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Så heldig kan man altså 
også være på årets by-
festdag. Et nyt frisk pust 
var en bod, der tilbød 
solcreme og solhatte til 
beskyttelse af huden. En 
hel dag udendørs i skarp 
sol er jo ikke hverdag 
for os alle. Rigtig mange 
beboere og gæster lagde 
vejen rundt om gadekæ-
ret i løbet af dagen. Man 
droppede ind til en kop 
kaffe med kage her, fik 
en vaffel eller en is der. 
Måske standsede man op 
foran Tom Duke eller 
lyttede til noget optræ-
den på scenen. Fint at 
lade tilfældet råde. Og 
man kom måske også i 
snak med nogen, man 
ikke havde set for nylig. 
Op ad dagen efter efter-

middagens fodboldkamp 
på stadion stødte også 
ungdommen til. Spise-
stederne havde også 
travlt med at betjene de 
efterhånden sultne gæ-
ster. Alt i alt vil vi vur-
dere, at omsætningen har 
været pænt over middel 
mange steder. 
Efter mørkets frembrud 
blev der tomt ved nogle 
boder, mens mange sam-
ledes ved musikken og 
dansen foran scenen ind-
til kl. 24. I år sluttede 
byfesten igen med et 
stort fyrværkeri, som 
stod flot på den fuldmå-
neklare himmel.  
Med hensyn til arrange-
mentet var der en del 
forandringer, som af-
stedkom lidt flere 

”huller” end tidligere år i 
rækken af boder og for-
lystelser. Det mest mar-
kante var savnet af svæ-
vebanen, og vi ved, at 
byfestledelsen har lagt 
hovedet i blød for at fin-
de andre løsninger til 
næste år. De små huller i 
rækken gjorde nu ikke så 
meget, for de blev delvis 
befolket af folk, som 
stod og snakkede og 
hyggede sig. Hvad angår 
de færre boder, så vil det 
nok være en idé at lave 
en ny udbudsrunde til 
foreningerne med en 
opfordring til at skabe 
flere aktiviteter, gerne 
nye, så der år for år bli-
ver lidt mere variation i 
forlystelserne, sammen 
med de gammelk,n   9i-
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Sengeløse Pensionistforening tager 

 på sommertur den 22/7 kl. 9.30 
 
 

Bolig søges 
 
Sammenbragt familie søger bolig i Sengeløse snarest mu-
ligt. Vi er interesserede i at købe et stort hus i nærheden af 
Stendiget eller Kirkestien, der kan rumme 2 voksne og 4 
børn snarest muligt, men fremleje kan også have interesse, 
så hvis du går i salgstanker, er du velkommen til at ringe til 
Brian på tlf. 41 75 05 00 

 

Fremlysning: 
 
Forskellige effekter fundet ved oprydningen efter Sengelø-
se Byfest 2014.06.15 
En pigetrøje ca. str. 3-5 år, en børnepung samt en nøgle 
med vedhæng. Effekterne bedes beskrevet ved henvendel-
se, som kan ske til Katja Hammel, 43 99 53 54 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20   4399 8507 / 2465 1099  
E-mail jens @bertelsen.mail.dk 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

Næstformand: Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 
4030 5232    

Amatørscene: Marianne Neumann, Hultoften 33                  2990 3693 
 
Fodbold:                Martin B. Larsen, Spangåvej 18A                  3057 1670 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                     4030 5232 
 

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39  4399  0848/4045 3764 
 

Senioridræt  Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                           2970 7740    

Volleyball:              Birthe Olesen, Landsbygaden 62. 43991105/30530003 
 

Festudvalg: John Jørgensen, Kirkestien 12 .................     4399 3140 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57 ...    4352 1091 / 4052 7091 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 





Det ændrer dog ikke på det 
faktum, at 1. holdet fra næ-
ste sæson spiller i serie 3. 
Det var imidlertid ikke til at 
se på spillernes ansigter 
efter kampen, måske fordi 
de har vænnet sig til tanken 
i nogen tid og nu bare ser 
frem til at starte på en frisk 
i serie 3. Sejren i dag blev 
da også fejret med klubbens 
sejrsdans. 
Vi har spurgt træneren Lars 
Christensen om hans kom-
mentarer til den forløbne 
turnering i serie 2. 
- Jeg er ærgerlig. Det er nok 
det rigtige ord, ærgerlig og 
ked af at slutte på den må-
de. Nu har jeg været her i 
snart tre år og er kommet til 
at holde af klubben. Jeg synes, at vi har lavet mange positive ting. Det sidste 

tiltag med at blande 1. & 2. 
holdet, som indtil i vinter 
har været adskilt, kom vi i 
gang med for sent til at red-
de os i serie 2. Vi har spillet 
rigtig mange gode kampe, 
men tit var det stolpe ud, 
som man siger, dumme 
straffespark og uheld, som 
gjorde, at vi ikke trak det 
længste strå i de kampe, 
som vi skulle vinde. 

- Det, at vi vinder i dag med 
et hold, der ikke er i stærke-
ste opstilling, tyder for mig 
på, at de vil komme stærkt 

igen i serie tre. Det er jeg 
overbevist om, også selv 
om nogle af de ”gamle rød-
der”, der er 30+, måske 
stopper. Når man ser de 
unge spillere fra 2. holdet 
gøre det så godt i dag, så 
må jeg sige, at fremtiden for 
holdet trods alt ser positiv 
ud.  
Det var ordene fra den afgå-
ende træner. Her fra sidelin-
jen vil vi også i fremtiden 
følge holdets kampe og  
bevare interessen for holdet, 
både når det går godt, og 
når det går mindre godt.  

