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Velbesøgt byfest Skovtur til Gåsetårnet 

Kære alle beboere i Sengeløse 
Sct. Hansbålet i Sengeløse på lørdag er aflyst 

Der er i dag udstedt yderligere afbrændingsforbud i 5 kommuner i Ho-
vedstadsområdet, så det nu ikke er tilladt i nogen kommuner, herunder 
Høje Taastrup, at afbrænde Sct. Hansbål på lørdag.  
Vi har i dag været i kontakt med beredskabsstyrelsen, og de oplyser, at 
der skal flere dages massivt regnvejr til, før et forbud ophæves. Og det 
er der ikke udsigt til i nogen vejrprognoser i vores område. 
 
Da det kræver en del arbejde med telt, lydanlæg, tilkørsel af bål og 
brandvagtprocedure og meget andet at forberede sådan et arrange-
ment, har vi i dag måttet træffe den beslutning at aflyse. Desværre. 
 
Så det bliver rekordernes år, ingen vand og kanoer i gadekæret til by-
fest, og ingen Sct. Hansbål. Vi skal nok være glade, så længe der er 
vand i vandhanen. 

Sengeløse Kommunalforening 
fmd. Per Hammel 



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
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Redaktion og bladudvalg: 
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Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn, 
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Avisen udkommer 17. - 19. august 2018 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                         6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                              3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Camilla Petersen,                                          2374 5065 
 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Lørdag den 1. september og 
søndag den 2. september er 
der loppemarked i Sengelø-
se. Som sædvanligt foregår 
det på festpladsen ved Sen-
geløse Idrætsanlæg. Du kan 
allerede nu donere effekter 
til loppemarkedet. Igen i år 
er der opstillet en container 

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

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

Loppemarked 2018  

Havehjælp 
Hjælp til haven søges ,  3-4 timer omugen. 
Henvendelse tlf. 22829740 

 

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 



D. 24. maj 2018 var 43 for-
ventningsfulde seniorer 
stævnet tidligt mod Sengelø-
sehallen. Den årlige udflugt 
ud i det blå skulle finde sted, 
og man havde fået besked på 
at møde allerede kl. 8.30! 
Vejret var perfekt, og det 
holdt hele dagen. 
På turen ned over Sjælland 
ad de gamle landeveje blev 
der holdt pause, så der kunne 

skåles og udbringes et leve 
for Laila og Viggo Rachlitz, 
der skulle fejre guldbryllup 
d. 1. juni. 
Turen gik til Danmarks 
Borgcenter i Vordingborg 
(Gåsetårnet), og vi blev 
guidet igennem en spænden-

de udstilling, efter vi først 
havde spadseret på terrænet 
og fået forklaret borgens 
tidligere så imponerende 
dimensioner.  
De mest ihærdige tog efter 
rundvisningen en tur op i 
Gåsetårnet og fik en betagen-
de udsigt i belønning for 
anstrengelserne. Vejret var 
meget klart, og man kunne se 
langt. 

Frokosten blev indtaget på 
det nærliggende Hotel Kong 
Valdemar, og efter maden 
var der tid til, at man enten 
kunne slentre en tur i byen 
eller gå en tur i den Historisk 
Botaniske Have, der lå lige 
ved slottets indgang. 

Hjemturen havde Per Ham-
mel lagt ad små veje over 
Kalvehave, Præstø, Faxe og 

Stevns og vi takker for den 
dejlige køretur. 

Dorthe og Jørn 

Skovtur med Sengeløse Senioridræt 

Vi fejrede Laila og Viggo Rachlitz,  guldbryllup d. 1. juni. 

Udsigten fra Gåsetårnet 



Mange i Sengeløse kender 
Lotte fra hendes tid i post-
lugen i Sengeløse Brugs. 
Lotte var en fantastisk nabo 
igennem ca. 25 år. 
Det var ikke Lotte, der ki-
mede på døren for at låne 
mel, sukker eller æg. 
Nej. Lotte havde styr på sin 
husholdning. Det var os, 
der ringede på hendes dør. 
Eksempelvis når det brænd-
te på med den første konfir-
mation, vi skulle holde. 
Hun rådgav stilsikkert om 
alt fra bordpynt til skrub-af-
suppe og stillede også de 
nødvendige klapstole og 
service til rådighed. Alt 
sammen havde hun sirligt 
opmagasineret i kælderen.  
Og ikke mindst. Hun for-
stod med sin dejlige latter 
at få nerverne til at lægge 
sig, så vi forældre også 
kunne nyde dagen. 
Jeg har aldrig set Lotte 
drikke noget stærkere end 
sukkerfri appelsinvand. Det 
var derfor en stor udfor-
dring, når vi holdt vores 

årlige vildtaften for vore 
skydegale naboer med mas-
ser af mad, som deltagerne 
selv havde nedlagt, og gode 
vine, og vi så traditionen tro 
skulle rafle løgn bagefter. 
Nogle gange til den lyse 
morgen. 
Lotte var i reglen den ene-
ste, der til sidst kunne hu-
ske, hvor mange terninger, 
der var tilbage i bægrene. 
Hun lo hjerteligt af vores 
vanvittige meldinger.  
Lotte var på alle måder et 
fantastisk menneske. 
Æret være hendes minde. 

