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Ny tumlinge fodbold  
 

Bliv medejer af  
en kvie 

Valg til menigheds-
rådet er aflyst 

 
Børneidræt i  

Sengeløse aktiviteten 
 

Jazz på kroen 
 

Og meget mere 

Etablering af nye cykelstier og  
overgang ved Sengeløse 

I Sengeløse Kom-
munalforening 
(SKF), arbejder vi 
med trafiksikkerhe-
den, særligt for børn 
og bløde trafikanter. 
For 3 år siden etab-
leredes samarbejde 
med de andre 
Bylaug i HTK kom-
mune, igennem 
HTK Trafiksikker-
hedsudvalget. Her 
enedes man bl.a. om 
at sideordne priori-
teringen af de re-
spektive tiltag, 
Bylaugene anbefale-
de, så det blev mu-
ligt at gennemføre 
både små og større 

forbedringer, som 
der nu kom økonomi 
til det i HTK, uden 
at et stort projekt 
blokerede for andre 
gennemførelser. 
Og her var SKF´s 
anbefaling etable-
ring af cykelsti langs 
Ågesholmsvej og 
Ole Rømersvej samt 
bevogtet overgang 
på Cathrineberg-
vej ,højt på listen. 
Sengeløse har fået 
hele pakken.  
Udover de nævnte 
nyetableringer, er 
cykelstierne nyasfal-
terede fra Vadsby til 
Vridsløsemagle, og 

der er blevet langt 
bedre oversigt ved 
Bondehøjvejs rund-
kørslen, da der sam-
tidigt er fældet nogle 
store buske. Asfalt 
er blevet billigere på 
grund af faldende 
oliepriser, og det er 
en af årsagerne til at 
det kunne gennem-
føres. 
Ved Engbrinken er 
der tidligere etable-
ret forhøjet over-
gang. Denne er nu 
bemalet som fod-
gængerovergang, 
skiltet og belyst om 
morgenen. Det er 
meningen, at der 

skal etableres skole-
patrulje om morge-
nen. Så nu kan vi 
slet ikke få armene 
ned i Sengeløse 
Kommunalforening, 
af bar begejstring. 
Der mangler nu 
stykket fra rund-
kørslen ved Bonde-
højvej til Kohøjvej, 
så der bliver sam-
menhæng fra Mid-
tervej og Supercy-
kelstien fra Roskil-
de, og det vil vi så 
arbejde videre på. 

 
Per Hammel 

Sengeløse Kommunal-
forening 

Outdoor Games Sengeløses  
bronzealderhøje 

Program for  
Mandagsaftener 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Birthe Olesen,                                                2840 1130 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,                                            4371 3033 
 
Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

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

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Pensionistforening afholder  bankospil den 8/11 
og den 29/11 i Fritidshuset kl. 19.00. 
Den 31/10 kl. 14.00 vil Damernes Magasin komme for at 
sælge det sidste nye modetøj til damer. 

Lonnie Johannsen, Formand 

 

Generalforsamling i Sognegården 
Sengeløse kommunalforening afholder gene-
ralforsamling torsdag d. 3.11  
i Sognegården kl 19.30  
 
Vi arbejder med mange spændende emner til Sengeløse 
borgeres vel, og der er altid plads til nye medlemmer. Har 
du nogle emner du synes vi bør tage op, så kom og vær 
med. Ikke-medlemmer er også velkomne, men har ikke 
stemmeret. Foreningen er vært for en lille anretning.  
Vel mødt i Sognegården den 3/11 kl 19.30 .  

  
 Sengeløse Kommunalforening 

 

Savner du din kat?  
En halvstor kattekilling er gennem flere dage set løbe  
herreløs omkring på Midtervej. Pelsen er meleret sort/
gulligbrun og hvid.  
Katten virker meget tam og tillidsfuld.   

Vibeke tlf: 23473756   



Lige nu har du mulighed 
for at blive medlem af 
Høje-Taastrup Kogræsser
- og Naturplejeselskab. 
Til daglig kaldet Sengelø-
se Kogræssere. 
Foreningen køber 8 kalve 
om foråret, og i løbet af 
sommeren vokser de og 
bliver kvier. De går på 
Præstegårdsengen i Sen-
geløse, og de fleste med-
lemmer ejer en ¼ kvie, 
der i slagtet tilstand giver 
ca. 50 kg. Superlækkert 
oksekød. Årligt medlems-
kontingent er ca. 3.000 
kr. 
Som medlem skal man  
tilse køerne en gang om 

måneden. Og så er der 
normalt to arbejdsdage. 
Hver på et par time, hvor 
vi klargør engen og ryd-
der op. Det er faktisk 
hyggeligt at besøge dyre-
ne, særligt hvis man har 
børn med. Man ser efter, 
om køerne har det godt, 
om hegnene er i orden og 
om det automatiske van-
dingsanlæg fungerer.  
Kalvene ankommer til 
engen i maj måned og 
bliver afhentet til slagt-
ning i oktober måned. 
Sidst i oktober er der så 
de ca. 50 kg. kød. Alt er 
pakket i plasticposer med 
tydelig afmærkning, der 

klart viser pakkens ind-
hold. 
Du kan naturligvis købe 
oksekød billigere på til-
bud. Men bare ikke af den 
kvalitet, som du får her. 
Dertil får du både lidt 
motion og gode naturop-
levelser, og så kan du 
spise dit kød med be-

vidstheden om, at disse 
dyr levede et godt og na-
turligt liv. Det er simpelt-
hen super smagfuldt kød.  
 
