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GoCook på besøg 
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i kirken 

Torstholmvejen  
tørlægges? 

 
 
 
 
 
 

Og meget mere 

Foråret er kommet til byen og  
kalvene er kommet på græs. 

Med forsommerens 
begyndelse ankom-
mer også kogræsser-
nes otte kalve til 
Præstegårdsengen. 
De ankom Kristi 
Himmelfartsdag den 
5. maj. Også i år var 
mange medlemmer 
mødt op med børn 
eller børnebørn for 
at byde de nye dyr 
velkommen. Det er 
altid en dejlig dag. 

Menighedsrådet, vo-
res udlejer, har netop 
afsluttet et større 
oprydningsarbejde 
og en sikring af 
folks og fæs færden 
efter skaderne fra det 
meget voldsomme 
snefald i sidste 
weekend af novem-
ber samt den efter-
følgende storm.  
Flot arbejde. Tak for 
det. 

Glæden ved denne 
sæsons begyndelse 
er ellers blandet med 
stor ængstelse for 
foreningens skæbne 
i fremtiden.  
Høje Taastrup By-
råds nu vedtagne 
plejeplan for fred-
ningerne af Sengelø-
se- og Vasby Mose 
med tilliggende eng-
arealer gør det nær-
mest umuligt at dri-

ve en økonomisk 
bæredygtig, dyre-
venlig og naturple-
jende afgræsning af 
Præstegårdsengen.  
 
Men det er måske 
også meningen? 
 
Læs mere inde i bla-
det.  

Byfest ved gadekæret 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag den 4. juni 

Stort fremmøde til  
 
 
 
 
 
 
 
gymnastikopvisning 

Spillemandsmesse 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 19. juni 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Birthe Olesen,                                                2840 1130 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,                                            4371 3033 
 
Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Hans Juul-Olsen, Hultoften  8 ,                     2443 5020 
 

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,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Pensionistforening Sengeløse Pensionistfor -
ening afholder sommerudflugt tirsdag den 26-07 
kl. 9.30. Tilmelding 10 dage før. 
Til Miriam tlf. 2517-7718 eller Lonnie 2294-9140. 
God Sommer.  

Anderssons Anlæg, have og træfældning 
V/Rasmus Andersson 
Vi gør det hele grønnere for dig 
 

Vi udfører: Anlæg af bede, terrasser, stier, beplantning, 
beskæring, hækkeklipning, stubfræsning,rydning af grunde, 
risikovurdering, snerydning, gravearbejde. 
 
 

Ring for et uforpligtende tilbud.    Tlf.: 29894309 
mail:anderssonstraefaeldning@gmail.com  
Kirkestien 57, Sengeløse  





 



16 unge her fra Sengeløse er 
netop hjemvendt fra deres 
livs oplevelse: 4 døgns over-
levelsestur i Bosnien med 
intensiv high performance 
træning i bl.a. rappelling 42 
m lodret ned og white water 
rafting. De unge går i 6. klas-
se, og har det sidste års tid 
været med i projekt 
”Uddannelse Til Mig – frem-
tidens lederberedskab”. Pro-
jektet handler om at udvikle 
den unges egenomsorgsevne, 
træne effektivt samarbejde 
og teamledelse i praksis gen-
nem fem karakteropbyggen-
de outdoor moduler – kombi-

neret med 1½ times ugentlig 
lektietræning. Ikke lektieca-
fé, men træning, da der er 
disciplin og fokus ligesom 
enhver anden træningsaktivi-
tet. 
Siden sommerferien har de 

unge deltaget i lektietrænin-
gen og på fem ekspeditioner 
med i alt 20 døgn afviklet i 
skolernes hovedferieperio-
der: Først basistræning i na-
turen kombineret med red-
nings- og brandtjeneste hos 
Beredskabsstyrelsen. Der-
næst mindfulness på Anholt, 
vildmarks- og kanotur 500 
km oppe i Sverige samt alpin 
skitræning med randonée og 
snesko i de Østrigske alper – 
og nu altså Bosnien, som 
også bød på byg-selv bivuak, 
madlavning over bål, kort og 
kompaslære, paintball-kampe 
med teamledere i spidsen 

samt ilmarch med fuld op-
pakning op af et bjerg. Det 
var nogle trætte, men pave-
stolte og seje unger, som 
landede i Københavns luft-
havn om natten d. 8.maj. Og 
ja, alle overlevede! 

På alle modulerne deltager 
professionelle instruktører 
inkl. en jægersoldat, Emil på 
15 år som hjælpeinstruktør 
samt Mads Cronquist, der er 
projektleder. Desuden ind-
drages forskellige andre spe-
cialister som eks. brandfolk, 
en vildmarksguide og en park 
ranger, skiinstruktører og 
bjergklatrere. Konceptet er 
lavet af Oudoor Leadership 
Training Center (OLTC), 
som også er hovedsponsor 
med 250.000 kr. til projektet, 
ligesom andre lokale er-
hvervsdrivende har bakket 
projektet op sammen med 
kommunen, frivillige instruk-
tører, projektleders egen fa-
milie og lektietrænere, der 
alle har ydet en fantastisk 
indsats. 
  
Mads Cronquist, der selv har 
leveret ca. 1.000 frivillige 
arbejdstimer, fortæller at: 
”Pilotprojektet har været en 
kæmpe succes, også set med 
lærernes øjne. Træningsakti-

viteterne i naturen, lektietræ-
ningen og det faglige niveau 
i skolen hænger nemlig sam-
men, da det styrker evnen til 
at optage læring, opbygger 
selvtillid og modner den un-
ge til at klare sig selv og ville 
noget med livet. Det har vi 
bevist nu”. Derfor har kom-
munens UTA-udvalg også 
besluttet at støtte en videre-
udvikling og udvidelse af 
projektet med 255.000 kr.  
 
Næste skoleår vil der således 
være 2*12 deltagere fra hen-
holdsvis Sengeløse og nu 
også Charlotteskolens kom-
mende 6. klasse elever, hvor 
der bliver behov for endnu 
flere frivillige lektietrænere. 
Informationsmøder for foræl-
dre afvikles på skolerne i 
juni.  
Læs mere og se video om 
projektet på 
 www.uddannelsetilmig.dk. 
 