Mindeord 
Lotte Kvistgaard, Midtervej 11 
Af Susanne, nabo 

 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 

Sengeløse  
Badminton  
og Tennis Klub 
 
 

Fejrer 75 års jubilæum  
den 17.november 2018 
Reserver dagen. 

Sengeløse fodbold  
herre senior rykker op 
Allerede inden sidste spillerunde var 
spillet, lykkedes det at sikre sig opryk-
ning til serie 4 
Stort tillykke med oprykningen og 
held og lykke i serie 4. 
Med oprykningen har træner Bjarne Stenberg valgt at 
takke af. Sengeløse fodbold takker Bjarne mange gange 
for hans store indsats for holdet og klubben og ønsker 
godvind fremover. 
Vi håber, han stadig fra tid til anden kigger forbi og 
følger klubbens hold. 

Jane Nordlid 



 



 

Fundet af det fine flise
(klinke)gulv ved præste-
gårdsudgravningen i 1995 
(se Sengeløse Nyt, maj 
2018) gav naturligvis blod 
på tanden. Hvad var der 
nedenunder? 
En forstyrrende dræn-
grøft 
I det 2x3 m store gravefelt 
stødte vi imidlertid ret hur-
tigt på et uforudset pro-
blem: En drængrøft gik på 
langs af feltet, formentlig 
hidrørende fra kloakering i 
præstegården. Men som 
man siger: En hændelse er 
sjældent så dårligt, at den 
ikke er godt for noget. 
Grøftens ustrukturerede 
indhold måtte graves op 
med hård hånd, men med 
øje for eventuel forekomst 
af genstande af arkæologisk 
interesse. Så den 6. og 7. 
juli 1995 gjorde Brian An-
dersen og undertegnede 
kort proces og tømte grøf-
ten og soldede al materialet. 
Brian fandt hanken til en 
såkaldt stjertpotte, dateret 
til ca. 1500, og dagen efter 
fandt jeg noget, jeg først 
troede var et stykke stål-
tråd. Det viste sig dog hur-
tigt, at jeg her havde fat i et 
af de vigtigste fund overho-

vedet fra området: En me-
talspore (se fig.) Min første 
tanke var, at her var beviset 
for, at svenskerne var her 
under krigene o. 1660, hvor 
de jo hærgede omegnen af 
København. Men nej. Vi 
skal helt tilbage til 1300-
tallet. Sporen - der er de-
fekt, idet den mangler sit 
hjul eller spids – er identisk 
med de sporer, der er blevet 
fundet på begravede solda-
ter fra Valdemar Atterdags 
angreb på Visby, Gotland, i 
1361. Sporen vejer 49.8 g 
og er altså fra den tid, hvor 
Bytteborg stadig eksistere-
de. En analyse af metallet 
er ikke foretaget. 
Sommeren 1995 var per-
fekt 
Og vejret gavnede naturlig-
vis udgravningen, selv om 
vi efterhånden måtte have 
feltet overdækket i tilfælde 
af regn. Men det gavnede 
også interessen for arbejdet. 
De herlige sommeraftener 
gav mange lokale gæster. 
På billedet har vi fint besøg 
af Ib og Ella Skafte Niel-
sen, der jo via deres med-
lemskab af Menighedsrådet 
havde været med til at give 
tilladelse til projektet. Her-
ren med ryggen til er en 
anden prominent person, 
der kunne give mange op-
lysninger om lokale for-
hold. Det er Johannes Wi-
berg, søn af pastor Wiberg i 
Sengeløse. Siddende ses 
Ellen Angelbo fra Hedehu-
sene. Hun var et meget 
skattet og aktivt medlem af 
TVÆRPILENs bestyrelse i 
vore første leveår. 
Kulturlag dukker op 
Drængrøften fra før var 
hæmmende for arbejdet, 
men på den anden side gav 
grøftens vægge ned i dyb-

den os mulighed for at få en 
fornemmelse af udgravnin-
gens profil, dvs. den verti-
kale fordeling af jordlage-
ne. Og det før man egentlig 
normalt ville få den. 
Her var det tydeligt, at der 
ca. 52 cm under det før om-
talte kakkelgulv befandt sig 
et ca. 5 cm tykt kulsort lag 
(lag X (10) kaldte vi det). 
Et sådant lag er jo afsindigt 
spændende, fordi det stam-
mer fra menneskelig aktivi-
tet på stedet gennem en 
pæn årrække. Det er sim-
pelthen smuds, snavs og 
affald, der har vokset sig 
tykt i løbet af den tidsperio-
de, aktiviteterne varede. 
Når vi pillede lidt i laget, 
fandt vi spontant rester af 
dyreben og knogler (mange 
fiskeben). 
En vævestue fra højmid-
delalderen 
Nu måtte vi i gang med 
forsigtigt at fjerne de 52 cm 
jord over kulturlaget. Og 
det blev aldrig ukomplice-
ret. Langsomt bevægede vi 
os gennem nye gulvlag med 
brolægning, kakler og mun-
kesten anvendt i tidens løb 
som skiftende gulve i be-
byggelsen. Alt dette kræver 
sin helt egen detaljerede 