Har du lyst til at høre me-
re om foreningen eller 
blive medlem, så kontakt 
formanden Niels Larsen 
tlf. 43996608 

Angus kvier - Nu kan du blive medejer af en kvie! 



 



Sengeløse Kommunalfor-
ening har d. 28. september 
været i grusgraven ved 
Kohøjvej, hvor Salem Buur, 
fra Virum, der er initiativta-
ger til Outdoor Games, frem-
viste området og fortalte om 
fremtidsplaner. Dagen efter 
var vi der igen, da et firma-
event skulle afvikles, så vi 
kunne se, hvordan det foregår 
i praksis. 
Salem Buur har opnået en 
midlertidig tilladelse til at 
afprøve events, i 6 uger eller 
21 weekender. I prospektet 
for aktiviteterne står der, at 
området ønskes anvendt til 
friluftsaktiviteter som rolle-
spil, teambuilding, hundetræ-
ning, bueskydning, drone-
flyvning med målskydning 
og andre aktiviteter for priva-
te og firmaer. Det lyder jo 
fint, og Plan og Miljø samt 
Sengeløse Kommunalfor-
ening har tidligere sagt god 
for projektet. 
Men der er nok noget i pro-
spektet, der har været pakket 
godt ind, Outdoor MilitærGa-
mes. Nu kan det ses og især 
høres for fuld udblæsning. 
Det har været en øjenåbner, 
at excentrikere med hang til 
militært isenkram, er villige 
til at ofre store summer på 
det. En fuldt funktionsdygtig 
Russisk Tank på mere end 50 
tons ( kanonløbet er dog 
uskadeliggjort), efterladt af 
USSR i Tjekkiet i 1968, er 
indkøbt og kørt på blokvogn 
gennem Tjekkiet og Polen, 
sejlet til Sverige, og kørt til 
Sengeløse.  

Da Outdoor Games kun har 
midlertidig tilladelse, er in-
stallationerne indtil videre 
sparsomme. Få skjul, skærme 
og mål, og kun en Tank. Na-
boer på Håndværkerbakken 
fortæller, at der anvendes 
militære chock-granater og 
røg og skydes med våben 
med løsskudsforstærker, 
(faktisk også vist i Outdoor 
MilitærGames udsendte pro-
spekt side 10.!) og der køres 
gennem de i øvrigt fredede 
vandhuller med Tanken, hvil-
ket vi selv overværede.  
Salem Buur fortæller, at når 
der opnås permanent tilladel-
se, vil der blive investeret i 
millionklassen og området 

blive indhegnet for at beskyt-
te installationerne. Der vil 
også komme mere militært 
isenkram, da det er i Militær-
Games, at forretningen lig-
ger, og ikke i hundetræning 
og cykelcross, der kan ud-
øves så mange andre steder. 
Politiets skarpskytter har vist 
interesse for at bruge området 
til nattræning og målskyd-
ning. Der vil også blive søgt 
om tilladelse til afholdelse af 
4 – 5 årlige koncerter med 
indtil 5.000 deltagere på om-
rådets amfiteaterlignende 
skråninger. 
Og så er det, at vi spørger, 
om det lige er det, vi mangler 
i Sengeløse. Området har i 

årtier været plaget af støj og 
støv fra grusgravning, samt 
lugtgener fra lossepladsen. 
Nu er der omsider ro i områ-
det. Der må kunne findes en 
tømt grusgrav længere væk 
fra boligområder, til udfol-
delse af støjende MilitærGa-
mes.  
 
Har du en mening om det, 
så kom til Sengeløse Kom-
munalforenings generalfor-
samling d. 3. november kl. 
19.30 i Sognegården.  
 
Per Hammel 
Sengeløse  
Kommunalforening 

Er krigen kommet til Sengeløse ? 



Også i vores lokalområde var 
Bronzealderen en god tid for 
vores forfædre. Det varme 
klima gav gode betingelser 
for landbruget, som inddrog 
mange nye arealer til ager-
jord. Befolkningen havde 
overskud og organisationsev-
ner til at opføre en masse 
gravhøje. For 25 år siden 
mente arkæologerne, at der i 
vores kommune havde været 
ca. 80 gravhøje fra Bronzeal-
deren. I dag ved de, at der har 
været mindst 90 af disse 
smukke og markante monu-
menter. Det betyder, at der 
her i kommunen har været 
lidt mere end en høj fra 
Bronzealderen pr. kvadratki-
lometer. Skæbnen har været 
en smule mildere ved grav-
højene fra Bronzealderen end 
ved Stenalderens runddysser, 
langdysser, hellekister og 
jættestuer, som her på egnen 
er helt væk. Af de mindst 90 
gravhøje fra Bronzealderen 
hos os i Høje Taastrup Kom-
mune er 18 endnu bevaret. 
Stort set alle 90 høje var sat i 
et bælte begyndende i syd 
ved Stærkende gående mod 
nord over Reerslev, Hedehu-
sene, Baldersbrønde og Kal-
lerup. Derefter lå bæltet mod 
nordøst over Vadsby’s jor-
der, syd om Sengeløse til 
Vridsløsemagle. Placeringen 
i landskabet ligner meget 

fordelingen af Stenalderens 
monumenter. Disse ca. 90 
gravhøje fra Bronzealderen i 
vores kommune må have 
været et prægtigt skue. Læg-
ger man hertil Stenalderens 
flotte monumenter, som jo 
desværre alle er gået tabt, så 
dannes et billede af et kultur-
historisk overflødighedshorn, 
som i dag ville have været en 
seværdighed og et forsk-
ningsområde i verdensklasse. 
 
