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Lørdag 15. juni 2019  -  kl. 8.00 
Det er både Dannebrogs 800-års fødsels-
dag – og Byfest i byen! 

Den første begivenhed gik vi 
let hen over, det overlod vi til 
andre at fejre. Det er selvføl-
gelig ikke, fordi vores flag 
ikke betyder noget i Sengelø-
se. Det er sågar Kommunal-
foreningens flag og egen 
flaghejser, Bent Christiansen, 
der udfører flaghejsningen 
denne morgen. Det gør han 
trofast efter kalenderen på 
alle flagdage. Når graveren 
ringer, koordinerer han desu-
den hejsningen med kirkens 
flagning. Denne morgens 
særlige flaghejsning bivånes 
imidlertid kun af tre personer: 
Byens 1. og 2. flaghejser 
sammen med den nye flag-
hejseraspirant. De to sidst-
nævnte uden for billedet. Vi 
må sige, at Kommunalfor-
eningen her mistede en stor 
mulighed for at samle byen, 
høj som lav, medbringende 

små flag, klaphatte og hvad 
ved vi, til små taler og fælles-
sang omkring flaget ved ga-
dekæret. 
Hvis man kigger godt på bil-
ledet, så vil man konstatere, 
at der allerede er opstillet 
boder langs gadekæret, men 
ud over det, så er bybilledet 
helt uden liv. Grunden er 
selvfølgelig, at alle ligger 
endnu og sover efter gårsda-
gens anstrengelser med at 
gøre klar til Byfesten 2019 og 
først var færdige langt ud på 
aftenen. Så den manglende 
tilstedeværelse er fuldt ud 
tilgivet, for her i Sengeløse 
går byfesten frem for alt an-
det.  
Og så må vi tre flaghejsere 
indrømme, at der alligevel 
var en helt særlig stemning 
over flaghejsningen denne 
dag i den morgentomme by.  

Lørdag den 31. august 
er der loppemarked i 
Sengeløse. Som sædvanligt 
foregår det på festpladsen 
ved Sengeløse Idrætsanlæg. 
Du kan allerede nu donere 
effekter til loppemarkedet. 
Igen i år er der opstillet en 
container på festpladsen, og 

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

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

Loppemarked 2019  



 

  
 
 
 
  
 

  

 

5.A blev vindere af lodtrækning og besøgte FDM 
den 14. maj 2019. Her lærte eleverne at passe på sig 
selv og andre i trafikken. 

Vel ankommet med bus tirsdag morgen bliver vi modta-
get af to politibetjente og en køreskolelærer, som under-
viser i hvert deres speciale. 

Anja, den yngste 
betjent, underviser 
i, hvor vigtigt det 
er at have sikker-
hedssele på i bilen. 
Vi kommer ind i en 
bil, der i slowmoti-
on drejer rundt i 
luften og kommer 
derfor til at vende 
på hovedet. Vi prø-
ver også at sidde i 
et bilsæde, der med 
5 km/t smadrer ind 

i et metalstykke. Oplevelsen giver et indblik i, hvordan 
en trafikulykke vil føles. Det er helt sikkert ikke en op-
levelse, nogen af os ønsker at prøve 

Betjenten Thomas forklarer, at en lastbil har blinde 
vinkler, og det medfører, at mange mennesker dør efter 
påkørsel i trafikken. Det gælder primært for cyklister og 
fodgængere i højresvingsulykker. En god måde at und-
gå denne type ulykker er ved at få øjenkontakt med el-
ler vinke til chaufføren.  

Den erfarne køreskolelærer Elli havde nogle firehjulede 
cykler med store hjul, som var gode til at lære os om 
bremselængder, når vi afprøvede det på en bane smurt 
ind i sæbevand .  

Besøget varede omkring tre timer, og vi kørte glade og 
klogere derfra. Alle huskede sikkerhedsselen, og vi blev 
enige om, at kurset klart kan anbefales til andre børn og 
unge.                                                                                          

 

 

 

Vidste du at…. 

• Uden cykelhjelm er dit kranie lige så skrøbelig 
som en æggeskal.  

• Når en lastbil drejer, svinger den ca. to meter til 
modsatte side først. 

• Hvis man ikke har sele på, når man kører bil, 
kan man skade andre, hvis man falder ind i dem.  

• Hvis man rammer en væg med 90 km/t, svarer et 
barns vægt til ca. to elefanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A vil undgå trafikdøden med et besøg hos FDM Sjællandsringen 
 
Af Alma Brandt og Maja Elisabeth Klønne Retlev. 

Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
          efter aftale 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 

Hultoften 7, Sengeløse 
2630 Tåstrup  

Tlf. 30 31 36 22 



 

Blyanten har altid været den 
røde tråd i mit liv. 
Udtryksformen blev senere 
forstærket via pensel og 
akrylmaling. 
Flere genrer inden for maler-
kunsten er blevet afprøvet, og 
bliver det stadig, men mit 
hjerte ligger i den naivistiske 
streg. 
Jeg elsker at fremkalde historien i et billede, og det sker 
ofte, at selve historien ender som bilag til maleriet. 
Historier har jeg masser af. Foreløbig har jeg udgivet et 
par børnebøger samt et par bøger med noveller beregnet 
for voksne. Alle med egne illustrationer. 
Jeg har gennem tiden løst forskellige opgaver: 
Udsmykning i et kulturhus, teaterplakater, illustrationer 
til fagblade, bogomslag, og julekalender til en stor virk-
somhed. 
Jeg beskæftiger mig med alt, hvad der kan få det til at klø 
i fingrene, keramik, papmache, glaskunst, re-design m.m. 
Inspirationen får jeg ved at studere hverdagslivet på ga-
der og stræder, venteværelser og offentlige transportmid-
ler, hvor der, set gennem mine briller, altid er sjove og 
groteske oplevelser at finde. 
Jeg er optaget i bogen “Naivister i Danmark”. 
 
Se mere på: 
 www.jeanne anthonisen.dk 

 

Indbydelse til fernisering 
 

Lørdag den 10. august 2019, kl.13  
I Fritidscentret, Hedehusene 

Hovedgaden 371B, v/Ansgarkirken 

Kære gæst,  
på udstillingen vil jeg vise flere genrer af malerier, 

samt lidt af, hvad jeg ellers laver.  
 

Der bliver noget at kigge på, og det kræver  
hverken tilmelding eller købsforpligtelse,  

alt foregår i en uhøjtidelig atmosfære.  
 

Sanggruppen Cocktail vil underholde,   
og der serveres både snacks og et glas vin.  

 

Kunstforeningen Humlen står for arrangementet,  
der forventes at vare et par timer.  

 

 



 

 

En tale ved flaghejsning 
lørdag den 15. juni 2019 i 
anledning af Dannebrogs 
800-års fødselsdag. 
Sagnet – eller myten - om 
Dannebrog fortæller, at det 
faldt ned fra himlen den 15. 
juni, og hvor Gud selv råb-
te:" Under dette flag skal I 
sejre!".  Og så sejrede de! 
(Folk var - i vore øjne - utro-
ligt naive dengang.  De troe-
de, at Gud var som en gam-
mel, hvidskægget mand, der 
fortalte folk, hvad de skulle 
gøre!) 
Alt dette skete i Estland for 
længe siden!  Men, men 
men............. hvad var det 
egentlig der skete?  
Jeg tror selv, at det foregik 
således: Det var i Korstoge-
nes tid, som var engang i 
1200-tallet. Her bar nogle af 
korsridderne et rødt kors på 
hvid baggrund - og nogle 
andre bar et hvidt kors på rød 
baggrund. Da det ikke gik så 
godt i Jerusalem, strejfede 

mange korsfarere tilbage 
mod Europa for at vinde nye 
glorværdige sejre! 
Da Valdemar Sejr, (der efter 
min mening burde hedde 
Valdemar Nederlag), ud-
kæmpede sit berømte slag i 
Estland - ja, da faldt et så-
dant rygskjold af en korsrid-
der, og da en kriger i 
kamprus svingede dette 
"mærke", ja, da blev Danne-
brog "født"!  
Dette skete temmelig sikkert 
allerede i 1208 faktisk i et 
helt andet slag, men også i 
Estland - men fordi Valde-
mar blev så kendt - ja, så 
besluttede historieskriverne, 
at det VAR i 1219, og sådan 
blev det. Det andet korsfarer-
flag blev til Englands flag - 
vistnok i 1265. Det danske, 
smukke flag skal således 
være det ældste flag i ver-
den! 
Når vi i dag råber "HURRA" 
og svinger flaget, ja, så kan 
jeg lige tilføje, at dette råb 

egentlig var et kampråb, når 
hærene stormede frem mod 
fjenden! Nu lægger vi nær-
mest et ønske om lykke i 
ordet.  
Byfesten og flagdagen falder 
jo sammen i år, og jeg tror, at 

vi alle midt i byfesten vil 
skotte ned til vores gamle 
flag en gang i mellem og 
tænkte på, at det har vi haft i 
800 år.  Hvor vildt! 
 

Af Lis Aagaard 

Myten om Dannebrog 
Bladet bringer i dette nr. to artikler om dagens 
”fødselar”, en tale til en flaghejsning af Lis Aagaard og en 
mere udførlig gennemgang af Niels Larsen. De er begge 
læseværdige, men meget forskellige, men har til fælles, at 
de er meget personlige, så derfor bringer vi begge to.  