beskrivelse, men her vil vi 
skyndsomt gå til det tids-
punkt, da vi ramte kulturla-
get.  
Her skal man forestille sig 
at hundredvis af fødder har 
betrådt jorden (gulvet i et 
rum) gennem hele den tids-
periode, laget repræsente-
rer. Vi stødte først på to ret 
store sten oven på hinan-
den. Ikke tilfældigt anbragt, 
men med deres flade sider 
mod hinanden. Vi har ingen 
anelse om, hvilken funktion 
stenene har haft, men at 
dømme ud fra de efterføl-
gende fund, kan de måske 
have noget med stabilise-
ring af en væv at gøre, eller 
de har fungeret som en 
slags kværn. Sådanne sten 
er ikke ”museumspligtige”, 
så den ene kan pt. ses som 
flisesten i haven på Kirke-
stien 39, Sengeløse. 
Preben Vinther og under-
tegnede gravede, og pludse-
lig fik vi øje på nogle meget 
regelmæssige små hvide 
benpinde spredt ud over 
jorden. Pindene viste sig at 
være tænderne i en væve-
kam, som vi desværre var 
kommet til at slå i stykker 
ved vores uprofessionelle 
graveri. 

TVÆRPILEN I SENGELØSE – og Sengeløse i Tværpilen (2) 
Af Poul Erik Sørensen, formand for TVÆRPILEN 2000-2010 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     

  

       arkitekt, bygningskonstruktør, valuar      



  
 

 På den anden side var den 
jo aldrig blevet fundet, hvis 
vi ikke havde gravet. Stum-
perne blev samlet op, og 
resultater kan ses på figu-
ren, hvor kammen er i vand 
for bevaringens skyld.  
Vævekam 1 ca. her 
Men der kom flere indikati-
oner for en vævestue. Tæt 
på de store sten fandt vi en 
velbevaret vævevægt af ler 
(diam. 13 cm). En væve-
vægt er en let brændt flad, 
cirkulær lerklump med hul 
i midten til snor og til at 
tynge i forbindelse med 
væven.Men der skulle 
komme flere tegn på væve-

aktivitet på stedet. Den 12. 
august skulle den nordlige 
væg (profil) i drængrøften 
registreres. Her fik under-
tegnede øje på noget inte-
ressant i kulturlaget lige 
over for det sted, hvor 
”vævefundene” tidligere 
var gjort.: En lille ben-
stump stak ud fra laget. 
Den kunne rokkes lidt, og 

vedhænget sad forholdsvis 
løst i jorden. ”Tingen” blev 
forsigtigt trukket ud, og 
reultatet var: Endnu en væ-
vekam. Her et fuldstændig 
intakt eksemplar, men be-
mærk dog det afslåede 
hjørne, hvilket er sket ved 
gravning af drængrøften i 
sin tid. 
Vævekam 2 ca. her 
Der har været sået tvivl om 
vævekammenes funktion i 
hverdagen. De kunne også 
tænkes at have haft en 
funktion ved f.eks. opsæt-
ning og frisering af hår, 
men vore fund i umiddel-
bar nærhed af vævevægten 
synes at indikere deres for-
bindelse til vævning.  
Vævekammene, der som 
regel er fremstillet af he-
stens mellemfod, kan date-
res til perioden 1200 til 
reformationen.  Vore lokale 
arkæologer mener – på 
baggrund af andre datérba-
re fund i de relevante lag – 
at vore kamme ligger i den 
tidlige periode, altså i tiden 
umiddelbart efter opførel-
sen af den første spæde 
udgave af Sengeløse kirke. 
I sommeren 1995 fik vi af 
amtsarkæolog Ditlev Mah-
ler meget frie hænder til at 
udfolde os som amatører, 
men i sommeren 1996 kom 
der – som mange vil huske 
– rigtige arkæologer til 
stede og en meget mere 
omfattende udgravning 
med store maskiner fandt 
sted. 
 
Hvis der er plads og inte-
resse, vil den blive behand-
let i senere udgaver af Sen-
geløse Nyt. 
 

 
  
 

                       
 

                 

                                   
 

 
Davs igen, min lille ven! 
Dengang mine drenge og jeg var i Sydafrika, ja, da 
kom drengene en dag hujende ind og sagde: "Vi har 
set en lille slange!" 
Det KUNNE godt være sandt, så jeg skyndte mig 

efter dem.  De viste mig 
hen til en lyskasse, der var 
ved et slags kældervindue, 
med en rist over.  Dernede 
lå den største regnorm, jeg 
nogensinde har set:  jeg 
tror den var 20-30 cm 

lang, og den var lige så tyk som min tommel-
tot.  Den havde det herligt og guffede de mange tør-
re blade i sig! 
Så store regnorme har vi ikke i Danmark - men vi 
har  mange, kan du tro! 
Og det skal vi være meget glade for, for den er må-
ske Danmarks vigtigste dyr. Ja, hele verdens! 

Den har ingen øjne, men kan opfatte lys.  Den har 
ingen tænder, men alligevel kan den om natten 
skubbe sig halvt op af sin underjordiske gang, og så 
tager den fat i de nedfaldne blade og trækker dem 
med sig tilbage i sikkerheden.  Der overspytter den 
bladene, og så kan den spise dem.  Prøv at lægge 
mærke til om du om morgenen kan se små vaffel-
formede bladbunker, der stikker op mellem  havefli-
serne! 
Og ved du hvad, når den så laver pølser, ja, så er 
den blevet til den fineste muldjord, man kan tænke 
sig! Det lyder måske ikke af så meget, men det bli-
ver til mange, mange tons god muldjord hvert år, for 
der er i millionvis af regnorme i jorden! 
 
