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Borgermøde om A 5 
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Sengeløse Cup 
 
 
 
 
 
 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

11.–13. april 
 

Deadline: 
 

2. april 2019 

Forhåbentlig lukker ”Costa del Sengeløse snart” 
Vandet stod højt på Ole Rømers Vej 

Ny affalds- 
ordning i 

vor kommune 

Trippendals Galge  
et rettersted  

for hele amtet 

Museums-cruise 
på Tisvilde  
Højskole    

I sidste uge meldte By-
rådet ud, at man havde 
besluttet at bruge 1.37 
millioner til tre speci-
fikke projekter i an-
lægsplanen 2019-1922 
 
Det ene projekt er af-
vanding mellem Ole 
Rømers Vej og Senge-
løse Mose, som jævn-
ligt har været plaget af  
oversvømmelser, når 
det har regnet kraftigt.  

Her er der afsat 
300.000 kr. til at ned-
grave en rørledning 
mellem Ole Rømers 
Vej og Sengeløse Mo-
se for at undgå over-
svømmelser. 
 
Projektet er planlagt til 
færdiggørelse i 1919, 
og med frigivelsen af  
pengene er første skridt 
nu taget. 
 

Vor fotograf Dennis 
Anthonsens ord: 
”Sengeløse nu med 
bølgen blå, dejligt at 
bo ved havet”. 
Efterfulgt af et  
”Nåårh nej”.  
 
Må forhåbentlig forbli-
ve en drøm, så vi har 
haft disse problemer 
med vandet for sidste 
gang. 
 

Foto Dennise Anthonsen 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                         6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                              3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Jacob Harris,                                                 2296 8999 
 

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, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Lørdag den 31. 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 festpladsen, og 

ved at ringe til John Jørgen-
sen 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.  
 
                    John Jørgensen 

Loppemarked 2019  

 

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

 

Art Brolægning 
 

v. Erik Wildenradt, 
Tlf.  43525917 

 

    wildenradt@msn.com 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil  
den 9 april i fritidshuset kl 19.00 
Der afholdes forårsafslutning den 29. april kl. 1300 
Tilmelding senest10 dage før .til Lonnie 22949140 eller 
Miriam 25177718 

      Tlf. 20 95 43 29  
 
 

 



 



På sociale medier kan følges 
en tiltagende debat om forun-
dersøgelsen til Ring 5 Syd. 
En debat, der kun vil tage til. 
I Sengeløse Kommunalfor-
ening har vi den holdning, at 
det er vores medlemmer, der 
selv forholder sig til væsent-
lige spørgsmål. 

 I Sengeløse har vi dagligt ca. 
4.400 gennemkørende biler, 
(trafiktælling gennemført af 
SKF i maj 2018). 
På en kommende firesporet 
motorvej (Ring 5 Syd) vest 
om Sengeløse vil der køre op 
mod 43.000 biler dagligt, 
(estimeret af Vejdirektoratet 
2018). 
En høj pris for at løse gen-
nemkørselsproblematikken! 
Ved møde i Landsby Lauge-
nes årlige fællesmøde med 
Michael Ziegler og udvalgs-
formænd den 06.03. 2019 
udtalte Michael Ziegler på 
min forespørgsel, at Høje 
Taastrup Kommune ingen 
alternativ løsning har på pro-
blemet. 
 
På samme møde oplyste Mi-
chael Ziegler, at han overve-
jer at afholde et Borgermøde 
om emnet. Og Michael Zieg-
ler er jo erklæret tilhænger af 
Ring 5 Syds gennemførelse. 
Bestyrelsen i SKF har været 
inviteret til ’Nej tak til Ring  
5 Syd’ møde i Greve. 

På mødet deltog også Greves 
Borgmester Pernille Beck-
mann, som forklarede, hvor-
for enige byråd i både Greve 
og Solrød Kommuner har 
sagt klart fra overfor gen-
nemførelse af Ring 5 Syd. 
 
Så for at få så nuanceret og 
grundig en oplysning til både 
tilhængere og modstandere, 
vil SKF invitere Kirsten Ny-
mann fra ’Nej tak til Ring 5 
Syd’ til Sengeløse, når borg-
mesterkontoret har meldt en 
dato ud. Og SKF vil opfordre 
alle Sengeløseborgere til at 
deltage i begge møder. 

Der er derfor god grund til at 
følge godt med i debatten. 
 
Per Hammel 
Formand  
Sengeløse  
Kommunalforening 
 

Velkommen til Sengeløse? 
(Bld. af motorvej ved Hirtshals) 

Ring 5 - et alvorligt dilemma! 
Hvad nu, lille by? 



  

REGERINGEN PLANLÆGGER  

NY MOTORVEJ 

GENNEM VORES KOMMUNER: 
HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, 
 GREVE, SOLRØD, KØGE 
ROSKILDE OG EGEDAL 

 

SIG NEJ 

NEJ TIL MERE STØJ 
NEJ TIL MERE CO2 

NEJ TIL MERE ØDELAGT NATUR 
 

KOM OG BLIV KLOGERE: 
BORGERMØDE I 

 SENGELØSE 
I SAMARBEJDE MED SENGELØSE KOMMUNALFORENING 

MED DELTAGELSE AF  
NEJ TIL RING 5 SYD OG FOLKETINGSMEDLEM  

MERETE SCHEELSBECK (C) 
 

DEN 7. APRIL KL 14.00 
SENGELØSEHALLEN, SPANGÅVEJ 9,  

SENGE LØSE 



 

 

 

30,-  

 

 

100,-  

 

100,-  





Høje-Taastrup kommune 
skal til at indføre ny affalds-
ordning. 
Det er dog ikke en opgave, 
som pludselig er kommet 
som et lyn fra en klar him-
mel. 
Vi har kendt udfordringen 
længe, men valgt at træde 
lidt vande på beslutningen 
og ladet andre kommuner gå 
forrest i udvikling og udrul-
ningen af nye affaldsordnin-
ger ud fra devisen, at alle 
kommuner ikke behøver at 
eksperimentere samtidigt. 
Det kan godt betale sig at 
lære af andres erfaringer, det 
har i hvert tilfælde været 
vores holdning. 
 
Folketingets krav 
Alle husstande i vores kom-
mune skal med i den nye 
affaldsordning, som handler 
om at øge sorteringen og 
genanvendelsen aA10,25 
husholdningsaffaldet, så mi-
nimum 50% genanvendes i 
2022 og dermed opfylder 
kravene i Folketingets res-
sourceplan. 
 
Nu drejer det sig ikke kun 
om at opfylde Folketingets 
krav, men det er faktisk en 
både god og nødvendig om-
lægning, som kommer hele 
Danmark og fremtidige ge-
nerationer til gode.  
Aktuelt helt i tråd med de 
udfordringer som vores 
mange dygtige unge menne-
sker, med 15-årige svenske 
Greta Thunberg i spidsen, 
påpeger, at der skal gøres 
noget radikalt ved, for at 
imødegå voldsomme klima-
forandringer.  
  
Borgerne har heldigvis stor 
forståelse for øget genan-
vendelse og vil erfarings-
mæssigt gerne medvirke, 
dog i forskelligt omfang. 
 
Hvad er det så, vi skal? 
Vi skal have udvidet vores 
nuværende indsamlingsord-
ning, hvor vi ud over hus-
holdningsaffald, kun’ ind-
samler papir og glas, til også 
at indsamle metal, plast og 
pap.  

Vi skal også finde en løs-
ning på indsamling af farligt 
affald. 
Alt i alt lyder det som en 
overkommelig opgave, men 
det bliver lidt kompliceret 
af, at vores husholdningsaf-
fald også skal sorteres i to 
adskilte slags affald. 
Der skal sorteres så mad/
bioaffald og restaffald sorte-
res hver for sig. 
  