Byens hold rykker ned i serie 3 
Sidste kamp i serie 2 mod Albertslund FC blev vundet 4-3 

Lige ved og næsten—målet blev annulleret for off-side, men Sengeløse kom igen og vandt 
kampen 3-4 

Bolden gives op for sidste gang i denne turnering 



Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00 
 

Vi afholder  
Loppemarked 

Lørdag den 02.07.2014  
Lørdag den 05.08.2014 

Mellem kl. 10.00 og 13.00 

Der er kaffe og kage samt is til 
børnene i dette tidsrum. 

Stadeplads kr. 30,00 

Rabat ved medlemskab af Coop Danmark kr. 10 



Der er fortsat stort ta-
lent hos fodboldspiller-
ne i Sengeløse. Det har 
de endnu engang bevist 
i pinsen ved Konica 
Minolta Cup i Alberts-
lund. 

Fodboldstævnet som 
altid holdes i pinsen og 
løber henover 2 dage.  
Sengeløses U9 drenge 
stillede med et stærkt 
hold og skulle om lør-
dagen møde hold som 
Jægersborg, Slagslunde
-Ganløse og Giffnock 
fra Skotland. 
Her vandt drengene alle 
kampe og skulle såle-
des spille kvartfinale 
mod et andet Giffnock 
hold fra Skotland. Her 
gik drengene videre til 
semifinalen, som tillige 
blev vundet ved at slå 
Giffnock holdet endnu 
engang, og dermed var 
drengene videre til fina-
len mod Himmelev-
Veddelev. 

Finalen var en tæt og 
dramatisk kamp præget 
af godt fodboldspil fra 
begge hold, men hvor 
drengene fra Sengeløse 
alligevel var stærkest 
og hev en sejr hjem på 
5-3. 
Topscoren blev Oscar 
Schwartau, der scorede 
ikke mindre end 21 mål 
i de seks kampe, dren-
gene spillede.  
Sengeløses U9 fodbold-
drenge kunne derfor 
hæve pokalen og mod-
tage guldmedaljer ved 
dette års Konica Minol-
ta Cup i Albertslund. 

Vi, der har fulgt dren-
gene fra sidelinjen og 
har levet med i kampe-
ne, kan glæde os med 
spillerne og trænerne 
over de mange gode 
resultater. Der er en 
rigtig god sportsånd på 
holdet, og vi glæder os 
til at følge de seje dren-
ge fremover. 

  50+ andelsbolig på 72 m2  nu ledig 

Dejlig andelsbolig på Bondehøjvej 4D opført 2005 i hygge-
ligt senior bofællesskab i skønne landsbyomgivelser tæt på 
indkøb og offentlig transport. Boligen er på 74 m2 med to 
dejlige værelser, fint køkken og stort badeværelse. Inkl. Iso-
leret udhus og nem have med to terrasser. Fibernet og udnyt-
tet loftsrum. En perfekt bolig for enlig. 
Andelspris kr 270.000. (Værdi iflg. regnskab kr 650.000). 
Mdl. boligydelse kr 6.400 plus forbrug. 
Henvendelse til:  
Henrik Riegels Nielsen, Tlf. 28299071, eller 
Bodil Riegels Rasmussen, Tlf. 23316297 

Sengeløse fodbold U9 drenge 
fortsætter fremgangen 

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,

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

www.artbrolægning.dk       wildenradt@msn.com 

Klinik for fodterapi 
  v/stats.aut fodterapeut 
  Jane Dani Bygsø 
  Kirkestien 5 
  Sengeløse 
  2630 Taastrup 
  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 



”Når en person får hjerte-
stop, begynder en kamp 
mod uret. De første minut-
ter er livsvigtige. Mange 
menneskeliv kan reddes, 
hvis du udnytter minutterne 
rigtigt: Først ringer du 1-1-
2 og taler med en sund-
hedshjælper, der fortæller, 
hvad du skal gøre. De kan 
også fortælle, hvor nærme-
ste hjertestarter kan hen-
tes.” Herom kan man læse 
på Trygfondens hjemme-
side hjertestarter.dk, hvor 
man også kan læse om bru-
gen af hjertestarteren og på 
et kort se, hvor der er regi-
streret hjertestartere. 
Her i Sengeløse er der iføl-
ge kortet tre muligheder: 
Skolen, men kun i åbnings-
tiden, ved indgangen til 
Sengeløsehallen og Lands-
bygaden 58 i carporten hos 
arkitekt Jesper Holm. Des-
uden har kommunens insti-
tutionsvagter også en med i 

bilen, hvilket er betryggen-
de for de borgere, der er 
visiteret til vagtordningen. 
Vi har haft mulighed for at 
besøge Jesper Holm. Han 
fortæller følgende om 
grunden til, at hjertestarte-
ren blev indkøbt og place-
ret uden for hans hus: 
- Det skyldes min søn Ru-
ne, som i en periode var 
ansat hos tv2-Bornholm. 
Her arbejdede han som foto
-journalist på et program, 
som hed ”Bornholm Red-
der liv”, hvor brugen af 
hjertestarteren for alvor 
kom på tale. Det skyldes 
faktisk ham, at vi i dag ta-
ler med sundhedspersonale 
og ikke politifolk, når vi 
drejer 1-1-2. Han påviste, 
at politiet i nogle tilfælde 
havde afvist at sende am-
bulance til folk, når de var 
faldet om på gaden. De 
mente, at de bare var beru-
sede. Faktisk fik han ved 