 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 





Den 15. juni her i 2019 fejre-
des vores nationalflags 800-
års jubilæum med festligheder 
over hele lande.  
Flaget er et elsket symbol for 
vores land, og vi bruger det 
nærmest i alle sammenhænge. 
Siden 1913 har den 15. juni, 
Valdemarsdag, været en offi-
ciel flagdag. Vi hørte igen i år 
sagnet om, hvorledes det røde 
flag med det hvide kors blev 
vores nationalflag, og at det er 
verdens ældste flag med netop 
den funktion. Det skulle være 
sket 15. juni 1219 under slaget 
ved Lyndanisse (danskerbyen) 
i det nuværende Tallinn i Est-
land. Den danske konge Val-
demar Sejr var med hær og 
flåde draget på korstog til 
Estland for med blodig vold 
og magt at tvinge esterne til at 
opgive deres gamle religion 
og lade sig kristne og med dåb 
skifte tro til Den Romersk 
Katolske Kirkes lære. Paven i 
Rom og Kong Valdemar Sejr 
havde sammenfaldende inte-
resser i denne ”hellige krig”, 
da de begge kunne øge deres 
fysiske magtområder og antal-
let af menigheder og under-
støtter. Det ville bringe store 
nye indtægter i form af både 
skatter og afgifter til såvel 
pavens kirke og kongens Dan-
mark. Datidens fremherskende 
holdninger hos kirkens ledelse 
i Rom og ved hofferne i Euro-
pa var, at sådanne militære 
overfald på ”vantro hedninge” 
både var nødvendige og øn-
skelige. I den tænkning var 
det ligefrem en meget stor og 
heltemodig dåd i næstekærlig-
hedens navn, da man derved 

frelste disse vankundige og 
uoplyste mennesker fra evig 
fortabelse i helvede, ved gen-
nem dåben at føre dem til 
Guds kærlige nåde og et mu-
ligt evigt liv i himmelen.  
Dengang var krig næsten altid 
en sommeraktivitet, og scenen 
for dette overfald på esterne 
var sat i den lyse midsommer. 
Sagnet fortæller, at de danske 
styrker var under stærkt pres. 
Naturligvis havde de med-
bragt en katolsk biskop med 
hjælpere, som skulle bede for 
en dansk sejr og hjælpe med 
at holde moralen oppe i dan-
skernes rækker. I spidsen for 
denne åndelige bistand stod 
den aldrende ærkebiskop An-
ders Sunesen. Beretningen 
siger, at når han i sine bønner 
til Herren løftede armene mod 
himmelen gik det fremad for 
danskerne, men når han blev 
træt og sænkede armene, fik 
esterne overtaget. Munke 
hjalp ham med at holde arme-
ne oppe, men han var segne-
færdig af udmattelse. Netop 
da skilte skyerne over slag-
marken sig og fra himlen faldt 
et rødt flag med et hvidt kors 
mod jorden. Danskerne samle-
de det op og satte det på en 
stang. Med dette flag i spidsen 
overvandt danskerne den esti-

ske modstand. Det nordlige 
Estland var erobret for den 
katolske kirke og den danske 
konge. Flaget blev i triumf 
ført med hjem til Danmark, og 
det har siden været vores nati-
onalflag, da det jo helt be-
stemt var givet til os af Gud 

selv. Denne historie er blevet 
en del af vores nationale selv-
forståelse. Både Grundtvig, 
Ingemann, H.C. Andersen og 
andre har helt uden kildekriti-
ske spørgsmål taget sagnet til 
sig og brugt det i deres digt-
ning om fædrelandet og dan-
skernes historie. Men det er 
vel også der, det hører hjem-
me - netop i digtningen. 

Hvad siger kilderne? 
De giver ikke noget fast hol-
depunkt for, at det skulle være 
sket. Tid og sted for den på-
ståede hændelse passer ikke. 
Sagnet om flaget, der faldt fra 
himlen og gav sejr til de krist-
ne, kender vi dog. Både ærke-

biskop Anders Sunesen, Val-
demar Sejr og mange andre 
kan have haft kendskab til 
denne historie. Sagnet kom fra 
et slag i Portugal i 1190’erne, 
hvor portugiserne kæmpede 
mod de muslimske maureres 
besættelse af Portugal. Disse 
sagn havde det med at vandre. 
Det kender vi bl.a. fra sagnet 
om Holger Danske, som er 

Dannebrog i 800 år. 



taget fra franskmændene. 
Navne på personer og lokali-
teter blev ændret, så det hele 
passede til et dansk heltesagn.  
Det er en sober antagelse, at 
sagnet om Dannebrogs fald 
fra himlen i Lyndanisse i 
1219 også er hentet i udlandet 
og omskrevet, så det passer 
ind i kirkens og kongens selv-
promovering. 
De ældste kilder i Danmark 
om Dannebrogs himmelfald 
har vi fra to skrivende munke, 
som nedskrev beretningen i 
1520’erne. De skrev tilsynela-
dende ikke af fra hinanden. 
De hed Christian Pedersen og 
Peder Olsen. Ifølge deres 
beretning skulle flaget være 
faldet fra himlen i Fellin i 
Sakala i det centrale Estland 
under et slag der i 1208. Bag 
disse oplysninger ligger en 
tidligere kilde, som desværre 
et gået tabt. Peder Olsen går 
dog i rette med kilden og 
anfører, at det ikke var i 1208, 
men i 1219, at det skete. Om-
kring år 1600 fik historikeren 
Arild Huitfeldt fat i historien, 
og helt uden at skele til de 
gamle kilder, fastslår han, at 
det skete den 15. juni 1219 
under slaget ved Lyndanisse. 
Den beretning er, hvad vi i 
dag betegner som ”fake 
news”. Altså et ikke sandfær-

digt indlæg placeret af propa-
gandafolk for at fremme egne 
mål.  
 