Kun et fåtal har fået lov til 
at blive.  
18 eller ca. 20 % af Bronze-
alderens gravhøje i vores 
område har overlevet til vor 
tid, skyldes først og frem-
mest, at disse høje kun inde-
holdt meget få af de efter-
tragtede sten og kun sjældent 
gravgods, som en gravrøver 
let kunne omsætte til kontan-
ter, skønt det dog ofte nok 
blev forsøgt. Mange af de 
bevarede høje har en såkaldt 
saddel. Det er en buet for-
dybning på toppen af højen, 
som vidner om udgravninger 
foretaget af gravrøvere med 
håb om at finde guld og an-
dre skatte. I langt de fleste 
var udbyttet absolut ikke 
besværet værd. Når en høj 
blev gravet bort og spredt 
over marken, skyldtes det 
næsten altid, at den lå i vejen, 
og at den kunne overpløjes, 
så arealet forøgede land-
brugsarealet. 
 
Overtro var ofte knyttet til 
højene  
Overtro har ydet en betydelig 
beskyttelse af højene. Over 
hele landet gik, ofte ret ens-
lydende, sagn om trolddom 
og mærkelige underjordiske 
væsner, som beskyttede høje-
ne og hævnede overgreb. På 

Vadsby’s jorder har der lig-
get mindst 18 høje fra Bron-
zealderen. De lå ret tæt sam-
let sydøst for landsbyen. Så 
sent som for 200 år siden var 
de alle stadig urørte. Da nog-
le af Vadsby’s gårde under 
landboreformen i 1787 skulle 
lægges ud på de nye opmålte 
jordlodder, kneb det meget 
for fæsterne på Langagergård 
at samle mod til at bygge 
deres nye hjem midt mellem 
alle de gamle høje fra Bron-
zealderen. De var blevet spå-
et, at deres børn ville blive 
gale, hvis de gjorde det. Den-
ne profeti gik dog ikke i op-
fyldelse.  
En anden af højene, Byhøj, 
var ifølge det lokale sagn 
beboet af en troldefamilie. 
Midt om natten skulle højen 
ifølge sagnet rejse sig på fire 
røde pæle. Juleaften besøgte 
troldene den nærliggende 
gård for at låne en tønde øl. 
Juledag stillede troldene så 
en uåbnet tønde øl tilbage. 
Den var magisk, da den al-
drig løb tør for øl, hvis bare 
man ikke kikkede ned i den. 
En tjenestepige på gården 
kikkede en dag ned i tønden, 
for at se om der var øl nok. 
Hun så dog kun møg og 
skidt, men nu var magien 
væk. Der kom ikke mere øl, 
og den pligtopfyldende pige 
blev fyret. 
I dag finder vi kun to høje fra 
Bronzealderen på Vadsbys 
jorder. Det er en unavngiven 
høj og Kohøj, som har givet 
navn til Kohøjvej.  

Stor andel i Sengeløse Sogn 
I Sengeløse Sogn ligger syv 
af de 18 bevarede gravhøje 
fra Bronzealderen, der nu er 
tilbage i Høje Taastrup Kom-
mune. Der har været ca. 90 i 
kommunen, men ca. 72 er 
altså blevet fjernet for efterti-
den. På Vadsby’s jorder var 
der mindst 18 gravhøje fra 
perioden, men som omtalt i 
sidste nummer, er der nu kun 
to tilbage. På Sengeløses 
jorder lå engang mindst ni 
gravhøje fra omtalte tidsafs-
nit, og i dag finder vi kun to. 
Det er Bondehøj og Kleve-
høj, som begge har givet 
navn til de to nærmest-
liggende veje.  
 
Skønne Vridsløsemagle 
På Vridsløsemagles jorder 
var der tidligere mindst otte 
høje fra Bronzealderen. I dag 
er tre bevaret. Det er Snubbe-
korshøj, Baunehøj og Ole 
Rømershøj. Sidstnævnte var 
indtil for ca. 200 år siden 
kendt som Kongehøj. De to 
førstnævnte høje danner nær-
mest kulturhistoriske byporte 
til vores smukkeste landsby. 
Vi, der til daglig færdes rundt 
i sognet, bliver nærmest blin-
de over for den skønhed, der 
omgiver os, mens andre godt 
kan se, at Vridsløsemagle er 
”Mor Danmark” i en af de 
kønneste udgaver.  
 
Røgsignaler fra Baunehøj  
Lige nord for vejen ved ned-
kørslen til Vridsløsemagle 
ligger Baunehøj. Navnet for-
tæller os, at denne høj har 

Sengeløse Gammelt Nyt (9).  
Bronzealderen, afs. 3  
Niels E. Larsen giver i denne udgave et overblik over 
kommunens forhenværende samt tilbageværende oldtids-
høje og tager os derefter med rundt til kirkesognets old-
tidshøje og beklager højlydt fortidens synder og manglen-
de respekt for vore fortidsminder.  

