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Fast redeplads til et storkepar i Sengeløse
På foranledning af Kommunalforeningen er de første skridt taget
til, at Sengeløse kan få sine egne bystorke.

Læs i avisen om
Årsmøde i Brugsen

Månedens fugl
Musvågen

Øtoftens Kogebog
Gode råd om corona
Foto Mille Stengård

En rigtig læsehest

I august 2020 havde Sengeløse flot besøg af hele 10 storke
i 6 dage, der hver aften satte
sig til hvile, smukt belyst på
Kirken.
I Sengeløse Kommunalforening drøftede vi derfor muligheden for at sætte en storkerede op, så der var et sted at
slå sig ned, hvis de kom igen.
Foreningen
Storkene.dk
(findes også på Facebook) har
været behjælpelig med råd og
dåd.

At få storkereden op blev et
større udstyrsstykke. Pælen på
12 meter skulle hentes i
Gundsø, og selve reden skulle
leveres efter galvanisering på
Fyn. Reden kom ved en fejl til
Nordjylland og var derfor ikke
klar til den planlagte masterejsning. Til transport skulle
bruges en blokvogn på grund
af længden, et hydraulisk pælebor til hullet, og en kranlastbil til opsætningen, samt trailerlift til redemontering.

Efter mange års virke har storkeforeningen virkelig kunnet
mærke resultater de sidste tre
år, hvor flere storke har slået
sig ned. Stadig flest i grænselandet, men de breder sig ud
over det ganske land. Pp
grund af klimaforandring ændrer storkene adfærd disse år.
De ændrer træk-ruter, og i de
milde vintre overvintrer flere
par. Hannen og hunnen følges
ikke på træk. Det er oftest
hannen, der er først tilbage og
går og venter utålmodigt på
hunnen.

Så en stor tak til Mads Bonderup, Frank P og Bent Bilsby,
uden hvis hjælp med udstyr
projektet aldrig var blevet til
noget. Reden skulle have stået
på vandværksgrunden, men på
grund af for høje træer, som vi
ikke kunne nå at fælde, fik vi
tilladelse til at opstille på
gårdejer Søren Sørensens
grund. Lørdag d. 27.03 gjorde
vi første forsøg på redemonteringen, men pælen skulle tilspidses først, og det er
ikke nemt i 10 m højde. Min
bror, Hugo Hammel, er tidli-

gere brandmand og vant til
højder, så han fik lov til, sammen med Hans Thyssen fra
Storkene.dk, at gøre arbejdet
færdigt om søndagen. Jeg fik
en melding om, at der var set
en stork i Høje Taastrup om
formiddagen, så vi fik travlt.
Da vi var næsten færdige,
skete det helt utrolige, at en
stork kredsede over reden,
slog en æresrunde over gadekæret, kom tilbage lige over
hovedet på Hugo og Hans,
som om den ville se, om vi
ikke snart var færdige. Vi var
alle tre helt høje bagefter. En
stor oplevelse. Nu ved vi, at
mindst én stork har spottet
reden. Så nu venter vi bare og
krydser fingre.
Reden står på privat grund,
hvilket alle venligst bedes
respektere. Reden kan nemt
ses foran vandværksgrunden
fra Bondehøjvej.
Per Hammel, formand
Sengeløse Kommunalforening.

Ny højskolesangbog

Tennisturneringer i
Sengeløse
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
14. - 16. maj
Deadline
5. maj 2021

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Næstformand:
Amatørscene:

Mille Miertz,

2296 8999

Fodbold:
Idræt :

Margit Pedersen,
Formand Helle Breinholt

2077 22 48
3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Prøv og spil tennis
Lørdag den 8. maj kl. 16

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik)
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Badminton og
Tennis Klub
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74
E-mail: gittesandstrom@yahoo.dk

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

Som led i en landsdækkende
event =Tennissportens Dag
inviterer SBTF alle interesserede til at lægge vejen
forbi klubbens baner på
Spangåvej 9.
Det er gratis og man kan frit
låne ketsjere og bolde.
Tennis er for alle!
”På Tennissportens Dag får
alle mulighed for at prøve at
spille tennis”, fortæller klubbens formand Gitte Sandstrøm. Alle er velkomne og
alle kan være med – uanset
alder, og om man har prøvet
at spille tennis før.
DGI og Dansk Tennis Forbund står bag. SBTF står i

tæt samarbejde med ”Bevæg
dig for livet”.
Med Tennissportens Dag
præsenterer vi de mange
glæder og fordele, der er ved
tennis udtaler formanden.
Tennis er mere gavnligt for
helbredet end mange andre
fritidsaktiviteter. Det er en
fleksibel sport at gå til, og
man kan spille tennis sammen som familie på tværs af
generationer - langt op i
alderen.
Deltagelse kræver tilmelding
til John Bilenberg tlf.
81610113 senest den 1. maj
2021.