Dannebrog i historien 
Dannebrog har ikke været 
vort nationalflag helt fra 
1219. Først ca. 150 år senere 
begyndte Kong Valdemar 
Atterdag at føre det som nati-
onalflag. Det havde en meget 
flakkende historie op gennem 
tiden, men endte med at blive 
vores eneste officielle flag. 
Det er dog bemærkelsesvær-
digt, at det først var i 1854, at 
det blev lovligt for menig-

mand at flage med Danne-
brog. 
I de første mange år var flaget 
kvadratisk, men senere for-
længede man den del af flaget 
længst fra flagstangen.  Det 
havde to praktiske fordele.  
For det første blafrede det 
mindre i stærk blæst. For det 
andet kunne man øge flagets 
levetid, fordi man kunne klip-
pe forkanten af og reparere, 
når vinden havde flosset den 
yderste ende.  
At Dannebrog er rødt med et 
hvidt kors, er ikke specielt 
dansk. Johanniterordenens 
riddere brugte samme flag 
over hele Europa og på kors-
togene i Mellemøsten. De 
tyske kejsere brugte det sam-
me flag, når de førte krig eller 
var på korstog. Motivet ind-
går også i forskellige gejstlige 
klædedragter, og samme flag 
bruges i dag i mange forskel-
lige sammenhænge, bl.a. by-
erne Wien og Gdansk har 
byflag magen til Dannebrog.  
 
Det oprindelige flags skæb-
ne 
Flaget, der iflg. sagnet blev 
hjemført fra Estland, blev 
brugt i nogle år, men da slid 
og ælde havde sat sine mær-
ker, blev det som mange af 
kongens andre specielle ejen-
dele bragt til fæstningstårnet 
Folen i Kalundborg. Her blev 
det opbevaret til en dag i 
1439, hvor Erik af Pommern 
kom forbi og stjal det. Der er 
ingen efterretninger om dets 
videre skæbne, men vi kan 
roligt gå ud fra, at det for 
længst er gået til.  
 
Valdemartidens erobringer 
i Østersøen.  
Den 15. juni 1219 vandt dan-
skerne herredømmet over den 
nordlige del af Estland og 
gjorde det til et hertugdømme 

under Danmark. Denne ord-
ning varede til 1346, hvor 
Valdemar Atterdag solgte det 
for at skaffe penge til indløs-
ning af pantsatte dele af Dan-
mark. Det nordlige Estland 
var altså under dansk styre i 
127 år. Det var mærkeligt nok 
samme dato i året, at Valde-
mar den Store med den dan-
ske hær og flåde i 1168 erob-
rede Arkona og Rygen fra 
venderne og slagtede den 
store figur af deres gud Svan-
tevit, tvangskristnede vender-
ne og gjorde Rygen til et 
dansk len. 270 år senere op-
gav Erik af Pommern lenet i 
1438..  
 
Flagets brug i dagens Dan-
mark 
Der flages i dag som ingen-
sinde før, men Dannebrog 
findes i flere udgaver. Vi 
kender alle det almindelige, 
som alle må bruge. Splitflaget 
må kun anvendes af visse 
statslige institutioner, samt af 
enkelt andre, der har opnået 
særlig tilladelse. Nogle af 
kongehusets medlemmer har 
deres eget mærke indvævet i 
flaget. Noget af det mere på-
faldende er, at Søværnets 
Dannebrog har en mørkere 
rød farve end alle de andre 
typer. 
Dannebrog har gennem 800 
år været et symbol for Dan-
mark og danskhed. Det skal 
behandles med værdighed, og 
det bliver det også. De fleste 
af os er glade for flaget og 
forbinder det med noget 
varmt og hjemligt, og det er 
jo egentligt smukt at se på. I 
nyere tids danmarkshistorie 
har vi desværre også set, at 
Dannebrog kan anvendes 
aktivt som symbol på, at vi er 
”os” og I er ”dem”, og det er 
jo egentlig slet ikke smukt. 

Niels Larsen.  