 

  
 
 
 
 
 
 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

 

Lavlund  
Brolægning Aps 

 
_____________________________________________________________________ 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Tåstrup Vænge 39 

2630 Tåstrup 
cvr. nr. 30 08 29 23 
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www.lavlund-consulting.dk 



været en af de utallige høje i 
Danmark, som i fordoms tid 
blev brugt som basis for et 
bål, der med ild og røg skulle 
advare nabobyer og vejfaren-
de om fjender eller anden 
fare. Baunehøj, som aldrig er 
blevet udgravet, er den tilba-
geblevne af det tvillingepar, 
der stod på dette sted fra ti-
den Ældre Bronzealder ca. 
3.500 år tilbage til 1890. I det 
år besluttede ejeren af højene, 
at han ville bortgrave den ene 
af højene og bruge materia-
lerne til at opfylde et mindre 
vandhul på sin mark. Han 
havde i et brev meddelt sine 
lidet agtværdige hensigter til 
Nationalmuseet.  
Museet sendte den pågælden-
de dag en arkæolog til stedet 
for at registrere og datere 
eventuelle fund. Men bonden 
var begyndt at grave fra mor-
genstunden og var allerede 
øverst i højen stødt på kager 
af bivoks og harpiks, som 
begge dele var eftertragtede 
varer i Bronzealderen.  
Arkæologens rapport fortæl-
ler, at højen var fra Ældre 
Bronzealder og foruden 
ovennævnte oldsager inde-
holdt to mandsgrave og en 
kopi af en økse. Den var fint 
tilvirket som en stor flot økse 

til ceremonielt brug støbt i 
bronze, men den var lavet af 
et knoglestykke fra en kron-
hjort. Similismykker er altså 
en meget gammel uskik. Og-
så i Danmark 
Denne bondes adfærd, som 
resulterede i total ødelæggel-
se af et prægtigt oldtidsmin-
de, er set med nutidens øjne 
aldeles uacceptabel, ja, nær-
mest en helligbrøde mod 
vores kulturarv. Men i 1890 
var det fuldt lovligt og helt 
almindeligt. Først i 1937 ved-
tog Rigsdagen de frednings-
love, som satte en stopper for 
sådan vandalisme, men da 
var det allerede flere hundre-
de år for sent. Vi havde mi-
stet langt størstedelen af vo-
res oldtidsmonumenter.   
 
Ole Rømershøj er stor og 
smuk  
I den anden ende af Vridslø-
semagle ved nedkørslen fra 
østsiden finder vi Ole Rø-
mershøj klos op ad Ole Rø-
mersvejs sydside. Den er 
heller aldrig blevet udgravet, 
men står i alle de gamle op-
tegnelser opført som en høj 
fra Bronzealderen. Nu lufter 
Kroppedal Museum en mu-
lighed for, at den måske er 
fra Vikingetiden. Når man 
står ved højen afslører konge-

kronen på den gamle marke-
ringssten af granit, som med 
indhuggede bogstaver skal 
fortælle os besøgende, at en 
ejer af højen i tiden før 1937 
frivilligt har ladet den frede, 
så eftertiden også kan nyde 
dette prægtige oldtidsminde. 
Det er en stor høj, idet diame-
teren i grundplanet er hele 28 
m og højden er 6 m. Udsigten 
fra toppen er meget smuk. 
Når man står der og nyder, 
hvor vidunderligt vores lille 
land egentlig er, så stikker 
det i hjertet at tænke på, at 
Region Hovedstaden vil tilla-
de, at grusgravning skal øde-

lægge dette smukke landskab 
med de mange kulturhistori-
ske og biologiske værdier. 
Læg så dertil de gener, farer 
og økonomiske nedture bebo-
erne omkring grusgraven skal 
udsættes for.  
Vi er måske nok blevet en del 
mere vidende, end vores for-
fædre var, men vi er desværre 
hverken blevet klogere eller 
bedre, siden den lidet agtvær-
dige bonde i 1890 gravede 
tvillingen til Baunehøj bort. 
Vi passer stadig ikke godt 
nok på værdier, vi er blevet 
betroet at passe på. Ole Rømers Høj 

Baunehøj 

Forny havemiljøet 
med belægningssten og fliser fra 
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  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



 

  

Farmor  fortæller   
godnathistorie  for de små   

 

