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Husk Byfest ved gadekæret  
lørdag den 2. juni 2018 

Kogræsserne i Sengeløse har åbnet deres 37. sæson. 
Onsdag den 9. maj ankom otte flotte kalve til Præstegårdsengen i Sengeløse. Græsset står 
frodigt og venter kun på en flok sultne planteædere. Mange medlemmer af kogræsserfor-
eningen var traditionen tro mødt frem for at se de nye kalve. Vejret var vidunderligt. Solen 
skinnede fra en næsten skyfri himmel. Fuglene sang af fuld hals, og insekterne summede. 
Hele området duftede af grøde. Alskens træer, buske og urter blomstrede med et løfte om et 
godt og frodigt år. Foråret er så småt ved at glide over i sommer, og den skal ikke anstrenge 
sig meget for at blive meget bedre end den, vi måtte fryse os igennem sidste år. 
Der er endnu enkelte ledige pladser hos kogræsserne. Hvis det er interessant for dig, kan du 
ringe til mig på 43 99 66 08 eller 30 66 77 57. 

 Niels E. Larsen 

Igen kalve på Præstegårdsengen 

Foto. John Bilenberg.  
Nogle heldige kalve har fundet en plads i solen her hos os i Sengeløse 
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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 

Sengeløse pensionistforening 
 

Holder sommerudflugt den 19. juni kl. 9.30 
Turen går til Torsvang Møn. 
Tilmelding 10 dage før til Lonnie tlf. 22 94 91 40 eller til 
Miriam tlf. 25 17 77 18  
Foreningen ønsker alle en god sommer. 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Udlejning 
100m2 til leje mellem Hedehusene og Sengeløse. Fordelt på 
3 værelser-fælles areal-køkken og badeværelse. Egen ind-
gang samt udgang til have.  
Hvidevarer til rådighed: Komfur-mikroovn og køleskab. 
Opvaskemaske, vaskemaskine samt tørretubler. 
Leje pr. måned 7500kr.  
Lejen omfatter El-Varme, vand samt internet. 
Depositum 3 måneders husleje.  Ledigt fra den 1. aug-2018. 
Fremlejes 1 år af gangen. 
Ca. 1 km til offentlig transport.   
Henvendelse: kehlermarianne@gmail.com 

Lørdag den 31. august og 
søndag den 1. 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  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lørdag den 10. juni 2017 samles vi igen omkring 
gadekæret til en sjov dag og lige så sjov aften. 

Det hele starter kl. 13, og for 34. 
gang er der hygge for hele familien. 

Foreninger og institutioner fra Sengeløse 
og omegn har atter sat sig for, at give jer 

rigtig gode oplevelser. 
Du kan blive sminket, få flettet håret eller 
tage en tur i en sæbekassebil og gå på 

skattejagt. 
Hvis du hellere vil ride, så tag en tur 

på en pony  
 

Der vil være alt godt til ganen i fast form fra 
pølser til pulled pork, og i flydende form fra 
slush-ice til sjove drinks. 
På scenen vil børn og unge optræde, og om ef-
termiddagen kommer Tom Juke på i den ”lille 
ende”. Den musikalske del afsluttes af et syv-
mands band, der garanterer fest og farver. 

De kalder sig Doghouse Cats. 
 

Kl. 24 : Stort fyrværkeri 
 

Vi ses l byfesten den 10. juni 
2017 

Byfest 2.juni 2018 
 

Lørdag den 2. juni 2018 samles vi igen omkring gadekæret  
til en sjov dag og lige så sjov aften. 

 
Det hele starter kl. 13, og for 35. gang er der  

hygge for hele familien. 
Foreninger og institutioner fra Sengeløse og omegn  
har atter sat sig for at give jer rigtig gode oplevelser. 

 
Du kan blive sminket, få flettet håret eller tage en tur  

i en sæbekassebil og gå på skattejagt. 
Hvis du hellere vil ride, så tag en tur på en pony  

 
Der vil være alt godt til ganen i fast form fra pølser til  

pulled pork, og i flydende form fra slush-ice til sjove drinks. 
 

På scenen vil børn og unge optræde, og om eftermiddagen 
kommer Tom Juke på i den ”lille ende”. Den musikalske del 
afsluttes af et syvmands band, der garanterer fest og farver. 

De kalder sig Doghouse Cats. 
 

Kl. 24 : Stort fyrværkeri 
 

Vi ses til byfesten den 2. juni 2018 



Det er der nu ved at være en 
plan for. Først skulle diverse 
spørgsmål afklares mellem 
forsikringen, Coop og ejeren 
af bygningen. Alt dette er på 
plads, det samme er aftalen 
med de firmaer, der skal stå 
for projektet. 
Helt konkret skal godt 65 
procent af taget udskiftes, 
det stod ikke til at redde. 
Resten af loftspladerne og 
isoleringen kan nøjes med at 
blive vasket ned. Skiftet 
bliver også alle de store fry-
sere og kølere, der blev for 
skadede til at kunne genbru-
ges. 
  