Mads Cronquist 

Overlevelsestur i Bosnien 

 

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 



Nu har Høje Taastrup Byråd 
vedtaget en plejeplan for fred-
ningen af Sengeløse- og Vasby 
Mose. Denne plejeplan er udfor-
met, så den indeholder et totalt 
forbud mod at fodre de dyr, som 
afgræsser de fredede enge. Hel-
ler ikke, hvis tørke eller over-
svømmelser gør det umuligt at 
finde føde på arealerne. Denne 
naturplejende afgræsning er 
ellers et af de vigtigste led i 
plejeplanen. Det skaber proble-
mer for kogræsserne på Præste-
gårdsengen, som altid har været 
tvunget til at fodre i somre, hvor 
hedebølger er faldet sammen 
med langvarige perioder med 
lidt eller slet ingen regn. Eksem-
pelvis var somrene 1982-83 -84 
og ikke mindst 1992 så tørre i 
højsomrene, at omfattende fod-
ring var bydende nødvendig for 
at holde dyrene uden at udsulte 
dem, hvilket naturligvis også er 
forbudt ifølge dyreværnsloven. I 
andre år har det været nødven-
digt med fodring i kortere perio-
der for at hjælpe dyrene over en 
ugunstig periode. Endvidere har 
vi gennem de sidste sæsoner 
efter råd fra professionelle 
kvægavlere givet en lille smule 
kraftfoder for at bedre sundhed, 
fedtmarmorering og tilvækst. 
Det var et godt råd, som har 
virket efter hensigten. Det må vi 
heler ikke mere. Som kogræs-
sernes repræsentant fandt jeg 
disse forbud både hysteriske og 

uacceptable. Jeg måtte altså 
have et møde med kommunens 
folk for at meddele dem min 
holdning. Adspurgt om årsager-
ne til disse voldsomme forrin-
gelser fik jeg at vide, at det foru-
rener Vasby Mose, da de otte 
kalve på hele 12 tdl. tilfører 
engen gødning, der ikke kom-
mer fra selvsamme eng. I mine 
ører lyder det aldeles urimeligt. 
Jeg spurgte også kommunens 
folk, hvad de forstillede sig, at 
vi skulle gøre i tilfælde af flere 
ugers tørke. Svaret var, at vi 
skulle fjerne nogle eller alle dyr 
fra engen. Så kunne vi jo prøve 
at finde anden græsning, sælge 
dem til andre kvægholdere eller 
slagte dem. Jeg måtte meddele 
dem, at det var uacceptabelt, og 
at jeg måtte tale med bestyrelsen 
i foreningen. De bakkede op om 
min afvisning af de ændrede og 
forringede driftsbestemmelser. 
Der var også enighed om, at 
ifald kommunens folk fastholdt 
deres forbud måtte vi indkalde 
en ekstraordinær generalforsam-
ling for at orientere medlemmer-
ne og muligvis nedlægge for-
eningen. Det blev meddelt kom-
munens repræsentant. De bad 
om et nyt møde. Det foregik 
stående midt på Præstegårdsen-
gen. I mødet deltog Jens Bertel-
sen fra ejerne, nemlig menig-
hedsrådet. Kommunen mødte 
med Miljøchefen Arne Schøller 
Larsen, sagsbehandler Henriette 

Vogt og deres jurist, som kaldte 
sig Christina. Fra kogræsserne 
mødte min kone Lise og jeg. 
Som støtte havde vi havde til 
lejligheden indbudt vores med-
lem John Bilenborg, som jo 
kendte sagen fra Byrådet. Det 
varede en god times tid. Vi fast-
holdt vores standpunkter. Efter 
en time fik vi et mundtligt til-
sagn om, at vi efter orientering 
til kommunen kan gennemføre 
en nødfodring i tilfælde af tørke 
i sæsonen 2016. Om forbuddet 
mod fodring fastholdes for 2017 
og videre frem står i skrivende 
stund hen i det uvisse. Bliver det 
sådan, er det min tro, at med-
lemmerne nedlægger forenin-
gen. 
  Det er beskæmmende, at vi, 
kogræssere på Præstegårdsen-
gen, måske skal chikaneres ud 

af vores tilholdssted og til at 
nedlægge vores forening, som 
med sine 35 år er Danmarks 
ældste kogræsserforening. Med-
lemmerne har nu gennem de 35 
år vist, at de magter at gennem-
føre en succesfuld naturplejende 
afgræsning på et forsvarligt 
grundlag. 
 Det er både trist ærgerligt for 
foreningens medlemmer, menig-
hedsrådet og alle de folk, som 
nyder det skønne syn af kalvene 
på Præstegårdsmarken. 
  Skulle nogen have lyst til at 
blive medlem af kogræsserne, 
har vi i skrivende stund to ledige 
pladser. Man kan henvende sig 
til mig på 30 667757. 

  Niels E. Larsen 
Formand for kogræsserne i 

Sengeløse.       

Kogræsserne i vanskeligheder 



 

Som vore læsere sikkert husker, skrev vi i februar til Borg-
mesteren, om de mange vandproblemer, vi har i Sengeløse. 
Vi fik svar måneden efter, og Borgmesteren lovede, at der 
blev "Taget hånd" om problemerne.  
I sidste uge besigtigede byrådet, ved den årlige vejeftersyn, 
det sted på Torstholmvej. hvor der hver vinter står vand på 
kørebanen. 
Det skyldes faktisk, at der er blevet tilført jord på markerne, 
således at de er kommet til at ligge højere end vejen. Det kan 
normalt klares med dræning, men det kan være besværligt at 
få gennemført. Så byrådet besluttede, at der bliver lagt et lag 
asfalt på vejen, så den kommer op i niveau. Det skulle gerne 
løse problemet her, så håber vi de øvrige steder også huskes. 

John Bilenberg 

Oprykkerne fra sidste år fik en andenplads i Badminton 
4+4 Serie 5-puljen (slået på målstregen af Brøndby...) og 
var derfor igen i år inviteret med til DGI's Landsmester-
skaber for motionister, som afholdtes i Vejle. 
Vi pakkede på ny to biler til bristepunktet med glade bad-
mintonspillere, proviant, luftmadrasser og festtøj og drog 
fra Sengeløse 06.30 lørdag d. 9. april. Vi skulle spille 24 
kampe over to dage, og så var der selvfølgelig fest lørdag 
aften, hvor vi fik slidt på danseskoene og gjort os trætte til 
dagen derpå, hvor første kamp startede kl. 08.00.  
Vi solede os i at blive kaldt "Sengeløse 1" hele weeken-
den.  Gitte og Ole blev nomineret til en fair play-pris, og 
Mette blev fødselsdagsfejret til den store guldmedalje, 
som holdet altså ikke vandt. Vi var oppe mod superstærke 
modstandere, vandt 5 kampe og endte som nummer 4 i 
puljen. På 4 hold. Sjovt er det. Kampene afvikles meget 
professionelt.  
Der er god stemning over hele linjen, men mon ikke vores 
modstandere egentlig var fra Serie 1 eller 2? 
 