Regnormene er også mærkelige på en anden måde: 
de er både hanner og hunner på samme tid! 
Midt på maven har de et bælte af fortykket slim, og 
når de har parret sig, glider bæltet langsomt af dem, 
og i hvert bælte er der ca. ti 
bittesmå regnorme, der  
ligner de voksne på en prik! 
Nu ved du lidt om den 
forunderlige regnorm, som  
vi er så megen tak skyldig! 
   Sov godt, min lille ven, 



 

Byfest 2018 



 

      Tlf. 20 95 43 29  
 
 

 



I dag ser vi kun store og vel-
bevarede kalkmalerier i en af 
Høje Taastrup Kommunes fire 
middelalderkirker. Det er i 
kirken i Reerslev, men de 
andre tre gamle kirker hos os 
har også haft fine kalkmaleri-
er til belæring af og adspre-
delse for menighederne. At 
disse gamle kunstværker i 
kirkerne i både Høje Taastrup, 
Fløng og Sengeløse er næsten 
helt forsvundet, skyldes tilfæl-
digheder. Efter reformationen 
i 1536 indførte Kong Christi-
an den 3. en ny kirkeorden, 
som var baseret på Martin 
Luthers kirkelære. I følge den 
skulle bibelen oversættes til 
menighedernes modersmål, og 
præsterne skulle prædike om 
bibelens tekster og deres 
”rette udlægning” på det loka-
le sprog, altså dansk. Alt, 
hvad der ikke var foreskrevet i 
den hellige bog, skulle fjernes 
fra kirkelæren. Derfor blev alt 
helgenrelateret fjernet. Side-
altrene, der her i Sengeløse 
var viet til Jomfru Maria og 

Sankt Paul, blev ryddet ud af 
kirken, og mange steder blev 
de knust og brændt. Menighe-
den skulle høre efter under 
præstens prædiken og ikke 
sidde og kikke på kalkmaleri-
erne, som oven i købet vrim-
lede med katolske helgener. 
Af disse årsager blev kalkma-
lerierne kalket over. 
Det var snavs, der reddede 
de eksisterende kalkmaleri-
er. 
I 1536 var danske kirkers 
indre overflader dækket af et 
lag snavs, der havde sat sig 
som følge af de uddunstnin-
ger, som fulgte med ved af-
brænding af levende lys, rø-
gelse og brænde i de nødven-
dige varmeovne. På både mu-
re, lofter og hvælvinger sad et 
klæbrigt lag sod og andet 
snavs. Når kalkmalerierne 
blev kalket over, bandt kalken 
derfor dårligt på overfladerne. 
Efter nogle år var kalken gen-
nemtør, og så begyndte den at 
skalle af, så dele af de under-
liggende kalkmalerier igen 

blev synlige. Så blev alt igen 
kalket over. Således gik årene, 
men efterhånden var angsten 
for og vreden mod Den Ro-
mersk Katolske Kirke aftaget 
så meget, at både præsterne 
og folk i menighederne igen 
begyndte at finde de visuelle 
gengivelser af bibelens folk 
og begivenheder både interes-
sante og spændende. Efter-
hånden som den kulturhistori-
ske bevidsthed steg i befolk-
ningen, kunne mange blandt 
både lægfolk og lærde se, at 
mange af disse gamle kunst-
værker var historiske klenodi-
er. Efter tre århundreder ind-
ledte man i 1800-tallet forsøg 
på at afdække og om muligt 
rekonstruere disse herlige 
gamle middelalderlige for-
tolkninger af bibelens beret-
ninger befolket med både 
personer, som er nævnt i 
”bøgernes bog” og alle slags 
folk, både høj og lav, der også 
optrådte i gengivelserne af 
begivenhederne den hellige 
bog. Disse afdækninger gav 
meget forskellige resultater i 
de mange kirker. Nogle steder 

var meget bevaret, ja måske 
næsten det hele. Andre steder 
var man mindre heldige og 
fandt kun få fragmenter. 
Jomfru Maria og Ærkeen-
gelen Mikael i Sengeløse 
Kirke. 
Før år 2008 var der ikke ble-
vet fundet noget kalkmaleri 
eller brugelige spor af sådan-
ne i Sengeløse Kirke. Men de 
har været der både i den ro-
manske tid før 1300-tallets 
midte og i den gotiske tid, 
hvor kirken fik indbygget sine 
hvælvinger i stedet for det 
flade loft. Vidnesbyrdet om de 
første romanske kalkmalerier 
findes i det mørke mellemdæk 
i kirketårnet. Til murværket i 
tårnet genbrugte håndværker-
ne kridtkvader fra kirkens 
første kor og fra vestgavlen i 
det oprindelige kirkeskib. På 
disse kridtkvader findes rester 
af kalkmalerier i romansk stil. 
De er svære at tyde, da murer-
ne tilhuggede stenene, så de 
passede til deres nye plads. 
Håndværkerne har forståeligt 
nok ikke forsøgt at gendanne 
dele af de gamle billeder i det 

