Merry Lisbeth Rasmussen
10. søndag efter trinitatis
31. juli kl. 11.30
Matthæusevangeliet 11, 16-24
Maria Rosted Smith
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
Kirkebilen bestilles hos sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen senest dagen før på
telefon 43 99 50 24

Brylluppet er en af livets helt
store fester. Det er her, det
store ”JA” skal siges, og løftet afgives om at elske i medgang og i modgang til døden
skiller de elskende ad. "Så
tilspørger jeg dig ... Og ligeså
tilspørger jeg dig", siger præsten. De fleste af os har hørt
ordene – måske endda op til
flere gange. Mange timer
med bryllupsforberedelser er
gået forud for selve den store
dag med indkøb af brudekjole og tøj til gommen, bestilling af festlokaler, musik etc.
Det er dyrt at holde bryllup.
Derfor kommer man også ud
for som præst, at folk siger:
Vi kunne egentlig godt tænke
os at blive gift, men vi har
ikke råd. Og det er synd. For
det er absolut ikke et krav at
have mange penge for at kunne blive gift i kirken. Kærlighed og penge har intet med
hinanden at gøre. Indimellem
oplever jeg brudepar – alene i
kirken uden gæster - som blot
ønsker at stå foran Guds alter
og sige ja til at elske og ære
og dernæst få Guds velsignelse over deres kærlighed.
Det er alt sammen smukt og
godt i sig selv, og til dette
behøves ikke en stor dyr fest.
Det er ikke en tilfældighed,
at der med vielsesritualet
læses 2 tekster fra Bibelen,
som har med skabelsen at
gøre. Engang dybt nede i
urtiden skabte Gud verden,
som vi kender den med himmel og jord, sol, måne og
stjerner, dyr og mennesker.
Det hedder her om det, der
skete i begyndelsen, at alting
var kaos, tomhed og øde.
Men så sagde Gud: "Der skal
være en hvælving i vandene;
den skal skille vandene!" Og
det skete; Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet
under hvælvingen fra vandet
over hvælvingen. Gud kaldte
hvælvingen himmel. Så var
der himmel, og der var jord.
Så satte Gud en grænse for

vandet og sagde hertil og
ikke længere, og det tørre
land kom til syne. Så var der
himmel, så var der jord, og
der var hav. Så kom træerne,
buskene, dyrene og himlens
fugle og havets fisk. Da Gud
så alt dette, sagde han, at det
var godt. Nu havde han skabt
et rum, hvor mennesket kunne leve: Himmelhvælvingen
er der med alle himlens fugle, havet er der med alle fiskene, og den tørre jord er
der med alle de vilde dyr og
krybdyr.
Det rum, Gud havde skabt, er
det rum, hvor vi lever vores
menneskeliv. Kaos holdes i
skak – hvælvingen giver rum
for liv. Derfor sagde Gud, at
han ville skabe mennesket
som kronen på værket. Med
sit skaberord skaber Gud rum
for liv – med sit ord holder
han hvælvingen på plads –
dér, hvor hans ord lyder og
virker, dér kan vi leve vores
menneskeliv. Gud har givet
os et rum at være til i. Tager
han sit ord tilbage, tager han
ordet ud af verden, synker
hvælvingen sammen, og kaosvandene skyller ind over
os.
Ægteskabet er på en vis måde
også sådan et rum. Et rum at
være til i – et rum at leve
sammen i – et rum i en hvælving, som står der, så længe
kærligheden er der. Hvælvingen holdes oppe af kærlige
ord, af berøring, af hengivenhed og overbærenhed. I ægteskabet gælder det, at hvis
ordet – de kærlige ord mellem to, som elsker hinanden
– hvis ordet ikke længere er
der, så synker hvælvingen
sammen, og kaosvandene
stiger og stiger, og forhold
mellem mennesker bryder
sammen.
Sådan er altså skabelse og
ægteskab afhængige af Guds
ord – af kærlighedens ja.
Når brudeparret under vielsen skal op foran alteret og

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

TELEFAX 43 71 30 66

sige ja til at elske og ære til
døden skiller dem ad, er det
det kærlighedens ”JA”, som
holder hvælvingen på plads,
hvorunder de skal leve i kærlighed til hinanden.
I den sidste af de tre tekster,
der læses under vielsen, siges
der noget om, hvad det er for
en kærlighed, der tales om i
kristen forstand. Der tales
ikke om kærlighed, som den
vi ser på film, eller som den
vi læser om i ugebladene.
Nej, der tales om rigtig kærlighed imellem to mennesker
af kød og blod. To menne-