- Hvis vi skal se nogle lys-
punkter i alt det her, så er det 
da dejligt, vi får helt nyt 
inventar fra kølemøbler til 
en flot, ny kasselinje, fortæl-
ler brugsuddeler Per Vad-
strup.  
Der kommer ligeledes lidt 
andre ting med i samme om-
bæring, nu man er i gang 

med at bygge næsten op fra 
grunden i en del af butikken. 
- Vi nedlægger også det lille 
lokale ved siden af vin-
afdelingen, det blev brugt 
meget lidt. I stedet får vi 
plads til mere vin samt de 
delikatesser, der har været så 
stor en succes, siger Per. 
  
Varer for millioner smidt 
ud 
Det mest interessante for 
byens borgere er naturligvis, 
hvornår vi igen kan handle 
lokalt. 
 
- Vi åbner selvfølgelig så 
hurtigt, vi kan. Det er stadig 
meget usikkert med datoen, 
men lige nu ligner det om-
kring starten af august. Vi 
skynder os, lyder det med 
vanlig energi fra uddeleren. 
 
Der er blevet smidt varer ud 
for flere millioner kroner, da 
de blev ødelagt af enten ild, 
sod eller vand. Det ender 

altså med at være en ualmin-
delig dyr omgang drenge-
streger, eller hvad det nu 
var, som startede branden 
flere steder udenfor i toilet-
ruller m.m. 
  
Behov for flere ung-
arbejdere 
De fire fastansatte medarbej-
dere er for tiden udlånt til 
andre butikker under Coop. 
Ung-arbejderne har naturlig-
vis fået garanti for at kunne 
få arbejde igen, når butikken 
åbner. Flere har dog sagt op, 
da de havde behov for løn-

nen i disse måneder. Derfor 
søger Per mindst fire nye 
unge på omkring 16 år (9. 
klasse er ok). 
Alle interesserede må meget 
gerne skrive til Per via bu-
tikkens side på Facebook.  
 
Her har der også løbende 
været nyt om branden og 
konsekvenserne. Hold øje 
med den og siden for Senge-
løse også for nyt om genop-
bygningen og datoen for 
åbning.  

Brugsen på vej tilbage 
Vi ser alle på den store bygning bag stilladserne og tænker på, hvornår vores elskede butik mon åbner igen efter den 
forfærdelige brand.  
Af Henrik Schou, medl. af Brugsens bestyrelse 

 

 

 





Det kan selvfølgelig se 
voldsomt ud, når der fældes 
i det omfang, vi er i gang 
med i øjeblikket, men det er 
desværre nødvendigt for at 
beskytte og opretholde den 
naturtype, som moserne 
udgør. I tidligere tider var 
moserne lysåbne fugtige 
engarealer med en meget 
artsrige flora bestående af 
planter, der kan leve i næ-
ringsfattige områder. Det er 
bl.a. orkideer, rustskæne, 
melet kodriver og andre 
sjældne planter. For at gen-
skabe de tidligere forhold 
og få denne natur igen er 
det nødvendigt at fælde en 
stor del af den bevoksning, 
der er kommet til på grund 
af manglende rydning og 
græsning. 
 
Hvorfor lader vi ikke bare 
området springe i skov, kan 
man spørge. Det gør vi ik-
ke, fordi det ikke er muligt 
at genskabe en naturtype 

med lysåbne, fugtige eng-
områder hvor som helst. 
Det skal være der, hvor 
forholdene er til det, og det 
er det i moserne, som i år-
hundreder er blevet brugt til 
afgræsning. Til gengæld 
kan der rejses skov mange 
andre steder bl.a. på næ-
ringsrig landbrugsjord, og 
det gør vi! Kommunen har 
indenfor de seneste år rejst 
skov ved Snubbekorsvej, 
ved Fløng og på grænsen til 
Roskilde. Dertil kommer, at 
vi arbejder på at rejse skov 
på området lige nord for 
motorvejen og Hakkemo-
sen, og kommunen deltager 
i det store skovrejsningspro-
jekt, som Naturstyrelsen 
etablerer ved Reerslev og 
Stærkende.  
 
Der er derfor en rigtig god 
grund til, at vi gør, som vi 
gør, men dertil kommer, at 
vi også er pålagt at gøre det. 
Vasby og Sengeløse moser 
er et såkaldt NATURA2000 
område, og for alle NA-
TURA2000 områder ligger 
der statslige planer, der 
beskriver, hvad vi skal gøre 
for at forbedre den naturty-
pe, de er udpeget for. En del 
af denne plan er at rydde 
uønsket trævækst herunder 
gamle planteskoletræer. Det 
er dog langt fra i hele mose-
området, at der skal ryddes 
træer og i de områder der 
ryddes, lader vi også træer 
blive tilbage. 
 