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 5. maj 2021
Avisen udkommer 14. - 16.maj 2021
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

Skoleafdeling Øtoften på Sengeløse Skole har gennemført en spændende projektundervisning, som lever op til
visionerne om ”fremtidens skole”. Selve projektet er gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet Autens,
som skolen samarbejder med om udvikling af den pædagogisk metode.
Af afdelingsleder Jacob Lyng Madsen
I efteråret 2020 havde Øtoften besøg af Autens med
henblik på at etablere et projekt inden for rammerne af
Fremtidens Skole.
Resultatet blev ”Øtoftens
Kogebog”. En kogebog, som
alle elever og personalet er
meget stolte af.
I forberedelsesfasen blev
rammen sat om et projekt
under emnet Streetfood. Projektet blev udført på skemalagte projektdage over en
periode på tre uger, hvor de
forskellige øer (klasser) arbejdede hele dage med tilblivelsen af kogebogen.
Temaet Streetfood blev videreudviklet til, at retterne skulle optimeres i forhold til et
sundhedsmæssigt perspektiv.
I planlægningsfasen har eleverne arbejdet med processer
som brainstorm, udvælgelse

af retter, udregning af opskrifter, tilpasning af retterne
i forhold til sundhedsperspektivet, udarbejdelse af
indkøbslister og til sidst indskrivning af den færdige opskrift/fremgangsmåde.
Herefter har det været en
mere praktisk proces, hvor
eleverne har stået for indkøb
og afprøvning af opskrifter,
samt billeddokumentation til
opskrifterne. I den praktiske
proces har også været prøvesmagning og servering for
resten af Øtoften. Den praktiske del blev afsluttet med
afstemning om, hvilke retter
der til sidst skulle indgå i
kogebogen.
I den sidste fase bestod arbejdet i at få samlet alle retterne
fra de fem øer i en visuel
enkel og let tilgængelig kogebog – Øtoftens Kogebog.

Det har været en rigtig spændende og lærerig proces at
følge, hvordan den ”almindelige” skoledag kunne erstattes af en projektorienteret
tilgang, hvor man alligevel
fik arbejdet med færdigheder
inden for de almene fag som
dansk, matematik og engelsk.

Hertil tilføjet den praktiske
del i faget madkundskab.
På Øtoften er vi stolte af projektet, og fik øjnene op for de
spændende perspektiver og
muligheder der er i at arbejde
inden for rammerne af Fremtidens Skole.

Sengeløse Fitness

Vi venter stadig ??

Lokalet er parat, og maskinerne står og venter på at blive brugt, og vi forventer at åbne centret 1. juni.
Flere har spurgt om, hvad det koster, og priserne bliver:
Ungdom mellem 13 og 16 år. ( kun sammen med et familiemedlem) kr. 300 pr. halvår. Ingen indskud.
Medlemmer af Sengeløse Badminton, Tennis og Fitness
Voksne fra 16 år til ? træning alle dage mellem 6.00 og 22.00 kr. 600 pr. halvår. Ingen indskud
Seniorer over 60 år. Træning alle dage mellem 8.00 og 12.00 kr. 300. pr halvår. Ingen indskud
Nye medlemmer i Sengeløse Badminton, Tennis og Fitness.
Voksne fra 16 år til ? træning alle dage mellem 6.00 og 22.00 kr. 700 pr. halvår. Indskud 200 kr.
Seniorer over 60 år træning alle dage mellem 8.00 og 12.00 kr. 400 pr. halvår. Indskud 200 kr.

Dagli’Brugsen informerer:

På grund af den nuværende corona-situation er vi i år
nødsaget til at afvikle årsmødet digitalt. Det vil sige, at
du kan deltage fra din telefon, tablet eller pc.
Valg til bestyrelsen vil ske efter årsmødet i Coop-app’en
under’Din butik’.
Du kan i butikken hente en vejledning til, hvordan du
kan deltage digitalt. Du kan dog allerede nu via denne
invitation tilmelde dig det digitale årsmøde.
Hele den nuværende bestyrelse er på valg, da vi ikke afholdte årsmøde i 2020 grundet corona. Det er muligt at
opstille som kandidat til bestyrelsen under mødet, men
man kan også melde sit kandidatur til Gert Larsen på tlf.
53 60 48 70 .
Bestyrelsen er på fem personer, to suppleanter og butikchefen.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Butikkens situation og fremtidsplaner
4. Indkomne forslag (skal afleveres i butikken senest en
uge før årsmødet)
5. Valg af medlemmer og suppleanter til butiksbestyrelsen
6. Eventuelt
Der trækkes lod blandt deltagerne i det digitale årsmøde
om en kurv til en værdi á 500 kr.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Gert Larsen, formand
53604870

Sengeløse Tennis
En afdeling af Sengeløse Badminton, Tennis og Fitness
Sæsonen plejer at starte den 1. maj, men i år får vi lov at åbne 1 bane
hvis alt går vel allerede den 16. april -og hvis vi er rigtig heldige beg
ge baner.
Har du lyst at spille tennis, kan du tilmelde dig på vor hjemmeside
WWW.sengelosebtk.dk
Kontingent for sæsonen 2021
16. april til 24. oktober:
Voksne
Ungdom under 18 år.

Sengeløse Kommunalforening
af 1921
Forud for det kommende vejsyn har Skolebestyrelsen på Sengeløse skole og Sengeløse Kommunalforening sammen drøftet
henvendelserne og trafiksikkerheden for
skolebørnene i Sengeløse på opfordring fra
vejchef Lars Koch.
Der er fuldstændig enighed mellem Sengeløse Kommunalforening og Skolebestyrelsen om at anbefale
de fornødne trafiksikkerhedsforanstaltninger i Sengeløse.
Det drejer sig om forslag til løsning ved overgangen på Cathrinebergvej samt flere uhensigtsmæssige oversigtforhold på
skolevejen.
Med venlig hilsen
Søren Birn Skolebestyrelsen
Per Hammel Sengeløse Kommunalforening