den lejlighed ”Spadestiks-
prisen” for dybdegravende 
journalistik, men det er en 
anden historie. Samme år 
blev han udnævnt til ”Årets 
Bornholmer”, og det er 
aldrig sket før for en ikke 
Bornholmer, fortæller Je-
sper ikke uden faderlig 
stolthed, og fortsætter: 
- Så det var altså i hele 
denne sammenhæng, at han 
påduttede os, at vi også 
måtte have en hjertestarter 
her i Sengeløse. Og den 
skulle fra starten sidde 
udenfor, så man kan få fat i 
den døgnet rundt, ellers 
kan det være lige meget. 
Hvis en person falder om 
på gaden eller hjemme og 
er bevidstløs, så gælder det 
om at hente hjertestarteren 
så hurtigt som muligt. Det 
er væsentligt, at det sker 
inden for meget få minutter 
for at undgå varige hjerne-
skader. Man skal dog hu-
ske først at ringe til 1-1-2 
og hvis muligt imens sende 
en anden efter hjertestarte-
ren.  
- Så snart hjertestarteren er 
fremme, flår man skjorten 

op på den tilskadekomne 
og tænder for hjertestarte-
ren. Herefter følger man 
instruktionen fra den ind-
byggede båndoptager, der 
fortæller alt, hvad man skal 
gøre. En person, som aldrig 
har prøvet det før, kan når 
som helst bruge apparatet, 
bare ved nøje at følge 
stemmens instruktioner. 
Apparatet giver endda be-
sked, om man skal give 
mere hjertemassage, eller 
om man skal begynde at 
give stød, fortæller Jesper.   
- Hvis man er en gruppe af 
mennesker, som gerne vil 
se og afprøve apparatet, så 
må man gerne låne det til 
fremvisning, men jeg vil 
godt lige have et praj forin-
den, så jeg ved, hvor appa-
ratet er henne, siger Jesper 
Holm til sidst.  

Chancen for succesfuld 
hjertestart falder med ca. 
10 procent pr. minut, så det 
vigtigste er, at du gør no-
get. Uden hjælp overlever 
personen ikke. 

 Af Gert Lauridsen

En hjertestarter kan redde liv 
En hjertestarter er et apparat, der kan "genstarte" hjertet efter hjertestop ved at give et eller flere elektriske stød gen-
nem brystkassen.  



Forfatteren Morten Luther 
Koch blev født d. 17. janu-
ar 1876 i Over Holluf ved 
Odense og døde d. 8. okto-
ber 1954 i Hellerup. Han 
blev sin samtids mest læ-
ste forfatter i Danmark. 
Som 14-årig i 1890 forlod 

han sin fødeby for at blive 
handelsuddannet i en køb-
mandsgård i Odense. Det 
lykkedes over al måde, og 
som kun 22-årig blev han 
medinteressent i Wilhelm 
Løngreens Fabrikker i 
Odense. Allerede i årerne 

1903-1908 var han selv-
stændig grossist. I 1909 
købte han Hakkemose 
Teglværk og Keramikfa-
brik i Sengeløse, men den 
virksomhed kunne han 
ikke drive frem. Selve 
teglværksdriften var ind-
stillet, da lergraven var 
tømt. Morten Korch købte 
virksomheden for at drive 
en fabrikation af keramik 
og fliser. I 1912 opgav 
han, solgte værket og for-
lod Sengeløse. Han helli-
gede sig nu forlaget Mor-
ten Korch og sit forfatter-
skab, og det gik jo fint. 
Morten Korch blev en me-
get velstående mand med 
villa i Hellerup og gård på 
sin fynske hjemegn. 

Morten Korch var gift to 
gange, og begge gange 
med kvinder, der var lidt 
ældre end ham selv. Den 
første var Elna Marie Fry-
dendahl født 1873 og død i 
1907. Efter et år som sør-
gende enkemand giftede 

han sig i 1908 med Sophie 
Petra Bruun født i 1875 og 
død i 1953. 
Det med kvinder var i øv-
rigt noget, Morten Korch 
gik meget op i. Han var 
tilsyneladende en uforbe-
derlig skørtejæger hele 
livet igennem.  

I 1936 blev Morten Korch 
Ridder af Dannebrog, og i 
bogen ” det 20. årh.” om-
tales Morten Koch som en 
af de 100 mest betydnings-
fulde personer i Danmark. 
Hans forfatterskab omfat-
ter 123 titler, som blev 
solgt i mere end 6 mil. 
eksemplarer alene i Dan-
mark. Han udkom også på 
svensk, tysk og hollandsk. 

Morten Korch forsøgte sig 
i mange genrer. Han skrev 
historiske romaner og 
skuespil. Nogle af disse 
udgivelser regnes for god 
litteratur i litteraturens 
elfenbenstårn, men de nåe-
de ikke ud til en større 
læsekreds. Det gjorde til 
gengæld hans folkelige 
romaner om livet blandt 
almuefolk på landet. Det 
er ren triviallitteratur udar-

bejdet på samme måde 
som størstedelen af denne 
genre. En fast skabelon 
skal indramme fortællin-
gen samt bære handling og 
plot igennem til en lykke-
lig afslutning. Persongalle-
riet er stereotypt og fladt 
tegnet. Et par håndfulde 
arketyper er gennemgåen-
de i disse romaner. Skabe-
lonen har lånt virkemidler 
fra folkeeventyrerne. De 
onde er rigtig onde, og 
resten er gode, ja, hoved-
personerne rigtig gode. 
Hovedpersonerne går først 
gennem megen ondskab 
og møder dyb uretfærdig-
hed, men til sidst sejrer det 
gode, fordi de hjælpende 
bipersoner er gode og har 
hjerter af guld. Som en 
ekstra bonus vinder den 
gode og rene kærlighed. 
Der er ikke et øje tørt. Den 
gennemgående livshold-
ning i romanerne er tilba-
geskuende, nostalgisk og 
konservativ. Alle, undta-
gen skurkene, kender de-
res plads i hierarkiet og 
forsøger ikke at ændre på 
det. I Morten Korchs uni-
vers tror man på Gud, kon-
ge og fædreland. 

