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Farmors historie 
Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 
22.–24, maj  

Deadline 
9. maj. 2020 

Coronavirus Covid-19 lukker byen delvis 
Men der er håb forude, for langsomt åbnes nu op i daginstitutionerne, og mere 
vil følge. Vigtigt er, at vi stadig er forsigtige og følger regeringens anvisninger 
og sundhedsstyrelsens råd. 
Afgørende er, at der ikke politiseres, men at vi står sammen, så forvirring ikke bre-
der sig. Lidt efter lidt vil vi kunne åbne op for erhvervslivet, og hjulene vil komme i 
gang igen. Vi skal herunder have for øje, at risikogrupperne, de syge og ældre, ikke 

Byfest først 5/6 2021 Gymnastik opvisning aflyst Ildebrande i Sengeløse 

Spontan flagdag fortæller om sammenhold 
Her under corona-krisen opstår behovet 
for at være sammen om noget, selv om vi 
skal være hver for sig. 
En lørdag ringede nogle beboere rundt til 
alle dem, de kendte i byen og opfordrede 
til, at alle med flagstænger skulle hejse 
flaget for at vise, at vi stadig holder sam-
men til trods for, at vi skal holde afstand. 
Som sagt så gjort. Pludselig blafrede et 
halvt hundrede flag hen over byens tage. 
Et flot og også lidt bevægende syn, fuldt 
af håb. 



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97 
Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24 
 
 

Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn, 
den gamle Sengeløse kommune 
 

Der er deadline 9. maj 2020 
 
Avisen udkommer 22. - 24. maj 2020 
 

Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

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  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
 Bente Jørgensen                                           3062 8340 
 

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 

Sengeløse Badminton og  

Tennis Klub 
 

Formand: Ole holm tlf. 40 19 52 87 
 
E-mail: sbtk@mail.dk 
 

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk 

 26215095 

Jan Boholdt 

Vintoften 42 

2630  Taastrup 

 

Sengeløse pensionistforening  aflyser vores forårsafslutning 
den 20. april  Vi ses den 8. september  til bankospil i Fritids-
huset ved hallen. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 

Hjertelig tak 
 

for deltagelse, blomster samt donationer til Skleroseforeningen 
 i forbindelse med  

 

Vivi Legarths 
 

bisættelse d. 3/4 i Sengeløse Kirke.  
 

På familiens vegne 
 

Michael, Andreas og Allan  

 

 



 

Byfesten den 6. juni 2020 er, 
efter henstilling fra Mette og Søren, blevet 

flyttet til den 5. juni 2021. 
Kan I alle have en rigtig god sommer. 

John 
 

Aflyst 





SKOUSEN TAASTRUP
Taastrup Hovedgade 90
2630 Taastrup 
Tlf. 43 53 13 81
taastrup@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk Taastrup

ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag: 10.00-17.30
Fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 10.00-15.00
Åbent hver søndag: 10.00-15.00

Nok verdens bedste og 
fleksible kurvesystem

√

Lave forbrugsværdier 
og lydniveau

√

Store fyldningshøjder med 
rum til stort set alt

√

Verdensmester i 
kapacitet og fleksibilitet



 

 

Smedjerne 
Så længe vi mennesker har 
mestret den vanskelige kunst 
at smede metal, har smede-
nes værksteder, smedjerne, 
med de glohede esser været 
anset for at være farlige na-
boer. Ikke fordi smedene har 
været upopulære eller endda 
uglesete. Snarere tværtimod. 
Årsagen til denne frygt for 
smedjerne skyldtes, at man 
anså deres esser for at være 
de mest sandsynlige steder 
for udbrud af ildebrande. 
 
Brandfaren 
I de gamle byer og landsbyer 
med tætliggende stråtækte 
gårde og huse kunne en ilde-
brand meget hurtigt få så 
godt fat, at det meste af byen 
gik op i flammer. Tab af 
menneskeliv, dyr, bygninger 
og forråd kunne have kata-
strofale følger.  
Derfor kan man i det meste 
af verden se, hvorledes man 
har forsøgt at placere smed-
jerne i byens eller landsby-
ens læside. Så bar vinden 
ilden og gnisterne væk fra 
anden bebyggelse. Endnu 
bedre var det at placere 
smedjerne i sikker afstand 
lidt uden for resten af byen. 
Hos os betød det, at smed-
jerne helst skulle ligge i 
østenden af byen, da vind fra 
vestlige retninger var og er 
de mest fremherskende. I 
Holbæk var der inde i den 

gamle købstad udlagt et stør-
re område langs bygrænsen 
mod øst. Det hed Smedelun-
den og var naturligvis hjem-
sted for byens smede. Gaden 
gennem det område hedder 
endnu i dag Smedelundsga-
de.  
 
Her i Sengeløse var det også 
sådan. Den gamle landsbys 
yderste vej i østenden af 
byen hedder netop Smede-
løkken, og der arbejdede 
smedene i gamle dage.  
 