Helt konkret foreslås der, at 
den nuværende affaldsord-
ning erstattes af en ordning, 
hvor affaldet indsamles via 
tre stk. 240 liter 2-
kammerbeholder, som sup-
pleres med, at der udleveres 
en mindre rød plasticboks 
(21 liter), som foruden bat-
terier og småt elektronik, 
tillige kan rumme andre 
former for farligt affald, 
f.eks. spraydåser, elspare-
pærer og emballage til di-
verse kemikalier.  
Det er planen, at der kun 
skal afhentes husholdnings-
affald hver 14. dag! 
Der indføres desuden fra-
sorteringspligt af papaffald.  
Der foreslås en ny frivillig 
ordning for haveboliger, 
hvor borgerne tilbydes end-
nu en 240 liter papbeholder. 
Alternativt skal borgerne 
bundte pappet eller lægge 
det i klare sække til indsam-
ling via storskraldsindsam-
lingen.  
Der vil fortsat være mulig-
hed for at aflevere pap på 
genbrugsstationen.  
Det foreslås, at storskrald-
sindsamling, haveaffalds-
ordning og genbrugspladsen 
fortsætter uforandret for 
både samlede bebyggelser 
og haveboliger. 
 
Nu kan affald jo indsamles 
og sorteres på flere forskelli-
ge måder. Kommunerne har 
i teorien metodefrihed til at 
indfri målsætningen. 
 
Man kunne hente rub og 
stup i en pærevælling, og så 
sortere affaldet centralt i en 
stor sorterecentral, eller man 
kan lave kildesortering, altså 
hos den enkelte borger. I 

praksis kan det nok kun lade 
sig gøre at nå målsætningen, 
hvis kommunen indfører 
kildesortering i stort om-
fang. Det er i hvert tilfælde 
det, Høje-Taastrup kommu-
ne har til hensigt at gøre. Vi 
sender derfor et udkast til 
nyt affaldsregulativ i høring 
hos borgerne.  
Det er et digert værk på ikke 
mindre end 81 sider, som 
helt sikkert, og med rette, vil 
skabe debat en rum tid mel-
lem vores aktive borgere. 
 
Høringen er faktisk allerede 
i gang og løber fra den 5. 
marts til 30. april, så har I 
en mening som skal høres, 
så kan I læse om høringen 
på www.htk.dk/hoering un-
der aktuelle høringer.  
Der kommer ikke et brev i 
postkassen eller meddelelse 
i E-Boks! 
 
Der er desuden inviteret til 
borgermøde torsdag den 
28. marts 2019 kl. 17-19 på 
rådhuset. 
 
Der vil man kunne stille 
spørgsmål og se de foreslåe-
de beholdere til haveboliger. 
Har det jeres interesse, så er 
det nu det sner!  

Kildesortering 
Det er bestemt ikke ligegyl-
digt, hvilken ordning vi væl-
ger, og det er ikke noget, 
man lige laver om igen. Den 
ordning og de skraldestati-
ver, vi har nu, har vi haft i 
over tredive år. 
Der er alene over 10.000 
haveboliger i kommunen, så 
det er ikke ligegyldigt hvor-
dan vi gør.  
Høje-Taastrup kommune har 
også et stort areal, så der 
bliver nogle transportafstan-
de og indsamlingsfrekven-
ser, (hvor tit) der skal med 
ind over beslutningerne. 
I vores store boligområder 
med karrebebyggelse, ind-
samles dagrenovationen via 
fælles containere. Alle ste-
der er der opsat containere 
til restaffald, papir og glas, 
og mange steder frasorteres 
allerede i dag tillige metal, 
plast og pap.  
I de områder er det således 
primært madaffald, der 
mangler containere til.  
Det foreslås, at indsamlings-
ordningen ændres, så der 
opstilles containere til alle 
affaldsfraktioner. 
 
I parcelhus og havekoloni 
områder er det mindre 

Ny affaldsordning 
Høringssvar senest 30. april og desuden borgermøde torsdag den 28. marts 2019, kl. 17-19 på rådhuset. 
Af Hugo Hammel, byrådsmedlem(A)  

Nuværende ordning 



mængder, så der kunne man, 
som tidligere nævnt overve-
je, enten at afhente al affald 
samlet, med den gamle type 
skraldebiler, og så sorterer 
centralt, eller om man skal 
lade folk sortere ved hus-
standen og så få det afhentet 
sjældnere, men så til gen-
gæld af biler, der er indrettet 
til de forskellige affaldsty-
per. 
Når man kildesorterer og 
kun vil afhente hushold-
ningsaffald hver 14. dag, 
skal der også tænkes på, at 
husholdningsaffald kommer 
til at lugte i varme perioder, 
så der kan vi ikke forsvare, 
at folk skal opbevare affal-
det for længe på egen bo-
pæl. Det skal der findes en 
løsning på! 
Plastik, pap, metal og glas 
lugter ikke, men fylder, og 
her skal der så udleveres 
flere beholdere til de for-
skellige typer affald. 
 
Hvordan i praksis? 
Hvis man forestiller sig, at 
vi bare til vores haveboliger 
skal udlevere over 10.000 X 
3 240 liters beholdere, plus 
de beholdere der skal inde-
holde farligt affald, ja og så 

lige de frivillige papbehol-
dere, så drejer det sig om 
rundt regnet 50.000 behol-
dere, men så har hver hus-
ejer også 4 beholdere på 240 
liter og en lille beholder på 
21 liter til rådighed. 
Det skulle det vel også rige-
ligt række til en normal fa-
milies behov, eller måske er 
vi ude i det, nogen nok ville 
betegne som ”over kill”.  
Det bliver i hvert tilfælde et 
”kønt” syn rundt omkring i 
de små landsbyer og villa-
kvarterer. 
Dertil kommer alle de be-
holdere, som folk selv skal 
have i lejlighederne for at 
undgå at bære hver enkelt 
stykke genbrugsaffald ned 
hver for sig.  
Selvfølgelig er der forslag 
om beholdere med flere 
sektioner i, men’ alligevel. 
På en parcelhusgrund er der 
plads til at have beholderne 
stående, det ser bare ud ad 
h. til, hvis de skal stå frem-
me, men i lejligheder har 
man ikke ubegrænset plads, 
så der skal man tænke an-
derledes. 
Genbrugsbøtterne skal også 
holdes rene af brugeren, så 
vi skal passe på, at miljøge-

vinsten ikke går op i øget 
vandforbrug og ukontroller-
bart miljøsvineri. 
  
Borgernes hørings input 
Ligeså skal man tænke på 
brændstof til indsamlingskø-
retøjerne. Måske skulle vi 
overveje eldrevne køretøjer 
til indsamlingen, så forure-
ning undgås. 
Det er nu ikke lige det, der 
er sendt i høring, så nøjes 
med at forholde jer til hørin-
gen om det nye regulativ. 
Men der skal lyde en klar 
opfordring til at få læst hø-
ringsudkastet i god tid, så I 
kan komme med jeres vigti-
ge input. 
 
Personligt ville jeg fore-
trække, at man byggede 
videre på den affaldsord-
ning, vi bruger nu, og så 
supplerede med nogle flere 
bøtter i affaldsstativer i stil 
med dem, vi har, men når vi 
skal sortere mad/bioaffald 
og restaffald hver for sig, er 
tiden nok løbet fra papir-
sække, og så skal der tænkes 
nyt.  
Måske kunne vores nuvæ-
rende stativer ombygges til 
opgaven. 

Vi skal i hvert tilfælde finde 
en ordning, som vi både kan 
holde ud at se på, og som 
fungerer i dagligt brug. Det 
skal også være en ordning, 
der er til at betale og samti-
dig miljømæssig forsvarlig. 
Det er komplekse pro-
blemstillinger,  
Ikke sandt!?  
Som nævnt er udkast til hus-
holdningsregulativ sendt i 
høring, så må vi se, hvad I 
byder ind med. Jeg vil glæ-
de mig til at læse jeres hø-
ringssvar, selv om det kom-
mer til at tage en rum tid at 
læse alle. 
 
