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Ny hjertestarter i byen 
Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

17.–19. oktober 

Deadline: 

8. oktober. 2019

Solen skinnede på Loppemarkedet 

Vi har spurgt Loppemar-
k e d e t s  G r a n d  
O l d  M a n ,  John 
”Sama” Jørgensen om 
hans indtryk efter årets 
loppemarked 2019: ”Alt i 
alt vil jeg sige, at mit 
hovedindtryk er, at det 
er gået overordentligt 
godt. Selv om det kun var 
en enkelt dag, så har om-
sætningen været tilfreds-
stillende, nok mest fordi 
vejret  i  den grad var 
med os.  
Selvfølgelig er loppemar-
kedet et underholdende 
indslag i bylivet, men vi 

skal også holde os for øje, 
at det primære formål er 
at skaffe midler til 
S.G.I.F. Midler som sene-
re kan fordeles til de for-
skellige underafdelinger, 
som måtte trænge til et 
tilskud til økonomien. 
Dette ser ud til at være 
lykkedes ganske godt i år. 
Endnu er det for tidligt at 
komme med et resultat. 
Der vil nok gå en måned, 
før alt er gjort op, og de 
sidste regninger er betalt.  
Loppemarkedet er jo en 
tradition og udtryk for 

sammenhold. Desuden 
skal det jo også være 
sjovt og en fest for dem, 
der er med, både for be-
styrelsen, alle hjælperne 
og selvfølgelig alle de 
mange gæster.  

Til slut vil jeg dog sige, 
at der også er noget, der 
kan blive bedre, men det 
vil jeg vente med til en 
anden artikel. ” 

Uha, så er der lagt i kak-
kelovnen, men mere her-
om i næste nummer.  
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                         6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                              3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Mille Miertz,                                                   2536 6567 
 

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 

Sengeløse Badminton og  
Tennis Klub 
 
Formand: Ole holm tlf. 40 19 52 87 
 
E-mail: sbtk@mail.dk 
 

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil den 8. ok-
tober kl. 19.00 i Fritidshuset ved hallen. Alle er velkommen. 
Bestyrelsen. 

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 



Krocket mix-stævne i SGIF Senioridræt 
Atter stort rykind af spillere fra hele Sjælland. 
Så gjorde de det igen: De gæve medlemmer af krocket-afdelingen havde inviteret spillere fra hele Sjælland til krocket-hygge i 
Sengeløse. Takket være loppemarkedet havde de fået lov til at låne det store telt med plads til over 100 gæster. Spillerne blev 
budt på morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe, så der var fuld forplejning fra morgenstunden.  
Spændingen var stor, for ingen vidste på forhånd, hvem de skulle have som makker, og hvem de skulle spille imod. Puljeindde-
lingen blev uddelt under morgenkaffen, og kl. 10.00 var der gang i spillet på alle 23 baner. Ganske vist var der tale om venska-
belig kappestrid, men forude vinkede fine vin- og blomsterpræmier, så alle gjorde selvfølgelig deres bedste for at vinde. I pau-
sen under frokosten gik snakken livligt, for der var mange situationer og slag, der lige skulle vendes, og bagefter ventede den 
afgørende puljekamp. Stævnet sluttede med hyggelig præmieuddeling og behørig hyldning af vinderne.  



 



Sengeløse plejecenter har igen i 
år valgt at samle ind til Alzhei-
merforeningen.  
Vi vælger at lave ”huskekager”. Sidste år inviterede vi til 
kaffe og hygge med stor succes. Dette har vi ikke mulighed 
for i år, da vi har høstfest på samme tid, som der sælges 
huskekager. Vi har igen fået hjælp af vores skønne sengelø-
sevenner og frivillige til at bage nogle småkager. Vi bager 
også selv med beboerne dagene op til.  
Alt overskud går direkte til Alzheimerforeningen. 
 
Man er også velkommen til at komme op og donere et be-
løb uden at købe noget eller mobilepay 50387 (skriv Senge-
løse plejecenter i kommentarfeltet) senest d. 27/9-19. Vi 
sælger kager fra onsdag den 18/9., hvor vi også har høstfest. 
Sidste år fik vi samlet lidt over 1000 kr. ind til Alzheimer-
foreningen. Grundejerforeningen Vintoften har selv købt en hjertestarter, 

da ingen ville give tilskud hertil. Hjertestarteren hænger i 
carporten til Vintoften 34 lige midt i udstykningen til fri af-
benyttelse. Billedet viser hjertestarteren og deltagere, som fik 
undervisning i at bruge hjertestarteren. 

Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
          efter aftale 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 

Hultoften 7, Sengeløse 
2630 Tåstrup  

Tlf. 30 31 36 22 

Ny hjertestarter i Sengeløse 



 

 
 
 
 
 

Jeg har nu været skoleleder på 
Sengeløse Skole i fire måneder, 
og det har været en helt fanta-
stisk tid allerede. Ligesom det 
skønne landskab, som former 
rammerne omkring skolen, har 
de dejlige børn, de dygtige med-
arbejdere, den flittige skolebe-
styrelse, de imødekomne foræl-

dre osv. været utrolig venlige og hjælpsomme her i min op-
start på skolen. 
 