Gamle beretninger 
Vi har ingen fyldestgørende 
kilder om større brande gen-
nem landsbyens første ca. 
1600 år. Vi ved, at de sven-
ske tropper også her hærge-
de fælt med brand og bål i 

1658-59. I midten af sidste 
århundrede brændte både 
den gamle præstegård og en 
fløj af skolen fra 1925. For 
to år siden brændte vores 
Brugs. 
 
Seneste storbrande 
Det lille område øst for ga-
dekæret, der afgrænses af 
Smedeløkken mod øst, 
Landsbygaden mod syd og 
vest og Sognevangen mod 
nord er i dag hjemsted for 
Brugsens tankanlæg, som 
drives i fællesskab med OK, 
(Oliekompagniet). Bag tank-
anlægget er nu boliger. For 
ca. 20 år siden lå Brugsen 
der. Mod syd ligger det store 
gule hus, der husede telefon-
centralen i Sengeløse og et 
sadelmageri med beboelse. 

Solbakkegård og Odins-
gård 
Frem til 1857 lå bygninger-
ne til to af byens store gårde 
sammen med smedene og 
nogle mindre huse på områ-
det. Det var Solbakkegården 
i vest og Odinsgården i øst. 
De var bygget sammen i et 
firkantet ottetal.  Begge går-
de havde ved de store  
jordsammenlægninger under 
landboreformerne fået deres 
samlede jorder placeret   
langs den vej, vi i dag kalder 
Sengeløsevej. Fordi afstan-
den fra gårdene til deres nye 
jordlodder kun var et par 
minutters gang, valgte begge 
de nyslåede gårdejere at 
blive boende på de gamle 
gårde.  
 

Set gennem historiens briller  
 

Af Niels E. Larsen 



Nyudflyttet gård brænder 
Jordudskiftningen i Sengeløse fandt sted i 1790-92, og i 1797 
blev de forhenværende fæstegårde af ejeren Lauritz Lassen på 
Cathrinebjerg solgt fra til en pris på 2000 Rigsdaler per styk. 
Solbakkegården blev købt af Niels Andersen, som boede med 
sin kone Ane Poulsdatter og sin mor Karen Mathiasdatter, og 
Odinsgården blev købt af Jens Rasmussen. I 1857 valgte eje-
ren af Odinsgården at opføre en ny gård ude på sin jord og 
flyttede derud. Men familien var uheldig, og de måtte bygge 
en ny. 
 
Største brand i nyere tid 
Familien, der ejede Solbakkegården, blev boende på den 
gamle gård, men i 1893 brændte hele området mellem gade-
kæret og Smedeløkken. Det var den største brand i nyere tid. 
Der er ikke noget, som peger på, at smede var årsag til den 
brand. Heldigvis var der ingen tab af menneskeliv. Solbakke-
gården brændte helt ned, og familien besluttede af bygge en 
ny gård ude på deres jordlod. Når vi kører til Taastrup ad Sen-
geløsevej er Solbakkegården den første på højre hånd og 
Odinsgården er den første på venstre hånd. 
 
Dødsensfarlig 
En dag i 2005 var der igen brand på dette sted i byen. Den 
bygning, der før husede den gamle Brugs, stod i flammer. 
Men nu lå OK-tanken lige ved det brændende hus, så situatio-
nen var farlig. Brandvæsenet var naturligvis hurtigt blevet 
tilkaldt og brandfolkene begyndte straks at sprøjte vand på 
ilden. Med brandbiler lykkedes det dem at hente det nødven-
dige vand, og på den måde lykkedes det at slukke branden. 
Ingen kom til skade, og alt endte godt. Endnu engang viste 
brandfolkene det mod, den kløgt og handlekraft, der gør dem 
fortjent til den respekt, de nyder i befolkningen. 

Niels Larsen 

Generalforsamling i  
Sengeløse Vandværk Amba 
2020  
 
 
Generalforsamling i Sengeløse Vandværk Amba 2020 
afholdes i henhold til vedtægterne i april måned, men er 
udsat indtil videre grundet Corona krisen. Generalfor-
samling afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er 
normaliseret, og når det igen er lovligt at afholde større 
forsamlinger. Den siddende bestyrelse vil fungere på 
normal vis, indtil der kan afholdes ordinær generalfor-
samling, hvor valg/genvalg kan finde sted. Regnskab, 
budget og takstblad kan findes på hjemmesiden http://
sengeloese.dk/vand. 
 
Vandregninger med årsopgørelse for 2019 og acon-
tobetaling for 1. halvår 2020 er udsendt til betaling 1. 
april. Hvis du ikke har modtaget regningen, kan det 
være, fordi du skal have penge tilbage og ikke er 
tilmeldt pbs. Hvis du er tilmeldt pbs, vil du altid mod-
tage fakturaen – også hvis den er negativ – med 
tilbagebetaling af eventuelt overskud efter modregning 
af aconto for 1. halvår 2020. 
 
