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Byens fest 2017 

Den 34. byfest omkring Sengeløse Gadekær blev afholdt på en dejlig sommerdag, og 
det gode sommervejr lokkede mange gæster til gadekæret. Det skabte god omsætning i 
boderne, og foran den store scene var der rigtig mange tilskuere, der så børnene fra de 
lokale daginstitutioner optræde i deres fantasifulde og farverige kostumer. Men husk 
fortsat på, at uden de frivillige tovholdere og hjælpere til teltrejsning, indkøb og mad-
lavning med mere havde vi ikke denne dejlige begivenhed en gang om året. 
God sommer til jer alle.  
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 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
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 Brontosaurus steak XL, 
400 g, kr. 50,00 pr. pk.  

 
Café-dagli´stuen, 

med bytte-bog-reol 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skagensbrød,   
kr. 20,00 

4 berlinere,  
kr. 25,00 

Bagerafdelingen tilbyder 
mandag, tirsdag og onsdag 

 
130 år  

i 
Sengeløse  

Bagerafdelingens særlige 
søndagstilbud! 

8 morgenboller 
Kun kr. 20,00 



Plan- og miljøudvalget har 
behandlet ansøgning fra eje-
ren om udstykning til seks 
dobbelthuse på Kirkestien 
4A. Området er pt. udlagt til 
’lettere industri og beboelse’.  
Foreløbig godkender udval-
get, at der udarbejdes ny 
lokalplan med tilhørende 
kommunalplantillæg for en 
tæt-lav boligbebyggelse i 1½ 
plan. Det godkendes endvi-
dere, at naboejendommen 
inkluderes i den ny lokalplan 
med henblik på at udstykke 
en grund til beboelse. 
 
I sagsfremstillingen hedder 
det:  
Grunden, matrikel 6k, Vasby 
by, Sengeløse, er på 7.250 
m2, hvoraf en mindre del på 
ca. 1.160 m2 ligger i landzo-
ne. Der kan derfor kun byg-
ges i byzone-delen. Grunden 
ligger som nabo til Sengelø-
se Skole og Sengeløse Klub, 
Børnehave og Vuggestue. 
Nord for ligger et grønt are-
al, som grænser op til de 
fredede områder ved Senge-
løse Mose. Den eksisterende 
lokalplan fastlægger også en 
byggelinje på 10 m til Spang 
Å, som administrationen 
foreslår opretholdt. 
Da virksomheden genererer 
en del lastbiltrafik og ligger 
omgivet af boligområder, 
skole og institution, ønsker 

ejeren at flytte sin produk-
tion til en mere passende 
placering. Hallen lever desu-

den ikke op til visse brand-
tekniske forskrifter og har 
ikke byggetilladelse. Ejer vil 
i stedet gerne opføre 12 boli-
ger opført som 6 dobbelthu-
se. Boligerne opføres i 1½ 
plan og er på 120 m2. 
Det giver en bebyggelsespro-
cent på 35-45 for hver enkelt 
grund (boligerne skal kunne 
udstykkes til selvstændige 
parceller). Bebyggelsespro-
centen for tæt-lav bebyggel-

se er normalt 40, og admini-
strationen anbefaler, at den-
ne overholdes. Det eksiste-

rende skitseforslag viser 
forholdsvis små, tætte grun-
de, også set i forhold til an-
dre nyere udstykninger i 
Sengeløse, og levner ikke 
meget plads til fællesarealer 
og i det hele taget lys og luft 
mellem boligerne. 
Der er afsat 1½ p-plads pr. 
bolig. Den nærmere dispone-
ring af området med place-
ring af byggefelter, parke-
ring mv. skal fastlægges 
under arbejdet med lokal-
planforslaget. Der skal i den 
forbindelse også sikres den 
fornødne adgang for red-
ningskøretøjer til alle boli-
ger. 
Ud over projektet på Kirke-
stien 4A ønsker ejeren af 
nabogrunden, Kirkestien 4B, 
at frastykke et areal til et 
enkelt enfamiliehus (fremgår 
ikke af kortbilag). Admini-
strationen anbefaler, at den 
nye lokalplan derfor også 
kommer til at omfatte Kirke-

stien 4B, matrikel 6b, Vasby 
by, Sengeløse. Der er dog 
ikke endnu taget stilling til 
grundstørrelse og bebyggel-
sesprocent for denne udstyk-
ning. Projektet forudsætter, 
at der udarbejdes et kommu-
neplantillæg, som muliggør 
en ændret anvendelse til bo-
ligformål. 
Administrationen lægger op 
til, at udarbejdelsen af dette 
lokalplanforslag må afvente 
andre lokalplaner, der skal 
laves i forbindelse med flere 
større projekter i kommunen. 

Gert Lauridsen  

Nyt boligbyggeri på Kirkestien 
Papirvarelageret vil flytte og ønsker derfor at udstykke grunden 

  
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B                            Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup                                                    

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 

 
 
 
 
 
 
 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



 

 
Malerfirmaet  

Hallgren Aps  
 

CVR 36726903 

 
Strongvej 3 

2630 Taastrup 
 

www.hallgren.it 
  

 
Telefon  

22 46 63 36 
 E-mail:  

lars@hallgren.it 
 

 
 
  

Sommer: 
Sommer er højsæson for udendørs malerarbejde. God tørring og mange 
lyse timer til at male facader, vinduer og træværk. Udvendigt træværk bør 
efterses hvert år for småafskalninger og revner. Ofte kan en dags maler-
arbejde med kit og maling forlænge holdbarheden på vinduerne med et 
år. Hallgren kan tilbyde en vedligeholdesesplan, hvor opgaver- og udgif-
ter fordeles ud over et eller flere år, så man ikke pludselig står med en 
total renovering af boligen. Sommer er alle håndværkeres højsæson, og 
derfor er der også mange opgaver der skal koordineres og udføres. Bestil 
tid i god tid – eller aftal opgaver til indendørs arbejde, der kan vente til 
efterår eller vinter. 

 

I sidste udgave af Sengeløse 
Nyt delagtiggjorde jeg jer, 
sagesløse læsere, i min egen 
analyse af Region Hovedsta-
dens og andre myndigheders 
nøje iscenesatte rænkespil 
overfor borgerne, når der gen-
nemføres en såkaldt borger-
høring. Der skrev jeg, at det 
var ejeren af Stenagergård, 
der ønskede en grusgrav. Men 
det er ikke rigtigt. Hovedpar-
ten af Stenagergårds jord er 
solgt fra, og det er ejeren af 
det frasolgte areal, som øn-
sker en grusgrav. Ejerne af 
selve Stenagergård og de nær-
meste 10 tønder land. hedder 
Lene og Rene Pedersen, og de 
ønsker absolut ikke en grus-
grav på arealet. Ægteparret 
Pedersen og de to familier, 
som har lejet sig ind på Sten-
agergården, er derimod selv 
ofre i det påtænkte projekt på 
samme måde som beboerne 
ved Ole Rømers Vej. Jeg be-
klager misforståelsen. 
 