Vasby og Sengeløse moser 
kommer derfor til at inde-
holde en mosaik af naturty-
per med lysåbne enge og 
moseområder, græsnings-
skov og helt urørt natur-
skov. 

HTK’s svar på læserbrev: 

Om naturpleje i vore  
fælles naturområder  
af Arne Schøller Larsen 
Leder af Natur- og Miljø 

Informationstavle for-
tæller om naturprojekt i 
Vasby og Sengeløse 
Moser 

På informa onstavlen opsat ved rasteplad-
sen på Cathrinebjergvej mellem Vasby og 
Sengeløse Moser, kan man nu læse om na-
turprojektet, der i disse år gennemføres i 
moserne for at forbedre og genopre e 
den værdifulde natur. 



Donizettis Lucia di Lammermoor opføres d. 4., 10. og 11. august 2018 kl. 20 
Opera Hedeland opfører i 2018 Donizettis fantastiske opera Lucia di Lammermoor. Den er baseret på Sir Walter Scotts populæ-
re roman, The Bride of Lammermoor, og byder på en sand overflod af desperat forelskelse, utroskab, mord og opgør mellem 
rivaliserende klaner. 
Historien handler om den følelsesmæssigt skrøbelige Lucy Ashton (Lucia), som bliver fanget i en fejde mellem hendes egen 
familie og the Ravenswoods. Handlingen udspiller sig i Lammermuir Hills i Skotland i det 17. århundrede. 
Tragedien følges af Donizettis smukke, hjerteskærende musik og byder på vidunderlige arier. Herunder ikke mindst 3. akts be-
rømte vanvidsarie, som har medvirket til, at operaen i dag hører til blandt genrens absolutte klassikere. 
 
I Opera Hedeland vil instruktør Rodula Gaitanou stå i spidsen for opførelsen, bl.a. ledsaget af scenograf Simon Corder.  Hele 
holdet, inklusive dirigent og sangere, offentliggøres i foråret 2018. 
Billetter til tragedien 
Vil du sikre dig de bedste billetter til Donizettis mesterværk allerede nu, er de sat til salg via Ticketmaster. 
 Direkte link via  www.operahedeland.dk/luciadilammermoor/ 
 

LUCIA DI LAMMERMOOR -  En tragisk affære 



Ideen med en arkæologisk 
forening på Vestegnen har 
sammenhæng med 
”Fingerplanen” helt tilbage i 
1947. Denne udbygnings-
plan for København resulte-
rede i, at den ”fattige” vest-
egns heder pludselig blev 
interessante arkæologisk set, 
og det skulle vise sig, at eg-
nen snart måtte omdøbes til 
den ”rige” vestegn. 
 De arkæologiske fund på 
egnen var interessante, og 
aktiviteterne administreredes 
i begyndelsen af ”Amtsar-
kæologerne i Albertslund” 
under ledelse af Eliza Fon-
nesbech –Sandberg (1950-
2002). Da figurerede vi alle 
under Søllerød Museum, 
men ved bl. a. hendes mel-
lemkomst lykkedes det i 
2002, kort før hendes alt for 
tidlige død, at få oprettet 
”Museet på Kroppedal” som 
statsanerkendt museum. Mu-
seet rykkede ind på Claus 
Thykjærs gamle ”Ole Rø-
mers Museum” og det gav 
forståelig anledning til min-
dre personlige kontroverser, 
og selve navnet på museet 
(KROPPEDAL) skulle man-
ge lige (verbalt) vænne sig 
til. Generelt set var vi natur-
ligvis lykkelige for at få et 
statsanerkendt museum lige i 
hjertet af Vestegnen. 
Eliza og medarbejderne i 
Albertslund fik brug for 
mange hænder til at assistere 
ved udgravninger m.m., og 
hun arrangerede kurser for 
lægfolk, og opfordrede i den 

forbindelse til dannelse af en 
arkæologisk forening. Det 
skete som sagt i 1991, og 
Esther K. Pedersen fra Hvid-
ovre blev foreningens første 
– meget aktive – formand. 
Ud over den manuelle assi-
stance ved pågående udgrav-
ninger rundt om på egnen: 
Gravning, soldning, afrens-
ning, registrering og efter-
hånden også detektorsøgning 
blev der iværksat mange 
spændende foreningsaktivi-
teter: Foredrag, udflugter til 
alverdens steder (bl. a. Skå-
ne), udstillinger, besøg på 
museer og til ”flækkedage”, 
som Esther holdt meget af. 
På disse flækkedage invite-
rede vi den lokale befolkning 
til at møde op med deres 
oldsager, og der blev skabt 

mange værdifulde kontakter. 
Oldsagerne fik folk naturlig-
vis lov til at beholde, med 
mindre det da lige var dane-
fæ, men de blev omhyggeligt 

fotograferet og registreret. 
Disse registreringer og doku-
mentation for andre aktivite-
ter bliver løbende afleveret 
til vestegnens lokalarkiver, 
primært i Hvidovre og Høje-
Taastrup. 
 