Kr. 300.00
Kr. 100.00

Den årlige vejbesigtigelse
Alle kan indsende forslag
Skal vi have nye cykelstier i
Sengeløse og omegn?
Ja bestemt, der ER plads til
forbedring.
Det vil være oplagt, nu hvor
kommunen har købt grusgraven til lokalt naturområde at få forbundet cykelstien
fra Vadsby, langs omfartsvejen, til stierne ved rundkørslen på Bondehøjvej.
Det er nu tid til kommunens
vejbesigtigelse, hvor alle
kan indsende forslag.
I færdes i lokalområdet, og I
ved, hvad der er behov for, I
kan nu sætte dagsordenen.
Er der problemer med hastighed,
oversigtsforhold
eller andre trafiksikkerhedsforhold, f.eks. huller i stierne, vejene, eller forslag til
nye stier?
Derfor Sengeløsere, jeres
mening er vigtigt!
Teknisk Udvalg vil i år foretage vejbesigtigelse fredag
den 4. juni 2021.
Forslag, der ønskes medtaget på årets vejbesigtigelse,
skal være Driftsbyen i hænde senest mandag den 19.
april 2021 kl. 12.00.
Forslagene skal sendes til
Driftsbyen, Lervangen 35
D, 2630 Taastrup eller pr.
mail til driftsby@htk.dk
Forslagene vil herefter, indledningsvis, blive behandlet
af Trafiksikkerhedsudvalget

på deres førstkommende
møde den 20. maj 2021.
Jeg sidder i Trafiksikkerhedsudvalget, så I skal være
velkommen til at skrive
eller
ringe
til
mig
på hugoha@htk.dk eller
mobil 2174 4971.
Yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse til vejog affaldschef Lars Koch på
telefon 4359 1207.
NB!
Corona-restriktioner
kan selvfølgelig komme til
at spille os af banen den 4.
juni, men skriv alligevel, vi
kører bare en anden dag.
Vi har reserveret fredag den
13. august som et alternativt
tidspunkt.
Venlig hilsen
Hugo Hammel
Byrådsmedlem(A)

Torsdag d. 18. marts
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Køb god Thai-mad i food-trucken
Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil.

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

Tekst: Gert Lauridsen, foto: Stig Günther

Om musvågen

Flyver: efter 7-8 uger
Uafhængig: endnu 6-8 uger
Stig Günther fortæller, at
han som regel har 2-3 par på
rede i området omkring huset. De er som regel rolige og
er blevet vant til ham, så han
kan gå ret tæt på, før de flyver i sikkerhed. Ofte sidder
de stille på en lav gren og
spejder efter bytte. Musvågen
er ingen kostforagter. Sommetider har han også set dem
på jorden, hvor de søger efter
store biller og regnorme. .

Derfor bliver de ældre fugle i
landet hele året. Ungfuglene
derimod trækker mod Holland og Belgien om efteråret.
Til gengæld fordobles bestanden herhjemme hver vinter, idet en mængde musvåger trækker til Danmark fra
det nordlige Skandinavien. .
De nordiske fugle indtager
deres faste territorier år efter
år. Musvågen er fredet, men
ikke truet.

Både standfugl og trækfugl
Musvågen er monogam og
danner par for livet. De ældre
fugle er standfugle, som har
de bedste territorier og redepladser, som de passer på og
forsvarer af al magt.

Aggressiv
Man hører sommetider historier om enlige kondiløbere,
der uden varsel er blevet angrebet af en musvåge. Det
sker som regel i redetiden,
hvor musvågen ser løberen

som en konkurrerende artsfælle, der skal jages væk. I
områder med musvåger tilrådes det derfor at løbe flere
sammen eller med udbredte
arme, så musvågen opfatter
dem som større fugle. Det
forlyder også, at man ved at
tegne store øjne bag på sin
kasket, kan afholde fuglene
fra at angribe. Det er ganske
vist.

Musvågen er vores mest
almindelige rovfugl. Den
ses ofte siddende på hegn og
pæle langs motorvejen på
udkig efter ådsler af trafikdræbte dyr. De lever ellers
hovedsageligt af mus, rotter
og mosegrise, som suppleres
med regnorme og insekter.
De fleste bygger rede i høje
løvtræer i skovbryn.
Flyvefærdighed
Musvågen undgår at bruge
for mange kræfter ved at udnytte de varme op-vinde til at
holde sig svævende højt oppe
på udkig efter bytte. På træk
bruger de også de varme luftstrømme til at tilbagelægge
lange afstande. Blandt svæveflyvere er det god taktik at
kigge efter musvåger, som
ofte betyder bærende vinde.

Moderne og veludstyret klinik
for alle mindre husdyr.
Vagtdyrlæge.
Mulighed for hjemmebesøg.
Aften– og lørdag formiddagskonsultation mulig efter aftale.

Klip fra Niels Oles
hjemmeside..
Med sin sans for tilværelsens skæve
vinkler får han med sine snapshots og
kommentarer fat i hverdagens pudsige humor.

Jeg ved ikke rigtigt, hvordan dette skilt skal tolkes!?

Den grundlæggende idé er god nok: Hvorfor
skubbe, når man kan cykle?
Hvis man slår cylindertandhjulet fra, så kan
den vel i mangel af bedre bruges til at hente
morgenbrød i brugsen. Sikke en opmærksomhed man ville få, Men så skulle den sikkert
først synes og godkendes ?

Her til morgen følte jeg mig lige så træt som
denne blomst, der stod på vores morgenbord.