Den 14. juni vedtog Regions-
rådet råstofplan 2016, som 

ikke inkluderer Vridsløse-
magle som indvindingsområ-
de. Årsagerne til kovendingen 
skal søges mange steder. 
Bylauget i Vridsløsemagle 
har ydet god og vedvarende 
modstand mod projektet. Vo-
res byråd med Hugo Hammel 
(A) og borgmester Michael 
Ziegler (K) i spidsen har 
kæmpet bravt mod projektet, 
da det både ville ødelægge 
Vridsløsemagle, den landska-
belige herlighed på landsby-
ens østside, mange beboeres 
livsvilkår og økonomi samt 
indebære en fare for forure-
ning af grundvandet lige ved 
siden af kommunens største 
indvinding af drikkevand, 
som forsyner det meste af 
Taastrup. 
Læg dertil Museet Kroppe-
dals indsigelser, TV-Lorrys 
indslag og de mange artikler i 
den lokale presse. Alle indlæg 
var imod planen. Det begynd-
te at ligne en shit storm. Oven 
i er der kommunalvalg til 
november, og regionsrådets 
medlemmer vil jo gerne gen-

vælges. SF sidder på posten 
som formand for Regionsrå-
dets Trafik- og Miljøudvalg. 
Han har sandsynligvis ikke 
ønsket her i valgkampen at 
skulle forsvare vedtagelsen af 
dette overgreb på beboerne i 
Vridsløsemagle og de miljø-
mæssige faremomenter, som  
grusgravning under grund-
vandsspejlet kan betyde for 

kommunens største drikke-
vandsboring. Da SF vendte 
sig mod projektet, fulgte flere 
partier hurtigt efter.  
Ja "lykken står den kække bi" 
og "Herren hjælper den, der 
hjælper sig selv"! Heldigvis! 
 

Niels E. Larsen 
 

Ingen grusgravning i Vridsløsemagle 
Med bl.a. en præcisering af oplysninger bragt i forrige udgave 



 



 



 



At udvinde jern og tilvirke 
det til smykker, redskaber, 
våben, nagler, beslag og kon-
struktionsdele blev udviklet i 
Anatolien og Mellemøsten 
for ca. 4.000 år siden. Herfra 
bredte jernet sig ud i verden, 
og ca.500 år f. Kr. kom det 
første jern til Danmark. Vi 
benævner de 1293 år fra år 
500 f. Kr. til 793 e. Kr. som 
Jernalderen.  
 
Den tidsmæssige inddeling 
Den falder i tre hovedafsnit. 
De første 500 år frem til år 1 
kaldes nu ”Før Romersk 

Jernalder”. Den hed ellers 
Keltisk Jernalder. Tiden fra 
år 1 til ca. år 400 hedder 
”Romersk Jernalder”, og 
derfra til år 793 benævnes 
”Germansk Jernalder”.  
Frem til midten af 1800-
tallet regnede man også peri-
oden fra 793 - 1066, altså 
Vikingetiden, med som en 
del af Danmarks Oldtid og 
afslutning på Jernalderen. Så 
blev Vikingetiden skilt ud 
som en selvstændig historisk 
periode, da der er skriftlige 
kilder for det tidsafsnit. 
Gennem hele Jernalderen 
begravede man de døde i 
gravhøje eller i brandgrave, 
som var en begravelse af 

resterne efter en kremering. 
Klimaet blev koldere og me-
re regnfuldt. Med kulden 
kom mændenes bukser og 
kvindernes lange tykke kjo-
ler. I de første par hundrede 
år af Jernalderen var der næ-
sten intet jern i Danmark. De 
få fund af jern fra disse år er 
mest nåle, som bl.a. blev 
brugt til at sammenhægte 
klædedragterne. I begyndel-
sen blev alt jern importeret 
fra områderne syd for os.  
 
Først omkring Kristi fødsel 
kom der rigtig gang i den 

hjemlige produktion af jern. 
Man udvandt jern af myre-
malm ved at smelte det ud af 
myremalmen med trækul i 
ovne. Denne udsmeltning 
foregik mest i Jylland, fordi 
der var flere og bedre fore-
komster af myremalm. Om-
kring år 200 kom rigtige 
plove med muldfjeld til Dan-
mark. Det jernarmerede 
muldfjeld vendte jorden helt 
rundt og arbejdede dybere 
end den gamle ard. Man kun-
ne inddrage større arealer til 
agerjord, og hektarudbyttet 
steg samtidig. Disse positive 
udviklinger medførte en stig-
ning i befolkningstallet. I 
Germansk Jernalder kom 

drejekværnen, katten og tam-
høns til landet, og det betød 
store lettelser i kvindernes 
arbejdsbyrde, meget færre 
gnavere i husene samt nem 
adgang til kød og æg.  
 

Beretninger om sagnkon-
ger 
Omkring år 500 e. Kr. hører 
vi første gang om danerne, 
som er betegnelsen på de 
stammer, der sammen med 
andre blev til folket i daner-
nes mark (land), altså Dan-
mark. På det tidspunkt blev 
landet ledet af høvdinge og 
småkonger med lokal magt. 
Vi hører om dem som sagn-
konger, men kilderne er me-
get svage. Godfred, Rolf 
Krake i Lejre og flere andre 
levede i det for os historiske 
tusmørke. Nogen magt havde 
de dog. Omkring år 500 blev 
Dannevirke påbegyndt som 
forsvarsanlæg for at forsvare 
danernes sydgrænse. Vold-
anlægget blev videreudbyg-
get i 737. Det var altså med 
garanti ikke Thyra Danebod, 
der lod volden opføre. Hen-
des tidsmæssige afstand til 
begivenheden var lige så stor 
som vores afstand til Frede-
rik d. 2. 
 
De higer og søger 
De bedste arkæologiske fund 
fra Jernalderen er hver på sin 
måde i verdensklasse. Først 

og fremmest Guldhornene 
fremstod som det bedste 
fund i Danmark. De blev 
fundet på den samme mark i 
Gallehus ved Møgeltønder. 
Det første blev fundet i 1639 
var 75,5 cm. langt og var 

lavet af 3,1 kg guld. Det an-
det blev fundet i 1734 og var 
en smule kortere, men krafti-
gere, da det var lavet af 3,7 
kg guld. Desværre blev de 
begge stjålet og omsmeltet i 
1802. 
Gundestrupkarret stammer 
fra tiden omkring Kristi fød-
sel, og er fremstillet af 9 kg 
sølv. Diameteren er 63,4 cm, 
og det stammer sandsynlig-
vis fra det østlige Balkan. 
Hjortespringbåden fra Als 
blev bygget år 400 og 500 e. 
Kr. Den er 20 m lang og 
vejer ca. 500 kg. Byggemå-
den har rødder tilbage i 
Bronzealderen og den er en 
forløber for vikingeskibet 
men uden sejl. 
I Illerup Ådal ved Skander-
borg har arkæologerne fun-
det ca. 15.000 genstande fra 
Jernalderen. Det er våben og 
krigsmateriel, som sejrher-
rerne med vilje har ødelagt 
og nedlagt i søen som ofre til 
guderne for at takke for sejr i 
krig. 90 % af fundet stammer 
fra en ofring omkring år 200. 
De sidste 10 % er nedsænket 
fra år 200-700. Næsten alle 
delene i fundene er af nor-

Sengeløse Gammelt Nyt  
10. Jernalderen 



disk oprindelse, men sværd 
og mønter er alle romerske. 
Hvem der var i krig, ved vi 
ikke, men at ofre dette krigs-
bytte til guderne må have 
været meget vigtigt for sejr-
herrerne, da disse sagers 
værdi i handel har været 
astronomisk for de ofrende. 
 