Lisette Rungsøe 

Sengeløse til Landsmesterskaber i 
badminton 

Billedet blev taget af en på maven liggende modstander fra 
vores venneklub, Vallensbæk. På billedet: Bagerst Johnny 
Kongsbøg, Mette Starup, Lisette Rungsøe, vores holdleder 
Gitte Sandstrøm, Jess Heidemann, forrest Nete Koch, Ole 
Petersen, Frank P og René Andersen. 

Vand i Sengeløse 



 

Vi var bare helt oppe at køre 
af adrenalin lige fra foræl-
drene begyndte at træde ind 
ad døren med forventnings-
fulde børn og bedsteforældre 
og til flere timer efter, at 
arrangementet var slut! 
Vidunderlig fornemmelse, 
når så mange instruktører, 
sportsudøvere og frivillige 
har knoklet så længe for at få 
det hele til at spille sammen, 
og så opleve, at det hele går 
op i en større helhed! 
  
Igen i år var fanerne blank-
pudsede og frisurerne sat, 
fordi den store dag var op-
rundet, hvor alle aldre skulle 
vise alle os Sengeløsere, 
hvad de havde gået og træ-
net på hele vinteren - og 
hvor var vi spændte! Og det 
var helt fantastisk: Først 
startede de små ud med de-
res flotte opvisninger - både 
med mor og far, men også 
alene på gulvet. Skønt at se 
de små tumle og hygge sig 
på banen - næsten helt uden 
at være generte - det var 
særlig festligt i år med store 
balloner og flotte kostumer. 
Bagefter var der flere ind-
slag med rullepigerne og 
endda solooptræden. Det var 
tydeligt at se, at der det se-
neste år er kommet mere 
professionalisme over rulle-
skøjtepigerne, og dermed 
mere variation og ynde som 
følge. Derfor var det også 
helt fortjent, at Ejnar Giver-
sens Lederpokal gik til Janne 
Krogsbøll, som har været én 

af de to utroligt dedikerede 
instruktører i denne sæson. 
Janne er fantastisk engageret 
og stiller altid op med et 
smil - uanset om det handler 
om hendes egne hold, eller 
om det gælder diverse arran-
gementer, bestyrelsen beder 
om hendes hjælp til! 
  
En anden eftertragtet pokal, 
Else og Holgers Ærespokal 
gik til 12 årige Maja Molle-
rup, som har spillet badmin-
ton i et par sæsoner. Maja 

fik pokalen, fordi hun enga-
gerer sig i træningen, er en 
humørbombe, lytter til in-
struktørens guldkorn, er en 
god kammerat og gerne 
hjælper de yngre spillere. 
Desværre var der ingen bad-
mintonopvisning på dagen, 
men vi har i bestyrelsen for 
Sengeløse Idræt udfordret 
badminton-instruktøren på, 

at det må de sørge for er på 
programmet til Sengeløse 
Opvisningen 2017! Og in-
struktøren så ikke ud til at 
ville lade den mulighed gå 
ram forbi. Vi glæder os alle-
rede til, hvad der mon kan 
komme ud af det! 
  
I flere år har vi gerne ville 
have seniorerne til at vise os, 
hvad de kan med gymnastik-
ken. I år tog de os simpelt-
hen på ordet, og stillede op 
med to hold - både et rent 

gymnastikhold med 35 del-
tagere (hvoraf de ældste var 
88 og 90 år) og et stavgangs-
hold! Og jeg må da nok sige, 
at de indtog hele idrætshal-
len og vakte stor jubel med 
deres flotte og overraskende 
opvisning. Jeg stod selv på 
et tidspunkt under stav-
gangsopvisningen og kigge-
de efter nogle børn, da jeg 

for sammen - for alle senio-
rerne 'tabte' deres stave syn-
kront, og det gav et kæmpe 
sæt i alle i hele hallen - fed 
effekt! 
 Og lige pludselig var der de 
rappeste Hip Hop piger på 
gulvet - rigtig søde og seje 
var de at se på - og med god 
rytme! Men de har også haft 
en kanon instruktør hele 
sæsonen - Josefine - som har 
været Danmarksmester i Hip 
Hop. Hun indtog sammen 
med sin dansepartner hele 
det store gulv og lavede et 
forrygende, festligt og med-
rivende show, der tog pusten 
fra os alle. Super flot og 
sjovt! 

Velbesøgt og vellykket Sengeløse Opvisning 2016! 



Og så er der jo lige det der 
med, at Opvisningen gerne 
skulle skæppe lidt i Sengelø-
se Idræts slukne kasse. Ud-
over, at det er vigtigt for os 
at udbyde mange forskellige 
idrætsgrene (håndbold, hock-
ey, gymnastik, badminton 
etc.), og kunne tilbyde velud-
dannede instruktører (og 
gerne hjælpeinstruktører), og 
sikre at børn og voksne kom-
mer med til turneringer og 
konkurrencer, så har vi også 
udgifter til materiel - eks. 
koster et par rulleskøjter 
2000 kr. - og vi skal altså 
bruge 20 par hvert år i et 
pænt udvalg af størrelser. En 
trampolin koster min. 15.000 
kr., og en springbane/airtrack 
op mod 45.000 kr,, så der 
skal mange kontingenter á 
500-800 kr. til, for at vi får 
dækket de helt basale udgif-
ter. Derfor er det vigtigt, at 
pengene sidder lidt løst på de 

besøgene til årets Sengeløse 
Opvisning - og det gjorde de 
- og mange mange tak for 
det! 
 Udover at der var mange 