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: grermiesengeloese@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 menighedsrådet
Hanne-Lise Hansen
Tlf.: 43 71 71 66
Sengeløse Kirkes Sognegård
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

sker, der nu engang er som
de er med deres gode og
dårlige sider og i al deres
forskellighed. Den ene en
mand, den anden en kvinde.
Eller måske to af samme
køn. Den ene tænker og ser
ud på en måde, den anden på
en anden måde. Den kærlighed, der tales om her, handler om, at to forskellige mennesker forenes i kærlighed
med Guds velsignelse, så de
ikke længere er to, men ét
kød, som vi siger i vielsesritualet. Den kærlighed handler om at respektere hinanden og bære hinandens byrder. Den handler om at vise
barmhjertighed, ydmyghed,
mildhed, tålmodighed. Og
den handler om at tilgive.
Ikke kun når det behager den
ene, som selv har brug for
tilgivelse, men også når det
er den anden, der har brug
for en udstrakt hånd. Heller
ikke kun der, hvor det er
nemt at tilgive, men også
der, hvor det hele er på randens sammenbrud, og hvor
muligheden for at tilgive er
blevet væk i mørket. Også
der lyder opgaven over brudeparret, at de skal tilgive af
den simple årsag, at tilgivelse er den eneste mulighed
for at komme videre med
livet.

Kærlighed og ægteskab bliver ikke bare ved med at
være som en selvfølge. Kærlighed og ægteskab har brug
for et rum at være til i, et
rum at leve i, som det rum
Gud har givet os at leve i, da
han skabte verden. Det rum
bliver ved med at være og
holde kaos på afstand, så
længe de kærlige ord lyder,
og de kærlige gerninger finder sted imellem de elskende. Og skulle det alligevel
knibe, hvilket det i perioder
kommer til for alle mennesker, må de elskende mødes,
se hinanden i øjnene og genfinde de smukke ord, hvis de
skulle være blevet væk i
hverdagens travlhed, i hverdagens rutiner osv. For nogen lykkes det at elske og
ære til døden skiller dem ad.
Hvælvingen holdes oppe af
kærlige ord og gerninger.
For andre lykkes det ikke.
Hvælvingen bryder sammen,
og de to - som før elskede
hinanden - ser sig nu nødsaget til at gå hver til sit. Men
over dem alle lyses Guds
velsignelse til lykke, trøst og
opmuntring og ikke mindst
til tro, håb og kærlighed.
Glædelig sommertid til alle
og glædelig bryllupstid til
dem der skal giftes!
Merry Lisbeth Rasmussen

Konfirmationsforberedelse
Onsdag den 21. september kl.
16.00 – 19.00 er der indskrivning til konfirmationsforberedelse. Indskrivningen er for
elever i 8. klasse og finder
sted i Sengeløse Kirkes Sognegård, Landsbygaden 68.
Medbring venligst kopi af
dåbsattest.
Jeg håber at se både kom-

Meddelelse
Sognepræsten er ikke at træffe i perioden fra den 7. august
til og med mandag den 5.
september.
I perioden rettes henvendelse
til: Præsterne i Taastrup Nykirke på tlf. 70 10 02 16 i
forbindelse med dødsfald,
bisættelser og begravelser og
andre præsteanliggender.

mende konfirmander og forældre, så vi kan hilse på hinanden. Sengeløse Kirke byder på kaffe og lidt at nippe
til, hvis der skulle blive lidt
ventetid. Jeg glæder mig til at
hilse på jer.
Med venlig hilsen
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen

Præstesekretær Sus la Cour
på tlf. 43 71 07 01 eller på email: SULL@KM.DK i forbindelse med udskrivning af
attester, navneændringer etc.
Bedemænd retter henvendelse til Høje Taastrup Kirkekontor i forbindelse med afgørelser af bisættelser og
begravelser på tlf. 40 43 43
93

Grillfest i onsdagsklubben

Onsdag den 1. juni sluttede
sæsonen på festlig vis i onsdagsklubben med en dejlig
grillfest i præstegårdshaven
under en skyfri himmel, med
høje temperaturer, storblomstrende rododendronbede og
med et veltillavet måltid mad.