I alt 20 af Morten Korchs 
romaner blev transforme-
ret til efterkrigstidens Dan-
mark med elektrisk lys, 
biler, traktorer og meget 
mere. Derefter blev de 
indspillet som film. De 
mest kendte er ” De røde 
Heste” 1950, og ”Gamle 
Guld”1951, ”Flinte-
sønnerne” 1956, ”Vaga-
bonderne på Bakkegår-
den” 1958, samt trilogien 
”Kampen om Næsbygård”, 
”Næsbygårds Arving” og ” 
Krybskytterne på Næsby-
gård”, som udkom fra 
1964- 66. 

Morten Korch boede i Sengeløse
Her ejede han en tid teglværket i Hakkemosen 
af  Niels Larsen, Sengeløse

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 

Sankt Hans i Vridsløsemagle 

Der var overvældende til-
strømning til Sankthansfesten i 
Vridsløsemagle, da mange var 
gået forgæves til bål i Sengelø-
se, hvor der kun lå en kæmpe 
stor stak grene. 

I Vridsløsemagle blev Sankt 
Hans fejret med maner. Der 
var snobrødsbagning, fakkel-
tog og festtale af Conni Trøj-
borg og et meget flot bål. Et 
meget fint arrangement. 



Kommunen har modtaget 
en ansøgning om en ny 
grusgravning i Sengeløse. 
Sengeløse Nyt har bedt vor 
lokale byrådsmedlem John 
Bilenberg om en oriente-
ring om dette. Han oplyser, 
at det drejer sig om et om-
råde, der ligger syd for Høj-
vangsvej. Altså lidt væk fra 
Sengeløse by. Men desvær-
re tæt på nogle borgere. 
Mange vil nok mene, at der 
er blevet gravet nok grus i 
vort område, men desværre 
kan kommunen ikke give 
afslag på ansøgningen, idet 
vi skal give tilladelse jvf. 
gældende lovgivning. 
Det, kommunen kan gøre, 
er at stille krav om, at grav-
ningen sker med størst mu-
lig hensyntagen til relevan-
te forhold. Der stilles blandt 
andet krav om, at der tages 
hensyn til grundvandet. Der 
skal stilles økonomisk sik-

kerhed for, at indvindings-
området kan blive efterbe-
handlet, når gravningen er 
færdig. 
Virksomheden må ikke 
give anledning til væsentli-
ge ulemper i form af støj, 
støv eller mærkbare 
(generende) rystelser i byg-
ninger på ejendommen og 
naboejendomme. 
Der er fastsat tider og støj-
niveau for gravningen. 
Blandt andet kan der arbej-
des, ske garvning op til 
max 4 lørdag - søndage om 
året. 
Kommunen har imødekom-
met dette ønske fra virk-
somheden, fordi der kan 
opstå situationer, hvor der 
akut er brug for grusmateri-
aler til anlægsarbejder - 
eksempelvis, hvor Vejdi-
rektoratet har brug for rå-
stoffer til en bro eller vejan-
læg. Enten fordi arbejdet 

har en hastende karakter, 
eller fordi arbejdet ikke kan 
udføres på andre tidspunk-
ter grundet trafikafviklin-
gen. Der er heldigvis meget 
sjældent behov for aktivite-
ter i weekenden og på hel-
ligdage. 
Kommunen stiller også 
krav om en mere sikker 
udkørsel til Højvangsvej. 
Denne ses som en mørk 
streg på kortet. 
Grusgravningen ønskes for 
en periode på 10 år. Men 
det forventes, at der kun går 
3 til 4 år med gravningen - 
også her skal kommunen 
imødekomme ansøgningen. 
Sagen har været offentlig 
gjort i kommunens annonce 
og de omkringboende, rele-
vante myndigheder og en 
række interesseorganisatio-
ner har haft mulighed for at 
klage over afgørelsen.  

Ny grusgravning i Sengeløse 

TROLLE-URE-GULD 
Taastrup Hovedgade 81 

 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 

Lavlund  
Brolægning Aps 

_____________________________________________________________________ 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 
_____________________________________________________________________ 

Tåstrup Vænge 39 
2630 Tåstrup 

cvr. nr. 30 08 29 23 
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Mange desværre klart-
skuende kvinder har i 
generationer påstået, at 
mænd sjældent bliver mere 
end 17 år inde i deres 
hoveder. Måske har de ret. 
Kikker man nøjere efter, 
står det hurtigt klart, at vi er 
mange, der end ikke når 
dette relativt beskedne mål. 
Hvad årsagerne er, kan jeg 
ikke sige, men følgerne af 
mænds manglende evne til 
at blive helt voksne er en 
meget mærkelig prioritering 
af, hvad der er vigtigt og 
afgørende i livets forhold. 
Vi mænd mener ofte, at vi 
tager os af det vigtigste, når 
vi klart og uimodsigeligt 
udlægger den til enhver tid 
standende politiske og 
økonomiske situation med 
løsningsmodeller. Eller når 
vi kloger os på sport af 
enhver art. Her afslører vi 
tit dybe autistiske træk, når 
vi bevæger os fra det 
guddommelige overblik og 

ned i de djævelske detaljer. 
Mænds interesse for sport 
burde egentlig interessere 
langt mere end tilfældet er, 
da det viser meget om 
mandens tilgang til livet. Et 
par små tips om de 
mandetyper, der dyrker 
eller interesserer sig for 
forskellige sportsgrene, skal 
ikke mangle. 
Fodbold er et gentleman-
spil, der dyrkes af slyngler. 
Rugby er et slyngelspil, der 
dyrkes af gentlemen. 
Cricket er et gentlemanspil, 
der dyrkes af gentlemen. 
Og ishockey er et slyngel-
spil, der dyrkes af – 
ishockeyspillere. Golf er et 
spil, som tilsyneladende 
med stigende styrke 
tiltrækker mænd i takt med, 
at deres seksuelle aktivite-
ter aftager. Tiger Woods 
må i denne sammenhæng 
være undtagelsen, der 
bekræfter reglen. 