Og hvem skal nu betale? 
Ja nok så vigtigt. Affalds-
ordningerne er forbrugsfi-
nansierede, så husk, at det er 
jer borgere, der i den sidste 
ende kommer til at betale 
gildet, så er det væsentligt, 
at affaldsordningen bliver, 
som I vil have det.  
Kommunen vil i første om-
gang betale opstartsomkost-
ningerne til nyt materiel, 
som borgerne så senere, i en 
periode på f.eks. 10 år, beta-
ler tilbage via renovations-
afgiften. 
 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



H.C. Andersen skrev: ”Det er 
liv at rejse.” I dag er dette 
citat omskrevet til det mere 
mundrette: ”At rejse er at 
leve”. For mange af os, der 
rejser frivilligt og for fornø-
jelsens skyld, er det sandt. 

Men hvorfor? Svarene er 
mange. For min kone Lise og 
mig er god gammeldags nys-
gerrighed en væsentlig årsag. 
I min familie har vi et motto. 
”Vi skal ikke eje verden, 
men vi vil så gerne se den”. 

Rejser kan både være dan-
nende og uddannende. De 
kan også være bare være 
afslappende og underholden-
de. Men det ene udelukker 
ikke det andet. Vi er til begge 
dele og har indset, at for os 
duer det ene ikke uden det 
andet. Kultur og natur er de 
bestemmende faktorer, når vi 
rejser. 
 
I år har vi lige besøgt Thai-
land igen og atter boet i Hua-
Hin godt 200 km syd for 
Bangkok. Vejret var pragt-
fuldt med solskin og 32-37 
grader om dagen og 19-22 
grader om natten. Godt en 
times kørsel syd for Hua-Hin 
ligger nationalparken Khao 
Sam Roi Yot. Navnets første 
ord Khao betyder hule eller 
grotte og viser, at det speciel-
le ved denne nationalpark er 
de mange huler, grotter og 
ovne naturen har skabt netop 
der. Tre af disse huler er 
blevet udbygget til massetu-
rismens besøg. Parken er 
mange steder meget smuk og 
ligger i et tyndt befolket om-
råde, hvor de mange maleri-
ske nederoderede bjerge og 
klippemassiver gør området 
mindre egnet til agerbrug og 
skovdrift. Der er i stedet en 
del kvægdrift i området. Tu-
risternes yndlingssteder er de 
tre udbyggede strandområ-
der, der byder sig til med 
brede, rene og hvide bade-
strande, snesevis af strandba-
rer og endnu flere kiosker og 

boder. De falbyder alskens 
skidt og skrammel samt 
junkfood ad libitum. Der er 
også få gode restauranter. 
Prisniveauet på disse strande 
er meget højt. De ligner alle 
de andre turistfælder man 
møder i alle varme lande 
med en udbygget turistindu-
stri. 
 
Floden 
I parkens sydligste ende fin-
des en næsten helt overset 
perle. Det er en lille flod, og 
det er sejlturen på den, der 
for tredje gang har lokket os 
til Khao Sam Roi Yot. Det er 
parkens eneste flod. Den 
dannes af bække og små elve 
i bjergene. Disse små vand-
løb samles i lavlandet til en 
flod, som løber ned i en bred 
dal, hvor den flyder gennem 
et stort vådområde, der på 
grund det ret kraftige tide-
vand kun giver livsbetingel-
ser for den flora og fauna, 
der er tilpasset den evige 
vekslen mellem salt- og 
ferskvand. Det er altså et 
område med mangroveplan-
ter. De sidste ca. syv km af 
flodens løb er med uddybnin-
ger, udretninger og inddæm-
ninger gjort sejlbar for større 
både. Ved udløbet ligger et 
lille fiskerleje med en havn, 
der med store og solide mo-
ler beskytter det lille sam-
fund mod de voldsomme 
storme, som jævnligt rammer 
denne kyst ud mod Thailand 
Bugten. 

Rejsebrev fra Thailand. 

Nationalparken Khao Sam Roi Yot. 



Fiskerlejet 
Fiskerlejet giver bestemt ikke 
indtryk af, at beboerne lever i 
stor materiel velstand. Dog 
står der på de bedste og 
smukkeste grunde fem til seks 
store flotte villaer, som oser 
langt væk af ny rigdom. Når 
jeg ser disse dejlige huse, 
tænker jeg, at der bor byens 
kvotekonger. Altså de fiske-
skippere, der kvit og frit udlå-
ner deres private sommerhuse 
til landets statsminister, og 
som fylder godt med penge i 
ministerens private fonde for 
velgørenhed. Således kan de 
vække den politiske leders 
opmærksomhed og håbe på 
statslig velvillighed, når fi-
skeriets love og regler skal 
udvikles og administreres. 
Uha! Desværre er Thailand jo 
fanget i et altødelæggende 

spin af korruption og nepotis-
me. Godt at jeg bor i Dan-
mark. Noget sådant er heldig-
vis helt utænkeligt hos os. 
 
Besøg i Nationalparken 
Den bedste måde at arrangere 
et besøg i parken og en sejltur 
på floden er at gøre det selv. 
Det er heldigvis meget enkelt, 
hvis man er i Hua-Hin. Natur-
ligvis skal man undersøge 
mulighederne og beslutte, 

hvad man ønsker at se. Som 
altid er det billigere per per-
son, hvis man er flere om at 
dele udgifterne. Man skal 
indhente et par tilbud på taxi-
kørsel. Består gruppen af fire 
personer, kan man nøjes med 
en familiebil i den lille mel-
lemklasse. Man skal bruge 
fem til seks timer til udflug-
ten, og der skal køres op mod 
150 km. Man skal gøre det 
helt klart, hvor man vil hen, 
og hvad man ønsker at se. 
Hvis man vil sejle på floden, 
skal man bede chaufføren om 
at køre til Khao Daeng Canal 
Trip. Man skal også gøre det 
klart, at man ikke er interesse-
ret i butiksbesøg eller virk-
somhedsbesøg, hvis eneste 
formål er, at forskellige for-
retningsfolk kan forsøge at 
prange påståede ædelstene, 
smykker, tøj, briller eller no-
get helt fjerde på selskabet. 
En sådan taxitur kan man 
købe for ca. 600 kr. Det ko-
ster 40 kr. for en voksenbillet 
til parken, og båden koster 
100 kr. for en tur. Det er skip-
pers løn, som deles mellem 
passagererne. Der kan være 
op til ti personer. Så ca. 215 
kr. koster det per person. Om 
sommeren er det billigere. 
Husk altid at lægge mindst 10 
% til for betjening. De folk 
tjener meget lidt, og de lever 
ofte fra hånden til munden. 
 
Sejlturen på Floden 
For mig er turens højdepunkt 
sejladsen på floden. Bådebro-
en, hvor man begynder og 
slutter rundfarten, ligger midt 
på den strækning, man skal 
sejle. Først går det op ad flo-
den, så langt man kan sejle. 
Så vender skipper og sejler 
hele strækningen helt ud til 
havet. Hvis bølgerne på søen 
er voldsomme, vender skipper 
båden i havnen. Ellers bliver 
man sejlet helt ud på havet, 
før båden vender og sejler 
tilbage til bådebroen. Det hele 
tager mellem halvanden og to 
timer. Det meste af turen går 
det gennem mangroveskoven, 
og det er en oplevelse. Træer-

ne står på stylter. Det er luft-
fyldte rødder, som er en til to 
meter lange. De fleste træer, 
buske og urter finder man kun 
i mangrover. Fuglelivet er 
også specielt. Naturligvis er 
der mange vadefugle og andre 
med levested i eller på vand. 
På flere strækninger er der 
dyndspringere under bevoks-
ningerne og i vandkanten. 
Disse fisk er en overgangs-
form mellem vand- og land-
dyr. Deres udvikling gik i stå 
helt tilbage i den periode, 
hvor hvirveldyrene gik fra 
livet i havet til livet på land. 
Deres forreste finner er også 
forben, og øjnene sidder oven 
på hovedet som på en frø. Der 
er slanger som overalt i Thai-
land. Desværre har vi endnu 
ikke på de tre ture i denne 
nationalpark set nogen. I og 
langs mudderbankerne lever 
flere arter af muslinger og 
østers. Der er så mange, at et 
par familier lever af at ind-
samle disse skaldyr. Skipper 
fortæller, at der ikke længere 
er krokodiller i floden. Men 
der er varaner. To gange går 
turen under broen, hvor kyst-
vejen går. Under den bro bor 
en meget stor varan, som fin-
der sin føde i fiskerihavnen, 
hvor de også renser fisk. Den 
ligner sin fætter Komodova-
ranen fra Indonesien, men 
den er mindre. Klippeformati-
onerne langs floden er fanta-
stiske. Et sted ligner klipper-
ne en kæmpestor krokodille 
på højkant, og et andet sted i 