Hej igen, min lille ven! 
Nu er det vist blevet tid til en lille godnathistorie igen!  Lig-
ger du godt under dynen? 
Så går vi i gang: 
For mange år siden boede jeg i en lejlighed, der hørte til mit 
arbejde som lærer.   
Jeg var flyttet ind i juli måned, men nu var det blevet august, 
så høsten var i fuld gang! 
En morgen, da jeg ville lave morgenkaffe, syntes jeg, at jeg 
så en skygge bevæge sig, da jeg åbnede det ene køkkenskab. 
Først tænkte jeg, at jeg havde set forkert, men så åbnede jeg 
det andet skab - og der var også en skygge, der bevægede 
sig. 
Mærkeligt! 
Jeg ventede et øjeblik - og så rev jeg køkkenlågen op igen, 
og nu så jeg, hvem der var min gæst: En lille mus! 
Jeg fik fat i et drikkeglas, og så gik jagten ind. Men, du tror 
det nok ikke: Når jeg åbnede den ene låge, så forsvandt den 
lille fyr, den gjorde sig så flad, at den kunne passere bagom 
og ind i det andet køkkenskab.  Jeg ville have troet, at det 
var umuligt, men jeg fik syn for sagn! 
Så gik den vilde musejagt - frem og tilbage - men endelig 
sad den i glasset og stirrede på mig med sine smukke øjne. 
Men så opdagede jeg én til, men efter en lang jagt sad også 
den og kiggede ud fra sit fængsel! 
Hvad nu? 
Jeg havde altid lært, at mus er skadedyr, og de skulle i hvert 
fald ikke være i MIT køkken! 
Nå, så tænkte jeg, ”jeg drukner dem!” 
Og ud i wc-kummen kom de... men de svømmede bare rundt 
og rundt - og skreg. 
Det kunne jeg ikke klare at se på, så jeg fiskede dem op i en 
pose - og så gik jeg ud på marken, hvor de kom fra, og slap 
dem fri! 
Mange, mange mus flygter nemlig, når høstens store meje-
tærskere larmer igennem deres område. 
Jeg fandt også ud af, at de var havnet i skabet via en luftka-
nal, så den blev lukket, lige til der var sne i luften!  
Ja, det var historien om den store musejæger! 
Kan du nu sove rigtig godt, min ven og drømme om noget 
dejligt! 

Godnat fra Farmor 
 

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

    Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 
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2630 Taastrup 
 

www.hallgren.it 
  

 
 

Telefon  

22 46 63 36 
 E-mail:  

lars@hallgren.it 
 
  

 
 
  

 

Efterår 
 
Det er stadig sæson for udvendigt arbejde. Vejrlig kan have forstyrret 
den oprindelige tidsplan, og opgaver skal afsluttes inden vinteren. 
Derfor startes nyt arbejde kun sjældent op på denne årstid. 
 
Vejret sommer og efterår er uforudsigeligt i Danmark, og vi må indstil-
le os på mere ekstremt vejr, som i resten af Verden. Men generelt er 
der bedre tørring i efterårsmånederne og træværket indeholder min-
dre fugt om efteråret end om foråret. Det er afgørende for holdbarhe-
den og resultatet. Derfor er efteråret den rigtige tid at male vinduer og 
træværk. Det er også tiden for at bestille tid til indendørs malerarbej-
de. 

Nyt tumlinge fodboldhold!  
SGIF fodbold opretter et hold for årgang 2014/ 2013 
for drenge og piger. 
Tumlinge bold U2/ U3 er hold i hånden bold, dvs. mor/ 
far deltager aktivt i træningen som går ud på leg med 
bold. 
Træningen er hver lørdag kl.8-9 og vi starter første 
gang d.29/10-16 i Sengeløse Hallen, spangåvej 9. 
Hvis du er interesseret kan du tilmelde dig ved at 
kontakte træneren Jacob Harris på tlf.2296 8999. 
 

Mvh. SGIF fodbold 



Fortsættes næste side 
 

 

Mandag 7. november, kl. 17 – ca. 21 
 

fejrer ”Mandagsaftener i Sengeløse” jubilæum 
 

   

 

Tilmelding sker ved enten at indbetale årskontingentet, kr. 650,00, eller 
kr. 150,00 for et enkeltforedrag plus fortæring til kasserer Finn Larsen, 
tlf. 40524108, gerne på konto 2275 323 004 0396 og husk at skrive 
navn og tlf. i meddelelse til modtager. ”Først til mølle” er gældende.  



På Sengeløse plejecenter 
har vi lavet et samarbejde 
med den lokale kro i byen.  
Vi er så heldige, at vi har 
fået nogle penge fra vær-
dighedsmilliarden til det 
gode måltid, og hvad var 
mere nærliggende end at 
flytte kromiljøet til pleje-
centret. 
 
Vi har derfor indkøbt fine 
rødternede duge for at ska-

be de bedste betingelse for 
en kro på stedet. 
 
Samarbejdet går på at både 
kok Brian, og ”kromutter” 
Ditte står ved gryderne de 
9 gange, dette løber af sta-
ben. 
 
Det første måltid var stegt 
flæsk med persillesovs ad 
libitum, til stor glæde for 
alle. 
 

Kromad på plejecentret 

Mandag 14. november ,  kl. 19.30 
Skovserkone Doris Marx, Jyllinge:    
Mit liv som fiskekone  
Den 13. marts 2008 solgte 
Doris Marx den sidste fisk 
fra sin bod på Gammel 
Strand. I 45 år havde hun 
stået i sin bod, og med hen-
des afgang sluttede et leven-
de stykke kulturhistorie. Fra 
1958 havde Doris Marx holdt 
skansen alene, idet fisketor-
vet flyttede. Før i tiden købte københavnerne deres fisk på 
Gammel Strand. De blev solgt af de såkaldte ’skovserkoner’.  
Frem til 1900-tallet havde de gået fra Skovshoved nord fra 
København med fiskebundterne på nakken for at sælge de 
fisk, som deres mænd  havde fanget. Om livet på Gammel 
Strand dengang vil Doris Marx selv fortælle os om i aftenens 
foredrag. 
 