Anne-Kristine Holm &
Jesper Holm
arkitekt, bygningskonstruktør, valuar

Island! Sagalandet i nord. Formet af is og ild!
En rejsebeskrivelse båret af kærlighed og respekt! Og det har forfatteren i rigt mål.
Den kommende sommers
ferieplaner for udenlandsrejser ser i skrivende stund ikke
alt for gode ud. Store dele af
Europa og endnu større dele
af resten af verden ser ud til
at forblive lukkede områder
for international turisme.
Derfor er det nu oplagt at
søge rejsemål, der formentlig
åbnes for os. Blandt dem er
Island, og det er absolut et
besøg værd. Min kone Lise
var udstationeret i Island i
seks måneder i 1976, og
sammen har vi besøgt Sagaøen i sammenlagt tre måneder fordelt over flere besøg.
Varmest i juli og august
Det er et helt enestående
rejsemål. Kun klimaet kan
være en udfordring, men fra
midten af juni til midten af
september er alle vejene åbne, og vejret er ofte som majdage hos os. Islands areal er
1.03.000 km2, og dermed

omkring 2,4 gange større end
Danmark. Der bor ca.
310.000 mennesker svarende
til befolkningstallet i århusområdet. og halvdelen bor i
og omkring hovedstaden,
Reykjavik. Det er en moder-

Gletchere og vulkaner
I en afstand på ca. 100 km
fra byen finder man størstedelen af de let tilgængelige
og utrolige seværdigheder. De kan besøges fra storbyen både på arrangerede

dem er aktive. Hekla, Katla
og Laki er de kendteste og
mest frygtede. Med fem til ti
års mellemrum kommer et
større udbrud, hvoraf omkring hvert tiende er alvorligt. Mere end halvdelen af
øen er dækket af ubeboelige
lavamarker og sletter med
oftest sort grus. Kun ca. 20%
er egnet til landbrug, og det

endagsture og i lejet bil. I det
område klares disse turistbesøg nemt med en lille bybil.
10% af landet er dækket af
gletchere. Den største er Vatnajökull, som med sine 8.400
km2 er Europas største. Arealet svarer til Sjælland og Lolland-Falster. Omkring 200
vulkaner ligger spredt over
hele landet, og en stor del af

meste bruges til græsning og
høslæt.
Sprog og kultur
Islands økonomi er totalt
afhængig af deres kæmpestore og topmoderne fiskeri,
men turisme og udsmeltning
af aluminium fra indført
malm skæpper også godt i
fælleskassen. Islændingene
kan gøre det meget billigt, da

ne og charmerende storby
med en tydeligvis velhavende befolkning.

de anvender elektricitet
fremstillet af damp fra de
geotermiske kilder, der giver
dem billig energi ad libitum.
Landbruget holdes kørende
med store tilskud for at sikre
landet mod hungersnød, hvis
krig skulle forhindre fiskeri
og import. Det er også en
vigtig kulturbærende faktor.
Sproget og kulturarven er
beundringsværdigt. Tungemålet er nærmest uændret fra
vikingetiden, og sprogvogterne passer nidkært på det
og finder islandske betegnelser for fremmedord. De islandske sagaer med Eddaen
er et kulturhistorisk klenodie
i verdenslitteraturen, men
også i vor tid finder vi fremragende islændinge i det
internationale kulturliv.
Lidt dyrere end sydpå
Vil man besøge Island, skal
man gøre op med sig selv og
familien, hvad det må koste,
og hvor lang tid man vil bruge. På to til syv dage kan
man nå de fleste af de kendteste seværdigheders om-

kring Reykjavik i sydvest.
Lad det være sagt med det
samme. Det er billigere at
tage med vores rejseselskaber til Grækenland, Spanien,
Portugal eller andre steder i
syden. Men Island er en helt
anden oplevelse.
Med bus eller billeje
Er man vant til at klare sig
selv, kan man finde et sted at
bo på et hotel i eller omkring
Reykjavik eller hos en landmandsfamilie i hovedstadsområdet, der tilbyder bondegårdsferie. De kan garanteret
arrangere ridning på eller
ved gården, hvis det har interesse for nogen i selskabet.
Man kan leje en lille bybil og
selv køre ud til de mange
steder. Trafikken er venlig
og let, men pas på de mange
løsgående husdyr, som man
møder overalt på de landlige
veje. Mod øst kan man besøge Tingvallas med det gamle
tingsted og den dal, der er
opstået, der hvor den europæiske- og den nordamerikanske
kontinentalplade
trækker sig fra hinanden med

to til fem cm. om året. Det
gamle Skalholt med bispesæde ligger næst på den tur.
Derfra har man i godt vejr et
godt syn mod Hekla.
De varme kilder
Lidt længere mod nordøst
ligger Gejserne med de kogende søer og mudderpøle.
Herfra bringer en kort tur
mod øst jer til det mægtige
Gullfoss. Mod syd ligger
bl.a. Hveragerði med mængder af varme kilder. De danner grundlag for en imponerende gartneridrift, som stort
set kan forsyne landet med
de mest almindelige varmekrævende grøntsager. Hernede mod vest ligger også Den
Blå Lagune, som man fandt
ved et anlægsarbejde for år
tilbage. Den er i dag indrettet
til et fantastisk badeland med
næsten kropsvarmt vand. Der
er også gode serviceforretninger ved badet. Husk badetøj.
Reykjavik
Naturligvis har hovedstaden
også en række interessante
seværdigheder og restauranter, som er værd at besøge.
En køretur mod nord fra
Reykjavik ad den gamle vej
går rundt om den meget
smukke hvalfjord. Der ligger
Islands skamplet, den i peri-

oder stadig aktive hvalfangerstation ved byen Thyrill.
Her kan man vende om, men
har man tid og måske mod,
til en todages udflugt med
overnatning, venter der en
helt fantastisk tur, hvis man
fortsætter mod nordvest ved
Borganes og kører hele vejen
rundt om halvøen Snæfellsnes og vender mod storbyen, når man igen møder
hovedvejen. Det er meget
flot. Turen hele vejen rundt
om øen er meget dyrere og
en del mere anstrengende.
Det kræver mindst en uge,
hvis man vil se det vigtigste.
Mange af seværdighederne
kan man også nå med busture eller fly fra Reykjavik.
Kører man selv, skal man
forberede sig grundigt.
Minder
Prisniveauet i Island er skandinavisk. Islandske sweatere,
beklædning lavet af lammeeller fåreskind, skåle, minder
fra sagaøen. Det største indtryk er dog landet og folket.
Tænk, at en så lille, fri, kløgtig og flittig befolkning kan
skabe så flot og godt et samfund på de betingelser, Island giver, det er nærmest
mirakuløst, og er en rejse
værd.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Niel E. Larsen