De mest uhyggelige fund fra 
Jernalderen er de såkaldte 
moselig. De blev fundet i det 
sydlige Skandinavien, det 
nordlige Tyskland og det 
østlige England. Omstændig-
hederne omkring fundene 
tyder på, at her er tale om 
ofringer af mennesker, men 
det kan være, at nogle eller 
måske de alle er henrettede 

kriminelle. De to mest kend-
te moselig er begge fundet 
mellem Silkeborg og Århus. 
Tollundmanden levede mel-
lem år 400 og 300 f. Kr. og 
liget af ham blev fundet un-
der tørvegravning lidt øst for 
Silkeborg i 1950. Som 34-
årig blev han hængt og lagt 
pænt i mosen. I dag er liget 
udstillet på museet i Silke-
borg. I 1952 fandt man 
Grauballemanden i en mose 
ved Skanderborg. Han leve-
de mellem år 300 og 200 f. 
Kr. og blev henrettet ved, at 
struben blev skåret over fra 
øre til øre. Dette moselig er 
udstillet på Moesgaard Mu-
seum i Århus. Moserne har 
bevaret begge lig i en for-

bløffende god stand. Men 
hvorfor disse to, og de ca. 40 
andre moselig vi har, skulle 
lide en så ond skæbne, ved 
vi ikke - endnu! 
 
Sengeløse opstod i jernal-
deren 
Her på vores egn blev både 
Sengeløse og Vridsløse
(Magle) etableret i Jernalde-
ren. Landsbyen Sengeløse 
havde i årerne omkring Kri-
sti fødsel fundet sin plads på 
arealet lige øst for Spangåen 
og fik sandsynligvis sit navn 
på det tidspunkt. Navnets 
oprindelse er noget omstridt.  
 
Den mest troværdige forkla-
ring er, at navnet er sam-
mensat af det olddanske 
"Sæing", der betyder en be-
boer ved en sø, og det old-
danske "løse", som betyder 
græsgang. Altså "Beboer(ne) 
på græsgangen ved søen". 
Den omtalte sø, er Sengeløse 
Sø, der eksisterede helt frem 
til 1922. Søen er også omtalt 
i en af vores folkeviser, hvor 
det hedder: "Vi gik og Stak-
ked` hø ved Sengeløse Sø".  
 
Der skulle gå rigtig mange 
år, før vi finder det på skrift. 
Første gang var i 1178, hvor 
byen benævnes Siængeløse, 
og anden gang var i 1271, 
hvor navnet blev skrevet 
Sengiløse. Sengeløse er altså 
navngivet efter naturforhol-
dene omkring byen. 
 
Det er Vridsløse(magle) 
også. Den har ligget på sam-
me sted i næsten 2000 år, og 

er altså en smule yngre end 
Sengeløse. Navnet Vridsløse 
er sammensat af to olddan-
ske ord. "Writh" betyder en 
krumning i landskabet, og 
"løse" betyder jo græsgang. 
Derfor kan Writhløse udlæg-
ges til græsgangen ved 
krumningen i terrænet. Det 
sidste "magle" betyder stor 
og er senere kommet til.  
 
Første skriftlige omtale er 
fra 1335 og landsbyen be-
nævnes Wrisløse. I 1388 
omtales den som Wrytzløse-
magle. Det er nærliggende at 
antage, at Vridsløse, der 
havde fået en aflægger ved 
navn Vridsløse i det nuvæ-
rende Albertslund, og for at 
kunne kende forskel på dem 
fik den oprindelige landsby 
efternavnet ”magle” (stor), 
og aflæggeren fik efternav-
net” lille” til Vridsløselille, 
som jo stadig ligger der. 
Man kan endvidere tænke 
sig, at dette skete mellem de 
to første gange, vi ser Vrids-
løsemagle på skrift, altså 
mellem 1335 og 1388. Den 
græsgang, der ligger til 
grund for navnet, er de grøn-
ne områder, der skråner mod 
øst ned mod Store Vejleå. 
 
Et lille tip fra stednavne-
forskningen siger, at lands-
bynavne, der ender på -ing, -
um, -lev, -løse og -sted, me-
nes at være grundlagt i Jern-
alderen eller tidligere.   

Niels E. Larsen 



Når den i alt 700 meter lan-
ge vej- og brokonstruktion 
er færdigbygget i 2019, vil 
den stå som en imponerende 
levendegørelse af vikinger-
nes infrastruktur og hånd-
værk. Ingen andre steder i 
verden kender vi til lignende 
rekonstruktioner, og stort set 
samtlige 700 meter bliver 
bygget med håndkraft og 
med vikingernes værktøj og 
teknikker.  
Broen bliver opført med 
inspiration i broen over 
Ravning Enge ved Vejle  – 
et af Harald Blåtands store 
bygningsværker fra omkring 
980, som dog ikke eksisterer 
længere. Vejforløbet vil 
blive bygget i forskellige 
materialer og vil give ind-
blik i, hvordan vikingerne 
har færdedes ad både sten-
brolagt vej, svellevej, hulvej 
og gren- og  risvej. 
 
Børn, borgere og brobisse-
re 
Når det hele står opført, vil 
flere tusinder skolebørn og 
frivillige borgere have været 
med i byggeprocessen: Fra 
den første bropille bliver 
rejst i den sumpede jord, til 
den sidste vejsvelle bliver 
lagt, så man tørskoet kan 
færdes mellem Kroppedal 
Museum og Vikingelands-
byen, er ’Vikingebro’ et 
borgerdrevet projekt, hvor 
alle kan blive aktive 
”brobissere”. Skoleklasser, 
foreninger og private borge-
re kan løbende være med i 
forskellige brobyggerforløb, 
hvor kyndige håndværkere, 
naturvejledere, syersker og 

guides står parate til at lære 
fra sig af vikingernes hånd-
værk, naturpleje og tekstil-
fremstilling. 
 
Natur, historie og fiktion 
smelter sammen 
Som byggeriet skrider frem, 
vil flere oplevelsestilbud og 
aktiviteter blive tilgængeli-
ge. En mobilapplikation vil 
udfolde fire vikingers liv på 
Vestegnen for over 1000 år 
siden i et dramatiseret uni-
vers mellem fiktion og fak-
ta, og børn og barnlige sjæle 
vil selv kunne filme og 
uploade deres egen vikinge-
film – optaget i autentiske 
vikingekulisser og kostu-
mer. Mobilapplikationen 
udstyres desuden med en 
interaktiv applikation om 
naturen og årstiderne i Åda-
len og i Vestskoven – både 
dengang og i dag. Og på 
Kroppedal Museum vil en 
helt ny vikingeudstilling 
vise og formidle de arkæo-
logiske fund, der er blevet 
gjort i området, og som dan-
ner grundlag for den digitale 
fortælling.  
 
Projektstart 
Onsdag den 21. juni, kl. 
14.30 blev projektet officielt 
skudt i gang, da Kroppedal 
Museum og Vikingelands-
byen i Albertslund havde 
inviteret borgere på Vesteg-
nen og andre interesserede 
til vikingeeftermiddag i 
sommerlandskabet. På 
grund af deadline kan vi 
desværre først bringe omta-
len herfra i næste nummer.   
 

DANMARKS LÆNGSTE VIKINGEVEJ- 
OG BRO 
Nu bliver vikingerne vakt til live i en helt ny kultur- 
og naturattraktion på Københavns Vestegn. Fra 
2017-2019 bliver Danmarks længste vikingevej- og 
bro opført tværs over den naturskønne Store Vej-
leådalen mellem Høje-Taastrup og Albertslund 
kommune. Vikingebro bliver opført af Kroppedal 
Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund.  

Den 3. juni 2017 var der 
stor bryllupsfest på Kokke-
dal Slot.  
Der var mange Sengeløsere 
til stede, da Maria Radmar 
Jørgensen blev viet til vores 
lokale bysbarn Kris Stads-
gaard. 
De fleste i Sengeløse kender 
Kris for hans flotte fodbold-
karriere i dansk og internati-
onal fodbold:  
Landsholdet, FCN, Regina, 
Malaga, Rosenborg og 
FCK, og så med start i SGIF 
fodbold, selvfølgelig.  
 