Men nu til Sengeløse. 
Hvordan kommer den lo-
kalitet ind i billedet? 
Vi var en håndfuld medlem-
mer i Sengeløse fra forenin-

gens første færd. Vi havde 
set Jørgen Bjerres Sengelø-
sefilm fra 1971, og vi var 
bevidste om landsbyens ret 
så unikke karakter: Middel-
alderlig kirke, Cathrineberg 
(Bytteborg), gamle gårde og 
huse omkring et gadekær, 
store moseområder og rigtig 
mange oldtidsfund hos lokal-
befolkningen (mange fund 
var i årenes løb blevet afle-
veret på skolen eller på Nati-
onalmuseet). 
Vi var også bevidste om 
landsbyens 350 år gamle 
stråtækte præstegård, hvis 
sidste rest (inkl. stuehuset) 
desværre nedbrændte i 1942. 
En ny præstebolig og sogne-
gård blev bygget (den nuvæ-
rende), og tomten, hvor det 
gamle stuehus lå, kom til at 
ligge ubenyttet hen, dog be-
plantet med nogle fyrretræer 
og vistnok også delvis benyt-
tet som køkkenhave. 
I begyndelsen af 90’erne – 
altså efter Tværpilens start - 
omgikkes menighedsrådet i 

TVÆRPILEN I SENGELØSE  - 
og Sengeløse i Tværpilen 
Af Poul Erik Sørensen, formand for Tværpilen 2000-
2010.   
TVÆRPILEN  - Vestegnens amatørarkæologiske forening  
- blev stiftet i 1991 og havde de første år hjemsted i Hvid-
ovre kommune. Senere er foreningens hjemsted flyttet til 
Høje-Taastrup kommune, hvor jo også Kroppedal muse-
um er beliggende. Ja, til Vridsløsemagle og dermed fak-
tisk Sengeløse Sogn. 

 



Sengeløse med planer om at 
renovere hele forpladsen 
ved sognegården. Det syn-
tes vi var interessant, idet vi 
øjnede en chance for at 
kunne få lov til at grave lidt 
på den gamle tomt. Ja, det 
350 år gamle stuehus havde 
ligget der, men det var ret 
indlysende, at der havde 
været et tidligere hus, som 
måske endda var blevet 
brændt ned af svenskerne 
ca. 1660, og hvad havde 
været før det igen? Vores 
fantasi fejlede ikke noget, 
men den gamle vejrhane på 
stuehuset kan ses på foto-
grafier og viser årstallet 
1669. Vi har ledt, men den 
vejrhane er bortkommet, og 
kan være smeltet under 
branden i 1942 eller på an-
den vis ”lånt.” Den var rig-
tig flot, og ville have været 
et klenodie for kirken og 
landsbyen i dag. 
Nu kunne/kan vi som ama-
tører ikke bare gå i gang 
med at grave uden tilladel-
ser og uden tilstrækkelig 
ekspertise. Men her kom 
amtsarkæologerne os igen 
til hjælp. Amtsarkæolog 
Ditlev L. Mahler sagde god 
for projektet og ville anvise 
os gravelokaliteter og i øv-
rigt supervisere os under 
processen. Nu manglede vi 
blot tilladelse fra menig-
hedsrådet, og her mødte vi 
stor velvilje. Vi fik promte 
en tilladelse underskrevet af 

Ella Skafte Nielsen, dog 
med den klausul, at vi ikke 
kunne regne med økono-
misk bistand fra menig-
hedsrådet(-slunkne) kasse. 
Helge Taggatz (sogne-
præsten) gav også tilladelse 
til, at vi kunne grave i hans 
køkkenhave. Det lykkedes 
os lidt senere at skaffe ca. 
13.000 kr. til projektet fra 
Høje-Taastrup Kommune. 
Hos Søllerød Museum fik 
projektet nummeret 
SØL498. 
I sommeren 1995 gik vi i 
gang, og et af de første 
spændende spor, vi fandt, er 
vist på figuren. Rester af et 
fint flisegulv. Ikke et, man 
ville lade sig nøje med i 
dag, men bare tanken om, at 
tidligere tiders præstefami-
lier havde gået på det, var 
nok for os. En del af disse 
fliser kan beses på våbenhu-
sets loft i kirken, hvor di-
verse effekter fra vore akti-
viteter i Sengeløse stadig 
befinder sig……. 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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

 
  
 

                       
 

                 

                                   
 

 
Hej, min søde ven, nu er det tid til en lille hyggelig 
godnathistorie! 
 