Du kan tilmelde dig SMS service fra Sengeløse 
Vandværk, så du bl.a. modtager SMS besked om 
vandafbrydelser. Det koster ikke noget for dig. Sådan 
tilmelder du dig: SMS “Tilmeld SENGEVAND” til 27 
24 71 95 
 
Vandværket sender SMS med oplysning om planlagte 
vandafbrydelser, og ved akut opståede vandafbrydelser 
vil der hurtigst muligt udsendes orientering om dette 
med oplysning om forventet tid for afbrydelsen. 
Du kan til enhver tid afmelde SMS tjenesten ved at 
sende SMS “Afmeld SENGEVAND” til 27 24 71 95 
 
Med venlig hilsen  
Sengeløse Vandværk Amba 

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 

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 

  

   
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 

 
18. april Gymnastikopvisning aflyst 
  6. juni Byfest udsat til 2021 
23. juni Sankt  Hans 
29.-30. august Loppemarked 
22. november Juletræsfest 
29. november Juletræstænding  





 

 

Pludselig sad den der på heg-
net. Stolt og maskulin pustede 
den sig op og spredte og vip-
pede halefjerene opad for at 
vise, at den havde fod på det.  
Den fede larve er nok en god-
bid til hunnen, som ligger på 
rede et eller andet sted i ha-
ven.  
Måske har de valgt et sted 
klemt inde i brændestablen, 
eller i en gaffelgran, hvor 
løvet er tættest i taxbusken, 

eller den ligger øverst i hæk 
ken et eller andet sted.  
Sidste år ventede jeg med at 
klippe et stykke af hækken, 
for ikke at ødelægge en sol-
sort-rede.  
I aften kan jeg høre den synge 
smukt fra en af trætoppene i 
nærheden, altid lidt væk fra 
reden. Blødt og melodisk 
synger den. Jeg synes, at det 
den af vore sangfugle, der har 
den kønneste sang. Den er 

også god til at imitere menne-
skeskabte lyde, og de efterlig-
ner også hinandens sang, så 
de i samme område synger 
næsten ens.  
For 100 år siden var solsorten 
en sky og bange skovfugl, 
men den har vænnet sig så 
meget til os mennesker, at 
den i dag bor i de fleste haver, 
selv inde i storbyen, og i dag 
er det og vores mest alminde-
lige fugl. 

Det meste af året lever solsor-
ten af smådyr som regnorme 
og insekter, og om vinteren 
spiser den mest frugter og 
bær. Du kan gøre meget godt 
for bestanden af solsorte, hvis 
du i de koldeste vintermåne-
der lægger dine rynkede æb-
ler ud på græsplænen; spred 
dem ud, så fuglene ikke slås 
om dem, for solsorten vil in-
stinktivt prøve at holde på de 
fleste til sig selv.  

 
 

Tekst og  foto: Gert Lauridsen 

Familie: Drosselfugle  
Vingefang:  34-38,5 cm 
Længde:  25 cm 
Vægt:  80-110 g 
Ynglealder:  1 år 
Yngletid:  april/maj 
Kuldstørrelse:  3-5 æg 
Antal kuld:  2-3 
Rugetid:  13-15 dage 
Ungetid: 12-15 dage 

Bliver 5 til 10 år gammel, 
og lever i familiegrupper.  
 
 

Hannen er sort med gult 
næb, medens hunnen er 
mørkebrun med brunt næb. 
Det er Danmarks mest al-
mindelige fugl. 

♂ 
 
 

Den regnes blandt vore 
standfugle, da mange bliver 
i landet vinteren over. 
En del, især hunfuglene, 
flyver til Tyskland og 
Frankrig om vinteren.  

Opfordring til læserne: 
Vi vil gerne samle så mange fuglebiller fra Sengeløse og om-
egn som muligt. Hvis du tager eller har taget et billede af en 
fugl i området, så vil vi meget gerne bringe det i bladet.  

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

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

  

 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 



Hej med dig!  
Killingen Mishu voksede 
hurtigt til, for den fik jo 
masser af dejlig mælk og 
andet godt.  
Snart sprang den rundt i 
hele stuen og lavede de 

fineste krumspring. Ja 
tænk, den prøvede også at 
klatre op i gardinerne -  
men så blev jeg vred og 
råbte et højt ”nej”  -   og 
det forstod den åbenbart, 
for den gjorde det aldrig 
mere.  I stedet fik den et 
garnnøgle at lege med, og 
også en tøjmus.  