Mandag 21. november , kl. 1930 
Operasanger Erik Harbo og hustru pianist Bente Harbo: 
Jeppe Aakjær - hans liv og 
digtning i ord og toner   
 
”Hvad han skrev om tidens 
store sociale emner, har vi i 
nogen grad glemt i dag, men 
hans skildringer af tid og skik 
i Vestjylland fra 1860-erne til 
1920-erne er dog en fremra-
gende kilde til forståelse af 
tidligere tider. Hertil kommer 
hans litterære interesser, der 
bl.a. gav os det store værk om 
St-St Blicher. Det er dog lyrikeren, der skattes mest i vores 
moderne tid. Vi synger med stor fornøjelse om sneflokkene, 
der kommer vrimlende, om Anders, der er kær i Anna, eller 
om Jens Vejmands skæbne bag stenhuggerskærmen, eller vi 
nynner de bedårende vers om den ringlende havre, poesi, der 
aldrig vil forsvinde,”  således fortæller Erik Harbo om Jeppe 
Aakjær. 
I 150 året for Aakjærs fødsel har Erik Harbo netop udgivet  
bogen: ”Sådan var Aakjær - også” , som vi sikkert skal høre 
uddrag fra denne aften. Samtidig skal vi synge flere af Aak-
jærs sange akkompagneret af Bente Harbo på klaver.  

Mandagsaftener er foredragsaftener, der afholdes i Sognegår-
den, Landsbygaden 68 , Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 
19.30 - 22.00  (NB! 7. nov. fra 17.00 - ca. 21.00 ). Der  serve-
res i pausen kaffe/te med kage - pris 15 kr. 
 

Nærmere oplysninger om foredragene, transport m.m. kan fås 
ved henvendelse til formand Poul Erik Sørensen på telefon 43 
99 51 53 eller mobil 20 41 67 24.  
 

Ret til ændringer forbeholdes! Der kan komme uforudsete 
aflysninger - og vejret !!! ALLE ER VELKOMMMEN  

sker ved at indbetale det fulde årskontingent 
kr. 650,00 eller for et enkeltforedrag plus fortæring, kr. 
150,00, til konto 2275 323 004 0396 og husk at skrive navn og 
tlf. i meddelelse til modtager. Ønsker du ikke at deltage i 70 
års jubilæet, kan indbetaling også ske på en af de efterfølgen-
de foredragsaftener. (Evt. spørgsmål vedr. betaling kan rettes 
til kasserer Finn Larsen, tlf. 40 52 41 08). 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

 i/s arkitekt-tegnestuen 
 v/ Jesper Holm            43 99 69 36 
 Landsbygaden 58 
 2630 Taastrup 
 
 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 



SFO’en samarbejder med Sengeløse børnehave, Sengeløse 
fritids og ungdomsklub og SGIF om at give alle børn i 
alderen 6-10 år et tværgående idrætstilbud og dermed give 
børnene mulighed for at stifte bekendtskab med mange 
forskellige idrætsaktiviteter.  
Målet er igennem børneidrætten at give børnene så mange 
forskellige idrætsfaglige færdigheder som muligt, idet der 
lægges vægt på kreativitet og fordybelse. 
Legeelementet er en væsentlig del af børneidrætten, uden at 
det går ud over indlæringen af færdigheder. Vi ved specielt 
ved overgangen til diciplinorienteret idræt, at det er vigtigt, 
at børnene har nogle færdigheder, de kan tage med sig. 
Samarbejdet mellem institutionerne og SGIF er med til at 
give børnene større helhed i hverdagen og større tilknytning 
til lokalområdet. 
Hvorfor så børneidræt: 
Ø Fordi alle børn kan deltage uanset forudsætninger 
Ø For at give børnene fra seks år og opefter et tværgå-
ende idrætstilbud 
Ø For at give børnene forskellige idrætsfaglige færdig-
heder igennem børneidrætten, idet der lægges vægt på fordy-
belse og leg, og kendskab til både gymnastik, boldlege, ryt-
misk dans, mv. 
Ø For at give børnene mulighed for at være sammen på 
tværs af alder og køn 
Ø For at give børnene mulighed for at stifte bekendt-
skab med forskellige idrætsaktiviteter således, at hyppige 
skift af idrætsgrene undgås. 
Ø For at give børnene en oplevelse af, at det ikke alene 
handler om at være god eller dårlig til idræt, men det vigtig-
ste er at være med. 
Ø For at give børnene en bedre mulighed for kvalifice-
ret at vælge og udføre den/de idrætsgrene, de senere måtte 
have lyst til, på baggrund af de færdigheder og erfaringer, de 
har tilegnet sig gennem børneidrætten. 
Ø For at give børnene støtte helhed i hverdagen og stør-
re tilknytning til lokalområdet 
Ø For at give børnene så megen tryghed ved idræt som 
muligt, hvilket opnås ved, at instruktørerne er uddannede 
pædagogiske, og idrætsfaglige medarbejder fra SFO’en, 
samt andre idrætsfaglige instruktører fra Sengeløse. 
 