Håndbold indtager en 
særstilling for mænd, da det 
synes at tiltrække dem, der 
ikke vælger mellem bryd-
ning, boksning, judo eller 
karate. Ved at vælge 
håndbold får de det hele, og 
oven i købet en lille bold at 
tyre med.  
Et andet stort interessefelt 
for mænd er lotto og 
tipning. Det er jeg lidt glad 
for, da det dog beviser, at 
mange mænd trods alt både 
kan læse, skrive og regne. 
Mænd interesserer sig 
naturligvis også meget for 
kvinder, særligt de søde og 
kønne, men det er de jo 
alle. Østrigske mænd hylder 
livet med ” Wein, Weib und 
Gesang”. Hos os er det 
blevet til ” Øl”- nåh- jeg 
kan ikke lige huske det 
andet, men det tredje er 
”Hornmusik”. 
Når vi mænd har taget os af 
ovenstående, overlader vi 
galant nemmere og mindre 
betydningsfulde opgaver til 
kvinderne. Det er ting som 
at sørge for, at regningerne 
bliver betalt, at der er mad i 
køleskab, fryser og på 
bordet, at der er tøj og sko 
til alle, og at det er rent, 
samt at børnene kommer i 
skole og i vej. 
Nogle kolde kvinder siger 
også, at forskellen på 
drenge og mænd er prisen 
på deres legetøj, som stiger 
i takt med størrelse og 

alder. I flæng kan jeg 
nævne sejlbåde, motorbåde, 
sportsvogne, store biler og 
motorcykler samt samlinger 
af alskens unyttige ting. 
En særlig umulig og 
irrationel type af mænd 
finder vi, hvis vi sætter 
ordet veteran foran deres 

interesse. Tænk blot på 
veterantraktorer, veteran-
motorcykler, veterantog og 
ikke mindst veteranbiler. 
Møder man en ejer af et 
sådant køretøj, er der meget 
stor sandsynlighed for, at 
man står overfor enten en 
ungkarl eller en gift 
mandsperson med endog 
særdeles gode forhand-
lingsevner. 
Jeg må hellere bekende og 
gå min bodsgang. Jeg er 
skyldig i alt for mange af 
disse for mænd så typiske 
irrationelle handlemåder. I 
min barn- og ungdom 
dyrkede jeg bl.a. fodbold og 
håndbold. Det skulle være 
så sundt. Fodbold medførte 
for mig et kompliceret knæ- 
og benbrud samt to 
udsparkede kindtænder. 
Min plads som målmand i 
håndbold gav mig en 
brækket næse. Belært af 
disse smertelige erfaringer 
dyrkes interessen for sport 
nu kun foran fjernsynet. Jeg 
savner dog stadig fodbold-
klubbens vidunderlige 
tredje halvlege . 
Hvad legetøj angår, er jeg 
nogenlunde forsynet. Jeg 
har en veterantraktor. Det 
er en Ferguson 35 diesel 
opbygget af resterne fra tre 
gamle traktorer fra 55, 65 
og 72. Den må skam 
arbejde for dieselolien på 
vores lille jordbrug. Selv 
min ellers strenge kone 
accepterer og respekterer 
den. 

Selvransagende bekendelser om mænds adfærd på livets 
veje og vildveje 
Essay af Niels Larsen, Sengeløse. 

 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 



Jeg er blevet pensionist og 
har derfor mere tid til 
mine interesser, og jeg har 
fået kik på en 
veteranknallert. Den til et 
sådant ejerskab obliga-
toriske mælkekasse i 
plastik har jeg anskaffet. 
Den vil givetvis vise sig 
nyttig, når jeg skal i 
Brugsen efter øl. De tunge 
kasser med øl er 
efterhånden blevet for 
tunge for min kone. Men 
mærkeligt nok kan hun 
ikke se hverken nytten 
eller fornøjelsen ved et 
sådant projekt. Men jeg 
giver ikke op. Det tog mig 
mere end tyve år at få den 
kære kvinde til at indse 
vores behov for en 
veteranbil. 
Til alt helt står jeg som 
mand ikke alene med min 
forunderlige interesse for 
fortidens transportmidler. 
Også her i sognet findes 
adskillige mænd, der 
ligesom jeg er blevet 
vaccineret med både 
benzin, diesel, kul og 

damp. Redaktionen af 
dette fremragende blad er 
gået med til at bringe en 
række portrætter af 
prægtige gamle køre- og 
skørtøjer samt deres stolte 
ejere.  
Jeg glæder mig allerede. 
Jeg ved godt, at 
ovenstående bekendende 
betragtninger om mænd og 
deres levemåde er noget 
ensidig. En tilsvarende 
gennemgang af kvinders 
forhold til og forbrug af 
tøj, sko, kosmetik, paral-
lelparkeringer og Bilka-
buler blandt mange andre 
ting, bør skrives og 
bringes, men det kræver 
betydeligt mere mod, da 
begrebet kvajebajere des-
værre ikke findes blandt 
kvinder.  

Tak Niels, det var en lang, 
men morsom optakt til 
dine kommende artikler 
om kubik, oktan og 
knastaksler. (RED) 

Lady Lunch 2014 

Vil du ikke gå glip af  
årets begivenhed? 