Sengeløse Gammelt Nyt, Sengeløse Kirke (2. del)  

Kalkmalerier og Billedet af Jomfru Maria og Ærkeengelen Mikael 
Af Niels E. Larsen 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
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TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
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Jesper Holm     
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mørke rum. Eksperter fra 
Nationalmuseet har undersøgt 
dem, og de kan henføre stilen 
til den romanske periode. 
Dermed er de ældre end de 
kalkmalerier, der senere blev 
malet på kirkens nye hvælvin-
ger for ca. 600 år siden. 
Det andet bevis for, at også 
Sengeløse Kirke havde kalk-
malerier på indervæggene, så 
igen dagens lys i 2008. Det 
skete ved en af de tilbageven-
dende renoveringer af den 
gamle bygning. Under arbej-
det med en reparation ved 
vinduet i andet fag i hovedski-
bets nordre mur måtte kurato-
rerne fjerne lidt gammelt, 
pudset murværk fra indersi-
derne af det gamle vindues 
falsede åbning. Da kom et 
skjult kalkmaleri til syne. 
Billedet er udført i gotisk stil, 
og eksperter har dateret det til 
at være malet mellem 1415 og 
1435. Maleteknikken er den 
samme, som er blevet anvendt 
ved fremstillingen af praktisk 
taget alle kalkmalerier i Dan-
mark. Den kaldes ’kalk på 
puds’. Man skal her forstå, at 
der er tale om tørt puds. Det 
ligner freskomalerier, men 
ved fremstillingen af de ægte 
freskomalerier malede man på 
vådt puds. Det er langt van-

skeligere, da det er utroligt 
svært at styre farverne, fordi 
deres intensitet skifter vold-
somt under tørringen. Disse 
farveændringer influeres for-
skelligt alt efter pudsets tør-
ringsgrad. Går det galt, må 
kunstneren hakke det fejlfar-
vede parti ned og pudse op 
igen fra bunden. Læg dertil de 
elendige lysforhold, de måtte 
arbejde under, og de helt 
umulige arbejdsstillinger, 
disse malere måtte indtage for 
at kunne male lodret op mod 
en top i en hvælving. Mange 
af disse vanskeligheder måtte 
malerne af vores kalkmalerier 
også overvinde. Motivet er 
bibelske figurer fra fortællin-
gerne i det ny testamente om 
Jesu barndom. Billedet viser 
Jomfru Marie og ærkeenglen 
Mikael. 
Ikke uden en vis stolthed cite-
rer Sengeløse Kirkes hjemme-
side National Museets folk for 
følgende bemærkninger om 
det genfundne kalkmaleri. De 
skrev: ”Dette kalkmaleri er 
særdeles vigtigt for forståel-
sen af vore kalkmalerier. Det 
har aldrig været overkalket og 
har gennem århundreder væ-
ret dækket af tilmuringen og 
har derfor bevaret maleriets 
øvre malelag intakte. Herved 

kan vi opleve og studere, 
hvordan dragternes detaljer og 
folder er modelleret op med 
forskellige nuancer og høj-
lys.” 
Kalkmalerier af allerbedste 
kvalitet.  
Er man interesseret i kalkma-
lerier, er det i dag muligt at 
finde gode gengivelser og 
videnskabeligt baserede be-
skrivelser af stort set alle mid-
delalderlige kalkmalerier i 
Danmark. Det bedste er dog at 
se dem med egne øjne. Her i 
det østlige Danmark har man i 
to landsbykirker været så 
heldige, at stort set alle de 
oprindelige kalkmalerier fra 
middelalderen er bevaret. Det 
er i Fanefjord Kirke på Møn 
og i Tuse Kirke lige vest for 
Holbæk. I disse to kirker er 
der endda tale om fremragen-
de fremstillinger af meget høj 
kunstnerisk kvalitet.   
At skabe kalkmalerier er et 
vanskeligt og højt specialise-
ret kunsthåndværk. Når en af 
middelalderens kirkeejere, 
oftest en domkirke eller et 
kloster, havde besluttet sig for 
at lade deres kirke dekorere 
med kalkmalerier, måtte de 

henvende sig til en af de gan-
ske mestre, der beherskede 
dette vanskelige fag. Den 
største og mest kendte af disse 
gamle mestre arbejdede i kir-
kerne omkring Isefjorden, og 
da vi i dag intet ved om man-
dens identitet, kaldes han 
Isefjordsmesteren. Han arbej-
dede i midten af 1400-tallet. 
Kalkmalerierne i Tuse Kirke 
betragtes som Isefjordsmeste-
rens mesterstykke. Billederne 
er både meget traditionelle, 
men også nærmest provoke-
rende i deres skildringer af 
den himmelske retfærdighed. 
Et maleri forestiller et kæm-
pegab, der tjener som nedgan-
gen til helvede. En hærskare 
af engle flyver fordømte sjæle 
frem til helvede. Blandt disse 
fra himmelriget afviste synde-
re ser vi både præster, bisper 
og konger. Der er også måske 
noget overraskende små hu-
moristiske vignetter blandt de 
mere bibelhistoriske fremstil-
linger. Humoren er af den art, 
vi i dag benævner værksteds-
humor. Ja - også i middelalde-
ren kendte man menneskernes 
børn  -  og deres tilbøjelighe-
der. 