HØJSKOLESANGBOGEN - 19. UDGAVE 2020
Forfatteren og filosoffen John Engelbrech har sagt ”Vi mennesker kan ikke flyve, men vi kan i det mindste synge”. Det
synes jeg er passende indledning til en lille artikel om 19. udgave af Højskolesangbogen, som jeg netop har modtaget og
flittigt bladret igennem.
Højskolesangbogen er siden
1894 blevet udgivet med intervaller af 4 – 15 år. Udgaven før den kommende altså
den 18. udgave af Højskolesangbogen udkom i 2006.
Fra begyndelsen hed sangbogen ”Sangbog for den danske
folkehøjskole”. Fra den 7.
udgave til og med den 17.
udgave
hed
bogen
”Folkehøjskolens Sangbog”.
I 2006, da den 18. udgave
kom i handlen, hed bogen
slet og ret ”Højskolesangbogen”. Man droppede om
end ikke ”folket” så dog
”Folke”. Om der er en dybere
mening med dette fravalg, er
jeg ikke bekendt med. Men
med mit kendskab til det udvalg, der har siddet i sangbogsudvalget, så skal de nok
have en udredning på denne
udeladelse.
Det er FFD, Foreningen af
Folkehøjskoler i Danmark,
der er udgiver af Højskolesangbogen, og det er også
FFD der udpeger sangbogsudvalget. Formanden er tidl.
højskoleforstander
Jørgen
Carlsen, som i øvrigt også
var menigt medlem af udvalget til den 18. udgave. Men
denne gang som formand.
Udvalget består af tidligere
højskoleforstander
Jørgen
Carlsen (formand), radiovært
og pianist Mathias Hammer,
forstander på Ollerup Musikefterskole Mette Sanggaard
Schultz, forfatter Dy Plambeck, musiker og komponist
Anne Eyermann og højskoleforstander Søren Launbjerg.
Det er altid spændende og se,
hvad udvalget har taget med
af nye sange. Men det er i
grunden mere interessant at
se, hvilke sange de har udeladt. For det er netop udeladelserne, der giver anledning
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til stor offentlig debat og
beskyldninger om smagsdommeri. For er der noget,
man kan hidse sig op over, er
det, hvis udvalget fravælger
sange, man har sunget i mange år og holdt af.
I 1975 fik jeg min første ansættelse i højskolen. Det var
på Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Her var skolens lærere og forstander en dag i august 1975 inviteret til et højskolekonvent på Rønshoved
Højskole om den netop udgivne 16. udgave af Højskolesangbogen. Den gamle
Hans Harder var sammen
med sønnen Oscar stadig
medforstander på Rønshoved
Højskole.
Nu afdøde Per Warming, som
senere skrev melodien til
højskolesanghittet ”Du kom
med al det der var dig”, havde som ny lærer på Rønshoved fået til opgave at holde et
oplæg om den nye Højskolesangbog. En ikke nem opgave som ny lærer. Det skal

siges, at det var hedebølge
det år, og vi deltagere havde
før Per Warmings oplæg indtaget en grundig frokost, hvor
der absolut ikke manglede
noget, hverken vådt eller tørt.
Efter frokosten blev vi gelejdet op i foredragssalen i toppen af hovedbygningen. Heroppe kunne vi skue ned over
Flensborg Fjord mod det tabte land, og så var det djævelsk varmt.
Vi var vel en 50 – 60 deltagere og forstander Hans Harder
sad på første række og kom
med tilråb under Per Warmings oplæg. Tilråb som,
”hørt, enig, ja det er rigtigt”.
Jeg må ærligt tilstå, at vi var,
ikke kun mig, men alle var
godt sat til af hedebølgen og
især det overdådige frokostbords herligheder. Men det,
jeg erindrer mig, var Per
Warmings angreb på Højskolesangbogens mange udeladelser, især de historisk sønderjyske sange, og at man
stor set havde beholdt alle

Jeppe Aakjærs sange. En af
anklagerne gik på, at man slet
ikke burde synge Aakjærs
sange på en dansk højskole,
for de var for socialistiske.
Sangbogsudvalget blev beskyldt for det værste næst
efter landsforræderi, og især
et navn fra udvalget blev
nævnt igen og igen, det var
Jytte Engberg fra Båring Højskole. Men den hede augustdag i 1975 anede jeg ikke,
hvem denne Jytte Engberg
var. Men det blev jeg meget
snart klar over.
Året efter fik jeg nemlig en
læreransættelse på Båring
Højskole, hvor jeg blev kollega med omtalte Jytte Engberg. Jeg spurgte selvfølgelig
ind til Jyttes opfattelse af de
mange angreb og udfald.
Jytte Engberg tog det bemærkelsesværdig roligt, for hun
var fuld ud klar over den vrede den 16. udgave have afstedkommet. Så hvad jeg
kunne fortælle om Rønshoved Mødet forbavsede hende