Vi gentager succesen med 
damefrokost i Sengeløse. 
 Så sæt kryds i kalenderen 

Søndag d. 31.08 2014 
Nærmere info i næste nummer af 

Sengeløse Nyt 
Vi glæder os!  
Anne og Gitte 



Dette var mottoet, som til 
byfesten tydeligt kunne 
afkodes af bluserne på de 
tre piger fra Kræftens Be-
kæmpelse.  
Nærmere betegnet var det 
Elisabeth Abel fra lokalaf-
delingen her i Taastrup, 
der sammen med sine to 
søskende Pia Rasmussen 
og Ingerlise Lundstrøm 
spontant havde lavet en 
lille stand i rækken mellem 
nogle boder på byfesten. 
Da Elisabeth er lokal re-
præsentant i kampagnen 
for beskyttelse af vores 
sarte hud mod solens ska-
delige stråler, havde hun 
fra hovedkontoret rekvire-
ret kampagnematerialer til 
standen. Vi har interviewet 
Elisabeth som fortæller:  

-  Dette var en prøve på, 
hvordan sådan en stand 
bliver modtaget, og det 
viste sig, at rigtig mange 
var interesseret. Derfor har 
vi tænkt at deltage igen til 
næste år med en lidt mere 
synlig stand. 
-  Vi kalder kampagnen 
”skru ned for solen”. Bud-
skabet er især rettet mod 
børn, så det var oplagt at 
lægge det frem til byfe-
sten. Børn er egentlig ikke 
mere udsatte end voksne, 
men vi ved, at det er vig-
tigt at lære børn gode va-
ner: at de går i skyggen, 
ikke bliver solskoldet, bru-
ger solcreme og også bli-
ver bevidste om, at man 
godt kan blive brun, selv-
om man går i skyggen, 

bruger creme og går med 
solhat.  
-  Solariet er en anden sag. 
Her mener vi i Kræftens 
Bekæmpelse, at det burde 
forsvinde helt. Det bør 
lukkes ned, fordi det er 
farligt. Det er stråler, der 
er lige så farlige som so-
lens, og som på sigt kan 
give hudkræft, som des-
værre er stærkt stigende i 
Danmark.  
-  Forinden har vi fået et 
kursus, så vi kendte til 
baggrunden og kunne sva-
re på spørgsmål. 
På standen havde vi så de 
gængse balloner til børne-
ne, men så havde vi også 
solhatte for at vise, hvor 
simpelt det er at lave en 
hat af papir, hvis man har 
glemt kasketten derhjem-
me. Og så havde vi arm-
bånd, som var en stor suc-
ces. Når børnene fik dem 
på i skyggen, var de hvide, 
og når de kom ud i solen, 
blev de farvet. Det kunne 
så fortælle børnene, ups, 
solen er stærk, den skal vi 
passe på. 
-  Vi havde desuden små 
prøver på solcreme, som 
folk kunne få på, og vi 
kunne vise dem, hvor me-
get man skal komme på og 
desuden fortælle, at her i 
Danmark er det nok med 
faktor 15. Man behøver 
ikke at bruge creme med 
faktor 30, 40 eller 50. 

Vi siger tak for samtalen 
og håber at se de tre gæve 
piger igen til næste år.  

Skygge, solhat, solcreme 
Og sluk for solariet 

Hver år i maj tager byrådet 
på såkaldt vejbesigtigelse, 
og man kan som borger be-
de byrådet om at komme og 
se på en vej eller lignende, 
som man mener, der bør 
gøres noget ved.  
En gruppe borgere havde 
bedt byrådet om at se på 
forholdene omkring det nye 
boligområde ved Ågesholm-
vej/Landsbygaden, idet man 
følte sig generet af trafikstøj 
fra Ågesholmvej og derfor 
ønskede en fartbegrænsning.  
Det kunne byrådet imidler-
tid ikke imødekomme. Man 
fulgte udtalelsen fra Trafik-
sikkerhedsudvalget, som 
mener, at det ikke er hen-

sigtsmæssigt, at der kommer 
hastighedsbegrænsning, idet 
Ågesholmvej er etableret 
som omfartsvej for at ned-
sætte trafikken i Sengeløse 
by. Ved en hastighedsned-
sættelse er der risiko for, at 
trafikken vender tilbage til 
byen.  

For at hjælpe på situationen 
besluttede byrådet, at der 
ved næste asfaltering udlæg-
ges en asfalt, der nedsætter 
støjen, ligesom man vil være 
positiv for en ansøgning om 
et støjværn på den eksiste-
rende jordvold. 

John Bilenberg 

Byrådet besøgte Sengeløse 



Så har vi netop fejret Sankt 
Hans, hvor vi dannede kreds 
omkring bålet og samledes i 
hyggeligt samvær og fælles-
sang. På toppen af bålet stod 
traditionen tro en heks, som 
skulle fortæres af flammerne. 
Når man tænker en smule 
over det, er det jo egentlig 
uhyggeligt at tænke sig, at 
man rent faktisk har brændt 
levende kvinder og mænd på 
bålet i 1600 tallet, idet man 
troede, at de var hekse. Ved 
at brænde dem på bålet jog 
man det onde på flugt – ud af 
byen, ud af øje og sind for at 
sikre fællesskabet. Hekseaf-
brændinger i 1600 tallet, ste-
ninger af kvinder i arabiske 
lande, dæmoniseringer/
karaktermord af jøderne un-
der 2. verdenskrig og dæmo-
niseringer/karaktermord i 
vore dage af mennesker vi 
har set os vrede på, har meget 
til fælles. Det er de samme 
mekanismer, der træder i 
kraft, når et menneske skal 
anklages og dømmes.  