besøgene i år (og flere end 
sidste år), så var der flere af 
vores varer, der nåede at bli-
ve udsolgt i madboden. Som 
noget nyt kunne man donere 
5 kr., der gik ubeskåret til 
idrætten (ingen af de frivilli-
ge får nemlig løn). Det var 
det store sponsorshow! For 
hver 5'er, der landene i de 
store glasmontre, ville ét af 
børnene vise et spring for os 
alle sammen! Vi synes nem-
lig, at vores børn og unge er 
så fantastisk dygtige, så de 
skulle have mulighed for at 
vise mor og far og hele Sen-
geløse endnu en gang, hvad 
de formår! 
Og tænk engang - over 1000 
kr. kom i montrene, så der 
skulle godt nok både laves 
kolbøtter, springes og laves 
vejrmøller i stor stil - og alle 
i hele hallen talte med i kor - 
hvor var det dejligt med den 
opbakning - det var helt, så 
det gav gåsehud! Tusind tak! 
 Og så lige inden det store 
sponsershow gik i gang, bad 
Ole Holm, på vegne af Sen-
geløse Badminton og Tennis 
Klub om mikrofonen. Det er 
nemlig sådan, at foreningen 
om nogle år har glæde af de 
unge badmintonaspiranter, vi 
udklækker, så derfor ville de 
gerne donere 10 spring - til 
1000 kr. stykket! - det var en 
flot afslutning på vores spon-
sorshow. Vi takker mange 
gange! 
 Herefter viste alle springhol-
dene, hvad de har lært i sæ-
sonens løb, og til sidst blev 
der heppet på instruktøren for 
Springmix (drenge og piger) 
Anders, som selv er en aktiv 
og formidabel springatlet. 

Hans instruktørkollegaer og 
venner blev ved at heppe på 
ham, ja de ville ikke stoppe, 
så Anders til sidst måtte give 
efter og lave nogle fænome-
nale spring, der fik de fleste 
af os til at føle os lidt stolte 

over vores ophav. Ikke noget 
at sige til, at vi udklækker 
mange glade og dygtige 
gymnaster i Sengeløse, når vi 
har sådanne forbilleder! 
 Selv om vi ikke har gjort 
regnskabet op for opvisnin-

gen endnu, så var det en stor 
succes - både på den sportsli-
ge såvel som på den økono-
miske front - vi håber at se 
jer igen til næste år - enten 
som deltagere eller som pub-
likum! 

 - Og husk, vi mangler næ-
sten altid instruktører, så 
kontakt os, hvis du har lysten 
- så plejer vi at finde ud af 
resten : 

 Helle Breinholt 
Foto: Jørn Jordan-Knudsen m.fl.  

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 



Siden landbruget for ca. 6000 
år endelig nåede Danmark, har 
også vores egn været hjemsted 
for fastboende mennesker. Fra 
kysterne søgte folk ind i landet 
langs vandløbene Store Vejlå, 
Spangå, Hove Å og Dybendal 
Grøft. De bosatte sig på steder, 
der lå ved rindendende vand 
og på forholdsvis lette jorder. 
De var nemmere at bearbejde 
med gravestokke, og den gam-
le mørke urskov var ikke helt 
så vanskelig af fælde. Disse 
områder lå næsten alle tæt ved 
den gamle israndslinie. I dette 
tidsafsnit blev klimaet også 
lidt mildere, og en landhæv-
ning tvang kysterne tilbage. 
Ved Køge Bugt begyndte en 
udtørring af den fjord, der gik 
fra Ishøj- og Vallensbæk 
Strand og næsten til Alberts-
lund og Taastrup. Fjorden er i 
dag de sidste ca. 4 km. af Store 
Vejlås løb. Strandene sandede 
til og Roskilde Fjord blev 
smallere. 
  Det første landbrug var et 
meget enkelt svedjebrug. De 
havde ikke rigtige marker, men 
kun små bede, som lå indheg-
nede lige ved beboelseshusene. 
Fremgangsmåden var at fælde 

et par hundrede kvadratmeter 
skov. Dernæst afbrændte de 
området og bearbejdede jorden 
med gravestokke eller hakker. 
Når arealet var renset for sten 
og fejet for luget ukrudt, blev 
det tilsået med hvede eller byg. 
Kornet blev høstet med et segl 
af flint. Forsøg har vist, at hvis 
man undlader afbrændingen, 
kan kornet ikke spire. Disse 
forsøg viste også, at høstudbyt-
tet var på 7 fold. Det vil sige, 
at hvis man såede et kilo, kun-
ne man høste syv kilo. Herfra 
skulle man tage et kilo til næ-
ste års udsæd. Resten kunne 
man bruge til grød eller brød. 
Kun syv fold i udbytte lyder i 
dag som meget lidt. Det var 
det dog ikke - historisk set. 
Stenalderbonden nåede kun de 
syv fold, første gang han hø-
stede på bedet. Anden og må-
ske tredje gang faldt udbyttet 
straks til 3-5 fold. Det skyldtes 
afbrændingen af jorden før 
første såning. Den fjernede så 
mange konkurrenter og frigav 
så mange mineraler, at man 
nåede de syv fold. Der skulle 
gå hele 5700 år, før man i 
1700-tallets landbrug med de 
nye gødningsmetoder og nye 

bedre kornsorter kunne nå og 
overgå de syv fold. 
  Stenalderbonden inddrog 
hvert år nye bede til sit land-
brug. Nogle af de gamle bede 
blev brugt til græsning for de 
okser, svin og får, de holdt 
som husdyr. På andre hvilende 
bede høstede de vinterfoder til 
dyrene. Man måtte dog stadig 
supplere med grene fra skoven. 
For hver generation voksede 
landsbyens landbrugsareal. I 
samme takt steg befolknings-
tallet. Jagt, fiskeri og indsam-
ling af bær, frugt, nødder og 
æg skaffede dog stadig hoved-
parten af maden. Således for-
løb de første ca. 500 år af Bon-
destenalderen. Disse samfund 
generede ikke overskud til at 
opføre blivende monumenter. 
  Det ændrede sig meget hur-
tigt for ca. 5500 år siden. Ny 
teknologi og forbedrede dyrk-
ningsmetoder medførte en stor 
stigning i udbyttet. Plovens 
meget enkle forgænger, arden, 
var kommet til Danmark. Den 
har ikke et muldfjeld til at 
vende jorden. Arden er i al sin 
enkelhed en kraftig stok mon-
teret med et styrehåndtag og 
træktøj. Med trækdyr for-
spændt trækkes den skråt bag-
udhældende stoks ende gen-
nem de øverste 5-10 cm. Jord, 
som derved løsnes. Efter ad-
skillige ture over arealet både 
på kryds og på tværs, kan man 
med en gren eller riskost feje 
det meste af det etårige ukrudt 
væk. Det muliggjorde, at sten-
alderbonden kunne gå fra at 
dyrke små bede til at anlægge 
hele marker i sin drift. 
  Det øgede produktionen, og 
nu blev de små samfund så 
stærke, at de fik overskud til at 
opføre varige monumenter. 
Gennem de næste godt 500 år 