Se, det var i gamle dage. I mit barndomshjem havde 
vi en meget stor have rundt om huset, så der var 
også plads til en stor hønsegård.  I den havde vi om-
kring 20 høns. Det var hyggeligt at høre dem pludre 
og kagle, dejligt at fodre dem, og skønt at se, hvor 
de hyggede sig. 

Dengang var der ikke fjernsyn, mobiltelefoner eller 
computere, så vi måtte selv finde på noget at lave. 
Min bror og jeg tog hver sin spade, og så gik vi ud i 
hønsegården for at grave efter regnorme. Vi startede 
i hvert sit hjørne, og hønsene blev jo ellevilde, for 
de elsker regnorme. 
 
Nu drejede det sig ikke bare om at give hønsene 
mad, nej, vi talte omhyggeligt op, hvem af os 
der havde flest høns om benene, for den, der havde 
flest, havde nemlig vundet!  Jo, det havde både høn-

sene og vi megen 
glæde af. 
 
Jeg har en gammel 
veninde, der for to 
år siden fik tre 
høns i haven. De er 
så kælne og tamme 

og kommer løbende, så snart døren bliver åbnet, for 
så falder der nok en godbid af, tænk de. Og det gør 
der. De elsker kogte kartofler, salat, græs og korn. 
Det er en særlig slags høns.  Man kalder dem hybri-
der, for der kan aldrig komme kyllinger fra dem, 
kun æg. 
 
Men det er skønt med friske æg, og tit får jeg en hel 
pose med hjem, og dem tør jeg godt spise rå, for der 
er ikke sygdomme i dem - herligt, kan du tro! 
 
Nu må du sove rigtig godt - og drømme dejligt!  
Måske om æggesnaps! 
 

 



Fra nær og fjern i Sengeløse 
og omegn, lørdag den 14. 
april lidt før kl. 13, bevægede 
mange biler, mange gående 
og cyklende familier sig mod 
Sengeløse Hallen, og myldre-
de ind ad døren, ned ad trap-
pen og ind til årets opvis-
ningsshow for alle hold i Sen-
geløse Idræt. Det er den dag i 
året, som alle idrætsudøvere, 
instruktører og især pårørende 
ser frem til. 
  
Der var så mange fine indslag 
– og især børneholdene, der 
startede ud og rulleskøjtepi-
gerne havde stor underhold-
ningsværdi. Der var lavet 
flotte scenografier af instruk-
tørerne, og danseholdene hav-
de meget flotte udtryk i deres 
shows. Der var også opvis-
ningshold udefra – bl.a. TGF/
HGF Minidrenge (10-13 årige 
drenge fra Tåstrup/
Hedehusene) og TGF Senior 
Mix (piger og drenge på 16+), 

som træner i de samme top-
moderne lokaliteter, som vo-
res egne konkurrencehold, 
Høje Tåstrups nye springcen-
ter, Nærheden – kun 10 mi-
nutters kørsel fra Sengeløse. 
Til sidst kom konkurrencehol-
dene på og viste, hvilket flot 
niveau instruktørerne har fået 
dem bragt op på – på trods af, 
at de kun træner to gange om 
ugen og ikke tre, som de sam-
menlignelige byers hold gør – 
og så alligevel klarer sig bed-
re til konkurrencerne – især 
set i lyset af, at Sengeløse 
ikke tidligere har haft Micro- 
og Minipige konkurrence-
hold. 

Pokaler 
Da fanerne var blevet bragt 
ind og alle gymnasterne stod 
forventningsfulde på gulvet, 
uddelte SGIF’s hovedbesty-
relsesformand, Gitte Buhr de 
tre SGIF ærespokaler, som for 
sæsonen 17/18 gik til: 
Elsa og Holges Ærespokal – 
tildeles en idrætsudøver mel-
lem 8 og 14 år, som udviser 
en god sportslig ånd og er en 
god kammerat:  
Cornelia Breinholt,  
Minipigerne 
SGIFs 100 års jubilæumspo-
kal – tildeles en idrætsudøver 
under 18 år, som udviser en 
god sportslig ånd, er til inspi-

ration for sine omgivelser og 
er en god kammerat:  
Lærke Marie Kristensen 
 
Ejner Giversens Lederpokal – 
tildeles en leder/instruktør/
træner, der gennem sit enga-
gement har ydet en stor ind-
sats for SGIF:  
Sofie Vorndran Kristensen, 
Mini- og Micropigerne 
Vi ønsker dem alle tre et stort 
og velfortjent til lykke! 
  