Mishu elskede også at lege 
cirkus. Når vi skød en ela-
stik gennem stuen, så 
sprang den efter den og 
fangede den med munden -  
og så spankulerede den 
tværs gennem stuen og 
afleverede den stolt til mig. 
Den måtte synes, det var 
sjovt, for den gjorde det 
igen og igen.  
En dag tog jeg den med ud 
at køre i bus og tog for at 
besøge min mor.  Under-
vejs sad den i kattekassen 
og så ivrigt ud ad vinduet, 
mens vi kørte forbi de 
grønne og gule marker 
udenfor.  
Ude hos min mor fik 
Mishu lov til at løbe frit 
ude i haven. Den holdt sig 
hele tiden i nærheden af os 
og prøvede ikke at gå læn-
gere væk, end den hele 
tiden kunne se os. Der var 
også to store drenge, som 
syntes, at det var sjovt at 
lege med Mishu. Til sidst 
var den så træt, at den bare 
faldt omkuld og sov i mit 
skød.   
Da vi kom hjem igen, var 
det tydeligt, at Mishu var 
glad for gensynet - du ved: 
Ude er godt, men hjemme 
er bedst.  
 

Sov godt, knus  
 Farmor 

Farmor fortæller videre 
om  katten  ”Mishu”. 

 v/Rasmus Andersson  
 

  
Anlæg og pleje af grønne arealer: 
Træfældning, beskæring og rodfræsning. 
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning. 
 

Tlf. 29894309  -  cvr. 35354220 
Email: anderssonstraefaeldning@gmail.com 

  
Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 70 2111 99 



Det gik ellers lige så godt 
herovre, men nu er jeg altså 
hjemme på en ufrivillig pau-
se, indtil landegrænserne 
åbner op igen.  
 
Ligesom herhjemme prøver 
man at dæmme op for smit-
ten med corona-virus, bare   
her og nu ser jeg frem til at 
komme tilbage igen.  
 
Jeg har nydt hvert et øjeblik 
derovre. Det hele er som et 
stort eventyr for mig. 
 
Livet på campus er fanta-
stisk. Det at kunne være sam-
men med sine venner og ven-
inder hver eneste dag er en 
fornøjelse, og fællesskabsfø-
lelsen er udtalt og helt ene-
stående.  
 
Mit campus, dvs. der hvor 
jeg bor, spiser, træner og 
bliver undervist, ligger ca. 10 
minutter i bil fra centrum af 
Grand Rapids, hvor der bor 
over 200.000 indbyggere, 
(inklusiv yderområderne bor 
der ca. 1 Mill. mennesker). 
 
Det sportslige og boglige er 
meget fifty-fifty, hvilket er 
en perfekt balancegang. Så 
man har tid til at fokusere på 
begge dele. 
 

Jeg sluttede mit første seme-
ster af med det højest mulige 
karaktergennemsnit og det 
holder ved endnu.  
 
Jeg har dette første år haft fag 
som: English Composition, 
Algebra, Achieve Career 
Succes, Presentation Tech-
niques, Management Founda-
tions og Diversity in Society. 
 
Fodboldsæsonen gik udmær-
ket - vi tabte dog conference 
semifinalen til vores rival 
skole.  
Vi træner 5-7 gange om ugen 
og har to kampe i weeken-
den. 
 
Det er en mere fysisk præget 
spillestil herovre sammenlig-
net med Danmark, hvor vi 
lægger mere vægt på det tek-
niske.  
  
Men vi har mange irske dren-
ge på holdet og en fra Eng-
land, en fra Sydafrika og en 
til fra Danmark foruden mig, 
så vi bibringer holdet noget 
mere teknik. 
 
Hvis I er interesseret i at vide 
mere om Davenport Univer-
sity (college og university 
bruges i flæng), så kan man 
gå ind på hjemmesiden:  Da-
venport.edu .  

Her kan man se, hvilke stu-
dieretninger, der tilbydes, og 
hvor i Michigan de enkelte 
dele af universitetet ligger, 
for der er 14 forskellige cam-
pus at vælge imellem.  

På hver campus er der et 
væld af klubber, der tilbyder 
fritidsaktiviteter af enhver 
art, foruden målrettet og kva-
lificeret træning inden for 
alle sportsgrene.   

Her er nyt fra Markus Sundin, opvokset i Sengeløse og nu student på en campus under Davenport University, 
som ligger i en forstad til Grand Rapids, den næststørste by i staten Michigan, (Detroit er den største).  
Markus har nu været hjemme et par uger på grund af corona-virus forholdsregler, men han følger undervisnin-
gen via universitetets udstrakte online-kurser. Det er tydeligt, at han glæder sig til at komme tilbage til studiet, 
sportsbanen og livet på campus.  



        
 
 
    

 
 
 

Sprogvildskab     
 Af Ole Nielsens de bedste ... 