blev der opført i tusindevis af 
runddysser, langdysser, helle-
kister og jættestuer. Vores egn 
blev et af landets bedst forsy-
nede områder med flotte sten-
aldermonumenter. Der er også 
fundet flere helligkilder og 
offerpladser i vores område. 
Ved Godsbanegården syd for 
Høje Taastrup har man fundet 
to. Dyssekilden nordøst for 
Vridsløsemagle var dengang 
også en helligkilde, hvor man 
ofrede keramik, flintsager, 
knogler og bark. 
  Der var fire bopladser i Sen-
geløse Sogn. Den ene lå ved 
Dybendal lige syd for Snubbe-
korsvej. To andre lå lige syd 
for Sengeløse By. Den sidste 
lå lige syd for Vridsløsemagle. 
Vi må antage, at den var den 
største og stærkeste, da bebo-
erne derfra opførte to stendys-
ser. Der var mindst 12 andre 
beboelser i Høje Taastrup 
Kommune og mange af dem 
med Stendysser. Områderne 
omkring Reerslev, Balders-
brønde og Kallerup var de 
tættest befolkede. Disse men-
nesker opførte massevis af 
stendysser og toppræstationer-
ne blev en hellekiste og en 
jættestue. De to sidstnævnte 
blev i århundreder brugt som 
begravelseskamre. Det foregik 
tilsyneladende uden nogen 
form for hverken veneration 
eller sentamentalitet. De rage-
de ganske enkelt de jordiske 
rester af forfædrene over i en 
bunke i et hjørne og gravlagde 
derefter den nys hedengangne. 
Eller var de levende måske så 
bange for at opholde sig i 
gravkamrene, at de kun turde 
være der i et ganske lille øje-
blik. 

Sengeløse Gammelt Nyt 6 
Bondestenalderen i Danmark fra 4000-1800 f.v.t. 



Besøg på Sengeløse Plejecenter 
Unge elever fra Sosu-skolen lærte beboerne at danse 
siddende. 

Plejecenteret havde forleden besøg af 28 danseglade elever 
fra Sosu-skolen, hvor de som kommende social- og sundheds-
hjælpere også lærer, hvordan man kan lærer noget om ældre-
dans. Dette omfatter også, at man også kan danse siddende på 
en stol, således at et bevægelseshandicap ikke er en hindring 
for at bevæge sig til musik. 
Med sig havde elever deres danselærer, og sammen viste de 
hvordan man kan lave siddende dans og ældredans i forskelli-
ge former. Vi havde besøg af 28 danseglade elever fra Sosu- 
skolen. 
Som et ekstra indslag, viste de unge også, hvordan de danser, 
når de er til fest og i byen. Det morede beboerne at se, og gav 
dem rigtigt noget at snakke om.  
Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, de unge blev taget 
godt imod af alle, slutter social- og sundhedhjælper Inis 
Schandorf Johansen fra Sengeløse Plejecenter sin omtale af 
besøget. 

  Alle disse mange og prægti-
ge stenaldermonumenter på 
vores egn er nu væk. Ikke 
nogen nok så lille stendysse 
overlevede 17- og 1800-
tallenes efterspørgsel på kam-
pesten til den nye Roskildevej 
i 1770, jernbanen fra Køben-
havn til Roskilde 1847 og til 
fundamenter til de nyrige 
bønders ombygning af deres 
gårde i 1800-tallet. Men før vi 
mistede dem for altid, nåede 
kloge og dygtige folk at regi-
strere dem alle, opmåle man-
ge og tegne de flotteste. Hav-
de vi stadig haft disse arkæo-
logiske pragtstykker, ville vi 
bo midt i et område med 
kæmpestore oldtidsmonumen-
ter, som ville være i eliteklas-
sen for perioden og måske 
endda optræde på FN`s liste 
fra Unesco over umistelige 
kulturskatte. Således skulle 
det ikke være. Vi må forsøge 
at trøste os med de gamle vise 
ord: ”Evigt ejes kun det tab-
te!” 
 Hele dette fantastiske bygge-
arbejde med anlæg af disse 
tusindevis af stendysser, hel-
lekister og jættestuer foregik 
sideløbende med hverdagens 
enorme slid med at dyrke den 
indvundne jord, fælde ursko-
ven, fjerne stødene og rydde 

de nye marker for sten. En 
imponerende indsats. 
  Men for knap 5000 år siden 
faldt byggeaktiviteten brat, og 
op mod en tredjedel af bo-
pladserne blev opgivet. Kort 
derefter ændredes keramik-
ken, og ligbrænding begyndte 
at brede sig. Vores meget 
dygtige arkæologer har natur-
ligvis undret sig over dette. 
Meget begavet har de gættet 
på, at landet måtte være blevet 
ramt af en meget alvorlig 
epidemisk sygdom, og at an-
dre folkeslag indvandrede i 
Danmark. Egentlige beviser 
har dog manglet. Men med 
hjælp fra den nyeste teknologi 
DNA-forskningen er beviser-
ne nu fremskaffet. Landet var 
blevet ramt af Den Sorte Død, 
og den kender vi jo kun al for 
godt, da den i årene 1347-
1352 rasede i Europa og bort-
rev mellem en tredjedel og 
halvdelen af befolkningerne. 
Vi må tro, at byldepesten 
gjorde det samme for knap 
5000 år siden. Et andet folk 
indvandrede i landet og blev 
blandet med de overlevende 
fra pestens raseren. Men der-
om næste gang. 