Brudeparret, som bor i Val-
by med deres to børn, Luka 
og Lisabella, havde valgt at 
blive gift på Kokkedal Slot. 
Vejret artede sig, så parret 
blev viet i slotsparken i flot 
solskinsvejr og med 75 gæ-
ster som vidner. 
 
Vielsen blev forrettet af 
vores lokale byrådsmedlem 
Hugo Hammel, som på da-
gen agerede giftefoged i de 
smukke omgivelser. 

Bryllup er jo en glædelig 
begivenhed at være vidne 
til, så når et bysbarn kalder, 
stiller jeg selvfølgelig be-
redvillig op. Det var en rig-
tig god oplevelse. Storslåe-
de omgivelser, et flot brude-
par, solskin og en mængde 
glade ansigter fra Sengeløse. 
Idyllisk og hyggeligt, lyder 
det fra Hugo Hammel.  
 
Vi ønsker på hele byens 
vegne tillykke til brudepar-
ret. 
 

Vielse på Kokkedal Slot  



En uge i 50’ernes skole 
(Sengeløse skole) 
Sengeløse skole var i uge 23 omdannet 
til skole i 50’erne. Eleverne mødte ind 
efter pinsen til en spændende og ander-
ledes uge, hvor alle havde mulighed for 
at få en oplevelse af, hvordan det mon 
var at gå i skole i 50’erne. Lærerne og 
nogle elever havde valgt at efterligne 
påklædningen fra 50’erne, hvilket gav 
ugen et ekstra pift. 
Eleverne fra 0. til 7. klasse begyndte 
dagene med at stille op på rækker på 
skolens fodboldbane, hvorefter de først 
fik lov til at gå indenfor efter en officiel 
ledertilladelse og en fælles godmorgen-
hilsen. 8. og 9. klasse fik lov til at gå til 
eksamen på 2017-vis og deltog derfor 
ikke. 
De mange klasser fik i løbet af ugen 
mulighed for at mødes og arbejde sam-
men med elever både fra deres parallel-
klasser og fra årgangen under eller over 
dem selv. Dette er en helt bevidst social 
strategi fra lærerside.  
Eleverne blev præsenteret for legems-
øvelser på rækker opdelt i drenge og 
piger. Der blev sunget alle vers af B.S. 
Ingemanns udødelige klassiker; I østen 
stiger solen op til morgensang. Herefter 
kunne dagen tage sin begyndelse.  
Flere af eleverne fik lejlighed til at ople-
ve ”nye” fag som håndgerning, husger-
ning, regning og skrivning. Deres finmo-
torik blev sat alvorligt på prøve med 
skønskrift og korsstingsbroderier, som 
til den helt store overraskelse faldt i bå-
de drengene og pigernes smag. Af sam-
me årsag har flere elever efterfølgende 
fået mulighed for, at færdiggøre deres 
korsstingsbroderier i lektiecafetimerne 
eller i UUV. 

Foto: Korssting, den svære teknik 
 

 
 
 
 
 

Den ”gode” gamle landskunde i 
geografiundervisningen blev genopdaget 
og eleverne blev hørt i de danske byer 
på vers, som i gamle dage. Men emner 
som vandets kredsløb, kontinentaldrift 
og geopolitik blev også berørt.  
Der er også blevet bagt gammeldags 
pandekager og lavet mormors 1950ér 
kringle - noget, der altid vækker stor 
glæde blandt eleverne. På nogle årgange 
er der blevet lavet atletik, der er blevet 
leget Kaptajn Jespersen, der er blevet 
arbejdet med de ti bud og eleverne har 
set Far til fire, i den gode gamle version, 
dengang lille Per var sødede end sød. 
Specielt pigerne har også hygget sig, 
med de gode gamle påklædningsdukker.  

 
Foto: Brodering af korssting, 2 og 3 
årgang 
 
Som i skolen dengang, besluttede vi, at 
eleverne skulle tiltale lærerne med hr., 
fru og frøken efterfulgt af vores 
efternavne, hvilket for alle var en meget 
uvant. Eleverne blev også bekendt med 
datidens forskellige afstraffelsesformer 
bl.a. brugen af spanskrøret, en 
”ørefigen” og skammekrogen, dog kun i 
fortalt version. Men vi har talt med 
eleverne om, hvordan det mon ville 
være, hvis alt dette blev genindført.  
 

Foto:Kilde Google 

 
Foto: Kilde: Google 
Målet med emneugen har været at give 
eleverne indblik i datidens under-
visningsformer, fag, lege og ikke mindst 
datidens lærer og elevrelation. Ved 
evaluering har eleverne blandt andet 
nævnt, at de syntes det har været en 
spændende uge, ”det er dejligt at lave 
noget, der er markant anderledes”, og 
mange syntes også, at de har lært noget. 
Bemærkelsesværdigt er det også, at flere 
elever nævnte respekt som en slags 
overordnet keyword for ugen. 
Alt i alt har det været en meget 
begivenhedsrig uge, og der er ingen tvivl 
om, at eleverne har fået øjnene op for, at 
den undervisning, de modtager i dag, er 
meget mere spændende, alsidig og fuld 
af bevægelse. Samtidigt har de også 
oplevet, at det er muligt at undvære en I-
Pad eller fidget-spinner. I hvert fald for 
en given tid.  

Foto: morgengymnastik med bøj og 
stræk 
 
Beretningen er med stor fornøjelse 
skrevet af lærerteamet,  

Fru Aaløse og Fru Hansen 
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Den 13. juni 2017 blev da-
gen, hvor beboerne i Vrids-
løsemagle endelig kunne 
ånde lettet op. Region Ho-
vedstaden besluttede at ud-
tage Vridsløsemagle af regi-
onens Råstofplan 2016. Så 
nu kan freden igen sænke 
sig over landsbyen. Beboer-
ne vil kunne gå fremtiden i 
møde med sindsro. Vores 
fælles drikkevandsforsyning 
skulle gerne være sikret nu, 
så alle Høje-Taastrups bor-
gere også kan ånde lettet op. 
 
Det er sjældent set, at områ-
der, der er udset til råstof-
indvinding, bliver udtaget af 
graveplanerne så sent i pro-
cessen, men i dette tilfælde 
lykkedes det via et seriøst 
samarbejde mellem kom-
munal administration, for-
syningsselskaber, lokale 
borgere og lokale politikere 
at få ændret på beslutnin-
gen. 
 
At demokratiet virker, har 
denne sag med al tydelighed 
vist. Erkendt, det kan være 
trægt, men det virker. 
 
I denne sag har det været 
rart at se, at man har indset, 
at man ikke kan tillade at 
grave så tæt på samlet bebo-
else, som der var lagt op til. 
Jeg må også sige, at jeg er 
dybt imponeret over den 

arbejdsindsats, der har væ-
ret præsteret fra Vridsløse-
magle Bylaugs side og lige-
så den pli, de har udvist, når 
de har været i dialog med os 
politikere. Bund seriøse og 
en fornøjelse at samarbejde 
med. Godt gået til alle der 
har bidraget. 
 
Jeg vil ved samme lejlighed 
opfordre Vridsløsemagle-
borgerne til at fastholde det 
momentum, man har fået i 
denne sag. I har nu alle ti-
ders mulighed til at få styr-
ket sammenholdet i lands-
byen.  
 
Der har vist sig en mængde 
engagerede borgere på ba-
nen, så måske kunne I i 
fællesskab igen få banket 
gang i nogle af de fælles 
arrangementer, I tidligere 
har været så gode til at støt-
te op om, så som fastelavns 
arrangement, byfest osv. 
 
Der kunne også være andre 
politiske sager, der kunne 
nyde fremme. Så benyt mu-
ligheden! 
 