 

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.  
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12. juni 2018 
Høje Taastrup kommune  
meddeler: 
Nu er der igen  
afbrændingsforbud 
Østsjællands Beredskab har genindført afbrændingsfor-
bud i Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner i 
beredskabet. På grund af den udbredte tørke er der risi-
ko for, at brand spreder sig via flyveild, hvis man bruger 
åben ild. 

Østsjællands Beredskab har genindført afbrændingsforbud i Høje-
Taastrup Kommune og de øvrige kommuner i beredskabet. Bered-
skabet er især bekymret for, at brande på grund af den udbredte 
tørke kan sprede sig via flyveild.  
 
Der er derfor forbud mod nedenstående: 
 
Afbrænding af: 
· haveaffald (bemærk: der er altid forbud mod afbrænding af 
haveaffald i Høje-Taastrup Kommune),  
· halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller 
uopdyrkede arealer,· 
 affald fra skovbrug, 
· siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mose-
tørv samt 
 
· bål, bålfade og Sankt Hans-bål, 
· fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes). 
 
Brug af apparater og lign. i det fri, herunder: 
· grill (brug af grill tillades dog på fast, ubrændbart underlag - 
husk at lade aske blive i den tillukkede grill), 
· ildsteder, 
· apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. 
svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevar-
mere, ukrudtsbrændere og ildsteder (undtaget herfra er virksomhe-
der, der udfører arbejde efter retningslinjerne for varmt arbejde og 
med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse). 
 
Pas på ved rygning: 
· Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, 
undtagen i dertil egnede beholdere. 
 
Østsjællands Beredskab gør opmærksom på, at det altid er en god 
idé at have forberedt nogle slukningsmidler - vanddunk/vandkande, 
haveslange og lignende, når man har med ild og varme at gøre. 
Beredskabet vil følge situationen nøje og melder ud, hvis situatio-
nen ændrer sig. 
Via kommunens hjemmeside er der mulighed for at følge med i 
DMI’s tørkeindeks og læse gode råd om at forebygge brand.  

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 

 
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B                      Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup                                                        
www.iplants.dk 

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 

 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
3. søndag efter trinitatis 
17. juni kl. 11.30 
Lukasevangeliet 15, 11-32 
Eva Kyed 
 

Sankt Hans Dag 
24. juni kl. 11.30 
Matthæusevangeliet 5, 43-48 
Jesper Knudsen 
 

5. søndag efter trinitatis 
1. juli kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 16, 13-26 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

6. søndag efter trinitatis 
8. juli kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 19, 16 – 
26 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

7. søndag efter trinitatis 
15. juli kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 10, 24-31 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

8. søndag efter trinitatis 
22. juli kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 7, 22-29 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

9. søndag efter trinitatis 
29. juli kl. 10.00 
Lukasevangeliet 12, 32-48 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

10. søndag efter trinitatis 
5. august kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 11, 16-24 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

11. søndag efter trinitatis 
12. august kl. 10.00 
Lukasevangeliet 7, 36-50 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

12. søndag efter trinitatis 
19. august kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 12, 31-42 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
 
 
 
 

Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 

Onsdag den 22. august kl. 
13.15 
 

Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten på tlf. nr. 43 99 
50 24 senest dagen før guds-
tjenesten 

Vi kender det godt fra os 
selv. En god samtale kan 
virkelig gøre en forskel. I 
den gode samtale bliver man 
genkendt, som den man er. 
Man bliver set som et helt 
menneske. Og den virkelig 
gode samtale er den, hvor 
man både bliver genkendt, 
som den man er, og samtidig 
accepteret som den man er i 
al sin uperfekthed. Man bli-
ver set som et helt menneske. 
Det lyder måske banalt, men 
det er det langt fra. Jo, det 
lyder enkelt, men på samme 
tid er det svært at praktisere. 
Det er derfor, vi kan føle os 
ensomme, selv om vi er sam-
men med andre mennesker. 
Og det er også derfor, lykken 
er så overvældende, når vi 
oplever den gode samtale. 
Det kan nærmest føles forlø-
sende. Den gode samtale kan 
gøre os klogere på os selv og 
på den anden. I den gode 
samtale føler vi os trygge og 
fortrolige med den, vi samta-
ler med, og derfor føler vi os 
frie til at bringe både det 
store og det små i vort liv 
frem i vished om, at vi bliver 
taget godt imod. 
Vi kender alle de samtaler, 
hvor vi ikke føler os set som 
hele mennesker. Tænk på 
samtalerne hos lægen. Var 
det en god samtale? Eller 
tænk på skole-hjem samta-
len. Var det en god samtale? 
Eller tænk på MUS samtalen 
(medarbejder og udviklings 
samtalen). Var det en god 
samtale? Eller tænk på alle 
samtalerne med dine venner 
og dine nærmeste. Blev du 
forstået og taget imod, som 
den du er? Det blev du må-
ske i glimt, i små øjeblikke, 
men der vil altid være en 
rest, hvor man føler, at man 
er alene. Det er det, man 
kalder for et eksistentielt 
vilkår. Men der er gud ske 
lov øjeblikke i et menneskes 