I vadestedet 
 
Man skal ikke skifte heste i vadestedet, siges der. 
Men det interesserer vel de færreste, for hvem ager 
nu med heste i dag, for slet ikke at tale om stude. 
Engang var vadesteder imidlertid meget vigtige ele-
menter i landskabet, så vigtige, at de indgår i masser 
af stednavne. Aarhus er vokset op omkring det ene-
ste sikre vadested over Aarhus Å, som ligger der, 
hvor gaden endnu hedder Immervad (altså: vedva-
rende vadested).  
Desuden kan nævnes, at bynavnet Vejle er direkte 
afledt af det gamle danske ord ”wæthæl”, der bety-
der vadested. Dette ”wæthæl”, ”wedle”, ”vedel” 
m.v. genfindes også (som -ild) i stednavne som Sak-
sild og Stenild, idet Stenvad dog er lettere at gen-
kende som et stenet vadested. De færreste ved nok, 
at ”hors” er et gammelt dansk ord for hest (navnlig 
brugt om en hoppe). På denne baggrund giver 
Horsevad sig selv. Det var et sted, hvor heste kunne 
vade over vandløbet.  Landsbyen Vadsby betyder 
byen ved vadestedet.  
Vejlby ved Århus minder om Vejle, og er byen ved 
et ”vedel”, altså ved et vadested. Stednavnet Vedel 
er hermed også forklaret. Og sådan kunne vi blive 
ved. 
 

I parentes bemærket blev udtrykket vedel eller vejle 
også udstrakt til ting som lavt vand, strandeng, mose
-strækning, som for eksempel Vejlerne nord for 
Limfjorden. Vi kan jo så begynde at gætte på, hvor 
navnet Fævejle stammer fra. Eller St. Vejleå for den 
sags skyld.  
 

Det blev på engelsk til ”ford”, som vi kender det fra 
Oxford. Guildford og Stratford er andre gamle vade-
steder. 
 

På tysk blev det til ”Furt”. Frankfurt var stedet, hvor 
frankerne krydsede henholdsvis Main og Oder. Et 
andet eksempel er Erfurt, et vadested over floden 
Erphe, som floden Gera hed engang i middelalde-
ren. Byen hed dengang Erphesfurt. Wipperfürth var 
et vadested over floden Wupper. Tyskland havde 
naturligvis også stenede vadesteder som Steinfurt.  
 
 

På nederlandsk blev det til ”voorde” som genkendes 
i en lang række nederlandske, belgiske og sågar 
franske stednavne. Her nogle enkelte: 
Amersfoort i Nederland , Vilvoorde i Belgien og  
Steen-voorde i Nordfrankrig (og så er vi atter tilbage 
ved ”stenvadet”). 
 

Og dog måske lige det lette. På spansk hedder et vad 
”vado”, det kommer af det latinske vadus. 
(vadested). Både det latinske ”vadum” og det olden-
gelske ”wæd” betød blandt andet ”hav”. Det olden-
gelske ”wæt” betød våd. 
                   Quo vadis – hvor går du hen? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Af lis Aagaard    
Hvad kan man kalde en cykelsmed, der lapper 
cykler under vand? 

Se svaret nederst. 
 
I disse skrækkelige corona-tider er der nu et lille 
bitte lyspunkt: Frisørerne må holde åbent, så 
man kan købe hentehår!! 
 
Hvad kan man lave af nervøs velour? 
Man kan sy bangebukser! 
 
Svar til øverst:  En lappedykker! 

Lørdag den 29. - 30. au-
gust er der loppemarked i 
Sengeløse.  
Som sædvanligt foregår det 
på festpladsen ved Sengelø-
se Idrætsanlæg. Du kan alle-
rede nu donere effekter til 
loppemarkedet. Igen i år er 
der opstillet en container på 

festpladsen, og ved at ringe 
til John Jørgensen på telefon 
51 22 12 17, kan du komme 
af med de ting, der er for 
gode til at blive smidt ud.  

 
Ellers venter du bare til ind-
samlingsdagen i august.  
                    John Jørgensen 

Loppemarked 2020  



Påskehilsen 

Med hele påskens fortælling 
om død og opstandelse er vi 
inde i kernen af kristendom-
men. Før Kristi opstandelse 
var døden det sidste punktum i 
et menneskes fortælling. Efter 
Kristi opstandelse er døden 
ikke længere evig, men en 
overgang til mere liv, et nyt 
liv i en anden dimension, som 
vi kalder evigheden. Det er 
påskens glade budskab: Vi 
skal opstå fra de døde til evigt 
liv. Hvilket euforisk budskab! 
Da kvinderne gik ud til graven 
tidlig søndag morgen, havde 
de forventet at møde den døde 
Kristus i sin gravhule, men i 
stedet blev de mødt af en en-
gel, som fortalte dem at han 
var opstået fra de døde. Denne 
her fortælling har siden hen 
bredt sig til hele verden som 
en solopgang til tro, håb og 
kærlighed for mennesker. Fra 
da af var verden ikke længere 
den samme. Mennesker har 
aldrig glemt fortællingen, men 
båret den med sig i deres hjer-
ter. Påskens opstandelsesbud-
skab har haft en enorm efter-
virkning. 2,2 milliarder men-
nesker kalder sig i dag kristne. 
De er alle sammen blevet 
døbt, og har alle hørt det glæ-
delige budskab. 
Nogle af os har hørt denne 
påskefortælling mange gange. 
Og så kan vi måske tænke ved 
os selv: Nå, det var sådan det 
skete dengang for 2000 år 
siden. Vi kan høre fortællin-
gen som et historisk referat, 
som noget vi skal huske som 
en del af vores historie, lige-
som vi skal huske, at det var 
Harald Blåtand, der gjorde 
danerne kristne, og at Danne-
brog med det hvide kors på 
den røde baggrund dalede ned 