Med ønsket om en god 
sommer til alle. 
 

Hugo Hammel  
Byrådsmedlem (A) 

Sengeløse Skole deltager i 
projekt ’Forenkling med 
kerneopgaven i centrum’ i 
Høje-Taastrup Kommune. 
Medarbejdere og leder pe-
ger i fællesskab på det, der 
kan gøre deres og elevernes 
hverdag enklere. 
Behøver alle være med til 
alle møder? Hvordan skaf-
fer vi tid til, at dem, der rent 
faktisk har brug for at mø-
des, også har mulighed for 
at mødes? Kan vi ikke finde 
en smartere måde at tjekke 
medarbejdernes 6. ferieuge 
på? 
Det er eksempler på gode 
spørgsmål, der har været 
oppe at vende i foråret på 
Sengeløse Skole i Høje-
Taastrup. Skolen er med i 
kommunens projekt ’For-
enkling med kerneopgaven i 
centrum’, som byrådet, 
kommunaldirektøren og 
Hovedudvalget står bag. 
Skoleleder Jens Arnt har 
sammen med lærer Anne 

Britze og tre af hendes kol-
leger deltaget i to work-
shops på rådhuset sammen 
med en anden skole og en 
daginstitution, og så har de 
haft hjemmearbejde ind i 
mellem. Opgaven var at 
sætte fingeren på det, der 
bøvler og spænder ben for 
at udføre kerneopgaven. 
- Hos os havde vi på for-
hånd bedt hele personale-
gruppen om at byde ind, for 
flere tænker bedre end få. 
Vi fik også noget ud af 
workshoppene, som vi 
umiddelbart kunne bære 
med tilbage, for det er afgø-
rende for sådan en proces, at 
der kan være et kort aftræk 
på nogle af det ting, vi fin-
der, siger Jens Arnt. 
Processen skal skaffe lettere 
arbejdsgange, men den 
handler allermest om, at 
arbejdet skal gavne eleverne 
og deres læring og trivsel.  

Skolen rydder op i hverdagsbøvlet:  
Bedre møder, enklere administration og tættere 
samarbejde. 

Der kommer ikke grusgrav i Vrids-
løsemagle. 

Foto: Lærer Anne Britze og skoleleder Jens Arnt fra Sengeløse 
Skole 
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I sidste uge travede et hold unge fra Sengeløse over fem intensive 
træningsdage på 15 t./dag Anholt tyndt. 50 km med oppakning 
gennem både ørkenen, langs strandene og over "bjergene". Det var 
4. og sidste ekspedition i dette års version af projekt "Uddannelse 
Til Mig - fremtidens lederberedskab", der snart afrundes med hold 
2's afslutning af skoleåret. OLTC står bag dette unikke og nyska-
bende projekt for 6. kl. elever, og har sponsoreret mere end 300.000 
DKK, 1.600 projektledertimer og skaffet sponsorater og økonomisk 
støtte for yderligere 200.000 DKK + en masse gratis, professionel 
arbejdskraft og support. 
Efter en lang rejse (8 t.) med både tog, bus og færge og vel ankom-
met til skolen, som vi havde fået lov at låne, fik teamlederne styr på 
indkvartering og madlavning - derefter på hovedet i soveposerne og 
godnat; vi skulle nemlig op igen kl. 03:30 og i tavshed gå ilmarch 
vha. kort og kompas til Nordstrand, hvor vi præcis kl. 04:38 havde 
morgenbad i solopgangen. Fantastisk smuk oplevelse! Ungerne 
tegnede deres eget postkort hver for sig i stilhed og nød udsigten 
mod fyret. Tanker og følelser blev skrevet ned i den lille lomme-
bog, og vi delte disse ting med hinanden senere i en lille sluttet 
cirkel. Her lytter alle til den, der taler. 
Efter et par timers hvile og en selvsmurt madpakke gik turen via 
Kærlighedsstien til Nordklint, hvor vi øvede os i siddende mindful-
ness med udsigt ud over ørkenen en times tid. Derefter gik turen 
videre over Nordbjerg til havnen, hvor vi nød en stor is i den dejli-
ge sol, som fulgte os fra en skyfri himmel alle fem dage. Om afte-
nen lærte alle unger i små hold at lave rigtige hjemmelavede fiske-
frikadeller og filetere en stor rødspætte, som vi med stor begejstring 
spiste ved bordet sammen om aftenen med mine forældre, Jette & 
Erik, som hjalp os med alt muligt praktisk på hele turen (de er nem-
lig naboer til skolen). Af hjertet tak for en kæmpe indsats. Der blev 
også indøvet underholdning til næste aften. 
Næste morgen stod den på ørkenvandring til fyret igen efter kom-
pas, hvor vi undervejs undersøgte forskellige planter, så masser af 
dyreliv og nød udsigten ved fyret. Herude lavede vi liggende mind-
fulness og nød lyden af havets sagte brusen, duften af lyng og mær-
kede den varme sol i ansigtet. En stor fed sæl lå på stranden og 
slikkede sol, og 20 af dens gode venner fulgte os nysgerrigt i havet 
tæt på os 3 km langs stranden til Pakhusbugt, hvor ungerne badede 
igen med sælerne omkring sig. 
Samme aften var der stort hummergilde i skolens baghave til lang-
bords, hvor der blev gået til den, og bordet blev totalt ryddet. Sik-
ken en succes. Der gik næsten konkurrence i at smage alt på hum-
meren og virkelig nyde stemningen i haven samtidig. Dejlig aften 
sammen. Ungerne ryddede selv af, vaskede op og shinede hele 
køkkenet. Efter sjov aften-underholdning i gymnastiksalen var det 
tid til en smuk solnedgang set fra Byens Bakke i total stilhed - in-
den vi sagde godnat igen i gymnastiksalen. 
På en ø som Anholt, hvor min familie i øvrigt stammer fra på min 
mors side, kan det ikke undgås, at der ind i mellem lander noget 
affald på de ellers så smukke, hvide strande med Danmarks klareste 
havvand. Lørdag var der derfor med Borgerforeningen arrangeret 
fælles strandrensning, og det er en glimrende meningsfuld teamop-
gave for ungerne at deltage i - så i to hold hjalp alle mand til i nogle 
timer afsluttende med hyggelig frokost-sammenkomst i skolegår-
den. 
Efter et respektfuld besøg ved Jutlandia-monumentet (en begiven-
hed, som min mors morbror Svend oplevede og overlevede) lavede 
vi en gående mindfulness-øvelse over Sønderbjerg videre over 
Vesterlandet og ned på stranden til havnen, hvor ungerne igen bol-
trede sig i havets bølger. Efter en god tur hjem lavede vi mad sam-
men, og så kom de to søde lærere på skolen og spillede og sang 
Anholtsange sammen med os. Den ene er skrevet af min gode An-
holt-ven Oles mor Lene, og den anden, Anholtvisen, synges bl.a. af 
Dodo og Frede Nordbrink. Til sidst på aftenen reflekterede vi alle 
over de sidste dages begivenheder, læring og oplevelser, som vi 
delte med hinanden, inden vi mætte og glade faldt i søvn. 
Sidste dags morgen pakkede alle deres grej, ryddede op og var klar 
til en rask gåtur til havnen, hvor færgen ventede på os. Efter en fin 
sejltur og en lang bustur hjem tog de spændte forældre imod alle 
ungerne kl. 21:30, inden man efter en kort nats søvn var klar til 
mandag morgen - fyldt af dejlige minder i både krop og sjæl for 

resten af livet. Anholt sætter sig fast inden i os, og jeg er stensikker 
på, at flere af ungerne en dag vender tilbage. Anholt er nemlig det 
perfekte sted for mindfulness, også selv om det ikke er en del af en 
ekspedition. Sådan er øen bare, og den giver dig én på alle sanser-
ne. 
Ekspeditionen til Anholt handler ligesom de andre moduler om hele 
tiden at arbejde på tre forskellige niveauer i forhold til evnen til at 
optage læring og omsætte dette til praksis i skolen (da vi også har 
lektietræning hver torsdag aften): 1) Egenomsorgsevnen (tag ansvar 
for dit eget liv, ha' styr på dit grej og løs dine opgaver discipline-
ret), 2) effektivt samarbejde (vær hjælpsom, nysgerrig og udvis 
overskudsmentalitet) og 3) teamledelse (grib bolden, tag de svære 
beslutninger og eksekver). 