liv, hvor man oplever den 
gode samtale, som virkelig 
kan gøre en forskel. Og ud af 
den samtale går man opmun-
tret og med løftet hoved og et 
smil på læben og tænker: Jeg 
er god nok, som jeg er. Det 
hele skal nok gå, og det en-
der godt. 
For nogle mennesker finder 
de øjeblikke sted i gudstjene-
sten. Gudstjenesten er et 
rum, hvor mennesket kan 
samtale med Gud. Martin 
Luther har en gang sagt: 
"Vor kære Herre taler med os 
gennem sit hellige ord, og vi 
taler med ham gennem bøn 
og lovsang". Gud talte den-
gang, han skabte verden og 
alt, hvad der er deri. Han 
talte også dengang, han lod 
sig føde i skikkelse af et 
menneske, som vi kender 
som Jesus Kristus. Og han 
taler til os i dag igennem sin 
Hellige Ånd, som skaber tro, 
håb og kærlighed, som trø-
ster og opmuntrer og åbner 
nye døre i livet, hvor alt sy-
nes lukket og uden mulighe-
der. 
I samtalen med Gud lærer 
man Gud at kende, og hvad 
Gud angår, kender han alle-
rede mennesket bedre, end 
det kender sig selv. Derfor 
kan det være en virkelig god 
samtale, når man samtaler 
med Gud, fordi man i den 
samtale bliver set og hørt, 
som det menneske man er i 

al sin uperfekthed. Og det 
kan opleves forløsende, be-
friende og karakteropbyg-
gende. Og frem for alt kan 
det nedtone den eksistentielle 
ensomhed, jeg talte om lige 

Kirkelig vejviser 
 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Ellers efter aftale 
 
Gravstedsvedligeholdelse  
Graver Anders Kjelgaard 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
graver@sengeloesekirke.dk 
 

Gravermedhjælper 
Adam Gjøttrup 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
gravermedhjael-
per@sengeloesekirke.dk 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via  
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.dk 
 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Liva Kaels,  
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 

Den gode samtale 



før. For i samtalen med Gud 
føler man, at man aldrig er 
helt alene. 
I gudstjenesten kan vi bringe 
alt frem af både stort og 
småt i tillid til Gud og i tillid 
til, at vi bliver taget godt 
imod. I de samtaler bliver de 
grundlæggende forhold i 
menneskelivet taget op. Det 
kan være samtaler om godt 
og ondt, om sygdom og 
helbredelse, om rigdom og 
fattigdom, venskab og 
fjendskab, om ensomhed og 
fællesskab, grådighed og 
beskedenhed, hovmod og 
ydmyghed, trofasthed og 
troløshed, kærlighed og alt 
det kærlighedsløse. Kort 
sagt om det at være 
menneske. Og måske kan vi 
opleve, at der bliver kastet 
nyt lys over, hvem Gud er, 
og hvem vi selv er, selv om 
vi tror at vide alt om både 
Gud og os selv. Når vi går 
til gudstjeneste, tager vi alt 

det, der rumsterer i vort eget 
liv med ind i kirken og 
bringer det i samtale med 
Gud. Hvad vil du sige? Og 
hvad vil Gud sige? Er du 
vred og bitter, og synes du 
Gud er en dårlig Gud, fordi 
livet er noget møj? Så sig 
det til Gud. Er du glad og 
taknemmelig? Så sig det til 
Gud. Der er ikke noget, som 
ikke kan siges. Og det 
handler langt fra om at være 
pæn og nydelig. Tro handler 
ikke om at være rigtig og 
perfekt. Det er der ingen 
mennesker, der er. Det 
handler snarere om at være 
hudløs ærlig og turde at gå i 
samtale med Gud om det, 
der ligger os på sinde. Og 
den samtale kan vise sig at 
være en rigtig god samtale, 
som løfter og opmuntrer og 
opbygger. 
Med ønsket om en god og 
fredfyldt sommer! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Slå allerede nu kryds i ka-
lenderen og kom til høst-
gudstjeneste og høstfest 
søndag den 2. septem-
ber kl. 11.00.  
 
Vi begynder med en festlig 
og smuk høstgudstjeneste 
med musik og sang i Senge-
løse Kirke. Trompetist Vic-
tor Koch Jensen er medvir-
kende sammen med vores 
egen organist og kirkesan-
ger. Tag gerne et uddrag af 
årets høst med i kirke: Lidt 
frugt og grønt, lidt hjemme-

syltet, hjemmebrygget, 
smukke blomster eller andet. 
Bær det ind i kirken, læg det 
på gulvet i skibet, så vi un-
der gudstjenesten kan sende 
en tak til den himmelske 
Gud Fader for årets mang-
foldige høst.  
Efter gudstjenesten bærer vi 
det hele over i præstegårds-
haven, hvor det vil blive 
solgt på auktion. Overskud-
det går til vores FDF’ere og 

til Værestedet Paraplyen i 
Taastrup. 
Til høstfesten underholder 
Svend Hammels jazzband 
South Coast Stompers med 
musik og gode vittigheder. 
Vi skal have grillmad, øl og 
vand, og børnene skal lave 
snobrød sammen med 
FDFerne og nogle af de un-
ge mennesker fra vores Ung-
domscafé. Og som noget 
helt nyt vil der i år være en 
hoppeborg i præstegårdsha-
ven til børnene. 
Tag gerne de mindste med i 
klapvogn, de ældste under 
armen og alle de andre midt 
imellem, som kan gå selv. 
Tag en skilling med til 
auktionen og til mad og 
drikke. Vi glæder os til at se 
dig! For dem der har svært 
ved at komme til kirke, kan 
kirkebilen bestilles på  
tlf. 43 99 50 24.   