 
Niels E. Larsen 

 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 

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

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 



 

Farmor  fortæller 
godnathistorie :  
om alliken 

Hej med dig!  
Kan du huske, at jeg fortalte dig om den fugl, vi kalder ska-
den? 
Jeg fortalte dig, at den er en klog og opmærksom fugl. 
Den har en slags ”fætter”, der hedder alliken.  Den er lidt 
mindre end skaden, og dens farver er i grå og sort.  Den går 
lidt mere opret end skaden, lige som om den er lidt vigtig! 
Da jeg var lille, var vi en masse børn, der legede sammen på 
vores vej. Vejen var blind, og det var ganske fredeligt den-
gang, for der var næsten ingen biler. Næsten ingen menne-
sker havde penge til en bil – nej, vi cyklede alle sammen! 
Én dreng fik altid en masse nysgerrige mennesker omkring 
sig, for på hans skulder sad der en allike – spil levende. Han 
havde trænet den og fodret den fra den var lille, den var 
nemlig faldet ud af reden som stor unge. 
Den kunne gøre kunster, kan du tro. Hvis han smed et styk-
ke brød op i luften, ja, så fløj den op og greb brødet i næbbet 
og vendte tilbage til hans skulder, hvor den så holdt fast med 
den ene klo, mens den med velbehag spiste maden!  
Som voksen så jeg noget forbløffende. Der, hvor jeg arbej-
dede, havde et allikepar besluttet sig for at bygge rede inde i 
tagets udluftningsrør. Rørene var ikke ret store, og jeg stod 
og holdt øje med, hvordan de kom hjem til hullet med små 
grene. Grenene var større end hullet. Først prøvede de – men 
den gik ikke, for grenene sad på tværs i deres næb!  Og dog. 
Det kunne de godt alligevel. Jeg så dem sætte sig på tagryg-
gen – og forsigtigt fik de vendt pinden eller grenen om, så 
den stak ud af næbbet – næsten lige som en cigaret sidder 
hos nogen mennesker! Så fløj de hen til hullet igen, og nu 
kunne grenen fint komme ind, hvor der skulle bygges rede! 
Det var da klogt – synes du ikke?  
Kan du nu sove rigtig godt og måske drømme om kloge fug-
le! 

Godnat fra Farmor 

"GoCook - Mobilen  
på besøg i Sengeløse.” 
Dagli´Brugsen Sengeløse havde Pinselørdag besøg af "GoCook - 
Mobilen on tour" i samarbejde med Spejderne i Sengeløse.                          
af Bent Christiansen 

 
Når "GoCook on tour" ruller ud, er formålet at inspirere børn 
og unge til at lave mad.Det er Coop’s mission at skabe den før-
ste generation af børn og unge, som er bedre til at lave mad end 
deres forældre! Børn fra de lokale spejdere laver mad sammen 
med børn fra Sengeløse og serverer det for nysgerrige kunder 
og forbipasserende. Madlavningen sker under vejledning af tre 
af Coop’s frivillige mad-formidlere. GoCook – mobilen vil 
mange sikkert allerede kende til fra TV2-programmerne ”Gorm 
og 100% din ret”, hvor kokken Gorm kører rundt i landet og 
sammen med de lokale børn og ung udvikler nye spændende 
opskrifter med mad, som alle børnene kan lide.  Der sker hele 
tiden en masse forskelligt i GoCook: Man udgiver bøger, sen-
der Gorm på tour, laver tv-programmer, deltager på festivaler, 
afholder store konkurrencer og meget mere. Læs mere på 
www.cocook.dk , som er en rigtig flot hjemmeside.  

 

Lavlund  
Brolægning Aps 

 
_____________________________________________________________________ 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Tåstrup Vænge 39 

2630 Tåstrup 
cvr. nr. 30 08 29 23 

Mob. tlf.  51 70 69 27 
mlh@lavlund-consulting.dk 
www.lavlund-consulting.dk 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Trinitatis 
22. maj kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 28, 16-
20 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
1. søndag efter trinitatis 
29. maj kl. 10.00 
Lukasevangeliet 12, 13-21 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Grundlovsdag 
5. juni kl. 10.00 
Lukasevangeliet 14, 25-35 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Brunch. Kirkebilen kører 
 
3. søndag efter trinitatis 
12. juni kl. 11.30 
Lukasevangeliet 15, 11-32 
Thomas Laurberg Vedel 
 
4. søndag efter trinitatis 
19. juni kl. 14.00 
Matthæusevangeliet 5, 43-48 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Spillemandsmesse med Jysk 
på næsen. 
Kirkebilen kører. 
Efterfølgende traktement i 
sognegården 
 
5.søndag efter trinitatis 
26. juni kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 16, 13-
26 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
 
Gudstjenester på  
Sengeløse Plejehjem 
Onsdag den 15. juni kl. 
13.00 
 
Andagter på 
Bostedet Holme 
Torsdag den 26. maj kl. 
13.30 
Torsdag den 16. juni kl. 
13.30 
 
 
Kirkebilen bestilles hos 
sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen senest dagen 
før på telefon 43 99 50 24 

 

Kristendom og neutralitet 
I Sengeløse Kirke er der Be-
dedag og Kristi Himmelfarts-
dag blevet konfirmeret 29 
unge mennesker. Her bekræf-
tede de unge, at de fortsat står 
inde for deres dåb, og at de 
dermed ønsker at være til i 
verden som kristne med en 
kristen livstydning. Så er det 
ikke lige meget, hvordan man 
er til som menneske i verden. 
Der er udfordringer forbundet 
med at være kristen. De kom-
mer her: 
 
I dåben bekender man kulør 
Neutralitet – altså dette ikke at 
tage stilling går rigtig dårligt i 
spænd med kristendom. Et 
sted i Bibelen står der nemlig 
sådan her: Men nu, da du er 
lunken og hverken varm eller 
kold, vil jeg udspy dig af min 
mund. 
Et menneske, som hverken vil 
være det ene eller det andet, 
som ikke vil tage stilling, som 
ikke vil lade sig forme, som 
ikke vil mene noget, tro noget, 
håbe noget, og som derfor er 
formløst, og retningsløst og 
tilmed værdiløst, som ikke 
kan skelne imellem godt og 
ondt, som tror, at alting kan 
være lige fedt og derfor i ste-
det bliver ligegyldigt, er et 
menneske, man ikke kan sætte 
sin lid til. Sådan et menneske 
ønsker jeg af hele min sjæl og 
af hele mit sind ikke at være. 
Og det gør konfirmanderne 
heller ikke. For de og deres 
forældre har allerede valgt at 
tage stilling ved først at lade 
sig døbe og dernæst ved at 
konfirmere, at de fortsat øn-
sker at stå inde for det kristne 
budskab om tro, håb og kær-
lighed og opstandelse fra de 
døde til det evige liv i Paradis. 
Udfordringen for enhver kri-
sten handler om at bekende 
kulør og træde frem i verden, 
som dem vi er blevet i kraft af 
dåben og konfirmationen. 
Lige så lidt som vi ikke kan 
være ingenting ved at være 
formløse, kan vi heller ikke 
være det hele på en gang. Vi 
kan ikke både være buddhi-
ster, muslimer, kristne og 
hinduer på én gang. Vi er 
kristne, fordi vi er døbt og 
konfirmeret og går i kirke. Og 
vi skal være stolte af det. 
 