På dette modul træner vi (jeg selv og min jæger-ven Kurt) især det, 
som vi kalder for "Det indre beredskab"; et begreb, som fik sit navn 
for mere end 20 år siden i forbindelse med mine erfaringer som 
leder af teams, der leverer ekstraordinære gode resultater trods de 
mest vanskelige omstændigheder, som man kan forestille sig (krig). 
I dag kalder mange disse ting for robusthed, mindfulness og high 
performance. Det handler om at lære at finde ro midt i orkanens 
øje, som min gode ven og mindfulness-ekspert Chris Norre ville 
udtrykke det. 
  
Samlet set er det målet med ekspeditionerne  - der starter med basic 
outdoor træning i min teambuilding base camp med en stor tipi på 
Stevns kombineret med brand- og redningsøvelser 30 t. non-stop 
med Beredskabsstyrelsen i Hedehusene samt ture til bjergene i 
Østrig, hvor de lærer at gå op af bjerget med ski på, snesko og rap-
pelle, klare sig i vildmarken Sverige og i Bosnien bl.a. med white 
water rafting - at ungerne gennem forståelsen for, at "udsigt skaber 
indsigt" i naturen kan hjælpe dem til at aktualisere deres enorme, 
uindfriede potentiale. Den skaberkraft, som vi alle rummer, og den 
kilde, hvor fra alt udspringer, som gennem dedikeret træning gør 
det muligt at realisere ambitiøse mål her i livet. Også i skolen, hvis 
man øver sig, ikke giver op og kæmper for tingene. 

Mads Cronquiest 

Anholt er det perfekte sted 
for mindfulness 
1. juni 2017 



 

  
 

                       
 

                 

                                   
 

Farmor  fortæller en 
godnathistorie  om  elefanter 

 

Hej med dig! 
 

Nu har jeg fortalt dig et 
par historier fra Afrika, om 
løver og krokodiller, men 
vi oplevede meget mere, 
mens vi kørte rundt i det 
kæmpestore land, Sydafri-
ka. 
 

En dag kom vi til et andet dyrereservat med bl.a. elefanter. 
Der gik voksne flokke rundt og havde det hyggeligt og fre-
deligt. 
Elefanter er også meget plaget af krybskytteri, for krybskyt-
ter kan tjene enormt mange penge på elefantens stødtænder, 
der er lavet af elfenben! 
Du har nok set, hvordan en familieflok af elefanter holder 
sammen. Det er hunnerne - bedstemødre, mostre, søstre og 
alle ungerne. Lederen, en ældre bedstemor, er så flokkens 
fører. Hun har gennem hele livet lært at overleve, finde 
føde, finde vand, ja endda "vitaminpiller", for hun ved af 
erfaring, hvor der findes noget særligt jord og ler, som inde-
holder mineraler, der er vigtige for dem alle! 
Elefanter bliver meget gamle, ja nogen gange ældre end vi 
mennesker! Når én fra flokken dør af sygdom eller alder-
dom, ja så står flokken i dagevis og holder vagt over den 
døde, og de stryger igen og igen deres snabler over den 
døde for at sige farvel! 
I et særligt område af reservatet havde dyrepasserne ansvar 
for en lille gruppe på 12 elefantunger, der var blevet alene, 
fordi krybskytter havde dræbt deres mødre. Vi fik at vide, 
at præcis kl. 4 om eftermiddagen ville de komme til et fo-
dersted, hvor de ville få noget kraftfoder, som de elskede. 
Og ganske rigtigt - der kom de i gåsegang i hælene på hin-
anden - op mod foderstedet, hvor vi turister stod. Alle un-
gerne kastede sig rask over den dejlige mad, men én af de 
mindste måtte ikke komme til. Hver gang den forsøgte at 
nærme sig truget, ja så kom en ældre unge og sparkede den 
væk. Den jamrede sig, men der hjalp ingen kære mor, for 
den blev igen jaget væk, og jeg kunne se, at den havde fået 
mange knubs, for dens hud var overstrøet med mærker og 
ridser. 
Se, nu havde jeg fået nok. Så jeg nærmede mig truget og 
tog en ordentlig portion op i mine hænder, for nu skulle den 
lille have sin del, mente jeg. 
Og ved du så, hvad den store lømmel gjorde? Da jeg nær-
mede mig den lille stakkel for at give den maden, ja så stak 
den store sin snabel ud gennem tremmeværket - og pustede 
voldsomt! Al maden røg op på mig fra hoved til jakke, så 
der stod jeg og lignede nærmest Pjerrot! Se sådan går det, 
når der ikke er nogen voksne til at opdrage de små!   

Godnat fra farmor 
 

Læserbrev 
Dåb i Sengeløse Kirke 
Jeg læste det fantastiske indlæg om dåb, som præsten skrev i 
sidste nr. af Sengeløse Nyt. Lad de små børn komme til mig, 
som der står i bibelen, og som præsten også beskriver meget 
imødekommende. Jeg må dog dryppe lidt malurt i bægeret. 
Hvis vi går godt et år tilbage, havde præsten en lidt anden me-
ning om, hvorvidt de små børn var velkomne i Sengeløse kirke. 
Vores yngste barnebarn skulle døbes, hvilket vi gerne ville 
have en lørdag i Sengeløse kirke på grund af tilrejsende fami-
lie. Vi ville også gerne have vores egen præst til døbe den lille, 
da han har forrettet alle kirkelige handlinger i vores familie i 
mange år. Det skal her bemærkes, at : 
Loven om kirkers brug siger, at et medlem af folkekirken har 
ret til at få sin sognekirke stillet til rådighed til kirkelige 
handlinger ved en præst i folkekirken, der ikke er ansat ved 
den pågældende kirke (§ 9). 
Vores præst var indstillet på at have en samtale med præsten 
ved Sengeløse kirke, for at hun kunne sikre sig, at dåben fore-
gik på folkekirkens grundlag. Dette kom aldrig på tale, da vi 
med henvisning til overbelastning af personalet ikke måtte be-
nytte kirken. Det skal nævnes, at vores datter er boende her i 
sognet og dermed tilhører Sengeløse kirke. Desværre måtte 
vores datter så finde en anden kirke til dåben, men meget ær-
gerligt, når vi jo gerne ville have været i Sengeløse kirke.  
Så det er fint at byde de små børn velkomne i kirken, hvis 
det passer præsten. 