et hak ind i klippen danner 
stenene et lille, men meget 
vellignende abeansigt. Ved 
bådebroen ligger en lille bar. 
Der kan man efter sejlturen 
genoprette væskebalancen. 
Hvis de ikke har koldt øl, når 
man kommer, kan man blinke 
indforstået til bartenderen. 
For ti kr. stykket henter han 
på motorcykel kolde øller hos 
den nærliggende købmand. 
Bag baren ligger to store og 
meget smukke templer. Sær-
ligt det gamle er imponerende 
flot udsmykket. Det fortjener 
opmærksomhed, da det er 
kunsthåndværk i verdensklas-
se. Efter bådturen kan man 
bede chaufføren om at køre 
op på Khao Daeng Viewpo-
int. Det ligger blot et par km 
derfra. Oppe fra toppen af det 
lille bjerg kan man i klart vejr 
nyde udsigten over national-
parken og havet. På hjemtu-
ren kan man blive kørt gen-
nem ”rejemarkerne”. Det ser 
mærkeligt ud. Mange af de 
rejer, der spises i Thailand, 
kommer fra ferskvand. Umid-
delbart ligner disse rejedam-
me rismarker, men de er over-
hængt med net, for at holde 
fuglene væk. Det er en ople-
velsesrig og dejlig tur. Den 
kan mod en merpris forlæn-
ges med huletur og strandop-
hold. Hvis du tager på den 
tur, så husk myggespray. 
 

Niels E. Larsen  



Kong Christians Danske 
Lov af 1683 ændrede me-
get ved Danmarks love. 
Først og fremmest var 
lovene blevet koordineret, 
så loven var den samme 
over hele landet. De nye 
ordninger bragte også en 
professionalisering af hele 
retsvæsenet med sig. Men 
Danske Lov betød ikke en 
lempelse af de gamle gru-
somme straffelove. De 
fortsatte uanfægtet, og 
eksekveringen af de man-
ge brutale og blodige hen-
rettelser tiltrak altid store 
mængder tilskuere, som så 
kunne hengive sig til den 
helt store skadefryd med 
en lille varmende bekræf-
telse af, at opnår man ikke 
egen lykke, er andres 
ulykke ikke at foragte.  
 
Mange tog deres børn 
med til henrettelserne. Så 
kunne de rædselsslagne 
børn ved selvsyn konstate-
re, hvor stor Guds retfær-
dige vrede var, når sam-
fundets lille selvudråbte 
elite i netop Guds navn 
gennemførte disse afstum-
pede og sygeligt sadistiske 
torturscener mod disse 
samfundets få forbrydere 
og de mange, som af fattig 
nød eller rædsel for total 
udstødelse havde brudt 
loven. Mange af forældre-
ne smurte blod fra de hen-
rettede på deres børn. Det 
skulle modvirke, at børne-
ne senere selv skulle ende 
på skafottet.  

Bødlerne. 
Bødlerne var tilsyneladen-
de en besværlig gruppe at 
arbejde med for myndig-
hederne. De var tilsynela-
dende gode til at fedte 
egne udgifter til arbejdet 
af på kunderne, altså ret-
terne, selv om udgifterne 
var indeholdt som en del 
af bøddelens meget høje 
takster for ydelsen. I hvert 
fald følte den enevældige 
konge, Christian den 5., 
sig i 1698 foranlediget til 
at udsende en kongelig 
forordning, og en sådan 
var jo lov, og kunne der-
for ikke modsiges. Denne 
forordning blev fremsendt 
til alle herreds- og birke-
ting. I sin tilrettevisende 
skrivelse fastslog kongen, 
at bøddelen selv skulle 

vedligeholde sine instru-
menter. Brevets oprems-
ning af disse giver et gru-
opvækkende kig ind i 
hvilke værktøjer og instru-
menter bøddelen i sam-
fundets tjeneste brugte for 
med sit blodige hånd-
værks resultater at opnå 
retfærdighedens sejr. Li-
sten omfatter gryder eller 
kedler, tænger, brænde-
mærker, blokke, økser, 
pæle, stejler, søm, sluffer 
med tilhørende heste, 
strikker og andre deslige 
instrumenter.  
Et andet sted i forordnin-
gen fra 1698 meddelte 
kongen, hvilke takster, der 
skulle betales for bødlens 
og hans folks tjenester. 
Det var i datiden særdeles 
godt betalt. Prislisten som 

følger: For hoved med 
sværd at afhugge: 10 rigs-
daler (rdl). For hoved med 
økse at afhugge: 8 rdl. For 
en hånd eller finger at af-
hugge: 4 rdl. For et hoved 
og en hånd at sætte på 
stejle: For hver 2 rdl. 
Samlet 4 rdl. For at hæn-
ge: 10 rdl. For en af gal-
gen at nedtage: 4 rdl. For 
en hel krop at lægge på 
stejle og hjul: 7 rdl. For at 
slå arme og ben i stykker 
og lægge på stejle: 14 rdl. 
For en krop at nedgrave i 
jorden: 3 rdl. For en død 
krop at udføre af by: 2 rdl. 
For at partere og lægge på 
stejle: 12 rdl. For hvert 
kneb med gloende tænger: 
2 rdl. For at brændemær-
ke: 4 rdl. For kagstryg-
ning: 5 rdl. For at piske ud 

Sengeløse Gammelt Nyt  

Trippendals Galge.  
Gennem de sidste godt 100 år af sit virke fra 1577 til landbo- og landbrugsreformerne var indført i tiden lige 
efter år 1800, var Trippendals Galge blevet rettersted for hele København Amt, der var blevet grundlagt som 
en del af Christian d. 5. administrative fornyelser. Det medførte, at retterstedets aktivitetsniveau steg vold-
somt.  

Forny havemiljøet 
med belægningssten og fliser fra 
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af byen: 7 rdl. For at udvise 
af byen og af herredet: 4 
rdl. For at brænde en krop: 
10 rdl. For at skrive forbry-
derens navn på galgen: 2 
rdl.  
 
I dag virker datidens straffe 
både unødigt brutale, og 
lovene forekommer os at 
være næsten helt uden lig-
hed og retfærdighed. Særlig 
de mange sager mod ugifte 
kvinder, der var blevet gra-
vide og som fødte i dølgs-
mål, hvorefter de ombragte 
det nyfødte barn, har vakt 
stor interesse blandt histori-
kere. Disse kvinder blev 
rutinemæssigt dømt til dø-
den ved halshugning. Det 
mest interessante og uhyg-
gelige ved disse sager er 
kvindernes helt umulige 
situation som ugifte mødre. 
De blev totalt udelukket fra 
samfundet og kirken. De 
blev helt bogstaveligt for-
vist til vejen med deres 
”uægte horeunge”. Begge 
var dømt til sult, nød og 
snarlig død. Folk turde ikke 
hjælpe dem af frygt for bå-

de præst og herredsfoged. 
Kun ganske få blev optaget 
blandt de udstødte og ære-
løse. Det var bøddelen og 
hans folk samt andre ud-
stødte, der måtte forsøge at 
overleve ved at udføre ar-
bejde, som andre ikke turde 
eller ville. Flå selvdøde dyr, 
kadaverslagtning og lignen-
de. Når alt andet svigtede, 
var de henvist til kriminali-
tet. Det var en sådan skæb-
ne, disse yngre kvinder for 
alt i verden ville undgå. 
Netop to sådanne sager fra 
Trippendals Galges sidste 
tid er blevet meget kendte.  
 