 
  
 

                       
 

                 

                                   
 

 

For mange, mange år siden - ja, det er faktisk 250 år 
siden, da fik de adelige jægere den ide, at det var en 
god idé at få fasanen til Danmark!  Og så tog kongens 
udsendinge til Kaukasusbjergene, hvor de fik en del 
fasaner med hjem til Danmark. 
Du kender den så godt....det er en hønsefugl, og han-
nerne har den farvestrålende fjerdragt, den pralende 
viser frem, mens hunnerne er jordgrå! 
Det passer vældig fint, for hannerne SKAL prale, og 
hunnerne skal kunne skjule sig, mens de ligger på de 
mange æg og ruger dem ud! 
Hannerne kunne ikke drømme om at hjælpe til med 
pasningen af de små kyllinger  - sådan er det hos høn-
sefugle - her er det kun mor, der tæller! 
I dag må alle jægere med jagttegn skyde dem i jagtsæ-
sonen, men, uha, nej, ...engang var det kun for adelen! 

For mange år siden boede jeg om sommeren lige ved 
Østersøen, og en fasanhøne havde ruget ca. 20 kyllin-
ger ud lige uden for mit stendige!  Dagen efter var der 
kun 18 tilbage - for ræve og katte elsker de små dun-

bolde! 
Jeg måtte gøre noget! 
Jeg lavede en hønse-
gård af hønsetråd 
midt på græsplænen, 
og mens fasanhønen 
var væk fra reden - så 
snuppede jeg de små 
bolde og gemte dem.  

Jeg lagde tag på, når jeg ikke var i nærheden.  Så fik de 
havregryn og græs. 
Nogle dage senere kørte jeg hele flokken ned til den 
gård, hvor min faster boede - og således overlevede de 
små fasaner fint i gårdens hønsegård sammen med de 
almindelige danske høns! 
Sov nu godt - og drøm om små søde fasankyllinger! 
 

 

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 

 

Forleden hørte jeg én bede 
en anden "Ræk mig lige 
gaffeltapen”! 
Og så kom smilet på igen. 
Men...ja, ja...kært barn har 
mange navne!  Især når vi 
ikke ved, hvad det er...eller 
rettere hvad det dækker 
over! 
Når vi ser rulleteksterne på 
skærmen efter en film, ser 
man tit ordet ”gaffer” og så 
et navn! 
En gaffer er scenemesteren, 
som jo tit har brug for eks-
tra stærk tape – deraf nav-
net!  

Så det hedder altså 
"gaffertape" - men da ingen 
rigtig vidste det, ja, så må 
man også kalde det for 
"gaffatape"! 
 
Der sidder to ældre herrer 
på en bænk og snakker 
sammen. 
Så siger den ene :"Du, jeg 
læste forleden i avisen, at 
en kvinde havde skudt sig i 
pinsen". Lang pause...og så: 
"Men hvor sidder egentlig 
pinsen på en dame?" 
 

Af Lis Aagaard  
     Hver gang jeg kører over Storebæltsbroen,  

tænker jeg, at den burde hedde ”Dannebro”! 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
1. søndag efter trinitatis 
23. juni kl. 11.30 
Lukasevangeliet 16, 19-31 
Præst fra Høje Taastrup 
 
2. søndag efter trinitatis 
30. juni kl. 11.30 
Lukasevangeliet 14, 16-24 
Præst fra Høje Taastrup 
 
3. søndag efter trinitatis 
7. juli kl. 11.30 
Lukasevangeliet 15, 1-10 
Præst fra Høje Taastrup 
 
4. søndag efter trinitatis 
14. juli kl. 10.00 
Lukasevangeliet 6, 36-42 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
5. søndag efter trinitatis 
21. juli kl. 10.00 
Lukasevangeliet 5, 1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
6. søndag efter trinitatis 
28. juli kl. 10.00 
Matthæusevangeliet  
5, 20 – 26 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
7. søndag efter trinitatis 
4. august kl. 10.00 
Lukasevangeliet 19, 1-10 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
8. søndag efter trinitatis 
11. august kl. 10.00 
Dialoggudstjeneste 
Matthæusevangeliet 7, 15-21 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
9. søndag efter trinitatis 
18. august kl. 10.00 
Lukasevangeliet 16, 1-9 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 28. august  
kl. 13.30 
 
Kirkebilen bestilles på tlf. 
20167997 senest dagen før. 
 