Else Mattsson 

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

Svar på Else Mattssons læserbrev 
Det er altid velkomment med feedback på de ting vi gør i Sen-
geløse Kirke, og især på, hvordan vi praktiserer dåbens sakra-
mente, idet dåben er begyndelsen på det nye liv, som kristen i 
fællesskab med Gud og menigheden. Derfor er det selvfølgelig 
vigtigt, at døren står åben for de små børn, for enhver som måtte 
ønske at blive døbt uanset alder, og for alle som ønsker at være 
en del af menighedens fællesskab. Som Grundtvig engang har 
sagt, er kristendommen hverken en filosofisk retning eller et 
abstrakt tankeeksperiment, men snarere en levende virkelighed, 
som leves tæt forbundet med kirkens liv og gudstjeneste. Derfor 
ligger dåben for det meste i søndagens højmesse, så den gudstje-
nestefejrende menighed kan byde det nye medlem velkommen i 
menighedens fællesskab. Grundtvig taler om, at den kristne 
vokser i livskraft, sandhed og kærlighed ved at tage del i menig-
hedens gudstjenestefejring med dåb, bøn og nadverens måltid, 
som forener menigheden med Kristus. Dåben er med andre ord 
uløseligt forbundet med søndagens højmesse. Derfor bydes en-
hver, som måtte ønske at blive døbt, velkommen ved alle sønda-
gens højmesser og tillige hver sidste lørdag i måneden. Skulle 
behovet for en nøddåb opstå i forbindelse med sygdom, er det 
altid muligt at kontakte præsten og få sit barn døbt her og nu 24 
timer i døgnet. Rammerne for dåb i Sengeløse Kirke er derfor 
efter bedste overbevisning rummelige, og indenfor disse ville 
Else Mattssons barnebarn naturligvis være velkommen til at 
blive døbt som enhver anden, som er bosiddende i Sengeløse 
Sogn eller med tilknytning hertil. 
Vi gør meget for de små børn i Sengeløse Kirke. Vi tilbyder 
løbende babysalmesang, minikonfirmandundervisning, junior-
klub, familie- og spaghettigudstjenester og påske- og juleguds-
tjenester for alle dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn i dag-
institutionerne. Hertil kommer alle aktiviteterne samt en vifte af 
forskellige gudstjenesteformer, som henvender sig til konfir-
mander og voksne. Det er meget vigtigt for os at gøre dørtrinnet 
til Sengeløse Kirke lavt og byde enhver, som måtte ønske at 
være en del af fællesskabet, velkommen, hvilket vi fortsat vil 
bestræbe os på. 
 

Med venlig hilsen 
sognepræst 

Merry Lisbeth Rasmussen 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke  

2. søndag efter trinitatis 
25. juni kl. 11.30 
Lukasevangeliet 14, 16-24 
Eva Kyed Østerlind 
 

3. søndag efter trinitatis 
2. juli kl. 11.30 
Lukasevangeliet 15, 1-10 
Charlotte Slot 
 

4.søndag efter trinitatis 
9. juli kl. 10.00 
Lukasevangeliet 6, 36-42 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

5. søndag efter trinitatis 
16. juli kl. 10.00 
Lukasevangeliet 5, 1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
6. søndag efter trinitatis 
23. juli kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 5, 20-26 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

7. søndag efter trinitatis 
30. juli kl. 10.00 
Lukasevangeliet 19, 1-10 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

8. søndag efter trinitatis 
6. august kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 7, 15-21 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
9. søndag efter trinitatis 
13. august kl. 11.30 
Lukasevangeliet 16, 1-9 
Jesper Knudsen 
 
10. søndag efter trinitatis 
20. august kl. 10.00 
Lukasevangeliet 19, 41-48 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 23. august kl. 
13.15 

Mennesker fødes, det nye liv 
møder hen ad vejen mod-
stand og vanskeligheder og 
trues på liv og helbred af 
ødelæggende kræfter i tilvæ-
relsen. Den ultimative trussel 
er døden som den totale ud-
slettelse af menneskets iden-
titet i ildens flammer og un-
der den sorte muld. Disse 
livsvilkår er en kendsgerning 
i ethvert menneskeliv og for 
den sags skyld også i ethvert 
dyreliv. Livsvilkårene gør os 
afmægtige, når vi midt i livet 
rammes af dem i form af 
sygdom, af lidelse og til sidst 
af døden, som skiller os fra 
livet og fra dem, vi elsker og 
holder af og sætter al bevæ-
gelse i stå. 
Livet leves således altid i 
dødens nærhed, i spændings-
feltet mellem lys og mørke, 
liv og død. Der, hvor døden 
truer med at tage over, slår vi 
ud med armene i afmagt og 
stiller spørgsmålet: hvorfor? 
Hvorfor skulle det lige ske 
for mig eller for min elske-
de? Og hvorfor skulle det i 
det hele taget ske?  
Vi ved alle, hvor meget 
liv og støtte der er i at 
have et menneske ved 
vores side i livet på godt 
og ondt – en ven, en 
ægtefælde eller en for-

ælder. Disse menneske-
lige relationer lever vi 
ofte med i daglig selv-
følgelighed, på samme 
måde, som vi gør det 
med livet. Og det skal vi 
også. Men pludselig en 
dag er de der ikke mere. 
Vi opdager, at hverken 
de afdøde eller livet kan 
besiddes eller tages for 
givet. Pludselig er det 
menneske væk, som har 
været en del af ens liv, 
og som man har kendt 
og holdt af. Som en tavs 
og uudgrundelig gåde 
har døden trukket sit 
spor og adskilt os fra 
dem, vi holder af og fra 
det, der gør os trygge i 
tilværelsen. Døden er 
ikke som livet, for i livet 
er der altid nye mulig-
heder. Der er altid be-
vægelse. Hvor døden er 
indtruffet, er mulighe-
derne forsvundet, og 
bevægelsen er sat i stå. 
 
Vi indser, at livet koster li-
vet, og at døden – som har 
taget den afdøde til sig - ef-
terlader et tomrum i os. Da 

gribes vi af fortvivlelse, af 
følelsesmæssig lammelse, og 
et sammenbrud af normalitet 
finder sted. Der står vi så – 
afmægtige og for nogles 
vedkommende livstruede, 
når sorgens faser for alvor 
rusker i os. Faserne handler 
ikke kun om at slippe den 
døde, så den døde kan helli-
ge sig evigheden hos Gud. 
De handler også om at reor-
ganisere sit liv uden den 
døde ved sin side, at få den 
døde ”på plads” som væren-
de død i den efterladtes sjæl 

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 
 
Gravstedsvedligeholdese og 
–administration 
Roskilde Kirkegård 
Træffes  tlf. nr. 46 35 08 90 
Mandag—fredag 10.-14. 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet 
Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
lenghoff@gmail.com 
 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24 
 
Hjemmeside  
 
www.sengeloesekirke.dk 

En håbefuld sommerhilsen til trøst og opmuntring for 
dem, der sørger, og for dem, der sidder i mørke og dødens 
skygge 



ved at fortælle om den døde, 
hvad den døde har sagt og 
gjort, dele minder om den 
døde, vise billeder af den 
døde. De handler også om at 
få den døde på plads i gra-
ven, at indse – ikke kun med 
sin fornuft, men med hele sin 
sjæl -  at den døde er død og 
ikke kommer tilbage. Og det 
kan tage lang tid. Længere 
tid end omgivelserne sæd-
vanligvis er parat til at give 
den sørgende efterladte. Om-
givelserne kræver som oftest, 
at den efterladte ”tager sig 
sammen, kommer tilbage til 
livet”, så undtagelsestilstan-
den normaliseres. For nogle 
gælder det, at de får reorga-
niseret deres liv uden den 
døde ved sin side. En ny 
begyndelse med nye livsmu-
ligheder tager form. Sorgen 
er der stadig, men den for-
hindrer ikke en ny begyndel-
se. For andre gælder det, at 
sorgens faser æder sig ind på 
livet af den sørgende og gør 
den sørgende livs-uduelig. 
Den nye begyndelse vil ikke 
indfinde sig, og en stemning 
af efterladthed og håbløshed 
breder sig. 
 