ikke, ja Jytte Engberg rejste
faktisk rundt i diverse foredragsforeninger,
friskolekredse og højskoler og forsvarede den 16. udgave af
Folkehøjskolesangbogen.
Når ret skal være ret, så blev
der skåret kraftigt fra og i
den 16. udgave, og det har
også efter min opfattelse
været den ringeste sangbog,
jeg har oplevet i min tid.
Ikke at jeg kan sige, at al
skyld kan lægges på udvalget, de arbejdede jo ud fra
det kommissorium de havde
fået fra FFD, hvor udvalget
skulle reducere sangbogen
med godt 300 sange, finde
nye sange, og så skulle der
tilmed udenlandske sange
med i højskolesangbogen,
hvilket ikke gjorde det nemmere for udvalget. De sønderjyske højskoler udgav
senere et tillæg, hvor man
mangfoldiggjorde de sange,
der var blevet udeladt. Hvis
man kommer rundt i genbrugsbutikker i dag, så vil
man ofte støde på 16 udgave
af bogen. Den er lidt tyndere
end de øvrige og har et blank
omslag.
Da det for nogle år siden
blev besluttet at udgive en ny
sangbog i 2020, så blev der

opfordret til, at alle kunne
sende max. ti sangforslag ind
til udvalget inden 31. dec.
2019. Der blev sendt 3109
sangforslag ind. I al ubeskedenhed så sendte jeg også ti
forslag med en begrundelse.
Mine forslag kom ikke gennem nåleøjet for sangbogsudvalget. Jeg havde dog håbet, at i det mindste mit forslag med Sigfred Pedersens
sang ”Hvornår er der dejligst
i Danmark” ville blive medtaget. Men det gjorde den
ikke. Retfærdigvis har man
medtaget ”Nu lokker atter de
lange veje” og Sigfred Pedersen er nu endelig ,53 år
efter sin død, blevet repræsenteret i Højskolesangbogen.
Den nye sangbog indeholder
i alt 601 sange. Det er 29
flere end i 18. udgave. Der er
125 sange, der er kommet
ud, og 150 nye sange medtaget. Den mest omtalte sang
som er gledet ud, er Shu Bi
Duas Danmarkssang. Flere
andre med den er væk, måske vil vi, som tiden går,
finde ud af om udeladelserne
virkelig mangler. Et par sange jeg umiddelbart (måske)
kommer til at savne er: ”Ind
under jul” og ”Våren er i
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Klaus Møller
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luften”, men hvad, mon ikke
jeg og den øvrige sangglade
verden klarer det også. Jeg
bemærker også, at Thorkild
Bjørnvigs sang ”Hvad er år
og hvad er alder” skrevet til
Seniorhøjskole i Nr. Nissum
er gledet ud. Det forstår jeg
meget vel.
Kim Larsen kommer med
igen. Selvfølgelig. Denne
gang med en af hans sidste
sange, som også udkom på
Kim Larsens sidste CD/LPplade. Det er sangen ”Den
lige vej”, hvor de første linjer lyder: ”Når mit regnskab
det skal gøres op/ så tror jeg
nok Vorherre får en prop/for
jeg har syndet så det stod i
stænger/men det gør jeg ikke
læng’re. Jeg vil vurdere, at
denne sang godt kan gå hen
og blive den kommende begravelsessang, til erstatning
for ”Om lidt bliver her stille”. Ja, måske den ligefrem
ad åre vil finde vej til Salmebogen. Men det er nok lidt
for tidligt, ja, ligefrem dristigt at spå om den slags. Det
tog trods alt 62 år, inden man
besindede sig til at tage Jakob Knudsens ”Se nu stiger
solen” med i Salmebogen.
Den mest opsigtvækkende
sang ”Ramadansangen” bliver der ikke levnet megen
ære. Men jeg synes, den er
ok, og at den skal med i denne samling. Hvor ellers?
Flere har været ude med den
poetisk rive og sige, at det er
et elendigt digt. Jeg synes,

det er meget godt – ”Nu
rammer dagen København/
RAMADAN i København.”
Den 18. udgave af Højskolesangbogen blev solgt i
400.000 eksemplarer. Det er
vist Danmarksrekord for
solgte sangbøger. Eller bøger
i det hele taget. Sangbogen
er blevet solgt bredt, så det
er ikke kun høj-og efterskolerne, der køber bogen, men
også sognehuse, forsamlingshuse, virksomheder og
ikke mindst private, der har
købt eller køber sangbogen.
Coronakrisen og Phillip Fabers morgensang i foråret
har udvidet det folkelige
kendskab til fællessangen,
som nok vil kunne aflæses af
salgstallene.
En lille fejlskud, men i min
optik et grimt signal at sende, er, at bogen ikke længere
trykkes på et dansk trykkeri,
men på et trykkeri i Holland.
Hvorfor det er nødvendigt,
forstår jeg bare ikke.
Alt i alt synes jeg, der er
foretaget fornuftige valg og
fravalg. Uanset hvem der har
foretaget valgene og ikke
mindst fravalgene, vil Højskolesangbogen give anledning til debat, for det underlige ved tradition er netop, at
hvis ikke den bliver fornyet
en gang imellem, så dør den.
Og det skulle den jo nødig.