 Medarbejderne i  SFO’en  
v/ Ruth A. Nielsen 

Børneidræt i Sengeløse,  
aktiviteten  
Sportsmix/ sport og leg 

 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 Sengelø-
se 
  

    Hallens Cafeteria har  
    åbent på hverdage fra 
    kl. 16.00 til kl. ca. 22.00 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
22. søndag efter trinitatis 
23. oktober kl. 11.30 
Matthæusevangeliet 18, 1-14 
Steffen Ringgaard Andresen 
 
23. søndag efter trinitatis 
30. oktober kl. 10.00 
Markusevangeliet 12, 38 – 44 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Alle Helgens dag    
6. november kl. 17.00 
Matthæus 5,1-12 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
Fællesspisning i sognegården   
 
25. søndag efter trinitatis 
13. november kl. 10.00 
Lukasevangeliet 17, 20-33 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Sidste søndag i kirkeåret 
20. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 11, 25-30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
 
Gudstjeneste på Plejehjem-
met 
Onsdag den 16. november kl. 
13.00 
 
Andagt på Bostedet Holme 
Torsdag den 24. novem-
ber kl. 13.30 
 
Kirkebilen bestilles hos 
sognepræst Merry Lis-
beth Rasmussen senest 
dagen før på telefon 43 
99 50 24 
 
 

Enhver er indbudt til en 
stemningsfuld gudstjene-
ste, hvor vi mindes dem, 
vi har mistet i det forgang-
ne år - eller måske for 5 
eller 20 år siden, men som 
stadig er elsket og savnet. 
Tag dit hjertes savn med i 
kirke, hør et trøstende ord, 
tænd et lys i mørket sam-
men med alle os andre og 
lyt til musikken og sangen 
under kirkens høje hvæl-
vinger.  
Med forløsende Guds Ord, 
med fakler på kirkegården 

i de dødes have, med 
lystænding i kirken og 
med salmesang i samklang 
med dygtige sangere vil vi 
gå til gudstjeneste og blive 
mødt, som de mennesker 
vi er. Der vil være 
navneoplæsning på dem 
der er døde inden for det 
sidste år. Efter 
gudstjenesten går vi ud på 
kirkegården og sætter lys 
på gravene. Der vil være 
mulighed for at købe lys 
ved kirken. Til sidst er der 
et lille traktement i 

sognegården med lidt at 
spise og drikke og 
mulighed for at snakke, 
hvis behovet skulle være 
der. Tag 30 kr. med til 
maden og 10 kr. til en øl 
eller vand. Alle er 
selvfølgelig velkomne og 
kirkebilen kører! 
 
 Merry Lisbeth Rasmussen 

Allehelgensgudstjeneste 
Søndag d. 6. november kl. 17.00 

 
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have.  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B                            Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup                                                    
www.iplants.dk 

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 0 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Eller efter aftale 
 
Gravstedsvedligeholdese 
og –administration 
Roskilde Kirkegård 
Træffes  tlf. nr. 46 35 08 90 
Mandag—fredag 10.-14. 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 21 18 50 26 
Træffes i sognegården  
onsdag. 
 
Formand for menigheds- 
rådet 
Hanne-Lise Hansen 
Tlf.: 43 71 71 66 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Rasmus-
sen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 



Valg til menighedsrådet er 
”aflyst”. 
Da der kun var indleveret én liste til menighedsvalget i Senge-
løse Sogn inden fristens udløb 27. september 2016, består det 
nye menighedsråd af de 6 øverste på listen samt sognepræsten. 
De øvrige på listen er stedfortrædere. 

 
 
På landsplan er der kun valg i ca. 200 af de ca. 2.200 sogne, så 
det er bestemt ikke unormalt, at der kun fremkommer én liste. 
Mange steder er der problemer med at finde nok folkekirke-
medlemmer, der har lyst til at opstille til menighedsrådet, men 
her i Sengeløse var der lagt op til valg efter opstillingsmødet i 
september, så måske derfor var der ekstra interesse for at stille 
op.  
 

Menighedsrådets opgaver omfatter: 
 

Vedligeholde kirke, kirkegård, præstegård og sognegård 
 

Ledelse af kirkens personale (ikke sognepræsten) 
 

Danne ramme om kirkens liv og vækst 
 

Det nye menighedsråd tiltræder ved kirkeårets start 1. søndag i 
advent. Vi glæder os meget til opgaven. 

I 2011 tog vores sognepræst 
Lisbeth initiativ til at oprette 
en litteraturkreds her i Sen-
geløse. 
Vi har indtil nu haft 5 sæso-
ner, hvor vi har mødtes ca. 7 
gange om året. I de 5 år har 
vi været ca. 12 personer 
tilmeldte pr. sæson, nogle 
gengangere andre nye. Jeg 
har været med i alle årene. 
Det har været et meget ud-
bytterigt samvær, med læs-
ning af meget forskellig 
litteratur og fremvisning af 
flere film, samt hyggelige 
måltider sammen.  
Hver sæson havde sit tema. 
Det første tema var Teodicé 
og Gudsriget. Bogen ”Det 
evige smil” af Pär Lager-
kvist og filmen ”Himlen 
over Berlin” indgik og dan-
nede grundlag for vores dis-
kussion. 
 