Pligten til at være anderle-
des 
Den egentlige udfordring be-
står nu i, at hvis det skal bety-
de noget at være kristen – og 
det skal det jo, for det er jo 
ikke pjat at være et troende 

menneske, der har valgt at 
invitere Gud indenfor i sit liv 
– ja, så har vi i kraft af dåben 
pligt til at være anderledes. 
Nu handler livet ikke længere 
kun om, hvad vi har lyst til – 
men også om, at der er noget, 
vi skylder at gøre. Og det er: 
Vi skal øve os i at finde modet 
frem til at gå ud i det små og 
ændre på verden, og vi skal 
gøre det uden vold.  Og vi kan 
kun gøre det ved at være an-
derledes end verden. Og det er 
udfordringen. Ikke anderledes 
i poppet forstand, hvor det 
handler om de overfladiske 
ting i tilværelsen. Men ander-
ledes i kristen forstand. 
 
Kristen i en globaliseret 
verden 
Konfirmanderne er den nye 
generation af kristne, der skal 
tage over efter deres forældre 
og alle os andre. Det er dem, 
der skal være jordens salt og 
verdens lys, som Jesus siger i 
Bjergprædiken. Nu er det op 
til dem at gøre verden til et 
bedre sted at være. Det har 
verden brug for. Det har men-
nesker brug for. Og det, de 
finder ud af at gøre for ver-
den, skal altid være i lyset af 
det største i kristendommen, 
som er kærligheden! Du skal 
elske. Du SKAL elske! Ikke 
kun hvis du har lyst. Nej du 
skal. På den måde skal de 
være anderledes, ligesom en-
hver kristen skal være ander-
ledes. Konfirmander har fået 
at vide, at de skal elske Gud, 
de skal elske verden og natu-
ren, de skal elske deres med-
mennesker, ikke kun deres 
venner, men også deres fjen-
der, og de skal elske sig selv. 
De skal være jordens salt og 
verdens lys i en globaliseret 
verden, der ikke tager specielt 
meget hensyn til menneskers 
basale behov for vand og 
brød, for nærhed, kærlighed, 
venskab og fællesskab. 
 
En uretfærdig fordeling 
Vores forfædre og os, der er 
voksne i dag, overlader kon-
firmanderne en verden, som 
både er på godt og ondt. Vi 
har gjort nogen gode ting ved 
verden, men vi har også gjort 
nogle onde ting. 
Det bliver mere og mere tyde-
ligt, at vi i vores del af verden 
driver rovdrift på hele den 
øvrige menneskehed. Vi kræ-
ver hele tiden mere og mere 
vækst. Vi vil hele tiden have 
en højere levestandard, vi vil 
have mere luksus og flere 

forbrugsgoder. Vi har gjort 
verden til en forretning, hvor 
det handler om hele tiden at 
være på jagt efter at tjene flere 
og flere penge. Vi overforbru-
ger jordens ressourcer, vi for-
urener jord, vand og luft, og 
hele Guds skaberværk, og vi 
tjener en gennemsnitsløn, alt 
sammen ti eller hundrede gan-
ge mere end den øvrige del af 
verden. Det er dybt uretfær-
digt, at størstedelen af verdens 
rigdom er samlet her hos os i 
vores del af verden samtidig 
med, at børn og voksne i an-
dre dele af verden lever under 
nedværdigende forhold og dør 
af sult. Og det er dybt betæn-
keligt, at vi ikke kan finde ud 
af at stoppe med at misbruge 
og overforbruge jordens res-
sourcer. Og det værste af det 
hele er, at bag dette misbrug 
ligger et menneskesyn, som er 
råt og brutalt og fuldstændig 
ligeglad med det andet men-
neskes lidelser og nedværdi-

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Eller efter aftale 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, kl. 
8 – 16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: grermiesengeloe-
se@gmail.com  
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 21 18 50 26 
Træffes i sognegården  
onsdag. 
 
Formand for menigheds- 
rådet 
Hanne-Lise Hansen 
Tlf.: 43 71 71 66 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Rasmus-
sen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 



gelser. Der er brug for dybt-
gående ændringer. 
 
Når dåben tages alvorligt 
Verden venter ikke på men-
nesker, der bare er døbte. 
Den venter på mennesker, 
der tager deres dåb og konfir-
mation alvorligt og gør det, 
som Gud har kaldet os til i 
dåben. Ja, for det er det, det 
betyder – at vi i dåben er 
kaldet til at være jordens salt 
og verdens lys. Det vil sige, 
at det er konfirmandernes 
opgave at arbejde for at fri-
gøre alt det, der er ufrit; at 
helbrede misbrug og alt det 
syge i samfundet; at overvin-
de kommunikationsvanske-
ligheder imellem mennesker; 
at uskadeliggøre forurening 
og gift; at menneskeliggøre 
nedværdigende og uretfærdi-
ge forhold. Den slags salt og 
lys venter verden på, og det 
opstår der, hvor dåben tages 
alvorligt. Det er i den for-
stand, at konfirmanderne og 
alle vi andre kristne har pligt 
til at være anderledes. 
 
Dåbens befaling 
Måske er der nogen, der kan 
huske, hvad Kristus siger i 
dåbsbefalingen? Han siger: 
Mig er givet al magt i himlen 
og på jorden. Gå derfor hen 
og gør alle folkeslag til mine 
disciple, idet I døber dem i 
Faderens, og Sønnens og 
Helligåndens navn, og idet I 
lærer dem at holde alt det, 
som jeg har befalet jer. Og 
se, jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende. 
 De ord, der her siges til os, 
betyder noget i retning af: 
hvis dåben og konfirmatio-
nen ikke skal blive en tom og 
mekanisk ceremoni uden 
betydning, skal vi øve os i at 
være mennesker på en måde, 
hvor vi gør en forskel ved at 
være jordens salt og verdens 
lys – altså gør alt det, som 
Kristus har befalet os at hol-
de i dåbsbefalingen. Og det 
gør vi ved at være anderle-
des. Anderledes på den måde 
hvor vi ikke konstant higer 
efter det samme som verden: 
mere vækst, mere rigdom, 
flere forbrugsgoder og i den-

ne higen bliver vi lige som 
verden ligeglade med vores 
medmennesker, hvis bare vi 
selv har det godt. For alt det 
er til syvende og sidst kun 
tomhed. Vi bliver hverken 
lykkeligere eller til bedre 
mennesker af at ophobe mere 
og mere rigdom og forbrugs-
goder og så i øvrigt være 
ligeglad med, om andre men-
nesker lider under mangel på 
kærlighed, venskab, mad, et 
sted at være. 
 