Andre gudstjenester 
11. august kl. 11.00:  
Dåbsgudstjeneste 

Vi har lige haft folketingsvalg, 
hvor passionerede, engagerede 
og uperfekte mennesker er til 
offentlig skue.  De er hverken 
mere eller mindre uperfekte 
end alle os andre. Men fordi de 
er politikere, og konstant er i 
fjernsynet, bliver deres fejlbar-
ligheder og menneskelighed 
eller mangel på samme meget 
synlig for os andre, som ser på. 
Og vi, der ser på, skal ikke 
have for travlt med at sende en 
regn af fordømmelser af sted, 
for vi er som dem i al vores 
forskellighed. Og det vi har 
set, har været et sandt drama af 
forskelligheder, der støder 
sammen. I det drama er der 
forskellige aktører, som i løbet 
af valgkampen har fået tilnav-
ne. Der er klimaengle, klimas-
yndere og klimatosser. Der er 
vikaren fra himlen. Der er den 
snu retoriker, og der er tåge-
hornet. Der er den, der går 
langs panelet, og den som ofte 
og gerne tager mikrofonen. 
Der er den der smiler, velvi-
dende at den der smiler, er den 
der vinder. Der er personlige 
skæbner med dybe ar i sjælen, 
som derfor har svært ved at 
smile, der er dem der hader, og 
dem der elsker, dem der spre-
der, og dem der samler. Der er 
den der triumferer, og den der 
bryder sammen. De er der alle 
sammen, de er som alle os 
andre – det vil sige, at de er 
mennesker på godt og ondt. Og 
de viser os med stor tydelighed 
alle de barrierer, der er mellem 
os mennesker og mellem de 
fællesskaber vi danner. I de 
fællesskaber har vi forskellige 
interesser. Nogen siger: Kom! 
Lad os bygge en omfartsvej 
ved Mariager eller på Vesteg-
nen. Eller kom! Lad os lave 
den og den reform og føre den 
og den politik og lad os bagef-
ter fejre os selv. Og pointen er, 
at det alt sammen er meget 
menneskeligt. Det er sådan det 
er at være menneske. Vi laver 
fællesskaber, hvor vi ligner 
hinanden og internt er for-
holdsvis enige. Vi slutter os 
sammen om at lave en omfarts-
vej eller danne et politisk parti. 

Og dét der forener os og tilfø-
rer partiet energi og vitalitet, er 
vores fælles interesser og hold-
ninger, som vi er opsatte på at 
få realiseret. Sådan er det med 
de fællesskaber, mennesker 
danner. De samler internt og 
står i modsætning til de andre, 
som mener noget andet. 
Men de partier og interessefæl-
lesskaber, mennesker danner, 
kommer og går. De har ikke 
evighed i sig. Historien har vist 
os, hvordan. civilisationer og 
politiske ideologier vokser 
frem og går under igen. 
 
Men sådan er det ikke med 
kirken eller menigheden. Og 
det er egentligt et mirakel, når 
man tænker over det. Kirken – 
og her tænker jeg ikke på 
bygningen, men på 
menigheden, altså os, som 
udgør kirken – har overlevet 
civilisationers og politiske 
ideologiers fald. Civilisationer 
kommer og går, fordi de som 
sagt ikke har evighed i sig. De 
er noget, mennesker finder på, 
ligesom de finder på at bygge 
et tårn eller lave en omfartsvej 
eller et politisk program. Men 
kirken, menigheden, den 
består, fordi den har evighed i 
sig. Den er ikke noget, menne-
sker finder på. Menighedens 
fællesskab bygger bro imellem 
menneskers forskelligheder og 
alle de mange barrierer, der er 
imellem os. Og det er jo lige 
præcis det, som er så smukt 
ved kirken, som vi i 
trosbekendelsen kalder de 
helliges samfund, fordi det 

samfund er kaldet til live af 
Gud, og alt hvad der kommer 
af Gud er helligt – derfor de 
helliges samfund. 

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 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 

Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 
 

Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 
43 99 50 24 
 

Hjemmeside  
 
www.sengeloesekirke.dk 

Fællesskab 



 

Onsdag den 5. juni holdt Onsdagsklubben grillfest i 
præstegårdshaven. Vejret kunne ikke have været bedre. 
Solen skinnede, det var varmt og vindstille, og alt var så fint. 
Bordet var befolket med glade mennesker, og 
Onsdagsklubbens frivillige havde tilberedt et dejligt og 
velsmagende måltid. Grillfesten er sæsonens sidste aften. 
Næste gang, vi mødes, er onsdag den 4. september. 
 

Onsdagsklubben holder 
sommerferie 

 
Som mange ved, samles Onsdagsklubben hver første onsdag 
i måneden. Maden laves af 4 frivillige, som er Lonny og Pia, 
Marianne og Poul. Det er så flot, at de påtager sig den store 
opgave at købe ind, dække bord, lave mad, kaffe og te, rydde 
op og vaske op. Det er til stor glæde for mange mennesker i 
vores sogn – men som sagt også en stor opgave. 
 