fra himlen i 1200 tallet. Fra da 
af var Danmark et kristent 
land med et kors i flaget. Det 
skal vi huske, fordi det er en 
del af vores historie, og derfor 
er det med til at definere os 
som folk. Og den historie er 
der skrevet om i historiebøger-
ne, og den er udstillet på Nati-
onalmuseet. Men derudover 
har det ikke noget at gøre med 
det liv, vi lever her og nu. Det 
er som sagt historie. 
Opstandelsesbudskabet er 
noget andet. Det er på samme 
tid historie og aktuel 
virkelighed. Derfor skal vi 
høre det igen og igen, fordi det 
netop handler om vores liv nu 
og her. Ellers kunne det jo 
også være ganske ligegyldigt 
at gå i kirke, hvis det ikke har 
noget med os at gøre, og det 
liv vi lever nu. Men det er 
heller ikke sådan, det 
forholder sig. Kristi opstan-
delsesbudskab fortæller os, at 
det samme skal ske for os. Da 
Kristus opstod fra de døde, 
viste han os en ny virkelighed. 
At leve med opstandelses-
budskabet i sit hjerte betyder 
at leve med visheden om, at 
når vi en dag skal dø, skal vi 
opstå til mere liv i en anden 
dimension. Men det er 
forhåbentlig først langt ude i 
fremtiden. Her og nu betyder 
det, at opstandelsesbudskabet 
gennemlyser mennesket, så 
det får et særligt blik på livet 
og på det at være menneske. 
Man kunne sige, at det lever 
som et opstandelsesmenneske, 
og det opstandelsesmenneske 
vil med tiden forstå, at intet i 
verden er statisk. Alt i verden 
er i forandring, fordi skabelsen 
heller ikke blot er en historisk 
hændelse, men noget som 
stadig sker. Først i opstan-
delsen er Guds skaberværk 
foldet helt ud som en smuk 
blomst og blevet alt det, det 
kan blive. Mennesket bliver 
alt det, det kan blive i 
opstandelsen. Hvis vi lever 
med den tro i vore hjerter - 
altså at skabelsen stadig 

foregår hver eneste dag i vort 
liv, og først er fuldendt i 
opstandelsen - kan vi ikke 
længere sige, at tingene skal 
være, som de altid har været 
og på den måde ignorere 
skabelsesprocessen. Vi kan 
heller ikke i en konflikt-
situation sige til vores 
samlevere og ægtefæller: Jeg 
er, som jeg er som et 
forstokket og urørligt menne-
ske, som ikke vil forstyrres i 
sine egne cirkler eller komme 
sin partner i møde. Lisbeth 
Smedegård, vores kloge 
salmedigter kalder denne form 
for urørlighedstrang for den 
onde fred, den kredsende 
urørlighed.  
Den onde fred indfinder sig, 
når vi ikke vil ændre os og 
lade os forvandle indefra af 
Gud. Den kredsende urørlig-
hed er, når vi kredser om os 
selv, når vi vil have at verden, 
og andre mennesker skal være 
til på vores præmisser. Vi 
ændrer os som mennesker hele 
tiden. Der er et før og et efter. 
Og det skal vi være glade for. 
For det glædelige og 
håbefulde ved at leve som et 
opstandelsesmenneske er, at 
alt ikke er tabt på gulvet, når 
noget går galt i vores liv. Det 
er der trøst og håb i. Alt kan 
blive godt igen. Måske ikke på 
samme måde som før, men på 
en ny måde, som vi ikke selv 
havde set. Jeg forstår godt, at 
opstandelsesbudskabet blev 
modtaget med så stor eufori af 
verdens befolkninger. 

For hvis vi kan forholde os 
positivt til tanken om, at Gud 
findes, at opstandelsen findes, 
og at det betyder, at Gud 
skaber, at vort liv ændrer sig, 
og hver dag får vi en ny 
begyndelse, så kan vi rejse os 
op og løfte hovedet, når noget 
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går galt og sige til os selv, at 
alt ikke er tabt på gulvet. 
 