Traditioner og nye tiltag 
På trods af, at hallen fik helt 
nyt musikanlæg sidste år, så 

syntes flere af tilhørende alli-
gevel ikke, at lyden havde 
været god sidste år, så derfor 
havde nogle af instruktørerne 
fået den gode idé at dreje 
scenegulvet 180 grader, såle-
des at gymnasterne fik musik 
i ryggen, mens publikum hav-
de højtalerne mod sig – og 
rigtig mange udtrykte, at de 
faktisk i år havde kunne høre 
det meste! Så selv om vi nu 
har lavet om på mange års 
tradition, så er det til det me-
get bedre, så det holder vi helt 
klart fast i. 
                               Fortsættes 

 S.G.I.F gymnastikopvisning  2018 

Sofie, Cornelia og Gitte  med deres pokaler 



En anden tradition, som blev 
taget op i år, men som aldrig 
har været praktiseret før i 
Sengeløse, er at synge en 
fællessang til sidst lige inden 
opvisningen rundes af og 
fanen bæres ud. Det er tradi-
tion i nogle af de andre for-
eninger, og derfor ville vi 
gerne prøve den af. Også 
dette indslag var der mange 
deltagere, der syntes godt 
om, så det bliver nok en dej-
lig samlende tradition frem-
adrettet. 
  
Ja, og så er meningen med 
Sengeløse Opvisningen, at 
den gerne skulle samle os 
sengeløsere og give os en 
dejlig eftermiddag sammen 
og én på opleveren! Derfor 
havde vi som forsøg lavet 
gratis entré, og håbede så 
også på en del flere publi-
kummer – både fordi det er 

federe at skulle optræde for-
an endnu flere, men også 
fordi endnu flere så kunne få 
en gratis kulturdag. Det er 
vores skønsmæssige vurde-

ring, at det desværre ikke i 
denne ombæring lykkedes at 
tiltrække væsentlig flere pub-
likummer – men alle dem, 
der kom – ca. 300 + gymna-

ster – kunne man ikke være i 
tvivl om, havde en fortrinlig 
dag – der var børnelatter og 
trippende, dansende fodtrin 
fra de allermindste, glædestå-
rer på stolte forældres kinder 
og klapsalver, så taget næ-
sten løftede sig! 
  
Vi i bestyrelsen takker alle 
jer der kom – og ikke mindst 
alle gymnaster, instruktører 
og frivillige, der var med til 
at krydre denne ellers helt 
almindelige lørdag med lidt 
kultur udover det sædvanli-
ge! 
  
Sengeløse Idræts bestyrelse 
Helle Breinholt 



Ta’ med ud og oplev Vesteg-
nens naturperler og dramati-
ske fortid, når Kroppedal 
Museum og Vikingelandsby-
en inviterer på guidede ture i 
landskabets historie: Til den-
gang for 12.000 år siden, 
hvor isens tilbagetrækning 
formede landskabet, eller til 
dengang, vikingerne ofrede i 
mosen m.m. 
Hør f.eks. om, hvordan vi-
kingerne ”stævnede” skov 
eller ofrede i mosen, eller 
kom med på opdagelse 
blandt ådalens, engens og 
mosens dyr og planter.  
Også for børn. 
Turene er for alle, men en-
kelte ture er særligt målrettet 
børn og børnefamilier – som 

f.eks. turen ’Offermosens 
mystik’, hvor børnene kom-
mer en tur med i mosen og 
hører om både Lygtemænd, 
Mosekoner og Elverpiger, 
men hvor de også skal lave 
deres egne undersøgelser af 
mosens iltfattige natur.  
Turene arrangeres af formid-
lingsprojektet ’Vikingebro’ i 
Store Vejleådal, der med 
afsæt i vikingetiden er Vest-
egnens nye oplevelsescenter 
for kultur- og naturhistorier, 
og som til dagligt drives af 
Kroppedal Museum og Vi-
kingelandsbyen.  
Det er museets og vikinge-
landsbyens formidlingsperso-
nale, der vil guide og fortælle 
på alle ture, men turene er 

arrangeret i samarbejde med 
Natur & Ungdom og med 
Danmarks Naturfrednings-
forening Albertslund.  

Næste tur: 
29. maj, kl. 19:00-21:00 
 

Historierne i landskabet – guidede ture på Vestegnen  
Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund lancerer fra foråret 2018 guidede ture til landskabets 
dramatiske fortid i Store Vejleådalen, Porsemosen og Vestskoven. I alt indeholder årets turprogram 17 ture 
med fem varierende tur-temaer. Næste tur finder sted den 29. maj – sidste tur er den 17. november.  