Det betyder noget 
Når alt dette er sagt, må vi 
svare alle dem, der siger, at 
det ikke betyder noget om du 
tror på det ene eller det an-
det; det betyder ikke noget, 
om man er døbt eller ej. Det 
betyder heller ikke noget, om 
man går i kirke eller ej. Til 
det må vi svare: Det passer jo 
ikke! Tvært imod betyder det 
det hele, om man er kristen 
eller ej. Og det betyder det 
hele, om man tror og tager 
sin dåb alvorligt. Vi skal ikke 
være lunkne, neutrale, form-
løse mennesker. Vi skal hol-
de vores tro ved lige. Derfor 
er det nødvendigt at gå i kir-
ke. 
 
Et godt sted at stå 
Enhver kristen har fået at 
vide, at de skal være jordens 
salt og verdens lys. Det er nu 
konfirmandernes tur til at 
finde ud af, hvordan de vil 
være det. 
Under konfirmationshandlin-
gen kalder jeg de unge op til 
alteret og spørger, om de vil 
konfirmeres i den kristne tro. 
Når de svarer ja til det, giver 
de Gud og hinanden hånd-
slag på at være Guds børn i 
verden. De giver håndslag på 
at være jordens salt og på at 
være verdens lys. Det er da et 
håndslag, der er værd at tæn-
ke over, for så er det ikke 
længere muligt at være neu-
tral og formløs. Så står man 
et ganske bestemt sted i sit 
liv - nemlig på Vorherres 
mark, som, når det kommer 
til stykket, ikke er så tosset 
et sted at stå. 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Gudstjenesten med brunch 
Søndag den 5. juni kl. 10.00 er  der  gudstjeneste med delta-
gelse af violinist Steen Jagd, som spillede her i Sengeløse til 
årets konfirmationer Bededag og Kristi Himmelfartsdag. Man 
bliver glad af at høre den lyse spillemandsmusik, hvilket fik 
kirkegængerne til at klappe konfirmanderne ud af kirken i takt 
til musikken. 

Selv om gudstjenesten falder på dagen efter byfesten, hvor 
stemningen måske er lidt træt, håber jeg alligevel at se nogen 
af byens borgere til en veloplagt gudstjeneste. Kirkebilen 
kører, og der er brunch og øl efter gudstjenesten i anledning af, 
at det er Grundlovsdag 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 
 
Spillemandsmesse 
Slå kryds i kalenderen søndag d. 19. juni kl. 
14.00. Tag din familie, venner og bekendte i hånden 
og kom i kirke til årets festlige og smukke spille-
mandsmesse med deltagelse af Jysk på næsen og 
Sengeløse Kirkes kor.  

Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og 
indtager et lille traktement. Alle er velkomne – de 
yngste og de ældste og alle dem midt imellem. Der 
er plads til os alle. Kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 
 
 
 
 
 
 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



Grillaften i onsdagsklubben 
 

Onsdag d. 1. juni kl. 18.00 er der tændt op i grillen i præste-
gårdshaven. Onsdagsklubben er for enker og enkemænd og 
andre singler, der gerne vil nyde et godt måltid mad i selskab 
med hyggelige og snaksalige mennesker. Vi plejer gerne at 
være et sted imellem 20 – 30 mennesker. Har du endnu ikke 
været med, skal denne aften måske være din første? Enhver 
er velkommen! 
 Menuen vil indeholde lidt for enhver smag – forskelligt slags 
kød og fisk med lidt salat og nye kartofler. Til traktementet 
hører også øl, vand eller vin, lidt hjemmelavet dessert og en 
kop kaffe. Hele herligheden koster 75 kr. Vi håber 
selvfølgelig, at vi er lige så heldige som sidste år med vejret, 
hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. Hvis ikke, trækker 
vi indenfor i sognegården. Medbring for en sikkerheds skyld 
lidt varmt tøj.  Husk at det er nødvendigt med 
tilmelding til Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24 
eller på e-mailadresse: LRAS@KM.DK senest søndag 
den 29. maj. 

Sommerkoncert i Sengeløse 
kirke 29. maj  

Koncertsæsonen i Sengeløse kirke afsluttes søndag den 29. maj 
kl. 16 med en flot koncert med kor og orkester. Sengeløse kir-
kes kor med gæster vil sammen med 3 solister og ledsaget af et 
lille orkester, med lokale kræfter i spidsen. fremføre flotte vær-
ker for kor og orkester – her under Vivaldi: Magnificat, Schu-
berts Messe i G-dur, Buxtehudes Kantate: ’Alles was Ihr tut’ 
samt andre ’godbidder’.  Der er gratis adgang. 
 

Torben H.S. Svendsen 
 
’Syng med aften’ i Sognegården 

Torsdag den 9. juni kl. 19.30 inviteres til ’Syng med aften’ – I 
lighed med tidligere år vil vi hilse sommeren velkommen med 
en masse dejlige sangere fra Højskolesangbogen. Organist Tor-
ben H.S. Svendsen sidder ved klaveret og leder aftenen, hvor 
der som altid vil være mulighed for at få sangønsker opfyldt. 
Undervejs vil det endvidere være muligt at få lidt til at smøre 
stemmebåndene med. Kom og syng med, det gør en så glad og 
alle er meget velkomne.  

Torben H.S. Svendsen 

Forpagtning af præstegårdsjord  
 
Sengeløse Menighedsråds præstegårdsjord 
10,8 ha. Landbrugs jord bortforpagtes pr. 
1.september 2016 for en  4-årig periode. 
Skriftligt tilbud udformes som et fast for-
pagtningstilbud pr.ha. senest d. 13. juni 
2016 til formanden for menighedsrådet, 
Hanne-Lise Hansen, Ingersvej 3, 2640 He-
dehusene. 
Kuverten mærkes: ” Forpagtning”. 
Menighedsrådet forbeholder sig ret til frit 
at vælge mellem, eller forkaste, de indkom-
ne tilbud, som vil blive åbnet i over-
værelse af de bydende, der måtte være til 
stede i Sognegården, Landsbygaden 68, 
Sengeløse, 2630 Taastrup.   
Torsdag d. 16. juni  2016  kl. 16,00.      

 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 
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