2.sæson havde temaet 
”Sammenstød” hvor bl.a. 
”Profeterne i Evighedsfjor-
den” af Kim Leine og fil-
men ”Om guder og mænd” 
blev læst og vist, og som 
gav stof til snak om kultu-
relle, sociale og religiøse 
sammenstød. 
 
I 3. sæson var ”Dannelse” 
på programmet. Her blev 
bogen ”Det faderløse sam-
fund” af Henrik Jensen læst 
og diskuteret. I bogen defi-
nerer forfatteren det moder-
ne menneske som værende 
identisk med det faderløse 
menneske, for hvem autori-
teterne og guderne er døde. 
Vi så filmen ”Min onkel fra 
Amerika”. Taler man om 
dannelse, må man se på 
hvad menneskets natur inde-
holder. Filmen handler om 
tre personer, hvis livsforløb 
ofte sætter dem i konflikter, 
der udløser aggressiv ad-
færd. Endvidere læste vi 
”Kjerlighedens Gjerninger” 

af Søren Kierkegaard. Her 
er fokus på det enkelte men-
neske, og på hvad det egent-
lig er, der danner et menne-
ske. 
 
4.sæson bød på emnet 
”Etiske dilemmaer”. Vi be-
gyndte med klimaforandrin-
ger og læste ”På kant med 
klodens klima” af Ole Jen-
sen. I bogen skriver han, at 
vi generelt har den holdning, 
at naturen er vores, og at vi 
har lov til at gøre med den, 
hvad vi vil. De magtmulig-
heder, menneskeheden har 
tilegnet sig, har sat os i 
stand til at ødelægge alt, og 
for at undgå dette må vi lære 
selvbegrænsningens kunst. 
En artikel om fosterdiagno-
stik indgik også om emnet. 
 
I 5. sæson havde vi temaet 
”Folkevandringer og migra-
tion”. Bøgerne ”Den danske 
stamme” af Hans Karnø 
Rasmussen og 
”Indvandringens pris” af 
Morten Uhrskov Jensen 
indgik i diskussionen om 
migration i Danmark. Vi 
læste også nogle artikler om 
danske værdier af Jens Chri-
stian Grøndahl og Jørn Bjer-
re. Sæsonen sluttede med et 
foredrag af Niels E. Larsen 
om Migration i en nyere 
historisk kontekst. 
Ovenstående er et lille ud-
drag af alle de bøger og 
film, der har dannet grund-
lag for vores spændende og 
givende diskussioner, vi har 
haft med hinanden. Vores 
sognepræst Lisbeth har gen-
nem alle årene været driv-
kraften bag og beredvilligt 
stillet sin ekspertise og sit 
hjem til rådighed. Jeg håber, 
at Sengeløse litteratur- og 
filmkreds kan fortsætte til 
glæde for mange borgere her 
i Sengeløse. 

Hanne Bienert 

 

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 

Sengeløse litteratur- og filmkreds 

Aflyst 



Fællesspisning I 

Onsdag den 2. november  
kl. 18.00
mødes vi igen i Onsdagsklubben til fællesspisning i 
sognegården. Margit og Pia laver laks med hollandaise 
sauce og hvide kartofler.      
Efter maden plejer der at være en kop kaffe/te og en 
dessert eller en kage. Der er øl, vand eller vin til maden. 
Hele herligheden koster 75 kr. og betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker og enkemænd og andre 
singler, som har lyst til at dele et måltid. 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 senest søndag den 30. oktober hos Merry 
Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24 eller på E-mail: 
LRAS@KM.DK Det er muligt at indtale en besked på 
telefonsvareren. 

Vi glæder os til at se dig! 

Slå kryds i kalenderen! 
· Første søndag i advent søndag den 27. no-
vember kl. 13.30:
Familiegudstjeneste med efterfølgende ad-
ventsfest i sognegården.
· Onsdag den 30. november kl. 14,30: Sog-
neeftermiddag
· Onsdag den 7. december kl. 10.00: Jule-
gudstjeneste for de mindste i Sengeløse
· Onsdag den 7. december kl. 18.00: Jule-
middag i onsdagsklubben
· Søndag den 11. december kl. 15.00: Jule-
koncert med Facett
· Onsdag den 14. december kl. 14.30: Jule-
møde i sognegården

Sogneeftermiddag 
Onsdag den 26. oktober kl. 14.30 kommer Erik Brix 
Petersen til Sengeløse og fortæller om ”Holmegård 
Glasværk, min forunderlige arbejdsplads mellem genia-

le designere og glaskunstnere.”  
Erik Brix Petersen er tidligere hyttedreng og guide på 
Holmegård Glasværk. Han vil fortælle om, hvad der fik 
Henriette Danneskjold Samsøe til at anlægge et 
glasværk på kanten af Holmegaard mose i 1825, og om 
de tre brande der hver gang lagde glasværket i ruiner. 
Undervejs vil foredragsholderen vise og fortælle om 
Københavns Kommunes sølvbryllupsglas til 
regentparret, om Dansk Industris bryllupsglas til 
Kronprinsen og kronprinsessen og om provenceskålen, 
klukflasken og lotusstagen m.m.. Forfatteren 
medbringer et stort udvalg af glasting, som tilhørerne 
er velkomne til at se nærmere på. Alle er velkomne, og 
kirkebilen kører.  
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