Vejleådalen er et varieret og 
kuperet landskab i kanten af 
Vestskoven, der rummer 
fortællinger og natur, som 
kun de færreste kender 
til. På cykel tager vi på en 
oplevelsesrig tur gennem 
landskabet - helt tilbage til 
istiden, hvor ådalen blev 
dannet. Bestil og læs mere 
på ”vikingebro”s hjemme-
side.  
Alle ture koster 80 kr./
voksne og 40 kr./børn og 
starter fra Vikingelandsbyen 
og vil være af varierende 
varighed. Kun billet i for-
salg.  
 
Se alle ture og køb billet 
her:  
https://vikingebro.dk/
arrangementer/ 
 
For yderlig information, 
kontakt venligst: Thomas 
Bailey, kommunikationsan-
svarlig Kroppedal Museum, 
thomas.bailey@kroppedal.dk  
eller ring tlf. 43 30 30 29. 
 

Formidlingsprojekt Vikin-
gebro startede sit 3-årige 
forløb i 2017. Vikingebro 
handler om at udvikle et 
fyrtårn og en ny attraktion 
for Vestegnen, som borger-
ne selv kan være med til at 
skabe. Hovedopgaven er at 
rekonstruere en 700-meter 
lang vikingebro og –vej 
tværs over Store Vejleådal 
mellem Kroppedal Museum 
og Vikingelandsbyen i Al-
bertslund, og derigennem 
formidle vikingernes land-
transport og infrastruktur. 
 
Det hele suppleres af digital 
formidling, animationsfilm, 
naturformidling, offentlige 
ture og undervisning - og i 
2019 også af en vikingeud-
stilling på Kroppedal Muse-
um om vikingetiden på 
Vestegnen.  
Projektet er støttet af Nor-
dea-fonden, Friluftsrådet, 
Høje-Taastrup og Alberts-
lund Kommuner og Dan-
markshistorien i Vestsko-
ven.  

 
 
 
 
 
 
 

 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

Tur ved Porsemose Kroppedal 

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 



 
      
 
 

                                                                                
  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 

Tennissæsonen er startet  
Vi er allerede flere medlem- 
mer end sidste år, men du  
kan nå at være med endnu. 
Har du lyst til at spille tennis,  
så henvend dig til  
Laila Holm, Vintoften 34   
Tlf. 21 60 70 37  
 
Vi skifter nøgler i år  
 
Kontingentet for sæsonen  
Maj til oktober 2018 er uændret: 
 
Voksne                                Kr. 300.00 
Ungdom under 18 år         Kr. 100.00 
Nøgledepositum                 Kr.   25.00 
 
Kontingentet kan indbetales på mobilepay 40 19 52 87 el-
ler konto 5471 1510691, og send en mail til sbtk@mail.dk 
med navn, adresse samt fødselsdag, og du får tilsendt dit 
reservations nummer. 
 
Vi arrangerer træning for børn og voksne i år.  
Det starter den 23. maj og der er kun få pladser tilbage. 
Prisen er 100 kr. for 6 gange - og man skal tilmelde sig. 
 
Sengeløse Badminton og Tennis Klub.     S.B.T.K. 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     

  

       arkitekt, bygningskonstruktør, valuar      



Middelalderkirker i Høje 
Taastrup Kommune. 
Her i Høje Taastrup Kommu-
ne har vi fire kirker fra mid-
delalderen. To af dem er me-
re kendte end de to andre. 
Høje Taastrup Kirke er kendt, 
fordi en fred i 1658 under 
Svenskekrigene blev for-
handlet på plads i kirkens 
præstegård. Den blev under-
skrevet i Roskilde, og kaldes 
derfor Roskildefreden. Sven-
skerne brød dog de indgåede 
aftaler, så krigen fortsatte, 
men derom en anden gang. 
Reerslev Kirke er kendt for 
sine fine og velbevarede 
kalkmalerier. Rigtig mange 
af de gamle middelalderkir-
ker havde fine kalkmalerier, 
men kun få steder har man 
været så heldige, at de ved 
skæbnens gunst er blevet 
bevaret til vor tid. Kirkerne i 
Fløng og Sengeløse har i dag 
ikke tilsvarende historiske 
vidnesbyrd at fremvise. 
Opførelsen af de gamle kir-
ker. 
Alle vore middelalderkirker 
blev bygget, da Danmark var 
et katolsk land. Det store 
kirkebyggeri fandt sted fra 
ca. år 1100 til ca. år 1300. 
Det gælder også Sengeløse 
Kirke, som blev opført i 1100
-tallet. Den er bygget på en 
lille bakke midt i den den-
gang ca. 1000 år gamle 
landsby. Når landsbyen var 
så gammel og veletableret, 
som Sengeløse var ved byg-
geriets begyndelse, ser vi tit, 
at den nye stenkirke blev 
bygget som erstatning for en 
nedslidt lille trækirke, som 
måske var bygget på et gam-
melt offersted for den gamle 
asatro. Her i Sengeløse har 
man endnu ikke påvist sådan-
ne sammenhænge.  