En typisk hekseproces be-
gyndte ofte med et rygte. En 
eller flere sætter rygter i om-
løb, og tegner en arrangeret 
virkelighed og fortæller ube-
hagelige, bagtaleriske histori-
er om den, man vil have 
dømt. Historierne har til for-
mål at tegne et forvrænget 
billede af personen for at få 
vedkommende umenneske-
liggjort. Ligesom man umen-
neskeliggjorde jøderne under 
2. verdenskrig ved at tegne
dem som rotter. På den måde 
spreder man uvilje omkring 
personen. En eller flere peger 
anklager og dømmer, og an-
dre følger trop. Hvis der var 
flere mennesker, der sluttede 

op om rygtet, måtte folk jo 
tænke, at der nok er noget om 
snakken. Det kan ikke være 
helt usandt, tænker folk, når 
flere fortæller de samme ryg-
ter. Derfor blev heksen slæbt 
ind for Kirkenævnet, som 
bestod af lokale folk fra sog-
net, som kendte anklagede. 
Nævnets udtalelse var oftest 
lig med dom. Det næste trin 
var nu det pinlige forhør, 
hvor heksen skulle angre og 
bekende sin pagt med den 
onde selv. Man sagde om 
vandforhør, at hvis heksen 
flød ovenpå vandet, var det 
fordi hun var skyldig. Druk-
nede hun, var det fordi hun 
var uskyldig. De, der ikke 
druknede, blev kastet på bålet 
og brændt i levende live. 
Hvis de var heldige, blev der 
kastet godt med ved på bålet, 
så afbrændingen gik så hur-
tigt som muligt. 
Det uhyggelige ved denne 
proces er, at det dengang i 
1600 tallet, under 2. verdens-
krig og i dag er såre let at 
tegne forvrængede billeder af 
andre mennesker. Man pisker 
en stemning op og snakker 
og fortæller, dog ikke med 
personen selv. Det hele fore-
går bag personens ryg i luk-
kede og hemmelige samtale-

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

1.s.e.trin. 
22. juni kl. 14.00
Spillemandsmesse 
Merry Lisbeth Ras-
mussen 
Kirkebilen kører 

2.s.e.trin. 
29. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 14,25-
35 
Merry Lisbeth Ras-
mussen 

3.s.e.trin. 
6. juli kl. 10.00
Lukasevangeliet 15, 11
-32 
Merry Lisbeth Ras-
mussen 

4.s.e.trin. 
13. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 5, 
43-48 
Maria Rosted Smith 

5.s.e.trin. 
20. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 
16, 13-26 
Anders Nielsen 

6.s.e.trin. 
27. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 
19,16-26 
Maria Rosted Smith 

7.s.e.trin. 
3. august kl. 10.00
Matthæusevangeliet 
10,24-31 
Merry Lisbeth Ras-
mussen 
Kirkebil og kaffe 

Hekseafbrændinger 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

Fortsat. 
 18.s.e.trin. 
10. august kl. 10.00
Matthæusevangeliet 
7,22-29 
Merry Lisbeth Ras-
mussen 

9.s.e.trin. 
17. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 12,32-
48 
Merry Lisbeth Ras-
mussen 

10.s.e.trin. 
24. august kl. 10.00
Matthæusevangeliet 
11,16-24 
Merry Lisbeth Ras-
mussen 

Kirkebilen bestilles 
senest dagen før på 
tlf.: 43 99 50 24 

Gudstjenester på 
Sengeløse Plejehjem 
Onsdag d. 27. august 
kl. 13.00 

Andagt på Bostedet 
Holme 
Torsdag d. 28. august 
kl. 13.30 

Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub 
Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 4335 3481 

Tilbyder udlejning af: 
• Service til ca. 100 pers. Alt incl.
• Kanoer incl. udstyr
• Hoppeborg
• <<<<<<<<<       Ring for priser



rum. Uskyldige mennesker 
er på den måde blevet 
brændt for ingenting. Først 
var de måske lokalområ-
dets vise og kloge kvinder, 
der havde hjulpet en masse 
mennesker med at føde, 
med at blive raske, med at 
finde en vej i livet. Men 
pludselig var de afhumani-
seret, fordi en eller flere 
havde set sig vrede på 
dem. 
Da Jesus blev arresteret og 
korsfæstet langfredag af 
mennesker, der ligesom 
hekseforfølgerne og 
jødeforfølgerne var parate 
til at være bødler, var 
nogle af hans sidste ord en 
bøn til Faderen, at Han 
skulle tilgive dem, thi de 
vidste ikke, hvad de 
gjorde. Det er den opgave, 
enhver kristen er blevet 
pålagt af Vorherre – at 
tilgive. Ikke kun 7 eller 77 
gange, men 777…gange. 
Hvem er det så, vi skal 
tilgive? Bødlerne. Hvem er 
bødlerne? Ja, det kan være 
ganske almindelig 
mennesker. Dig og mig, 
som den ene dag 
tilsyneladende er pæne og 
ordentlige mennesker, og 
den næste dag må se os 
selv i øjnene som bødler. 
Jeg tror, vi alle har prøvet 
det. Vi har alle prøvet at 
være ofre den ene dag og 
bagtaleriske bødler den 
næste. Jesus vidste, at 
mennesket var skruet 
sådan sammen. Han så 
dybt i ethvert menneskes 
sjæl. Men uanset hvad han 
der fik øje på af såvel lys 
som mørke, elskede han os 
alligevel, og han krævede, 
at vi skal gøre det samme. 
I dåben er vi kaldet til at gå 
i Jesu fodspor, at forsøge 
at være ligesom ham. Kan 
vi det? Vi kan måske 
begynde med ikke at tro på 
alt, hvad vi hører. Og vi 
kan begynde med at tage 
forsagelsen i trosbeken-
delsen alvorligt ved ikke 
selv at tage del i hekse-
afbrændinger, jødefor-
følgelser, steninger, og 
dæmoniseringer af andre 
mennesker. Det er en 
livslang opgave at være 
kristen. Men det er også en 
velsignet opgave. 