Mit navn er Thomas (49 år). Jeg kommer fra København, 
hvor jeg altid har boet – jeg har aldrig boet på landet. Og det 
er specielt for mig, at en så lille køretur, som fra Vanløse til 
Sengeløse, fører mig direkte ud i dette smukke landskab. Jeg 
må indrømme, at køreturen hver morgen rammer noget beha-
geligt i mig. Og jeg er spændt på at se, om de smukke marker 
og det idylliske landsbylandskab er lige så smukt til vinter – 
eller måske endnu smukkere? 
 
Jeg har været leder siden 2011 (Tranegårdskolen i Gentofte 
og Torstorp Skole i Høje Taastrup) og lærer i en lang årrække 
inden da. Jeg har også haft en tid som seminarielærer, hvor 
jeg underviste lærerstuderende i bl.a. pædagogik og didaktik. 
Og så har jeg løbende med min ledertid taget en master i 
’ledelse af uddannelsesinstitutioner’. Denne baggrund skal 
egentlig kun med her for forhåbentlig at kunne bidrage til at 
give et billede af mig som et seriøst skolemenneske, som 
brænder for at arbejde for og med børn/unge, lærere, pædago-
ger og ledelseskollegaer i og omkring udviklende læringsmil-
jøer.  
 
Dette ser jeg hver dag på Sengeløse Skole – både i skolede-
len, SFO’en og på Øtoften. Jeg kan simpelthen godt lide at se 
de fantastiske aktiviteter, som alle skolens medarbejdere hver 
dag udfolder. Det er meget tilfredsstillende for mig at komme 
forbi en klasse eller en mindre gruppe og se, hvad de lærer og 
er i gang med. Og det foregår heldigvis på hele på skolen – og 
hver dag! Lige fra dybt fokuserede afgangsprøveelever til helt 
særlige specielforløb på Øtoften og et utal af læringsforløb 
derimellem. Tak lærere, pædagoger, administration og ledere 
for at brænde så meget for opgaven – det giver så meget me-
ning det, I planlægger, udfører og hele tiden udvikler på. I gør 
en forskel hver dag. 
 
Mine overordnede visioner for Sengeløse Skole er bl.a. at 
sikre, at de unge mennesker får en faglig orienteret grundsko-
leuddannelse i trygge rammer, som bidrager til deres videre 
uddannelsesliv og liv generelt. Det er vigtigt, at vi ser faglig 

udvikling og god trivsel som hinandens forudsætninger.  
Vi professionelle på skolen skal være opmærksomme på alle 
de fantastiske læringsmiljøer, vi laver dagligt og udfordre os 
selv med de utrolige muligheder, der bl.a. ligger i kommu-
nens store og meget givende indsats om kompetencer til frem-
tidens samfund. Med Fremtidens Skole som overordnet kom-
munalt projekt har vi mulighed for at videreudvikle og ikke 
mindst sætte fokus på vores læringsmiljøer. 
 
På Sengeløse Skole har vi dog også udfordringer, som vi 
skal håndtere i det fremtidige – bl.a. skolens økonomi. Senge-
løse Skole har et for stort underskud, som vi skal arbejde 
med, hvilket ledelsen vil gøre hver eneste dag. Her bliver det 
en kunst at få de mange pædagogisk-didaktiske ender til at nå 
hinanden samtidig med, at vi skal spare. Det vil vi i ledelsen 
arbejde hårdt for nok skal kunne lade sig gøre. Vi tager udfor-
dringerne op i tæt dialog med vores meget dedikerede skole-
bestyrelse, som jeg i høj grad påskønner det konstruktive 
samarbejde med. Sengeløse Skole har en aktiv bestyrelse, 
som er meget interesseret i forhold til det arbejde, som gøres 
på skolen hver eneste dag – jeg glæder mig til et konstruktivt  
samarbejde med jer om at gøre vores skole endnu bedre. 
 
Den 15. juni var Annemette (souschef på Sengeløse Skole) og 
jeg til Byfest i Sengeløse. Vi blev hurtigt enige om, at dette 
skal vi være med til hvert år. På trods af regn og torden var 
det en fantastisk oplevelse at se alle (heraf mange af skolens 
elever og forældre) bidrage til denne festlighed. En utrolig 
dejlig tradition, hvor bl.a. 0.-klassebørnene og SFO-
personalet fra skolen gjorde det virkelig flot. Klubben var 
også flot repræsenteret med boder, kanoer og musik. Tak for 
denne fine oplevelse. Vi ses til byfest også til næste år, hvor 
vi kommer med vores nye dygtige indskolingsleder, Sanne. 
 
Som en afrunding på min tekst vil jeg gerne benytte chan-
cen til at sige tak til Ruth for en utrolig hjælpsomhed for mig i 
opstarten på skolen. Jeg kan huske Ruth som lederkollega fra 
min tid tidligere i kommunen, men nu fik jeg mulighed for at 
arbejde sammen med hende, inden hun gik på sin velfortjente 
pension. Jeg må sige, at Ruth i den grad har gjort en forskel 
på Sengeløse Skole, sat retning – og mage til reel, varm og 
dygtigt menneske skal man lede længe efter. Tak igen Ruth, 
for din indsats! Vi glæder os til at se dig løbende til visit på 
skolen, hvor vi ved, at du også vil hjælpe os med at komme 
endnu tættere på det lokale liv i Sengeløse – et lokalsamfund, 
som vi ønsker skal være en del af skolen, og hvor vi som sko-
le også fortsætter med at samarbejde og være en stor del af 
Sengeløse. 
 