Kirsten Svendsdatters 
endeligt  
Sagen mod Kirsten stam-
mer fra landsbyen Søsum 
ved Stenløse, og fandt sted 
i 1765. Den dengang 27-
årige ugifte tjenestepige 
Kirsten Svendsdatter var 
blevet besvangret af sin 
arbejdsgiver, bonde og un-
derfoged i Søsum. Det var 
sket ved et løssluppent fa-
stelavnsgilde omkring fa-
stelavns søndag, som faldt 

på d. 17. februar det år. Kir-
sten nægtede stejlt at være 
gravid og fandt en ny plads 
som tjenestepige hos præ-
stenfamilien i Slagslunde 
og Ganløse sogne. Her be-
nægtede hun stadig sin gra-
viditet.  
Hun nedkom i dølgsmål og 
ombragte straks sit nyfødte 
barn. Naturligvis blev det 
opdaget med det samme, og 
både Kirsten, den udlagte 
barnefader Mogens Søren-
sen og den lokale smed Pe-
der Christiansen blev an-
holdt. Kirsten blev tiltalt for 
at føde i dølgsmål og for at 
have dræbt sit barn. De to 
mænd blev sigtet for at ha-
ve forsøgt fosterfordrivelse 
på Kirsten.  
Både bonden og smeden 
sad begge fængslet som 
arbejdsslaver i flere måne-
der, før tiltalen blev frafal-
det. Kirsten blev dømt til 
døden ved halshugning med 
økse. Derefter skulle hen-
des hoved sættes på stage. 
At det skulle foregå med 
økse var ekstra slemt for 
Kirsten, for så var hun ære-
løs og kunne ikke begraves 
i indviet jord, hvilket efter 
datidens troslære fjernede 
hendes mulighed for hinsi-
des at bede Vorherre om 
nåde og muligvis få den. I 
stedet ville rakkerknægtene 
blot kaste hendes jordiske 
rester i et hul ved selve ret-
terstedet og derefter skubbe 
lidt jord i hullet. Kirsten fik 

hjælp til at anke til højeste-
ret, men den stadfæstede 
birkerettens dom. 
Venlige folk hjalp hende 
med at søge benådning eller 
i det mindste strafnedsæt-
telse hos Kong Christian d. 
7. Han behandlede sagen 
den 22. maj 1767. Kongen 
viste mildhed. Det eneste 
han ændrede, var dog hvil-
ket redskab bøddelen skulle 
bruge ved halshugningen. 
Han befalede brug af et 
sværd. Dermed var Kirsten 
ikke mere æreløs og kunne 
derfor ”begraves udi kirke-
gård”, som kongen skrev. 
Dog uden ceremoni. Hen-
rettelsen af Kirsten Svends-
datter fandt sted d. 4. juni 
1767 ved Trippendals Gal-
ge. Historikeren Jens Al-
lerslev beskriver hele denne 
sag over 62 sider. Skriftet 
er udkommet på Stenløse 
Lokalarkiv i 2016 under 
titlen ”En Bondeaffære”.  
 
Den sidste henrettelse ved 
Trippendals Galge 
Herstedøster kirkebog be-
retter ud for datoen 3. marts 
1791 om den sidste henret-
telse ved Trappendals Gal-
ge. Henrettelsen var ekse-
kveringen af dommen over 
den ugifte Inger Olsdatter. 
Hun var født i Skåne og var 
flyttet til Danmark og hav-
de arbejdet som tjenestepi-
ge i Gentofte. Inger var i 20
-erne og var blevet gravid. 
Hun havde skjult sin gravi-



ditet og havde født sit barn 
i dølgsmål. Derefter havde 
hun dræbt det og søgt at 
skjule det. Men det blev 
opdaget og unge Inger 
blev anholdt, fængslet, 
sigtet og ført for retten. 
Den dømte hende til dø-
den ved halshugning med 
økse. Efter afhugningen 
skulle hendes hoved sæt-
tes på en stage. Eksekve-
ringen skulle ske ved Trip-
pendals Galge. Efter 
domsafsigelsen fik Inger 
hjælp til at ansøge kongen 
om benådning eller straf-
nedsættelse. Både barnefa-
deren og Inger blev benå-
det, og et sendebud blev 
sendt mod Trippendals 
Galge. Men han kom for 
sent. Da han red ind, var 
bøddelens økse faldet og 
stakkels Ingers hoved var 
sat på en stage. 
 
En sidste ubehagelig hil-
sen fra Trippendals Gal-
ge 
I 1933 besluttede staten, at 
datidens mangelfulde og 
svage sendenet for radio-

kommunikation i Dan-
mark skulle udbygges med 
en radiostation, som skulle 
bygges ved Herstedvester. 

For ca. 40 år siden var den 
blevet overhalet af nyere 
teknologi, og den blev 

derfor nedtaget. Vi, der 
også dengang boede her 
på vestegnen, husker den 
som en lille gruppe meget 

høje trætårne opbygget i 
gitterkonstruktion. Øverst 
var monteret en halv snes 
store røde advarselslys for 
at varsko flytrafikken.  
Ved de indledende ud-
gravninger til byggeriet af 
den nye radiostation stødte 
bygningsfolkene på gruber 
med adskillige menneske-
knogler i spredt uorden.  
 
Arkæologer blev tilkaldt, 
og de kunne hurtigt kon-
statere, at det var de jordi-
ske rester af de henrettede 
fra Trippendals Galge, der 
var fundet. Skeletdelene 
blev omhyggeligt samlet 
ind og bragt til Panumin-
stituttet ved København 
Universitet, hvor de i dag 
indgår i retsmedicinens 
historiske samlinger. 
 

Galgebakken i Alberts-
lund  
I begyndelsen af 1970-
erne opførte Vridsløselille 
Andelsboligforening et 
stort boligbyggeri på syd-
siden af Gl. Landevej lige 
overfor det gamle retter-
sted Trippendals Galge. 
Kommunalbestyrelsen i 
Albertslund besluttede at 
give det nye bykvarter 
navn efter stedets histori-
ske funktion. De valgte 
navnet Galgebakken. I 
mine ører er det et hæsligt 
navn, men Galgebakkens 
mange beboere og borger-
ne i Albertslund har tilsy-
neladende uden problemer 
vænnet sig til det. De bru-
ger det helt naturligt. 
 
Sådan går det ikke altid. I 
vores hovedstads ældste 
del, den gamle middelal-
derby, er de to gader Nør-
regade og Købmagergade 
forbundet af et stræde. Det 
hed Skidenstræde. I Mid-
delalderen og op gennem 
Renæssancen var navnet 
ikke et problem. Men ef-
terhånden som hårdt til-
trængte moderniseringer 
og nødvendige renoverin-
ger på alle måder løftede 
latinerkvarterets niveau, 
faldt det latrinære navn 
kvarterets beboere for bry-
stet. De anmodede byens 
vise Borgerrepræsentation 
om at få et andet navn, 
som ikke vækkede ubeha-
gelige forestillinger hos 
folk.  
Det fik de. I dag kender vi 
det gamle Skidenstræde 
som Krystalgade.  
 

Niels E. Larsen 

 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 



Den 15. marts oprandt endelig 
dagen, hvor Kroppedal Muse-
um kunne åbne den længe 
ventede udstilling om vikin-
gerne. Det skete med en må-
neds forsinkelse. Men det gjor-
de ikke noget, for den, der 
venter på noget godt, venter 
ikke forgæves. Vejret på åb-
ningsdagen var elendigt med 
tiltagende trøstesløs regn. Alt-
så rigtigt museumsvejr. Frem-
mødet var da også imponeren-
de. Flere hundrede kulturelt 
interesserede mennesker havde 
trodset vejrligets tristesse og 
fundet vej til Kroppedal Muse-
um i Vridsløsemagle. 