Tak for denne gang. Vi ses
igen efter sommerferien.
Merry Lisbeth Rasmussen

På det ene af billederne ses
de glade deltagere.
På det andet ses Kurt, som
altid har en lille historie at
fortælle.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger
- før kampen - under kampen - efter kampen og når du bare kommer forbi
Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset
Hallens Cafeteria drives af frivillige

Brug Hallens Cafeteria
- så støtter du
Sporten i Sengeløse
Hallens Cafeteria har
åbent på hverdage fra
kl. 16.00 til kl. ca. 22.00
Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Minikonfirmand –
lad børnene opleve kirken!
”Kirken den er et gammelt hus”, hedder en salme af N.F.S.
Grundtvig, som der nok ikke er mange børn, der kender. Men
den rige kulturarv i kirken er en skattekiste af oplevelser for
børnene.
Alle børn i de kommende 3. klasser på Sengeløse Skole tilbydes et kort ”kursus”, der forløber over 10 onsdage i efteråret
2016. Det foregår i Sengeløse Kirke og sognegård efter skoletid, hvor børnene kan høre mere om kirke og kristendom og
komme en tur i kirkens tårn.
”Sengeløse Kirke er helt speciel”, fortæller sognemedhjælper
Trine May Knutzen og fortsætter, ”både døbefonten, kalkmaleriet og tårnet rummer masser af fortællinger om en lang og
spændende historie. Kirken er bygget i middelalderen, hvor
den også blev udvidet med tårn og tilbygning ligesom mange
andre landsbykirker. Men Sengeløse Kirke er speciel på grund
af dens tilknytning til godset Cathrineberg. Kirken er også
større end de omkringliggende kirker”.
Som minikonfirmand bliver børnene mere fortrolige med kristendommen og det, der foregår i kirken. Det er frivilligt at gå
til minikonfirmand. De børn, der ikke er med nu, kan deltage
på lige fod med dem, der har været med, når de i 8. klasse tilbydes almindelig konfirmations forberedelse. Deltagelse er
gratis.

Grillfest på Sengeløse Plejecenter

Tilmeldingsskema til minikonfirmand kan lige nu hentes på
kirkens hjemmeside: www.sengeloesekirke.dk under ”Minikonfirmander”. For yderligere spørgsmål kontakt sognemedhjælper Trine May Knutzen, Landsbygaden 68, 2630 Taastrup,
mail: trine.sogn@live.dk, mobil 2118 5026
Kirken den er et gammelt hus
(her vises strofe 1-3 af i alt 7 strofer)

Fredag d. 3. juni havde Sengeløse-Vennerne traditionen
tro i samarbejde med Plejecenteret inviteret til sommer/
grillfest.
Ligesom de foregående år
var det også i år en kæmpe
succes med ca. 90 fremmødte, beboere, pårørende og
andre interesseret.
Aftenen startede med, at centerleder Ulla Dedenroth bød
alle velkommen. Efterfølgende blev der serveret lækker
velsmagende grillmad, som
Sengeløse-Vennerne havde
stået for. Bagefter spillede
Halfdanskerne dejligt musik,
imens vi sad og nød solen

med kaffen og hjemmelavet
islagkage. Der blev danset og
sunget under åben himmel.
Der var lotteri med flotte
gevinster, som var sponseret
af Steinbachs installationsforretning og JP planter samt
Dagli´brugsen.
Overskuddet vil gå til en
dejlig tur med beboerne på
Sengeløse plejecenter.
På vegne af Sengeløse Plejecenter takker vi for endnu en
mindeværdig fest.
Jeanett Kramer & Inis Johansen
Aktivitetesmedarbejdere
Sengeløse Plejecenter
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1
Kirken den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde;
tårne fuldmange sank i grus,
klokker end kime og kalde,
kalde på gammel og på ung,
mest dog på sjælen træt og tung,
syg for den evige hvile.
2
Himlenes Gud vist ej bebor
huse, som hænder mon bygge,
arke-paulunet1 var på jord
kun af hans tempel en skygge;
dog sig en bolig underfuld
bygged han selv af støv og muld,
rejste af gruset i nåde.
3
Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.
N.F.S. Grundtvig 1836 og 1853.
Jf. nr. 329.
1
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