Thomas Langkjær, skoleleder på Sengeløse Skole 

Ny skoleleder på Sengeløse Skole 



 

 
3.a på Sengeløse Skole har før sommerferien arbejdet 
tværfagligt med kammeratskab og fællesskab. 
Projektet involverede dansk, kristendom og billedkunst. 
Eleverne fortæller: 
 
Først så vi filmen ”En som Hodder”. 
Undervejs talte vi om det, som personerne gjorde. 
Der var mange, der var tarvelige mod Hodder. 
Men Hodder blev ved med at være sød. 
Hodders far var også sød og lidt sjov. Han arbejdede om 
natten og sov om dagen, så Hodder havde ikke rigtig no-
gen at tale med. 
 
Så kom der en fe og sagde, at Hodder skulle redde ver-
den. 
Det var svært, men en bagerdame sagde, at han skulle 
starte i det små, og så sendte Hodder et brev til verdens 
mindste ø. 
 
Det var en rigtig god film, som også handlede om at være 
den, man er, at være sød mod andre og at turde forandre 
sig, hvis man ikke kan lide at være den, man er. 
Så kan man bare begynde at gøre de gode ting, man ger-
ne vil gøre alligevel. 
 

Eleverne har lavet store ”fotostater” af alle personerne fra 
filmen.  
De har fundet indeni/udenpå om alle personerne og skrevet 
det ved personerne. 
 
Det har været er super projekt! 
 
 
 

 

 
 
Venlig hilsen 
Inge, klasselærer i 3.A. 
 
 
 
 

3.a har lavet projekt om kammeratskab og fællesskab. 

Forny havemiljøet 
med belægningssten og fliser fra 

 

Frandsens Cementstøberi 
ApS 

 

Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse 
 

hjemmeside: www.frandsencement.dk 
mail: info@frandsencement.dk *  tlf.: 60 66 56 36 

 

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     

  

       arkitekt, bygningskonstruktør, valuar      





 

Tænk en gang. Det er læn-
gere tid end de fleste af os 
nulevende kan huske tilba-
ge. Selv har jeg oplevet to af 
mine forgængere som for-
mænd for foreningen, nem-
lig Ella Skafte Nielsen og 
Poul Erik Sørensen, og har 
kunnet følge med i deres 
ildhu og anstrengelser år for 
år med at skabe et program, 
der indeholdt et varieret 
udvalg af foredrag, som 
kunne tiltrække videbegærli-
ge Sengeløsere mandag efter 
mandag fra november til 
marts.  
I årenes løb er der skabt en 
arbejdsform og tænkemåde i 
foreningen, som jeg nu skal 
prøve at føre videre, dels 
som vi plejer og dels på min 
egen facon. Heldigvis er vi 
en bestyrelse, som i samar-
bejde finder frem til de ca. 
15 foredragsholdere, som vi 
vil invitere til byen i den 
kommende sæson 2019-
2020. Vi mødes privat et par 
aftener, mailer og telefone-
rer sammen, og på den måde 
inspirerer vi hinanden. Lidt 
efter lidt går puslespillet op, 
og vi kan sammensætte det 
kommende program og sen-
de det til trykning.  
Det er en god følelse, at jeg 
nu sidder med det færdige 
program i hånden. Efter at 
have læst det igennem, så 
dukker en lille tvivl op, om 
det nu er godt nok. Er em-
nerne fængende nok, vil vi 
kunne tiltrække tilstrække-
ligt mange tilhørere til fore-
dragene? Sådanne tanker 
skal man nok hurtigt forlade 
igen, for vi har gjort, hvad vi 
kunne, og så er vores opga-
ve nu at få sæsonen til at 
glide bedst muligt, lige som 
de gjorde de foregående 70 
år.  
I hvert fald bliver pro-
grammet lige så varieret 
og broget som det plejer: 
Højskolelærer Lillian Hjorth 
West fortæller denne gang 
om humoristen Jørn Riel, og 
sognepræst Jørgen Demant 
vil udlægge naturens rolle i 
litteraturen.  
Den historisk interesserede 
kan glæde sig til vores egen 

Niels Larsens fortælling om 
nordisk samarbejde. ”Den 
store drøm om den umulige 
kærlighed,” kalder han det. 
Og lige så spændende bliver 
det, når Mads Thernøe fra 
Kroppedal Museum kommer 
og fortæller om ”Harald 
Blåtand og hans bygnings-
værker.”  Vi får endelig igen 
besøg af højskolelærer Niels 
Ole Frederiksen, som fortæl-
ler om ”Genforeningen og 
Chr. X.” 
Folklore har også fundet 
plads på programmet. Lærer 
Marianne Hyldegård fortæl-
ler om sine oplevelser på 
pilgrimsruten Santiago de 
Compostela, og ægteparret 
Orla Hansen og hustru Loui-
se Elmquist fortæller om 
deres besøg hos Amishfolket 
i USA.  
De musiske indslag bliver i 
form af en aften med 
”Visens venner, Taastrup”, 
og Jeanne Anthonisen, som 
fortæller om naivistisk ma-
lerkunst med emnet ”Kunst 
med humor.” 
Jeg har nu røbet næsten 
hele programmet og vil blot 
tilføje, at vi desuden skal 
høre om livet på kongeski-
bet Dannebrog, Grenness-
minde og Julemærkehjem-
mene, og endelig at vores 
debataften skal omhandle 
noget så alvorligt som 
”palliativ behandling af pati-
enter, hvor helbredelse ikke 
er mulig.”  
 