Udstillingen er både infor-
mativ og tankevækkende. 
Museet har valgt titlen ”Hver 
Dag en Kamp” med undertitlen 
”En Fortælling om mennesket i 
Vikingetiden”. Titlerne er me-
get dækkende for det museet 
præsenterer. Vikingetiden er jo 
som bekendt eftertidens beteg-
nelse for perioden fra år 793 til 
år 1066. Den varede 273 år. 
Museets folk har valgt 800-
tallet, altså rundt regnet de 
første 100 år af perioden som 
fokusområde for formidlingen. 
Museet definerer yderligere et 
ønske om at fortælle os histori-
er om almindelige menneskers 
liv med udgangspunkt i vores 
lokalområde og i videre for-
stand i vores landsdel. Hoved-
historierne er om almuens kor-
te og slidsomme liv i en urolig 
og stærkt voldsdomineret peri-
ode af vores historie. Uden at 
glemme Vikingetidens over-
ordnede historiske rammer er 
det lykkedes udstillerne at 
belyse livets gang og betingel-
ser i den første vikingetid.  

Kroppedal Museum følger 
med tiden. Ud over de viden-
skabeligt funderede kendsger-
ninger om livet i Vikingetiden 
har personalet inddraget fiktive 
elementer i udstillingen. Det er 
gjort i streng overensstemmel-
se med datidens historiske 
ramme. Derfor er det gjort 
rigtigt, og museet falder aldrig 
for fristelsen til poppet tivoli-
sering.  
Denne nye trend i museernes 
formidling iklæder fortidens 
folk kød og blod, så de frem-
står som levende og vedkom-
mende mennesker. Det tiltaler 
de fleste af os, ikke mindst de 
helt unge og de yngste. 

Ethvert arbejde skal jo bedøm-
mes ud fra de rammer, der 
styrede tilblivelsen af produk-
tet. ”Hver Dag en Kamp” er 
skabt på et lille budget, og de 
fysiske rammer er kun det lille 
udstillingsområde på den gam-
le gård, Kroppedal. Set ud fra 
de præmisser har museets folk 
præsteret et fremragende styk-
ke arbejde.  

Jeg kan kun anbefale alle   
med historisk interesse at besø-
ge udstillingen. Den står i ca. 
et år. Man behøver ikke at 
vente på regnvejr. Området 
omkring Kroppedal er meget 
smukt i solskin. Så kan man jo 
også gå en tur ud og se tilbli-
velsen af den vikingebro, som 
skal forbinde Kroppedal Muse-
um i Vridsløsemagle med Vi-
kingelandsbyen i Risby. 

  Niels E. Larsen 

Vikinger på Kroppedal, se selv! 
”Hver dag en kamp - en fortælling om mennesket i 
vikingetiden,” hedder den nye udstilling, som Niels 
Larsen har besøgt og anmelder herunder. En underafdeling af SGIF Idræt 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     

  

       arkitekt, bygningskonstruktør, valuar      

Lørdag d. 9. marts/3-2019, 
blev der traditionen tro af-
holdt Sengeløse Cup I sam-
arbejdet med, Skousen Taa-
strup, i hallen.  
Sengeløse Cup 2019, 15 
hold deltog fordelt i en A, B 
og C række. Det var en god 
dag i Sengeløse Hallen. 
Alle kampene blev afviklet i 
god ro og orden. Den 
sportslige del var absolut i 
top, der blev spillet mange 
kampe på et niveau, vi ikke 
har set i mange år.   
C-rækken, her deltog 4 hold 
- blev vundet af TH Øl og 
vand over Bossard.  
B-rækken blev vundet af 
Skousen Taastrup med en 
finale sejr over Tømrerme-
ster Troels Hansen. 
A-rækken blev vundet af 
C.S.C Have & Anlæg over 
Frank P , efter en finale , 
hvor det var de 2 yngste 
hold der mødtes, kampen 
blev først afgjort i forlænget 
spilletid. Det var en hård 

dag på ”kontoret” , finali-
sterne i A-rækken var gen-
nem 7 kampe, før der kunne 
kåres en vinder. 
Ligesom i A-rækken, blev 
B-rækken først afgjort efter 
forlænget spilletid, hvilke 
vidner om en super spæn-
dende dag. 
Der var gavekort til alle 
vinderholdene fra Skousen 
Taastrup. 
Efter stævnet, var der sørget 
for mad fra Sengeløse Kro, 
hvor det deltog omkring 50 
spisende gæster. 
En stor tak til Sponsorerne, 
der igen i år var med til at 
hjælpe. Hovedsponsoren – 
Skousen Taastrup, Sengelø-
se Kro, Dagli’ Brugsen, 
Sengeløse Hallen’s Cafete-
ria.Tak til alle deltagerne – 
for en hyggelig dag. 
Endnu en gang tak til Skou-
sen Taastrup, samt de øvri-
ge sponsorer.  

Sengeløse Cup  -  
Sponsoreret af 



Hej, min lille ven, nu skal du bare høre: 
 
Der er vel ikke noget hyggeligere, end at stå ved gade-
kæret og se på ænderne. 
 
De snadrer rundt, snakker sammen eller skælder hinan-
den ud. Om foråret danner de par, og hunnen får travlt 
med at ruge æggene ud.  Det tager ca. fire uger!  Så er de 
der, de nuttede, gule små "både", der svømmer ivrigt 
omkring deres mor. Hos os kan de frit gå op og lægge 
sig i græsset, men inde i København, hvor der bor mas-
ser af ænder, ja, der kan det være vanskeligere at nå ned 
til de forskellige søer.  Nogle ænder har nemlig ruget ud, 
måske på et fladt tag - højt over byens larm! 
 

Så om foråret ser vi tit, 
at al trafik går i stå: for 
der kommer andemor 
med ni-ti ællinger - 
tværs over vejen for at 
komme ned til van-
det!  Det er et mor-
somt syn, kan du 
tro!  Ja, der blev endda 
lavet en turist-plakat, 
så turisterne kunne se, 
hvor dyrevenlige kø-
benhavnerne er! 
 
Jeg var som sædvanlig 
på sommerferie hos én 
af mine mange fastre, 

da jeg var ca. 12 år gammel.  Mit arbejde var bl.a. at fod-
re ænderne, hvilket jeg gjorde med stor glæde.  Snart 
klækkedes æggene, ællingerne kom ud - først lidt våde, 
men de tørrede hurtigt.  Nej, hvor var de nuttede 
 
 

Men snart var det tydeligt, 
at én af ællingerne ikke 
trivedes.  Den kom altid 
sidst til maden (de fik 
knust korn i kærnemælk), 
men den nåede aldrig frem, 
var svag, og blev trampet 
på af de andre!  "Den over-
lever ikke", sagde min fa-
ster! 
 
Men det kunne jeg ikke gå 
med til! Så den kom i en skotøjsæske, der stod på mit 
værelse. Den fik mad og vand - og den trivedes. 
Da jeg skulle rejse hjem, kom "Pipper", som jeg kaldte 
ham, med.  Låg på æsken med mange borede lufthuller. 
Således ankom han til vores hønsegård, hvor han stortri-
vedes blandt kyllingerne. 
Som tiden gik, viste det sig, at Pipper var en andrik (det 
er en han), og snart hed han "Rapper".  Møgforkælet var 
han - og utroligt tam! 
Jeg fik et chok, da jeg dagen før juleaften så ud ad vin-
duet fra vores køkken: 
Der hang "Rapper" - uden hoved - og blodet dryppede 
rødt ned i den hvide sne! 
 
Tænk, uden at spørge mig, havde det åbenbart hele ti 
den været meningen, at han skulle være vores juleand! 
Jeg spiste ikke andesteg, før jeg blev voksen! 
 
Men sov nu godt, min lille ven - og i morgen går du må-
ske ned og fodrer ænderne med lidt brød 
Knus fra farmor 
 

Knus og godnat 
 fra  farmor 

 

Farmor fortæller! 
En godnathistorie om ænder. 

 

Af  Lis Aagaard 
 
Der var vild begejstring alle 
vegne, da det forleden blev 
bekendtgjort, at Tour de 
France skal afholdes i DAN-
MARK! 
Cykelruten blev nøje beskre-
vet:  over Storebæltsbroen, 
videre over Fyn - og nu kom-
mer dagens clou - og dernæst 
gennem Vejle Fjord!  Det 
stod endda på fjernsynets 
streamer.  Jeg grinede, så jeg 
havde tårer i øjnene. 
Jeg fik vilde fantasibilleder 
frem.  Skulle der cykles med 
snorkler?  Eller med dykker- 
dragt? Våddragt? Ja, må-
ske  endda på vandcykler? 