Hvad er det, der afgør, om et 
menneske i sorg kan komme 
tilbage til livet igen uden den 
døde ved sin side? At smer-
ten og gråden bliver mere 
tilbagetrukket, så den ikke 
bryder ud på ubelejlige tids-
punkter og umuliggør en 
almindelig samtale, en al-
mindelig hverdag? At glæ-
den og lysten til at spise og 
drikke og stå op om morge-

nen kan indfinde sig? Det 
kan være mange ting. Et smil 
fra et andet menneske. En 
hjælpende hånd på det rigti-
ge tidspunkt. En samtale i 
øjenhøjde med plads til alle 
sorgens udtryksformer. Et 
nyt fællesskab af ligesinde-
de, der åbner døren og byder 
velkommen. Det kristne håb, 
som lyder i det fjerne og 
bringer trøst og opmuntring, 
som bringer lys i mørket til 
den sørgende, som kærligt 
puster bevægelse i den træt-
tes ben, som bringer håb til 
den modfaldne. Det kristne 
håb handler om, at menne-
sket ikke kun er en krop, der 
skal gå til i krematoriets 
flammer eller under mulden 
på kirkegården. Mennesket 
er også ånd, og når døden 
indtræffer, frigøres ånden til 
at søge tilbage til sit ophav, 
som er Gud. Det var den vej, 
Kristus viste os ved selv at 
gå den. Først liv, så død, så 
opstandelse til evigt liv med 
Gud og alle dem, vi holder 
af, og som vi har mistet.  
 
Den samme vej skal vi gå, 
når det bliver vores tur til at 
dø. Så snart vore kære har 
krydset dødens grænse, står 
Kristus på den anden side. 
Det budskab har fået mange 
hjerter verden over til at fin-
de fred i håbet om, at uanset 
hvor hårdt vi rammes af syg-
dom og død, er vi i Guds lys, 
i Guds evighed. Med dette 
håbefulde budskab ønsker 
jeg alle en fredfyldt sommer. 

 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Høstgudstjeneste og –fest 

Meddelelser 
I ugerne 24-26 kan præsterne i Høje Taastrup Kirke 
træffes på tlf.: 40 43 43 93 
For attester og lignende kan præstesekretær Sus la 
Cour kontaktes på e-mail: sull@km.dk 
og Høje Taastrup Kirkes kirkekontor på tlf. : 40 43 
43 93 

Slå allerede nu kryds i kalenderen og kom til høst-
gudstjeneste og – fest  

søndag den 3. september kl. 11.00.  
Vi begynder med en festlig og smuk høstgudstjeneste 
med musik og sang i Sengeløse Kirke. 
Efter gudstjenesten går vi over i sognegårdshaven 
til fest med jazzmusik, grillmad og fadøl og vand. 
Læs mere om det hele i næste nummer af 
Sengeløse Nyt. 

Folkekor i Sengeløse  
Sengeløse Kirke har i en årrække haft en stor tradi-
tion med et folkekor, som har bragt liv og glæde til 
kirken og lokalområdet. Derfor har kirkens nye orga-
nist, Dmitri Egholm, engageret sig i på ny at oprette 
et folkekor i Sengeløse. Vi glæder os meget til, at 
koret, som vil medvirke i festlige gudstjenester og 
diverse arrangementer (i alt ca. 10 gange om året), 
kommer med et stort bidrag til musiklivet i Sengelø-
se. Repertoiret vil primært bestå af mindre klassiske 
korværker samt danske salmer og sange. Det er gra-
tis at deltage i koret, men til gengæld forventer vi en 
god vilje, gejst og engagement og et stabilt fremmø-
de, både ved medvirken i gudstjenester og arrange-
menter og ved korprøverne, som vil finde sted hver 
torsdag kl. 19-21.30 i Sengeløse Sognegård.  
Der er forsyngning i uge 36-37, og korprøverne be-
gynder fra uge 38, første gang den 21. september. 
Tilmeldingen foregår skriftligt til kirkens organist på 
e-mail: dmitri250983@yahoo.dk, og med eventuelle 
spørgsmål kan organisten også kontaktes på tlf.nr: 26 
44 88 01. Vi ser frem til at møde mange glade og 
entusiastiske korsangere, når vi tager hul på septem-
ber! 

Dmitri Egholm 

 

Anders Gøricke A/S 
Herringløse 

Mobil 2121 2197 

Svenske 6 og 8 mm træpiller  
i 16 kg sække stablet på paller  

eller i løs vægt .  
 

  
Svensk fyringsklar  

ege- og bøgebrænde.  
 

 
Firkantede lyse briketter fra Sverige 



Når vi mister en ægtefælle, en 
forælder, et barn, en søskende 
eller en anden, vi elsker og 
holder af, sker det ofte, at den 
døde træder kraftigt frem i 
vores bevidsthed. Samtidig 
rettes opmærksomheden mod 
den sørgende selv, som den 
der har mistet, og som den der 
er tilbage og må kæmpe med 
sin sorg, med alle de tumulta-
riske reaktioner i tanker og i 
følelser som f.eks. smerte, 
forladthed, fortvivlelse, glæ-
desløshed, vrede, selvbebrej-
delser, livslede, aggression, 
ensomhed, isolation, appetit-
forstyrrelse, træthed og søvn-
løshed etc. Mennesker i sorg 
reagerer meget forskelligt, og 
det skal der selvfølgelig være 
plads til. Der er ingen forkerte 
tanker eller følelser. Sorgens 
faser kan spænde vidt fra 
chok-fasen med stumhed, 
gråd, vantro og uklarhed til 
længsel og protest over det, 
der er sket, eller til at livsglæ-
den ikke vil indfinde sig. I 
sorggruppen er der plads til 
alle følelser og tanker. Sorg-
gruppen skal betragtes som et 
trygt samtalerum, hvor alt kan 

deles under tavshedspligt og i 
gensidig respekt med lyttende 
omsorg. 
Ofte oplever den sørgende, at 
der gives meget lidt plads og 
tid til sorgen. Vi skal helst 
være tilbage i livet så hurtigt 
som muligt og blive os selv 
igen, som vi var, før vi miste-
de. Man opfatter sorgen som 
en slags undtagelsestilstand, 
som snart må gå over igen. 
Problemet er blot, at det gør 
den langt fra altid. Sorg er 
ikke noget, der forsvinder. 
Nogle lærer at leve med den 
og integrere den i sin hverdag, 
andre gør ikke. Fælles for 
mange er, at vi har brug for at 
tale om sorgen, om den døde 
og om det, der skete. 
Det gives der nu mulighed for 
i Sengeløse. Sorggruppen 
ledes af Merry Lisbeth Ras-
mussen, som foruden at være 
sognepræst også har en vide-
reuddannelse i sjælesorg. 
Sorggruppen er for voksne, 
som for nylig eller for flere år 
siden har mistet en ægtefælle 
eller samlever, et barn, en 
forælder eller en anden nært 
stående person. 

Vi mødes 8 gange fra kl. 
15.00 – 17.00 i sognegården 
på følgende dage: 
 
2017 
Tirsdag den 3. oktober 
Tirsdag den 17. oktober 
Tirsdag den 31. oktober 
Tirsdag den 14. november 
Tirsdag den 21 november 
Tirsdag den 28. november 
Tirsdag den 12. december 

2018 
Torsdag den 4. januar 2018 
 
Det er gratis at deltage. For 
tilmelding og/eller nærmere 
information kan du tage 
kontakt til: Merry Lisbeth 
Rasmussen på e-mail: 
lras@km.dk eller på tlf. 43 99 
50 24. 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Sorggruppe i Sengeløse Kirke 

 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 
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