Du kan om et par uger læse 
hele programmet på senge-
loese.dk. Første foredrags-
aften er mandag den 4. 
november, hvor det trykte 
programkatalog vil blive 
uddelt. Du skal være vel-
kommen.   

Mandagsaftener i Sengeløse  
En foredragsforening, som har eksisteret i mere end 70 år! 
 
Af Gert Lauridsen 

Dav igen, min lille ven! 
Nu, hvor det er blevet efterår, vil jeg fortælle dig om 
et mageløst dyr - nemlig edderkoppen! 
Det er et fantastisk, lille dyr. 
Hos os er den mest kendte edderkop korsedderkoppen 
- og den er fantastisk nyttig! Den lille fyr er kendt for 
sine hvide pletter på ryggen, der danner et fint, hvidt 
kors. 
 
Den har otte ben - tro det eller ej - også otte øjne! 
 
Den kan med bagkroppen lave otte forskellige spinde-
tråde - nogle af dem klæbrige - nogle farvede - og og-
så nogle, der er frie til at gå på. 
Den danner sit flotte spind mellem buske og høje 
planter - og det er et kæmpearbejde for den. Du har 
garanteret set det masser af gange - det er utrolig flot! 
 
En signaltråd fortæller den, om der er bytte: En myg, 
en hveps, en flue? 
Den farer frem og griber byttet - er den meget sulten, 
ja, så suger den straks byttet ud - men er det stort - 
eller den er mæt - ja, så spinder den det ind i mange 
tråde og venter med at spise! 

Når edderkoppen vil lave unger - ja, så er det en van-
skelig affære!  Hannen skal passe meget på, når han 
nærmer sig en hun - for han risikerer at blive ædt af 
hende!! 
 
Nogle gange går det godt, og så lægger hun 600-900 
æg i et gulfarvet æggespind og gemmer det bag noget 
løs bark.  Næste sommer - i maj måned, når det er 
varmt, ja, så kommer de små unger frem!  Med en lille 
spindetråd svæver de ud over Danmark - det kaldes 
FLYVENDE SOMMER! 
I oktober dør korsedderkopperne - så de bliver kun 2 
år! 
Der er mange arter af dyret - ja, nogle lever endda i 
vand! 
Den største edderkop, der findes, hedder  fugleedder-
koppen - den er lige så stor som en voksen menneske-
hånd - men den er  meget fredelig. 
Andre edderkopper kan slå et menneske ihjel - f.eks. 
en, der hedder Tarantellen - men den lever heldigvis 
ikke i Danmark! 
Prøv du selv at gå på opdagelse - og se de flotte spin-
delvæv. 

Farmor fortæller godnathistorie  
om edderkopper 

Godnat og sov godt, hilsen farmor. 



Sengeløse Kirke blev i løbet 
af 1100-tallet opført på en 
svag forhøjning midt i lands-
byen. Det dengang nyetable-
rede sogn omfattede Sengelø-
se og Vridsløsemagle, som 
begge er fra Jernalderen, 
samt Vasby, der blev grund-
lagt i Vikingetiden. Med til 
det nye sogn hørte også 
landsbyen Raarup og den 
gamle Bytteborg. Den gamle 
borg er tilsyneladende for-
svundet fra jordens overflade. 

Ingen kan i dag med sikker-
hed udpege stedet, hvor den 
lå. Jeg ser det som en nærlig-
gende mulighed, at den har 
ligget på præstegårdsengen i 
det nordvestlige hjørne ned 
mod Spangå. Afløseren for 
den gamle borg blev opført 
knap en kilometer nord nord-
vest for kirken og blev kaldt 
Raarupgård frem til 1600-
tallet, hvor den skiftede navn 
til Catrinebjerg. Landsbyen 

Raarup, der lå ca. 500 m. 
nord for Catrinebjerg Godsets 
hovedbygning, eksisterer 
helle ikke mere. Den blev  
voldsomt hærget af de sven-
ske tropper under broderlan-
dets besættelse af Danmark i 
årene omkring 1658. Efter 
krigen var den plyndret for 
alle værdier, beboerne var 
flygtet, og den var næsten 
totalt nedbrændt. Kun smed-
jen stod tilbage. Ejeren af 
landsbyen Raarup var gods-
ejeren på Catrinebjerg Gods, 
og han opgav at genopføre 
landsbyen og lagde i stedet 
dens jorde ind under godsets 
drift. At kirkebyggerne valgte 
Sengeløse som hjemsted for 
kirken kan have flere årsager. 
Måske var landsbyen den 
førende i det nye sogn om-
kring år 1100. Den lå nær-
mest ved Bytteborg og der-
med tættest ved de lokale 
magthavere. Geografien talte 
også til Sengeløses fordel. 
Både Vridsløsemagle, Raarup 
og i helt særlig grad Vasby 
og Sengeløse ligger yderligt i 
forhold til deres jorder. Sen-
geløse var den landsby, som 
lå nærmest midten af det nye 
sogn. Disse forhold har givet 
haft betydning for valget af 
kirkens plads i sognet. Det 
fik stor betydning for Senge-
løse, da den som kirkens 
hjemsted blev det lokale cen-
ter for den kirkelige og i no-
gen grad også for den verdsli-
ge magtudøvelse i det nære 
lokalområde. 
Kirkegården. 
Den ældste del af kirken var 
meget lille og meget lav. De 
tre tilbygninger op gennem 
Middelalderen fordoblede 
kirkebygningens areal og 
tilførte en i datiden impone-
rende højde til bygningsvær-
ket. I Danmark har vi traditi-
on for, at kirken er blevet 
udvidet mange gange gennem 
de ca. 800 år den har været i 
brug. Den seneste udvidelse 
var for ca. 40 år siden, da 