Høstgudstjeneste med efter-
følgende høstfest 

Efter gennemgang af kirkegård og kirkegårdsprotokol har vi 
fundet 7 gravsteder, som på kirkegården står som reserveret, 
men gravstederne har ingen ejer. Derudover et gravsted med 
ejer, men ingen aftaler om vedligehold. 
Hvis man ønsker at reservere et gravsted på Sengeløse Kirke-
gård, er reglerne som følger: 
Man skal lade sig registrere som gravstedejer og betale for den 
årlige pleje og vedligeholdelse samt den obligatoriske hæk-
klipning. 
F.eks. et dobbelt kistegravsted pr år. 
· Plej og vedligehold inkl. mons:  kr. 1395,13   
· Obligatorisk hækklipning inkl. Mons: kr. 208,44  
I alt pr år:    kr. 1603,57 
Derfor vil jeg bede gravstedsejere, som har reserveret et grav-
sted, at henvende sig til graveren, så vi kan få styr på formalia. 
Med venlig hilsen 
Anders Kjelgaard, Graver 

Reserverede gravsteder 

 

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 



Torsdag den 6. september 2018 
starter et nyt minikonfirmand-
forløb i Sengeløse Kirke.  
Minikonfirmandundervisnin-
gen er en god mulighed for at 
stifte bekendtskab med 
sognekirken og kristendommen 
på kreativ, legende og 
erfaringsnær måde, der er i 
øjenhøjde med børnene. I 
efteråret inviteres eleverne fra 
3.a til at gå til minikonfirmand, 
mens eleverne fra 3.b inviteres 
i starten af 2019. Alle børn er 
velkomne, både dem, der er 
døbt og dem, der ikke er døbt. 
 
Som kirke- og kulturmed-
arbejder i Sengeløse Kirke er 
det mig, der står for 
minikonfirmandundervisningen 
som i efteråret 2018 strækker 
sig over 12 torsdage fra kl. 
14.00-16.00. Hver gang vil jeg 
hente børnene fra skole, og vi 
starter hver undervisningsgang 

med en lille andagt efterfulgt af 
boller, frugt og saftevand.  
I løbet af forløbet vil vi komme 
igennem centrale kristne 
temaer på sjove og anderledes 
måder igennem masser af leg, 
bibelfortælling og kropslig 
udfoldelse.  
Børnene inviteres også til at 
medvirke aktivt ved kirkens 
familiegudstjenester, hvor der 
vil være forskellige indslag, 
f.eks. teaterspil og sang.  
Jeg glæder mig meget til at 
møde jeres børn og starte et nyt 
minikonfirmandforløb i efter-
året.  
Der kommer mere information 
om forløbet på den anden side 
af sommerferien.  
Hav en dejlig sommer!  
 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Liva Kaels     
 

Minikonfirmandundervisning i 
Sengeløse Kirke i efteråret 2018 

Sengeløse Menighedsråd har 
ansat Anne-Mette Vollquarts 
som kaffedame til kirkens 
arrangementer. 
Hanne Bienert/kontaktperson 
 
Sognepræsten holder ferie i 
perioden 4. – 27. juni. Embe-
det passes i perioden af præ-
sterne i Høje Taastrup. Char-
lotte Slot har tlf.  21 38 63 94. 
Jesper Knudsen har tlf. 42 43 

44 77. Begge præster træffes i 
tidsrummet mandag – torsdag 
inden for normal kontortid. 
For attester, navneændring, 
godkendelse af begravelsesan-
modninger m.m. kontaktes 
præstesekretær Sus la Cour på 
e-mail: sull@km.dk eller 
Taastrup Nykirkes kordegne-
kontor kontaktes på Tlf: 70 10 
02 16 (tryk 1) eller email: taa-
strupnykirke.sogn@km.dk 

En sommerhilsen til de unge i Sengeløse Kirkes ungdomscafé 
Sommeren er over os, og det er en god anledning til at kigge 
tilbage på en sæson med hyggelige stunder, gode snakke og 
interessante temaer i ungdomscafeen.  

Vi har bl.a. set kortfilm om flygtninge, klimaforandringer og 
ungdomsliv, og vi har nydt forsommeren i præstegårdshaven, 
hvor vi har spillet kortspil og udendørsspil, ristet snobrød og 
skumfiduser over bål og ganske enkelt bare slappet af.  
 
Tak til alle jer unge mennesker for jeres skønne selskab og 
gode humør! Fra næste sæson inviterer jeg de nye 8. klasser fra 
Sengeløse skole til at deltage i ungdomscafeen, og jeg håber 
selvfølgelig, at jer, som allerede kommer i ungdomscafeen, har 
lyst til at fortsætte.  
 
Vi starter op igen fredag den 7. september 2018, hvor jeg vil 
glæde mig til at se jer alle igen!  

Hav en skøn sommer!  
Liva Kaels 

En sommerhilsen til de unge i Sen-
geløse Kirkes ungdomscafé 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

Meddelelser 
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