Sidder du alene derhjemme 
og er deprimeret på grund af 
corona-krisen, er alt ikke tabt 
på gulvet. Kommer du ud af 
folkeskolen med et elendigt 
eksamensbevis, er alt ikke 
tabt på gulvet. Bliver du 
arbejdsløs og må gå fra hus 
og hjem, er alt ikke tabt på 
gulvet. Bliver du skilt, er alt 
ikke tabt på gulvet. Mister du 
et barn, en kær ven eller 
ægtefælle, er alt ikke tabt på 
gulvet. Det gør alt sammen 
ondt, men livet KAN blive 
godt igen - på en ny måde, 
som vi ikke selv kunne se, da 
vi befandt os i et mørke af 
fortvivlelse og nederlag. 
 
Opstandelsesbudskabet viser 
os, at vi ikke skaber os selv. 
Vi er ikke vort livs egne 
arkitekter, som vi ellers er 
blevet indoktrineret med de 
sidste årtier. Med den 
opfattelse følger, at hvis du 
har succes, kan du sole dig i 
din egen fortræffelighed som 
en slags livets herre. Hvis du 
mislykkes, må du derimod 
bøje dig for din egen fiaskos 
realitet. Det er en frygtelig 
tankegang. Et frygteligt men-
neskesyn, et frygteligt livs-
syn. 
Opstandelsesmennesket ind-
ser, at det ikke er os selv der 
skaber mening i vort liv. Gud 
giver os skæbne og mening, 
og den skæbne og mening 
skal vi tage på os – både det 
gode og det onde i tiltro til, at 
Gud skaber alt godt, og at det 
derfor ender med at blive 
godt, uanset hvordan det 
måtte se ud nu. 

Opstandelsesbudskabet giver 
på den måde mennesket 
mulighed for fred med sig 
selv på trods af nederlag, fejl 
og mangler. Så kan vi leve 
med os selv, som vi nu 
engang er med de utilstræk-
keligheder og uhensigtsmæs-
sigheder, vi nu en gang har. 
Er det ikke en befriende 
tanke?  
 
Så handler livet ikke om at 
være pisket til at være så og 
så dygtig, så og så smuk, så 
og så sund. Det handler ikke 
om, hvad vi hver især kan 
præstere.  
 
Det handler om, hvilken 
skæbne vi får givet af Gud, 
og hvordan vi forholder os til 
den skæbne. 
 
Er der noget, vi lider under. 
Så bed til Gud om at finde 
styrke til at bære det. Må vi 
pludselig se os selv som et 
menneske, der er havnet i den 
onde fred, i kredsende urør-
lighed, så bed til Gud om at 
vise vejen ud over dig selv ud 
mod verden.  
 
Er der noget vi glæder os 
over i livet. Så tak Gud for alt 
det glædelige, vi har fået 
foræret. Det afgørende er, at 
vi har fået alt det foræret af 
Gud, som vi kalder skæbne. 
Og den skæbne skal vi leve 
så godt vi kan med og vide, 
at når det mislykkes, er alt 
ikke tabt.  
Der er altid en ny påskedag 
med mere liv. Glædelig på-
ske!! 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

I Sengeløse Kirke ringer klokkerne hver dag timeslag samt om 
morgenen og om aftenen. I vinterhalvåret ringer vi kl. 16.00 
og i sommerhalvåret kl. 18.00. Men måske har I lagt mærke 
til, at klokkerne nu som noget nyt ringer kl. 17.00?  Alle kir-
ker i Danmark og i udlandet ringer nu på samme tid og indby-
der til fælles bøn. Det sker på opfordring af biskopperne i 
Danmark og i hele verden. På den måde kan vi have en form 
for fællesskab trods kirkelukning. Med ringningen indbydes til 
fælles bøn i den svære tid, hvor vi må være hver for sig, og 
hvor samfundet er gået næsten helt i stå. 

Biskop Henning Toft Bro fra Aalborg Stift siger om klokke-
ringningen:  

Gennem den fælles klokkeringning kan kirkerne stå sammen 
om at minde befolkningen om, at selv om vi er adskilte, er vi 
sammen om den situation, vi alle befinder os i. Når klokkerne 
lyder, kan vi alle sende en kærlig tanke til og bede for alle 
dem, der er særligt berørte af den alvorlige virkelighed, vi alle 
befinder os i. 

Her i Sengeløse kan vi bede for vore kære, men også for de 
gamle på plejehjemmet, som må sidde alene, fordi de ikke kan 
have besøg af familien, for børnene som er sendt hjem og for-
ældrene som har svært ved at få hverdagen til at hænge sam-
men, og for beboerne på Bostedet Holme - alle dem der bor 
alene og finder isolationen lidt deprimerende. Og vi kan bede 
for dem, der er syge af corona, dem som bliver syge, og dem 
som passer på de syge. 

En bøn kan lyde på mange forskellige måder. Vi kender natur-
ligvis Fadervor, som Jesus lærte sine disciple at bede. Senere 
har alle kristne i hele verden taget den til sig som den vigtigste 
bøn. Man kan også bede på sin egen måde. Bøn er en samtale 
med Gud, og i den samtale kan man sige, hvad der ligger en 
på hjerte. God fornøjelse med aftenbønnen når klokkerne rin-
ger!   