Møller Martins hus og grund 
på sydsiden af kirkegårdsmu-
ren blev købt af menigheds-
rådet, som ville udvide kirke-
gården. Der havde Sengeløse 
Motormølle ligget, og før den 
blev opført, havde arealet 
været anvendt til beboelse 
ofte med et tilknyttet erhverv. 
Grunden blev ryddet og sat 
meget smukt i stand med 

hække og store lodretstående 
groft tilhugne prismeformede 
granitsten. Arealet blev ind-
viet og taget i brug som urne-
kirkegård. I den østlige ende 
er indrettet et gravsted for 
dem, der ønsker deres urne 
nedsat uden markeringer i 
”De Ukendtes”. Det er et 
smukt sted. Det er virkelig 
lykkedes at skabe en grav-
plads, som både udtrykker 
nutiden og falder smukt sam-
men med den gamle kirke-
gård og kirken. 
Kirkegårdsmurene. 
Kirkegården omkranses af 
mure bygget af natursten på 
syldsten mod øst og syd. En 
del af sydmuren er delvist 
opført af munkesten i munke-
skifte. Mod nord og vest er 
murene nyere og bygget op af 
kløvede sten. I de første op 
mod 600 år gik adgangen til 

kirken gennem en låge for de 
gående og en gitterport for de 
kørende i muren mod øst. 
Over denne indgang var mu-
ret en bue, som var belagt 
med teglsten. Det må have 
været et smukt syn. Men alt 
står jo for fald i denne ver-

den. I begyndelsen af 1800-
tallet var den gamle bue så 
medtaget af tidens tand, at de 
ansvarlige valgte at fjerne 
den. Det var i årene lige efter 
statsbankerotten i 1813, og 
der var smalhals overalt i det 
hårdt prøvede lille rige. Der 
blev ikke brugt penge til en 
ny bue. Mod syd og mod vest 
over for præstegården blev 
murene brudt for at skabe 
plads til låger for de gående. 
Lidt senere blev åbningen i 
vest gjort større, så man kun-
ne sætte en gitterport ind ved 
siden af lågen. Nu havde 
rustvogne og andre køretøjer 
også adgang fra vest. 
Det er bemærkelsesværdigt, 
at muren mod nord ud over at 
fungere som kirkegårdsmur 
også er støttemur for at holde 
jorden på plads inde på kirke-
gården. Det er fordi Landsby-
gaden, der løber langs kirke-
gårdens nordside, er planeret, 
så vejbanen ligger nogenlun-
de vandret i hele bredden.  
Kapellet, som ligger udenfor 
kirkegårdens port mod øst, er 

fra sidste århundrede. Før 
man begyndte byggeriet 
tænkte de involverede parter 
sig om. De ønskede en byg-
ning, som passede ind i mil-
jøet og byggestilen omkring 
pladsen. Det gjorde de godt. 
Det passer ind i området uden 
at dominere eller forsvinde 
helt i indtrykket. Her i Senge-
løse har vi da heldigvis grund 
til at glæde os over, hvorle-
des mange af de nye bygnin-
ger i byen er opført med stor 
sans for det eksisterende mil-
jø. De fleste af os husker 
endnu med tristesse den tude-
grimme gamle bygning øst 
for gadekæret, som husede 
Sengeløse Brugs. Den brænd-
te og nye boliger er blevet 

Sengeløse Gammelt Nyt  
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bygget på grunden. Det er 
gjort godt. De nye bygnin-
ger føjer sig så naturligt ind 
i det omgivende miljø, at 
det fornemmes, som om de 
altid har været en del af 
landsbyen. 
De nye tiders byggeri.  
Disse gode egenskaber er 
ellers ikke fremtrædende 

blandt vor tids bygherrer og 
arkitekter. I København er 
der al for mange eksempler 
på nye bygninger, som pas-
ser ind i omgivelserne, som 
en møggreb passer til en 
balletdanserinde. Tænk blot 
på den heldigvis nedrevne 
busterminal, der stod på 
Rådhuspladsen, Den Sorte 
Diamant, Blokken, Opera-
huset og Udenrigsministeri-
et. Her er tale om gedigne 
øjenbæer. Den håndværks-
mæssige kvalitet synes også 
at være i frit fald. For kun 
en generation siden var for-
ventningen blandt håndvær-
kerne selv, at en bygning 
skulle holde i hvert fald i 
hundrede år. I dag kan man 