 

Kunne du tænke dig at være 
frivillig i Onsdagsklubben, er 
du meget velkommen! 
Ring på tlf.: 43 99 50 24 eller skriv på e-mail: 
lrs@km.dk 
 
Du kommer til at arbejde sammen med de 4 frivillige, som 
allerede er i gang. Hvis du ikke kan lave mad, kan du måske 
hjælpe med borddækning eller andet. Enhver hjælp er 
velkommen! De 4 frivillige giver udtryk for, at det ikke kun 
er en stor opgave, det er også vældig hyggeligt og sjovt, fordi 
man møder mange søde mennesker fra sognet. Ring eller 
skriv, hvis du har lyst til at være med. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

I det fællesskab er der plads til 
både dronningen og alle 
hendes undersåtter. Og der er 
plads til både de røde, de blå 
og de grønne. I menighedens 
fællesskab er der ingen 
programerklæringer, som vi 
selv har fundet på. Vi er ikke 
kommet i kirke for at høre på 
os selv eller lytte til, hvad vi 
selv kan eller vil. Nej, vi er 
kommet for at høre, hvad Gud 
har at sige til os. Og vi be´r 
Gud om at blande sig i vort liv 
og bygge bro imellem de 
interessefællesskaber, 
mennesker danner. Og det gør 
han så. Med ånd og kærlighed 
danner han menneskers 
hjerter. Han vogter de små og 
styrker de svage, tugter de 
trygge og trøster de spage, 
som Grundtvig så poetisk 
formulerer det i salmen 
Talsmand, som på jorderige. 
Han skænker os visdom og 
puster liv i det enkelte 
menneske og i menighedens 
fællesskab, og vi får en følelse 
af, at her er der godt at være. 
Han bygger bro over 
menneskers forskelligheder, så 

der er plads til os alle 
sammen. Og fordi det er Gud, 
der danner ramme om 
menighedens fællesskab, har 
det evighed i sig. Derfor 
forgår det ikke på samme 
måde som civilisationer og 
politiske ideologier. I 
menighedens fællesskab bliver 
vi alle forenet trods alle 
forskelligheder. Og i det 
enhedens fællesskab er vi ikke 
hinandens modstandere eller 
fjender, blot fordi vi er uenige 
om, hvad det er for en 
omfartsvej, vi skal bygge eller 
om, hvem der nu skal 
bestemme efter folketings-
valget. I menighedens 
fællesskab er vi hinandens 
venner på tværs af enhver 
tænkelig barriere som 
nationalitet og kultur, politiske 
skel og ethvert andet skel, der 
taler om dem og os. 
Det er smukt, og vi har brug 
for det – også i Sengeløse, 
hvor menighedens fællesskab 
indtil nu har eksisteret i ca. 
1000 år.  
God sommer 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 

 
Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.  

Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 
 

Art Brolægning 
 

v. Erik Wildenradt, 
Tlf.  26216025 

 

    wildenradt@msn.com 

Årets sogneudflugt har fun-
det sted onsdag den 29. maj 
2019. Vejret var med os, 
stemningen var god, sang-
glæden stor, og maden på 
Karrebæksminde Havn i Dit-
levsens Fiskerhus - som ses 
til venstre i billedet - var 
velsmagende, og der var ri-
geligt af den.  
 
Tilmeldingerne til udflugten 
har været omfattende. 
Desværre var der en del 
mennesker, som ikke fik 
plads, også selvom vi kørte 
af sted i en bus med plads til 
60. Så kære sengeløsere! 
Allerede nu henleder vi 
opmærksomheden på næste 
års udflugt, som finder sted 
onsdag den 27. maj 2020. 
Man kan allerede nu tilmelde 
sig hos undertegnede på tlf.: 
43 99 50 24 eller e-mail: 
LRAS@KM.DK. Til næste 
år skal vi til Kalundborg. 

Turbeskrivelse kommer først 
senere, men turene plejer jo 
at være gode. Så tilmeld jer 
blot allerede nu. Til 
højskoleeftermiddagen i april 
2020 kommer Brian Patrick 
McGuire, som er professor i 
historie – især middelalderhi-
storie. Brian P. McGuire bor 
selv i Kalundborg, han er en 
dygtig fortæller og vil derfor 
med engagement øse af sin 
store viden og indsigt og 
derved klæde os på til turen. 
Som noget nyt skal man ved 
tilmelding oplyse sit fulde 
navn, adresse og 
telefonnummer, så vi kan 
komme i kontakt med de 
tilmeldte i fald der skulle 
opstå ændringer. Vær 
opmærksom på, at man skal 
være mobil for at kunne 
deltage. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

En vidunderlige sogneudflugt 



Efter en dejlig sommerferie 
begynder et nyt hold 
minikonfirmander torsdag d. 
12. september kl. 14.00-
16.00. 
Minikonfirmandundervisnin
g er et frivilligt, folke-
kirkeligt tilbud om indle-
dende konfirmationsforbere-
delse. Undervisningen er 
gratis og løber over 11 
torsdage i efteråret. Alle 
elever i den kommende 3.a. 
er velkomne.  
 