  Merry Lisbeth Rasmussen 

Minikonfirmand 
– et tilbud til
børn i 3. klasse 
Af sognemedhjælper Trine 
May Knutzen 
Alle børn i 3. klasse på Sen-
geløse Skole tilbydes at gå til 
”Minikonfirmand” i efteråret 
2014. Det foregår onsdag 
lige efter skoletid i sognegår-
den, Landsbygaden 68. 

”Minikonfirmand” 
– hvad er det?
Tilbuddet om at blive mini-
konfirmand er et ”kursus”, 
der begynder i september og 
slutter i november med en 
familiegudstjeneste i Senge-
løse Kirke. Ordningen går ud 
på, at børnene mødes med 
præsten og sognemedhjælpe-
ren onsdag lige efter skoletid 
i halvanden time. Vi skal gå 
på opdagelse i kirken, høre 
bibelfortællinger og synge, 
men vi lægger vægt på, at 
det foregår på børnenes præ-
misser. Vi bruger både leg, 
sang, dans og kreativitet i 
forløbet.  

Der er to særligt tilrettelagte 
familiegudstjenester i forlø-
bet, hvor hele familien invi-
teres. Det er frivilligt og gra-
tis at gå til minikonfirmand, 
og børn, der ikke har været 
med til minikonfirmand, kan 
deltage på lige fod med dem, 
der har været med, når de 
tilbydes almindelig konfir-
mationsforberedelse i 8. 
klasse.  
Tilmeldingsfristen var fredag 
27. juni, men man kan stadig
nå at tilmelde sig ordningen 
ved at sende en mail til sog-

nemedhjælper Trine May 
Knutzen: trine.sogn@live.dk  
Nærmere information om, 
hvornår minikonfirmanderne 
begynder, sendes ud lige 
efter sommerferien. 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, onsdag 
og fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
 

Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 -16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesenge-
loese@gmail.com  
Sekretær for sognepræ-
sten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal ske 
i præstens kontortid. 
 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården 
onsdag. 
 

Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53  
Sengeløse Kirkes  
Sognegård 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Læs mere på hjemmesiden 
www.sengeloesekirke.dk 

Meddelelse 
Sognepræsten er på sommerferie i ugerne 28, 29, 30 og er 
derfor ikke til stede i sognet. For præsteanliggender, attester 
og lignende henvises til Taastrup Nykirkes præster på tlf. 70 
10 02 16. 

Hilsen 
Fra Sengeløse Kirke ønskes alle en god og varm sommerferie. 
Som det kan ses af kirkesiderne i Sengeløse Nyt, holder kir-
ken pause med aktiviteterne i juli og august. Gudstjenesterne 
er som sædvanlig søndag kl. 10.00. 

HUSK HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFEST SØNDAG 
D. 7. SEPTEMBER KL. 11.00! Se næste avis. 

Merry Lisbeth Rasmussen 



Sogneudflugten 2014 
Turen gik til Hornsherred, målet var Selsø Slot ved Skibby, 
Selsø Kirke og storkollektivet på Svanholm Gods. 

Første stop var Selsø Slot, som nu fremstår nænsomt restaureret og 
åben for publikum. Vores gode guide fortalte om slottets historie 
fra middelalderligt borganlæg til renæssanceslot, før det i 1721 
blev overtaget af familien von Plessen, som byggede slottet om i 
barokstil. Fra 1829 stod slottet tomt i over 100 år, indtil det fra 
1972 og frem til i dag er blevet restaureret.  
Vi så bl.a. den fornemme riddersal med stuk og kæmpe loftsmale-
rier og fire meter høje paneler. Efter at vi havde set gemakkerne, 
var der mulighed for at se en lille udstilling fra de engang dansk 
vestindiske øer, hvor von Plessen familien tjente en formue på han-
delen med rørsukker. 
Til slut beså vi slottets køkken, som ligger i kælderen. Det er lan-
dets ældste intakte køkken med åbent ildsted og automatisk rote-
rende grillspyd! Desuden har slottet selvfølgelig en grum fange-
kælder og ”en hvid dame”, som viser sig ved særlige lejligheder.  

Efter frokosten gik vi til fods ad stien til Selsø Kirke, hvor vi fik en 
omvisning. Kirkebygningen fortæller næsten selv sin historie, idet 
byggeriets etaper tydeligt fremgår af billedet. Kirken startede som 
en rundkirke bygget af kildekalk, som findes i jorden tæt ved kir-
ken. Kirken blev i øvrigt landskendt på grund af et uheld med gas-
ning af borebiller. Efter at have været lukket en række år, er kirken 
nu renset og bruges igen som sognekirke. 

Vi sluttede på storkollektivet Svanholm Gods, hvor kaffen blev 
indtaget med tilhørende hjemmelavet tomat, banan eller rabarberis 
efter eget valg. Bagefter havde vi også mulighed for på egen hånd 
at se en del af godset, som i dag er bolig for over 150 mennesker, 
både enlige og familier.  

Se flere billeder fra turen på www.sengeloesekirke.dk 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 

Trine Pehrsson 
Statsautoriseret fodterapeut 
Hultoften 7, Sengeløse 
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
Landsbygaden 64 
Sengeløse, 2630 Taastrup 
tlf. 43 99 95 38 

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



795,-
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