høre dem sige 40-50 år. 
Tænk blot på Høje Taa-
strups Rådhus, som næppe 
når de 40 år. Det er et res-
sourcespild, som vi slet ikke 
har råd til. Det er skamme-
ligt. For et år siden blev min 
kone og jeg inviteret til 
bryllupsfest i festsalen på 
12. sal i den berømte byg-
ning Ottetallet i Ørestaden. 
Vi glædede os til et godt 
bryllup og til at se og være i 
dette så feterede bygnings-
værk. Det var et dejligt bryl-
lup, og vi morede os godt. 
Men Ottetallet var en cho-
kerende oplevelse. Materia-
levalget og byggekvaliteten 
var fornærmende ringe. Jeg 
har flere gange her i Senge-
løse set midlertidige hønse-
huse opført af genbrugsma-
terialer, som var af langt 
højere kvalitet og bygget 
med meget større omhu og 
akkuratesse end dette opre-
klamerede makværk kaldet 
Ottetallet. Det er arkitektu-
rens udgave af H.C. Ander-
sens ”Kejserens Nye Klæ-
der”. Ejerlejlighederne i 
dette fremtidens slum er 
tilmed svinedyre. En lejlig-
hed, der er så lille, at man 
må gå udendørs for bare at 
få plads til at skifte mening, 
koster i Ottetallet ca. det 
dobbelte, af hvad vi giver 
for et godt hus i Sengeløse!  
 
Vi var lykkelige for at kom-
me hjem igen. Vi måtte køre 
flere gange rundt om gade-
kæret og kirken af bar glæ-
de over at bo i så smuk en 
landsby! 

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 

 

 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 
 
13. søndag efter trinitatis 
15. september kl. 10.00 
Lukasevangeliet 10, 23-37 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
14. søndag efter trinitatis 
22. september kl. 11.00 
Lukasevangeliet 17, 11-19 
Velkomstgudstjeneste for 
konfirmander 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
15. søndag efter trinitatis 
29. september kl. 10.00 med 
dåb 
Matthæusevangeliet 6, 24-34 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
16. søndag efter trinitatis 
6. oktober kl. 10.00 
Dialoggudstjeneste i sogne-
gården 
Lukasevangeliet 7, 11-17 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
17. søndag efter trinitatis 
13. oktober kl. 10.00 
Lukasevangeliet 14, 1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
18. søndag efter trinitatis 
20. oktober kl. 11.30 
Matthæusevangeliet 22, 34 – 
46 
Flemming Bak Poulsen 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 18. september kl. 
13.30 
Onsdag den 23. oktober kl. 
13.30 
 
Kirkebilen kan bestilles til 
alle gudstjenester 
på tlf. 43 99 50 24 senest da-
gen før. 
 
Andre gudstjenester 
14. september kl. 11.00: 
Dåbsgudstjeneste 
25. september kl. 14.00: An-
dagt i kirken inden sæsonens 
første højskoleeftermiddag. 
Kirkebilen kører. 
29. september kl. 11.00: 
Dåbsgudstjeneste 
 

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 

Dialog 
gudstjeneste  

Søndag den 6. oktober 
kl. 10.00 flytter vi gudstje-
nesten fra kirken over i sog-
negården til en såkaldt dia-
loggudstjeneste. Hensigten 
med denne gudstjenesteform 
er at give plads til en direkte 
dialog med præsten under 
gudstjenesten. Der siges 
mange ord i en gudstjene-
sten, og det er ikke dem alle, 
der er til at forstå. Det kan 
også være, at man bliver 
anfægtet af noget af det, der 
siges, eller man undrer sig. 
Under alle omstændigheder 
har man mulighed for at gå i 
direkte dialog med præsten 
om det, der siges i gudstjene-
sten. Man er selvfølgelig 
også velkommen til blot at 
deltage i gudstjenesten uden 
at sige noget. 
Skulle lysten være der til at 
læse dagens tekster inden 
søndagen, kan man gå ind på 
www.folkekirken.dk. Sønda-
gen hedder 16. søndag efter 
trinitatis. Man kan også finde 
teksterne bagerst i salmebo-
gen under første tekstrække 
16. søndag efter trinitatis. Er 
man i besiddelse af en bibel, 
kan man læse dagens evan-
gelium i Lukasevangeliet 
kap. 7 vers 11-17. Dagens 
evangelium handler om en-
ken fra Nain. Hendes søn er 
død. Han er svøbt i ligklæ-
der, ligger på en båre og 
bliver af et stort følge båret 
ud gennem byporten til grav-

pladsen. Dengang lå kirke-
gården altid udenfor byen. 
På sin vej møder 
begravelsesfølget Jesus, hans 
12 disciple og alle dem, der 
følger Jesus. Enken er 
selvfølgelig dybt ulykkelig 
over at have mistet sin søn. 
Men Jesus får medlidenhed 
med hende og opvækker 
hendes søn fra de døde. 
Hvad betyder denne 
fortælling? Og hvad har den 
at sige til os, der lever i dag? 
Kom og vær med og deltag i 
samtalen. Alle er velkomne. 
Man skal ikke være på en 
bestemt måde eller tro på en 
bestemt måde. Der er plads 
til os alle sammen. Både de 
af os, som tror på Gud, som 
tvivler, som måske tror på 
noget af det, men ikke det 
hele, som ikke tror, men 
måske godt kunne tænke sig 
at tro. Kort sagt: Man må 
komme, som man er. I 
samtalerne må alt siges, men 
selvfølgelig i gensidig 
respekt. 

Jeg glæder mig til at se jer! 
Kirkebilen kører. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 

 
Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.  

Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 
 

Art Brolægning 
 

v. Erik Wildenradt, 
Tlf.  26216025 

 

    wildenradt@msn.com 



Orgelkoncert  
lørdag den 28.  
september kl. 15.00 
i Sengeløse Kirke

Velkommen til en spændende 
orgelkoncert ved kirkens 
organist, Dmitri Egholm, 
som vil åbne koncertsæsonen 
med pragtfuld orgelmusik fra 
den nordtyske barok og den 
franske romantik. Dmitri vil 
opføre værker af bl.a. Bach, 
Bruhns, Franck og Vierne. 