Covid-19

Det gælder stadig:

Langsomhed
er en mangelvare

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

1.søndag efter påske
11. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 20, 19-31
Flemming Bak Poulsen
2.søndag efter påske
18. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 10, 11-16
Merry Lisbeth Rasmussen
3.søndag efter påske
25. april kl. 10.00
Johannes 16, 16,22
Merry Lisbeth Rasmussen
Bededag
30. april kl. 10.00
Konfirmation
Merry Lisbeth Rasmussen
4. søndag efter påske
2. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 16, 5-15
Merry Lisbeth Rasmussen
5. søndag efter påske
9. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 16, 23b28
Merry Lisbeth Rasmussen
Kristi Himmelfartsdag
13. maj kl. 10.00
Markusevangeliet 16, 14-20
Merry Lisbeth Rasmussen
6. søndag efter påske
16. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 15, 26-

16, 4

Kirkebilen bestilles senest dagen før kl. 12.00
hos sognepræsten på
Tlf.: 43 99 50 24

Corona-krisen har forårsaget
meget dårligt for mennesker
og samfund. Ingen tvivl om
det. Mennesker er blevet syge, og mange er døde. Nogle
mennesker mistrives med at
være isoleret. De føler sig
ensomme. Corona-krisen har
dog også givet os tid til at
tænke lidt over, hvordan vi
har indrettet os i livet. Og det
er positivt. For tid har vi normalt ikke så meget af. I vores
samfund er der prestige i at
være effektiv og have travlt.
Kalenderen skal helst være så
booket, at det næsten ikke er
muligt at presse en aftale ind
med en ven eller et familiemedlem. Måske er det ikke så
mærkeligt, at vor tids folkesygdom er stres. Når hverdagen er oppe at køre på fuld
blus, når samfundet er åbent,
og alt er, som det plejer, lægger vi måske ikke mærke til,
hvor travlt vi har. Vi arbejder
bare ud over stepperne, hurtigt og effektivt, og sikke
travlt vi har. Men så ramte
coronaen os, samfundet lukkede ned, vi blev sendt hjem
fra arbejde og skole, og pludselig havde vi meget mere tid
end vi plejer. Langsomheden
begynder at indfinde sig, der
bliver plads til refleksion, og
tanken flyver tilbage i tiden.
Jeg husker, hvordan mine
børn, da de var små, elskede
at lave sneglevæddeløb med
vinbjergsnegle. De samlede
vinbjergsnegle sammen, satte
dem ved siden af hinanden i
haven og holdt begejstret øje
med, hvem af sneglene der
kom først. Det gik meeeget
langsomt. Det var en pragtfuld leg! Der var ingen stres
og jag. Kun samvær med
hinanden og med vinbjergsneglene, og man begynder at
mærke livet på en anden måde end før.
Små børn er eksperter i livet.
De er små værenspyrenæer.

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

De har en medfødt sans for
livet og for at være til i nuet.
De har al den tid, de behøver.
De er nærværende og tilstedeværende, optaget af verden,
som den viser sig for dem her
og nu. Under snegleløbet var
det som om, at tiden stod
stille, og rummet åbnede sig.
Når man har tid til at være
langsom, forbinder man sig
bedre med kosmos, med andre mennesker, med sig selv
og med livet selv. Langsomheden forbinder os også med
erindringen, siger den tjekkiske forfatter Milan Kundera,
hvorimod hurtighed forbinder
os med glemsel. Når vi er
ramt af glemsel, har vi glemt
hvem vi er. Vi kan ikke længere mærke os selv, vi glemmer alt det væsentlige i livet,
hvad der er vigtigt for os. I
stedet fylder vi det med uvæsentlige ting, som f.eks. en
overbooket kalender, så der
ikke er tid til unødvendige
ting. Et alt for hektisk liv er
en undervurdering af, hvor
vigtigt det er, at der er tid til
eksistentiel refleksion og
eftertanke. Begge dele kræver
tid. Man kan ikke reflektere
og eftertænke sit liv hurtigt.
Når vi tillader os selv at være
langsomme, kommer erindringen, og vi husker hvem vi
er, og hvad der virkelig betyder noget for os. Milan Kundera skriver et sted, at en
hovedvej kun har en linje, der
forbinder ét punkt med et
andet. Den er forudsigelig og
kedelig. En bivej derimod er
en lovprisning af rummet,
den snor sig igennem. Den er
omskiftelig og fuld af skønhed. For at opleve bivejens
fortryllelse, bliver man nødt
til at sætte farten ned, blive

Menighedsrådsmøde den 14. april kl. 19.00 i sognegården
Menighedsrådsmøde den 19. maj kl. 19.00 i sognegården

langsom. På samme måde
med eftertanke, refleksion,
erindring. Det er derfor, det
er så meningsfuldt at gå i
kirke. At gå i kirke er at følge
bivejen, som er fuld af skønhed og mening. Her er der
langsomhed og rum - til eftertanke og refleksion, til at
mærke sig selv, og det der er

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 Hans friis Christensen
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk
Sekretær for sognepræsten
Maria Ditlev Rosenvinge
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Formand for menighedsrådet 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

større end os selv, Gud. Nogle mennesker har ikke tid til
at gå i kirke. Eller måske
synes de, det er kedeligt.
Men det er jo ikke kedeligt at
være i kontakt med sig selv
som menneske, at være i kontakt med livet selv, eller at
være i kontakt med Gud.
Kedsomhed er ligesom langsomhed en mangelvare i vores samfund. Kedsomhed og
langsomhed giver os rum til
den nødvendige eftertanke,
refleksion og erindring.
Jeg erkender, at det er vanskeligt at give sig selv rum til
kedsomked og langsomhed,
sådan som vi har indrettet

vort samfund med en hel
underholdningsindustri
og
travlhed på arbejdsmarkedet.
Skulle det ske - når samfundet åbner igen, og vi alle er
vaccineret imod corona – at
vi går tilbage til samme travlhed og glemsel, kan vi måske
som Søren Kierkegaard håbe
på, at der er en flue, der sætter sig på vores næse, en tagsten falder ned eller Knippelsbro går op, så vi tvinges
til den livsnødvendige langsomhed. For der er dog intet
så latterligt som at have
travlt, syntes han. Det synes
jeg også.
Merry Lisbeth Rasmussen

Nørkleklubben

Hvis du kan li´ at strikke, hækle, sy, brodere eller andet, kunne
det måske være noget for dig at være med i Nørkleklubben. Vi
mødes hver anden torsdag i lige uger kl. 14.00. Du er meget
velkommen til at tage dit håndarbejde med, og næste gang vi
mødes er torsdag den 16. april, den 6. maj og den 20. maj alle
dage kl. 14.00. Vi mødes i Sognegården Landsbygaden 68. Du
kan også ringe til Lonny Petersen på tlf. 22 51 62 67, hvis du
har nogle spørgsmål. Der plejer gerne at være en kop kaffe, te
og en småkage.
Vi glæder os til at se dig!