 

Men, ak - allerede næste ud-
sendelse havde behørigt fjer-
net den morsomme fejl! 
Nå, men så to dage senere 
gik det løs igen: 
Det var Ældresagen som i 
TV-avisen beklagede sig 
over den ringe tid, der nu er  
afsat til ældreplejen! 
 "Ja, der er ikke engang tid 
til, at de ældre kan få klippet 
tæerne"! udbrød en indigne-
ret Hastrup!  
Igen kom smilehullerne i 
brug, for jeg så for mig, hvor-
dan ældre humpede rundt 
med store forbindinger om 
alle tåstumperne! 
Hvis Ældresagen altså fik 
deres vilje! Med tiden! 

Ja men, hvad kan man dog ikke støde på  - bl.a. i TV: 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

Tredje søndag i fasten 
24. marts kl. 15.00 
Gospelgudstjeneste med kon-
firmander 
Elisabeth Novrup Børch 
 

Midfaste 
31. marts kl. 10.00 
Johannesevangeliet 6, 1-15 
Elisabeth Novrup Børch 
 

Marias Bebudelse 
7. april kl. 10.00 
Lukasevangeliet 1, 26-38 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 

Palmesøndag 
14. april kl. 11.00 
Familiegudstjeneste med kir-
kespil 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Skærtorsdag 
18. april kl. 17.00 
Matthæusevangeliet 26, 17-30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 

Langfredag 
19. april kl. 15.00 
Musikgudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 

Påskedag 
21. april kl. 11.00 
Festgudstjeneste med trompet 
Markusevangeliet 16, 1-8 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 

Anden påskedag 
22. april kl. 10.00 
Bordgudstjeneste i sognegår-
den 
Lukasevangeliet 24, 13-35 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
 

Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 20. marts kl. 
13.30  
 
Onsdag den 10. april kl. 
13.30 
 

NB: Nærmere beskrivelse af 
påskens gudstjenester kom-
mer i næste udgave af Sen-
geløse Nyt. 

Påsken er den kristne kirkes vigtigste højtid. I hele påske-
ugen udfoldes en dramatisk fortælling, som handler om Gud 
og mennesker, om smerte og glæde, om liv, død og opstan-
delse. Som nogen af jer ved, var jeg i Israel i november 
2018, hvor jeg fik taget en masse billeder af de steder, hvor 
Jesus har været. Nedenfor skal påskeugens forløb fortælles i 
billeder.   
Ugen indledes med palmesøndag, så kommer skærtorsdag, 
dernæst langfredag, påskesøndag og til sidst 2. påskedag. 
Alle dage er der naturligvis gudstjeneste i kirken. Fra Naza-
reth i det nordlige Israel vandrer Jesus og hans 12 disciple 
gennem ørkenlandskaber til Jerusalem. Under sin vandring 
besøgte han de små landsbyer, som lå på strækningen. I én af 
landsbyerne møder han 10 spedalske, som alle bliver hel-
bredt. Man kan læse om det i Lukasevangeliet kapitel 17 
vers 11 – 19. 

Palmesøndag er påskens 1. helligdag 
Påskeugen indledes med indtoget i Jerusalem. Da Jesus efter 
ørkenvandringen nåede frem til Jerusalem, stod han først på 
Oliebjerget udenfor byen, hvorfra der er en fin udsigt. Ifølge 
Lukasevangeliet tog Jesus tit herud for at tilbringe natten, når 
han havde undervist i templet i Jerusalem om dagen. Billedet 
er taget inde fra Tårekirken, som den hedder. Kirken er byg-
get på Oliebjerget. Påskens dramatiske fortælling begynder 
her, da Jesus sammen med sine disciple rider ind gennem 
byporten på et æsel, som den Messias de gamle profeter hav-
de profeteret skulle komme for at frelse mennesket. Jesus 
græder over Jerusalem – det er derfor den hedder Tårekirken 
– fordi Jerusalems indbyggere ikke ved, hvad der tjener til 
deres fred. Jesus forudsiger Jerusalems ødelæggelse. Forud-
sigelsen går i opfyldelse, idet templet ødelægges i år 70. Man 
kan læse om indtoget i Lukasevangeliet kapitel 19 vers 28 – 
44.                                                                            fortsættes 
 

Indledning til påskeugen  
Påsken kort fortalt i billeder 

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 
gravermedhjael-
per@sengeloesekirke.dk 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via  
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.dk 
 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 

Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 
 

Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 
43 99 50 24 
 

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 



Påskeugens næste helligdag er skærtorsdag 

Dormitionsklosteret blev bygget på det sted, hvor Maria tilbrag-
te sin sidste nat. I kælderen er der en statue af den sovende Ma-
ria. Nadversalen ligger ved siden af. Det var her i nadversalen, 
at Jesus spiste sit sidste måltid sammen med sine disciple. Un-
der måltidet indstiftede han nadveren, som den kristne kirke 
fejrer under hver søndagsgudstjeneste. Under måltiden forud-
sagde Jesus, at én af hans disciple ville forråde ham. Dagen 
efter blev Jesus forrådt af Judas som mod betaling overgav Je-
sus til romerne, så de kunne arrestere ham. 

Efter skærtorsdag kommer langfredag  
Den langfredag er sorgens dag. 
Det var her Jesus blev arresteret, tortureret og til sidst 
korsfæstet. Besøger man gravkirken i Jerusalems gamle bydel, 
besøger man samtidigt Golgata, den høj, hvor Jesus blev kors-
fæstet. For efter traditionen skal kirken være bygget på netop 
dette sted. På billedet ser man et menneske, der knæler i et al-
terparti og sender en bøn til himmels. Bag alterpartiet kan man 
se nogle klipper. Det er her, Jesu kors har stået. Den knælende 
kan røre ved klippen, imens han beder. Da Jesus døde på korset, 
blev han taget ned, svøbt i et ligklæde og lagt til hvile i gravhu-
len. Efter den kristne forkyndelse var korsfæstelsen nødvendig, 
for ved at gå ind i døden satte Gud en grænse for døden, så den 
ikke længere ejer mennesket.  
 
Så kommer den store dag, som er påskedag 
Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse fra de døde med en fest-
gudstjeneste. På tredje dag opstanden fra de døde, som vi siger i 
trosbekendelsen. Det glædelige budskab om opstandelsen fra de 
døde må fejres over 2 dage. Sådan er det med glæden. Den må 
have sin plads. Derfor har vi gudstjeneste i kirken både påske-
dag og 2. påskedag. På billedet nedenfor ses gravkirken, som 
indeholder Jesu gravhule. Selve gravhulen kan ses på billede nr. 
2. Gravhulen står inde i selve kirken. 
Tre dage efter, at Jesus var blevet lagt i klippehulen, kom nogle 
kvinder til graven, og de fandt den tom. Ingen havde set opstan-
delsen, men senere trådte den opstandne Jesus lyslevende frem 
for disciplene. Opstandelsestroen, troen på et liv efter døden i 
det vi kalder Paradis er det, kristendommen vokser ud af. På 
grund af opstandelsesbudskabet bærer vi de døde ind i kirken 
og holder bisættelser og begravelser. Vi tror, at vore døde skal 
opstå til livet efter døden hos Gud og de andre mennesker, som 
er gået i forvejen. Mange var overbeviste om, at Jesus var den 
ventede Messias, Guds Søn, som Gud ville sende til mennesker 
for at frelse dem. Derfor kaldte de ham allerede, medens han  

levede, for "Kristus", som betyder "den salvede". Med tiden 
blev de, der var tilhængere af Kristus og troede på Jesus som 
Guds søn, også kaldt kristne. 
 