Dmitri Egholm er født i 1983 
i Moskva. I 2008-2013 stude-
rede han orgel- og kirkemu-
sik på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium hos 
Lasse Ewerlöf, Mads Høck 
og Søren Chr. Vestergaard. 
Efterfølgende blev Dmitri 

optaget med topkarakter på 
solistklassen, hvor han stude-
rede hos Bine Bryndorf og 
Hans Fagius. Under orgelstu-
diet har Dmitri deltaget i ma-
sterclasses hos bl.a. Mattias 
Wager, Sophie-Véronique 
Cauchefer-Choplin, Martin 
Schmeding og Daniel Roth. I 
2014-15 tilbragte Dmitri to 
semestre i Paris, hvor han 
fordybede sig i sine orgelstu-
dier hos Eric Lebrun, og året 
efter debuterede han ved det 
smukke Cavaillé-Coll orgel i 
Jesuskirken. Dmitri har spil-
let orgelkoncerter i bl.a. Mar-
morkirken, Kastelskirken, 
Garnisonskirken, Jesuskirken 
og Helligaandskirken. 
Efter koncerten inviteres alle 
til et traktement i sognegår-
den. Der er gratis adgang til 
koncerten. 

Vi mødes igen i 
Onsdagsklubben den 2.
oktober kl. 18.00 i 
sognegården Landsbygaden 
68. Dagens menu er
mørbradgryde med
kartoffelmos. 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 med lyst til at dele et
måltid mad med andre. 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 Merry 
Lisbeth Rasmussen på 43 99 
50 24 senest søndag den 29. 
september. Hold dig ikke 
tilbage. Du vil blive taget 
godt imod af de mange søde 
mennesker. 

Lege- og syngedag i sognegårdsha-
ven for børnehavebørn i Sengeløse 

D. 22. august fyldtes sognegårdshaven med glade børn, for
Sengeløse Kirke havde nemlig inviteret alle børnehavebørn i
Sengeløse til en hyggelig lege- og syngedag. Det var den
smukkeste sensommerdag med solskin og blå himmel! Børne-
ne kom med deres pædagoger og indtog med enorm iver og
glæde den store sognegårdshave – de legede fangelege, skjul
og klatrede i træer. Det var en fornøjelse at se, hvordan børne-
ne brugte deres kreativitet og fantasi til at vække alle kroge af
haven til live. Efter den frie leg samledes vi til saft og kiks
samt kaffe og the til de voksne. Dernæst var det tid til at synge
nogle kendte salmer; vi sang I Østen stiger solen op, Nu titte til
hinanden og Gud ske tak og lov med fagter til salmerne. Bør-
nene var meget koncentrerede og opmærksomme og fulgte flot
med i både sang og fagter. På den måde lærte de nogle smukke
salmeklassikere fra den danske sangskat at kende. Vi sluttede
af med at bede Fadervor med fagter.  Inden børnene tog tilbage
til deres vante rammer i børnehaven, løb de en sidste runde i
sognegårdshaven. Mange tak for en rigtig dejlig dag og på
glædeligt gensyn 😊 

Kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge 

Dagen begyndte, hvad 
angår vejret, lidt usikkert, 
men det holdt tørt! 
Temperaturen var 
behagelig, og humøret var 
godt hos de fremmødte. 
Desværre var der ikke så 
mange, som der plejer at 
være. Vi savnede nogle 
børn i år, og vi savnede 
FDFerne, men de har 
været optaget andet steds. 
Man kan kun være et sted 
af gangen. Men som sagt 
havde vi en hyggelig dag, 
og Svend Hammels 
Jazzband spillede som 
altid godt og veloplagt.  
Vi fik solgt alt, hvad 
kirkegængerne havde 
taget med af blomster, 

frugt, bær, grøntsager og 
hjemmesyltede gode ting. 
Overskuddet går til 
Værestedet Paraplyen i 
Taastrup og FDFerne her i 
Sengeløse.  
Man kan læse i næste 
Sengeløse Nyt, hvor 
meget vi fik samlet ind. 

Tak til alle de søde 
mennesker der kom og var 
med til at gøre det til en 
god dag – både i kirken til 
gudstjenesten med den 
meget smukke musik og i 
præstegårdshaven efterføl-
gende til fest, grill og 
jazzmusik. Vi ses til næste 
år! 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Høstfesten i Sengeløse Kirke 



Den 25. september kl. 
14.00 åbner vi en ny 
sæson af højskoleeftermid-
dage. Vi begynder med en 
lille andagt i kirken kl. 
14.00. Derefter går vi over 
i sognegården til et spæn-
dende foredrag med teolog 
og professor Niels Christi-
an Hvidt fra Syddansk 
Universitet, der vil tale om 
åndelig omsorg og om, 
hvordan troen kan have 
indflydelse på helbredet. 
Niels Christian Hvidt vil 
undervejs i foredraget 
komme ind på den bog, 
han har skrevet om den 
vesterlandske historie, der 
er gennemvævet af beret-
ninger om mirakler. Fra 

alle dele af verden indløber 
rapporter om grædende 
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 defi-
nerer mirakler. Dernæst 
gives via billedkunsten et 
indblik i, hvor vigtige Bi-
belens underberetninger 
har været for vesterlandsk 
kulturhistorie. Til sidst 
skildres to til tre historier 
om mennesker, der har 
oplevet mirakler i vores 
tid. Der er gratis adgang, 
og kirkebilen kører. 