Onsdagsklubben er aflyst i
april og maj. Vi havde sådan
håbet, at det kunne blive til
noget, men vi må væbne os
med tålmodighed og håbe, at
vi snart kommer tilbage til
nogenlunde normal tilstand.
Vi tænker, at det er realistisk
at afslutte sæsonen for spiseklubben med en udendørsgrillfest den 2. juni kl. 18.00.
Vi må jo gerne forsamles
udenfor i vores smukke have
op til 50 mennesker, og
udenfor er smitterisikoen lav.
Tillige er mange blevet vaccineret på dette tidspunkt. Vi
sørger selvfølgelig for, at der
er god afstand imellem stolene og masser af håndsprit. Vi
sørger også for, at der er fuglefløjt og sol fra en skyfri
himmel, om Gud vil. Tag lidt
varmt tøj med, måske et tæppe, i tilfælde af at vejret hælder til den kølige side.
Aftenens menu står på grillmad ligesom de andre år. Der

er ingen grund til at lave om
på noget, der smager godt.
Til middagen hører et glas
vin, en øl eller en vand. Efter
middagen er der kaffe og te
med kage. Hele traktementet
koster 75 kr., som man betaler på dagen. Onsdagsklubben er for enker, enkemænd
og andre, der bor alene, og
som har lyst til at være sammen om et måltid. Onsdagsklubben mødes hver første
onsdag i måneden kl.18.00 i
Sognegården Landsbygaden
68. Stemningen er snaksom
og meget hyggelig, og der
plejer at være en stor flok.
Kunne du tænke dig at være
med, skal du tilmelde dig hos
Merry Lisbeth Rasmussen
senest lørdag den 29. maj på
tlf. 43 99 50 24 eller på Email:LRAS@KM.DK
Det er muligt at indtale en
besked på telefonsvareren.
Merry Lisbeth Rasmussen

Sommerafslutning i
Café Sengeløse
Fredag d. 11. juni 2021, kl. 10:00 til kl. 12:00
Vi afslutter denne sæson med en hyggelig sammenkomst,
som vil foregå ude i sognegårdshaven. Her vil vi spise en
lækker brunch sammen og nyde det sociale samvær, som vi
har længtes sådan efter under nedlukningen.
Jeg håber, at der også vil være mulighed for at synge et par gode sange fra Højskolesangbogen – i behørig
afstand naturligvis.
Tilmelding foregår som sædvanligt til kirkekulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge
på kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk eller 21 37 07 33.
Café Sengeløse d. 16. april og d. 28. maj må vi desværre aflyse pga. corona-situationen. Vi glæder os meget
til at se jer til en hyggelig sommerafslutning d. 11. juni kl. 10.00-12.00.

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

Koncert med violin og orgel
lørdag den 17. april kl. 15.00
i Sengeløse Kirke
Orglet bliver ofte omtalt som
musikinstrumenternes konge,
og violinen er kendt som disses dronning. På trods af, at
de fornemme betegnelser
passer så godt sammen, er der
ikke mange komponister,
som har begået sig ud i at
skrive for violin og orgel,
sandsynligvis på grund af
instrumenternes store nuanceog klangforskel. Alligevel har
søskendeparret Anna Egholm
(violin) og Dmitri Egholm
(orgel) sammen formået at
skabe en harmonisk enhed
mellem de to instrumenter, og
er nu i færd med at skabe
opmærksomhed omkring de
kompositoriske perler, som
findes for denne besætning.
Anna Egholm har vundet
flere internationale konkurrencer, og har på trods af sine
blot 24 år allerede været so-

Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

list med adskillige symfoniorkestre i både ind- og udland.
Efter 13 års studier hos Alexander Zapolski fortsatte
Anna i 2016 på musikkonservartoriet
i
Lausanne
(Schweiz) hos Svetlana Makarova, og i 2019 vendte hun
hjem for at studere på solistklassen ved Det Kgl. Danske

Musikkonservatorium
hos
Tim Frederiksen. Dmitri Egholm
afsluttede
orgel/
kirkemusik ved Det Kgl Danske Musikkonservatorium i
2013 og fortsatte samme år
på solistklassen hos Bine
Bryndorf og Hans Fagius. I
2014-15 tilbragte Dmitri to
semestre i Paris, hvor han
fordybede sig i sine orgelstudier hos Eric Lebrun, og året
efter debuterede han i Jesuskirken i København.
Det centrale værk på koncertprogrammet er Sechs Stücke
für Violine und Orgel, op.
150 af Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901), som Anna og Dmitri har opført ved
en række koncerter og indspillet på CD i forbindelse
med Annas masterprojekt i
Lausanne (Schweiz), hvor
hun
afsluttede
solistkandidatuddannelsen i 2019.
Der er gratis adgang til koncerten. På grund af usikkerheden
omkring
coronarestriktionerne må vi desværre tage forbehold for at aflyse/udskyde arrangementer i
kirken og sognegården.
Du kan holde dig opdateret
på
kirkens
hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

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