 Merry Lisbeth Rasmussen 

Kirker samles i bøn i 
corona-krisen 



Anette Tougaard bankede på min dør og spurgte, om jeg var 
interesseret i at se nogle af de dåbsklude, hun har strikket med 
kristne symboler.  Indtil nu har vi i Sengeløse Kirke brugt 
stofservietter til at tørre barnets hoved under dåbsritualet. Men 
nu kan vi i stedet tørre barnets hoved med de fineste, 
hjemmestrikkede dåbsklude, som familien kan få med hjem 
som et minde om dåben. Man kan eventuelt sy barnets navn og 
dåbsdato ind i kluden og gemme den sammen med dåbskjolen. 
Det er en meget sød tanke, som jeg selvfølgelig tager imod med 
stor taknemmelighed. 
Dåben er i forvejen en meget intim handling, som gør et stort 
indtryk på os alle, når vi står der og stimler sammen om 
døbefonten med det lille dåbsbarn. Dåbskluden vil være et kært 
minde, fordi den har været i brug under dåbsritualet. 
Kunne du tænke dig at være med i en strikkeklub, hvor man ud 
over dåbskludene kan strikke så mange andre ting?  I kan 
mødes i sognegården og drikke en kop kaffe eller te måske 
hver 14. dag, eller hvad der nu passer.  

Tidspunktet finder I selv ud af. Det skal blot tilpasses med 
kirkens andre aktiviteter. Hvis du synes, det lyder hyggeligt, 
kan du henvende dig til Lonny Petersen på tlf. 22 51 62 67. På 
trods af corona-tider kan du godt tilmelde dig. Vi venter 
selvfølgelig med at mødes, til coronaen er forsvundet, og det er 
sikkert at være sammen. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Vil du være med i en  
strikkeklub? 

Sengeløse Kirke  
under corona-krisen 
Vi vil gerne sende en kærlig hilsen til alle i Sengeløse! Vi håber, 
at mange er ved godt mod trods den uvante situation, vi i skri-
vende stund befinder os i.  
Vi glæder os meget til at se jer, når vi kommer ud på den anden 
side. Indtil videre er alle kirkens gudstjenester og aktiviteter 
aflyst. Vi har desværre ingen anelse om, hvornår vi kan åbne 
igen.  
 
Derfor opfordres I til at holde øje med kirkens hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk samt udhængskasser og sandwichs-
kilt ved kirken, hvor vi løbende vil opdatere og komme med 
nye datoer for udskudte arrangementer, lige så snart vi selv 
ved mere. 
 
Trods kirkelukning er det stadig muligt at få foretaget begravel-
ser. Dåb og vielser må gerne udsættes. Nød-dåb og nød-vielser 
kan dog fortsat lade sig gøre. 
 
 
Vi beklager så meget at følgende aktiviteter er aflyst: 
 

• SOGNEUDFLUGT: 
Sogneudflugt til Kalundborg den 27. maj er aflyst 
 

• BABYSALMESANG:  
Vi skulle have budt hjerteligt velkommen til babyer og forældre 
d. 20. april, men på grund af corona-pandemien må vi udskyde 
opstarten af babysalmesang på ubestemt tid.  
 

• MINIKONFIRMANDER: 
Resten af forårets planlagte undervisning er aflyst. Vi regner 
fortsat med at kunne tilbyde erstatningsundervisning samt sætte 
en ny dato for udflugt til Roskilde Domkirke og afslutnings-
gudstjeneste, når samfundet åbner igen. 
 

• UNGDOMSCAFÈ: 
Indtil videre er ungdomscaféen i hele april måned og til midt i 
maj aflyst.  
 

• CAFÈ SENGELØSE:  
Café Sengeløse er aflyst hele april og til midt i maj måned.  
 

• KULTURAFTEN OG SOGNEREJSE 
· Kulturaften med Kristian Bruhn om genforeningen af Sønder-
jylland den 21. april er aflyst, ligesom sognerejsen i juni til Søn-
derjylland også er. 
 

• HØJSKOLEEFTERMIDAG 
· Højskoleeftermiddag med professor i middelalderhistorie Brian 
Patrick McGuire den 29. april er aflyst 
 

• GUDSTJENESTER 
· Alle gudstjenester er indtil videre aflyst til og med den 10. maj. 
 

• KONCERT 
Koncert med blæserkvintet V Coloris Lørdag den 2. maj er af-
lyst. 
 

• ONSDAGSKLUB 
Onsdagsklub i maj er aflyst 
 
Tøv endelig ikke med at ringe eller skrive på mail, hvis der skul-
le opstå spørgsmål.  
 
På glædeligt gensyn fra alle os i kirken til alle jer! 
 

Maria Ditlev Rosenvinge og Merry Lisbeth Rasmussen 

 

 

 

 

Onsdage kl. 16 - 19.30 
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1 

Ring 5378 5656 og bestil. 

 