Højskoleeftermiddag Menighedsrådsmøde 
Onsdag den 18. september kl. 19.00 
Onsdag den 9. oktober kl. 19.00 
Menighedsrådsmøderne finder sted i sognegården kl. 
19.00. Møderne er offentlige, og alle er derfor velkomne til 
at komme og overhøre.  

Café Sengeløse 
oktober 2019  
Café Sengeløse er altid klar til 
at byde nye og velkendte ansig-
ter velkommen! Café Sengeløse 
er en hyggelig og berigende 
brunchcafé, hvor vi sammen 
spiser en lækker brunch bestå-
ende af røræg, bacon, pølser, 
rundstykker, pålæg, juice samt 
kaffe og the. Desuden tager vi 
hver gang et samfundsaktuelt 
emne op, som vi taler om rundt 
om bordet. Man får mulighed 
for at give sit besyv med, men 
man kan også blot sidde og 
lytte. Tanken er, at vi hver især 
har spændende og unikke ind-
sigter at bidrage med i forhold 
til det pågældende emne, og at 
vi dermed i fællesskab kan 
blive klogere på, hvad der rører 
sig i det samfund, som vi alle er 
en del af. Vi mødes kl. 10.00-
12.00 en gang om måneden i 
sognegården og begynder altid 
med at synge et par gode sange 
fra højskolesangbogen akkom-

pagneret af kirkens organist 
Dmitri Egholm. Hvis det lyder 
som noget for dig, så kom en-
delig og vær med – du vil blive 
taget godt og varmt imod! Det 
er ganske gratis at deltage. 
Sæt kryds i kalenderen fredag 
d. 11. oktober kl. 10-12, hvor vi
byder velkommen til næste
Café Sengeløse. Tilmelding til
spisning foregår til kirke-
kulturmedarbejder Maria Ditlev
Rosenvinge på e-mail: kirke-
kulturmedarbejder@sengeloese
kirke.dk eller på telefonnum-
mer 21 37 07 33.

Kirke-kulturmedarbejder Maria 
Ditlev Rosenvinge

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

Snubbekorsvej 28  
2630 Tåstrup                            Klaus Møller   
kmducati@gmail.com             Tlf. 40 40 83 95 

Klaus Møller 40 40 83 95 



Søndag d. 27.oktober 
kl. 16.00 opfører Diabolus-
koret musik af korets dirigent 
John Høybye under over-
skriften ’Skæbnefortæl-
linger’. 
Det drejer sig om Høybyes 
musikalske fortolkninger af 
H.C. Andersens ’Den lille
Havfrue’ – ’The little Mer-
maid’ og Karen Blixens ”De
blå øjne’, samt ’This human

Life’, som rummer refleksio-
ner over livet og døden i 
form af alvorlige, humori-
stiske og groteske citater af 
bl.a. William Blake og Woo-
dy Allen. 
’Skæbnefortællinger’ beskri-
ver på hver sin måde tilvæ-
relsen som en sejlads på 
åbent hav med deraf tilhøren-
de fare for forlis. Man kan 
komme frelst i land ved 
hjælp af uselvisk kærlighed 

og opofrelse eller gå til bunds 
som følge af grådighed, for-
blændelse og jalousi. Ved 
klaveret Anne Christoffersen. 

Koret Diabolus har sit ud-
spring i Tritonus, som John 
Høybye grundlagde og diri-
gerede i 35 år. Det er aner-
kendt som et af vore mest 
vidtfavnende kor med et re-
pertoire og en stil, der rum-
mer både den klassiske og 

den nye rytmiske musik lige 
fra Händels Messias og 
Carmina Burana til Duke 
Ellingtons Sacred Concert og 
Disney-kor. 

Efter koncerten går vi over i 
sognegården, hvor menig-
hedsrådet byder på et glas vin 
og lidt chips.  

Der er gratis adgang. 

KONCERT med Diabolus i Sengeløse Kirke 

Denne måneds højskoleef-
termiddag finder sted ons-
dag den 23. oktober kl. 
14.30.  
Månedens foredragsholder 
er den kendte dirigent, kom-
ponist og arrangør John 
Høybye.  

Foredraget hedder: Det skal 
lyde godt… 

Tusindvis af danske og 
udenlandske korsangere i 
alle aldre har oplevet John 
Høybye, og mange hundrede 
musiklærere er blev dygtige-
re korledere gennem mødet 
med pædagogen Høybye. 
Endnu flere har lyttet til 
koncerter og optagelser med 
Høybyes banebrydende kor 
Tritonus, nu kaldet Diabo-

lus. John Høybye er kendt 
for sin kompromisløse kvali-
tetssans, hans store visioner 
og folkelige gennemslags-
kraft. 

John Høybye vil fortælle om 
“Et langt liv i musikkens 
tjeneste, suppleret med san-
ge fra Højskolesangbogen 

og med introduktion af kon-
certen den efterfølgende 
søndag: Skæbnefortællinger 
med DIABOLUS-koret”.  

Alle er velkomne. Der er 
gratis adgang, og kirkebilen 
kører. 

Højskoleeftermiddag 
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