Vi indleder med en festlig 
høstgudstjeneste og efterføl-
gende fest med hoppeborg, 
ansigtsmaling, musik og 
meget mere d. 8. september 
kl. 11.00, hvor hele familien 
er inviteret.  
Til minikonfirmand skal vi 
høre fortællinger fra 
Bibelen, lære kirken at 
kende, synge og bede 
fadervor. Vi skal lege, lave 
rollespil og en masse 
kreative ting. Vi skal spise 
boller og frugt og drikke 
saftevand. Vi skal også på 
udflugt til Roskilde Dom-
kirke. Vi skal stille en masse 
spørgsmål og have det sjovt 
og hyggeligt med hinanden.  
 
Hvis det lyder som noget for 
dit barn, så tilmeld dit barn 

allerede nu på kirkens hjem-
meside sengeloesekirke.dk 
ved at udfylde den digitale 
formular på forsiden – der er 
plads til alle :)  
Jeg glæder mig til hyggeligt 
samvær med jeres søde 
børn.  
 
Hvis I har spørgsmål til 
undervisningen, er I meget 
velkomne til at kontakte 
mig: e-mail: 
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk;  
tlf. 21370733  
 
Kirke- og kulturmedarbejder  

Maria Ditlev Rosenvinge 

Skal dit barn begynde i 3.a.? 
Så se med her! 
Minikonfirmandundervisning 
for elever i den kommende 3.a.  

 

Dialoggudstjeneste 
Søndag den 11. august kl. 10.00 holder vi endnu en dialog-
gudstjeneste i sognegården, Landsbygaden 68. 

Slå kryds i kalenderen 
 
4. september kl. 18.00: Onsdagsklub 
 
8. september kl. 11.00: Høstgudstjeneste med efterfølgende 
høstfest i præstegårdshaven med hoppeborg til børnene, bål 
og grill og ikke mindst Svend Hammels Jazzband. 
 
25. september kl. 14.00: Sæsonens første højskoleeftermid-
dag. Vi starter sæsonen med en lille andagt i kirken kl. 14.00. 
Foredragsholderen er Professor fra Syddansk Universitet 
Niels Christian Hvidt, som skal tale om mirakler. 
 
Meddelelser 
Fra mandag den 10. juni – mandag den 8. juli er præsten ikke 
tilstede i sognet. Embedet varetages af præsterne i Høje Taa-
strup Kirke. Præsterne kan kontaktes på tlf.: 40 43 43 93. På 
samme nummer kontaktes Høje Taastrup Kirkes kirkekontor 
vedrørende godkendelse af begravelsesanmodninger. 
Præstesekretær Sus la Cour kan kontaktes vedrørende atte-
ster, navneændringer med på e-mail: sull@km.dk 

Under den traditionelle søn-
dags gudstjeneste i kirken er 
der ikke tradition for, at me-
nighed og præst går i dialog 
med hinanden. Alene kirke-
rummets indretning gør det 
vanskeligt at have en dialog. 
For at give plads til dialogen 
er gudstjenesten den 11. au-
gust flyttet over i sognegår-
den. Her har menigheden 
mulighed for at gå i dialog 
med præsten om det, der si-
ges i gudstjenesten. Måske er 
der noget, man vil spørge 
om, eller noget man undrer 
sig over. Måske er der noget, 
man har oplevet, som man 
har lyst til at fortælle. I da-
gens evangelium siger Jesus: 
Tag jer i agt for de falske 
profeter, der kommer til jer i 
fåreklæder, men indeni er 
glubske ulve. 
Der findes altså sande og 
falske profeter, og det kan 
være vanskeligt at 
gennemskue, hvilken ånd 
mennesker er drevet af. En 
falsk profet, som har evnen 
til at få folk til at følge sig, 
kan drive et land og et folk 
ud over kanten og ned i 
afgrunden. Et kendt og 
iøjnefaldende eksempel er 
Hitler. Løfter om storhed, 
tryghed, arbejde og velstand 
fik mennesker under 2. 
verdenskrig til at følge ham, 
og det fik katastrofale 
konsekvenser. Det er ikke 
ligegyldigt, hvilken motiva-
tion eller ånd mennesker er 

drevet af. Både de sande og 
de falske profeter findes alle 
vegne indenfor kulturen, 
samfund og politik og 
religion. Men hvordan kan vi 
se forskel? Når vi træder ind i 
et hus, kan vi mærke, hvilken 
ånd som gør sig gældende 
her. Er det en imødekom-
mende og kærlig ånd? Eller 
er det en destruktiv og 
afstandtagende ånd? 

 

Dialog 
Trosfortælling 
Livsfortælling 

Kom og vær med og deltag i 
samtalen. Alle er velkomne. 
Man skal ikke være på en 
bestemt måde eller tro på en 
bestemt måde. Der er plads 
til os alle sammen. Både de 
af os: som tror på Gud, som 
tvivler, som måske tror på 
noget af det, men ikke det 
hele, som ikke tror, men 
måske godt kunne tænke sig 
at tro. I samtalerne må alt 
siges, men selvfølgelig i 
gensidig respekt. 
Jeg glæder mig til at se jer!  
 

Kirkebilen kører. 
Merry Lisbeth Rasmussen 
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