Kristne pilgrimme og turister strømmer til Jerusalem og alle de 
andre steder i Israel for at besøge de steder, hvor Jesus ifølge 
traditionen har været, hvor han f.eks. holdt sin berømte sidste 
nadver, hvor han blev korsfæstet, og hvor han opstod fra de 
døde. Der er så meget i påskens fortælling, som vi kan genken-
de os selv i. Og det er uanset, om man kommer fra Kina, Afrika 
eller Danmark. Der er venskab og fjendskab, troskab og forræ-
deri, smerte og glæde, liv og død og til sidst opstandelsens jub-
lende glæde. Man kan være i påskens fortælling, som den man 
er. Og når man først er trådt ind i fortællingen, blevet en del af 
den, ja, så får man nye øjne at se med. Så ser man livet og dø-
den på en lidt anden måde end før. Det hele får pludselig en ny 
mening, en ny dramatik, en ny skønhed. Man tænker: Det er 
meningen, at vort liv er sådan, som det er. Vi må derfor tage det 
på os. Det er det eneste, der er at gøre. Vort liv er vor skæbne 
på godt og ondt, det hele må med – både det gode og det onde. 
For det er sådan Gud har bestemt det. Det er den skæbne, Gud 
har tildelt os. Når bare vi ved, at det hele ender godt, kan vi 
bedre bære alt det tunge, alt det vi forbinder med det onde – 
smerten, sygdommen, døden. Uanset hvad og hvordan så er der 
altid lys forude. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Aftenen starter med 
fællesspisning kl. 18.30. Fra 
kl. 19.00 vil forfatter, 
journalist og politolog, Pia 
Fris Laneth, fortælle om 
Emma Gad, en usædvanlig 
kvinde, som levede i en 
tumultarisk tid fra 1851 til 
1921. Emma Gad spejlede sin 
tid. Hun var meget mere end 
borgerskabets stramtandede 
dirigent af takt og tone: 
dramatiker, en af de første 
kvindelige journalister og 
redaktører, førende medlem 
af Dansk Kvindesamfund og 
admiralinde. Elsket for sine 
lystspil om tidens store 
moralske samtaleemner – 
seksualitet, utroskab, uægte 
børn mv. Beundret for sine 

saloner, hvor samtidens 
radikale kunstnere og 
intellektuelle som Georg 
Brandes flokkedes sammen 
med erhvervslivets spyd-
spidser. Respekteret for sin 
ufattelige organisatoriske 
energi. Velkommen til en 
aften med takt og tone!  
Der er gratis adgang. 

Forfatteraften med Pia Fris Laneth  
tirsdag den 2. april kl. 18.30 



Onsdag den 10. april kl. 
10.00 inviteres børnehave-
børn, vuggestuebørn og 
hjemmegående børn til på-
skegudstjeneste i Sengeløse 
Kirke. Kan I mon tegne en 
fin fugl, der lige er kommet 
ud af sit æg, eller en solop-
gang i strålende farver? Så 
må I gerne tage den med i 
kirke, så jeg kan se dem. 
  
Zachary på 7 år har tegnet en 
fin regnbuefugl. Måske er 
den lige kommet ud af sit 
æg, ligesom Jesus kom ud af 
sin grav i stråledragt så klar 
som en morgenrød sol. 
 
Når vi mødes i kirken, skal 
vi blandt andet synge I Østen 
stiger solen op. Vi skal også 
synge Halleluja til salmen 
Opstanden er den Herre 
Krist. Og det må gerne 
kunne høres helt op i 
kirketårnet - hvor 
kirkenissen Hulda og 
klokkerne bor - og ud i hele 
Sengeløse. 
 

Efter gudstjenesten går vi 
over i sognegården og 
drikker saft og spiser 
påskeæg og frugt. For 
institutionsbørn og 
pædagoger og dagpleje er 
der tilmelding senest søndag 
den 7. april hos 
sognepræsten på tlf. 43 99 50 
24 eller på e-mail: 
LRAS@KM.DK. De 
hjemmegående børn med 
voksne kan blot møde op. 
 
Jeg glæder mig til at se jer! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Påskegudstjeneste for de 
mindste Vi mødes i Onsdagsklubben den 3. april kl. 18.00 i 

sognegården Landsbygaden 68. Vi nærmer os påsken, og 
derfor står aftenens menu på lammekølle med flødekartofler. 
Til aftenens traktement hører som altid et glas vin, en øl eller 
en vand, og efter maden er der kaffe og te med kage. 

Hele herligheden koster 75 kr., som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd og andre, som bor 
alene, som har lyst til at dele et måltid mad. Vi 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 Lonny på tlf. 
nr. 22 51 62 67. Hold dig ikke tilbage. Du vil blive taget godt 
imod af de mange søde mennesker.  

Teolog og professor Niels 
Christian Hvidt vil denne 
eftermiddag fortælle om 
den vesterlandske historie, 
der er gennemvævet af 
beretninger om mirakler. 
Der tales i dag om en øg-
ning af mirakuløse hændel-
ser i kristen sammenhæng. 
Fra alle dele af verden ind-
løber rapporter om græden-
de Mariastatuer, om børn, 
der får åbenbaringer, og 
om mirakuløse helbredelser 
af patienter, som lægerne 
ikke havde givet nogen 
chancer. Foredraget tager 
afsæt i, hvordan man i det 
hele taget forstår og define-
rer mirakler. Dernæst gives 
via billedkunsten et indblik 
i, hvor vigtige Bibelens 
underberetninger har været 

for vesterlandsk kulturhi-
storie. Til sidst skildres to 
til tre historier om menne-
sker, der har oplevet mirak-
ler i vores tid. Der er gratis 
adgang, og kirkebilen kø-
rer. 

Højskoleeftermiddag om 
mirakler. Onsdag den 27. 
marts kl. 14.30 

Café Sengeløse er en 
hyggelig og berigende brunch
-café for pensionister og 
andre interesserede. Café 
Sengeløse slår dørene op en 
fredag i måneden fra kl. 10.00
-12.00, og næste Café 
Sengeløse afholdes fredag d. 
12. april i sognegården. Vi 
indleder og afslutter altid 
formiddagen med fællessang 
fra Højskolesangbogen, som 
akkompagneres af kirkens 
organist Dmitri Egholm.  
Hver gang holder kirke- og 
kulturmedarbejder Maria 
Ditlev Rosenvinge et kort 
oplæg om et samfundsaktuelt 
emne, som danner rammen 
om en efterfølgende samtale 
rundt om bordet. Da vi 

befinder os på kristen grund, 
vil Maria desuden relatere 
dagens tema til det kristne 
trosgrundlag. I Café 
Sengeløse skal man ikke 
mene noget bestemt, alle er 
velkomne! Her får man 
mulighed for at give sit besyv 
med og få nogle gode snakke 
med andre lokale borgere.  
 
Tilmelding foregår som 
sædvanlig til Maria på e-mail: 
kirkekulturmedarbejder@s
engeloesekirke.dk eller på 
telefonnummer 21 37 07 33.  
Vel mødt til en hyggelig 
formiddag i fællesskabets og 
musikkens tegn! 
Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge  

Café Sengeløse 

Søndag den 14. april kl. 
11.00 holder vi en familie-
gudstjeneste i Sengeløse Kir-
ke. Gudstjenesten handler om 
dengang, Jesus red ind i Jeru-
salem på et æsel. Fortællin-
gen vil blive fortalt med et 
lille skuespil opført af mini-
konfirmanderne og æslet Bel-
la og hendes ven. Bella vil 
være med i kirken til spillet, 
imens hendes ven vil vente 
udenfor. 
Efter gudstjenesten er der 

mulighed for at klappe det 
søde æsel og få en lille 
ridetur. Gudstjenesten er for 
alle. Dog vil form og indhold 
blive fortalt under 
hensyntagen til, at der er en 
del børn i kirke. Kom i kirke 
alle børn i Sengeløse. Tag 
jeres forældre og 
bedsteforældre og søskende 
med. Alle er selvfølgelig 
velkomne til at deltage. Jeg 
glæder mig til at se jer! 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Familiegudstjeneste palmesøndag 
med æselridning og kirkespil 
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