Den romanske kirke 
Det var uhyre enkle byg-
ningsværker, man opførte. 
Mønsteret går igen over hele 
landet. Første del af de gamle 
kirker var et skib i romansk 
stil, hvor koret enten var inte-
greret i skibet eller opført 
som en lille udbygning mod 
øst. Skibets længdeakse skul-
le være orienteret i øst-vestlig 
retning. Sådan er Sengeløse 
kirke også bygget, men som 
ved så mange andre af de 
gamle kirker afviger længde-
aksen kurs mod syd. Ser vi i 
dag på vores kirke fra syd 
finder vi tre vinduer. Oprin-
deligt sluttede skibet med kor 
mellem det midterste og det 
østligste af vinduerne. Mod 

vest sluttede skibet, som jo 
var hele kirken, der hvor det 
senere opførte tårns øst-mur 
står. Dengang havde kirken 
fire små vinduer, to vendte 
mod nord, og de to andre 
vendte mod syd. Der var to 
døre. Den ene var i syd, og 
den var til mændene. Den i 
nord var noget mindre og var 
forbeholdt kvinderne. Selve 
kirkerummet var delt af en 
midtergang, som oftest lå en 
anelse nord for den geometri-
ske midterakse. Dermed fik 
kvindesiden mod nord lidt 
mindre plads end mændene, 
som havde sydsiden. Denne 
opdeling benævnes spindesi-
den og sværdsiden. Der var 
altså en adskillelse af kønne-

ne i middelalderens kirker. 
Vi genkender denne opdeling 
i dag fra de to andre store 
monoteistiske (én gud) religi-
oner, nemlig hos jøderne 
i synagogerne og hos musli-
merne i moskeerne. 
 
Det romanske kirkeskib blev 
opført af groft tilhuggede 
kampesten. Murene hviler på 
rækker af store syltsten. Hjør-
nerne blev muret op med 
kvadersten af granit. Enkelte 
kvadersten af frådsten blev 
også anvendt. Murene rager 
imponerende 4,35 m op over 
den omliggende brolægning. 
Håndværkerne brugte ikke 
kun mørtel mellem stenene. 
Da murene var rejst, smurte 

Sengeløse Gammelt Nyt:  Sengeløse kirke (1)  

Den første katolske tid 
I Danmark blev der i middelalderen opført tusinder af kirker. I begyndelsen var det mest trækirker, 
og de fleste var både enkle og ydmyge. Men efterhånden fik Den Romersk Katolske Kirke så fast et 
greb om samfundet, at de gamle trækirker blev erstattet af stenkirker, og mange blev opført på ste-
der, hvor der ikke før havde ligget en trækirke. 

 

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                  wilden-

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 



de mørtel ud over dem både 
på den udvendige og indven-
dige side, så overfladerne 
blev mere jævne. Dette puds-
lag blev så hvidtet med kalk. 
Dermed opnåede de gode 
håndværkere, at bygningen 
både var vandtæt, og at den 
kunne ånde. Om det er en 
god opskrift på holdbart mur-
værk, ved vi naturligvis ikke 
endnu, da denne bygningsdel 
jo kun har stået i 800 år! Det 
er jo dog indtil nu kun 20 
gange længere end de 40 år, 
mange moderne håndværkere 
skønner, at deres byggeri kan 
holde! Omkring år 1400 blev 
det første tag erstattet med et 
nyt, som blev belagt med 
røde tagtegl af den type, vi 
lidt uartigt kalder ” munke og 
nonner”. Men skam få den, 
der tænker ilde derom! I for-
bindelse med tagets ombyg-
ning opførte man tre hvæl-
vinger i skibet. Når jeg ser på 
en af disse gamle kirker fra 
middelalderen, føler jeg både 
stor respekt og dyb taknem-
melighed for vores forfædres 
vilje og kunnen, samt over 
den vedholdende omhu og 
offervilje, de efterfølgende 
mange slægtled har udvist for 
at bevare disse prægtige byg-

ninger for eftertiden. Det er 
for mig en daglig glæde at se 
disse håndgribelige vidnes-
byrd om vore forfædres ind-
sats. De kunne og ville yde 
den nødvendige indsats for at 
opnå deres mål. Det giver for 
mig ofte det lille løft, der skal 
til for at tænke, at så kan og 
så vil jeg også. 
 
Kirkens indretning i ka-
tolsk tid. 
Der var med stor sikkerhed 
tre altre i kirken. Hovedalte-
ret lå i koret op mod østgav-
len. Der arbejdede den katol-
ske præst. De første præster 
kan meget vel have haft både 
deres egne ægteviede koner 
og børn. Det besynderlige 
krav om, at romersk-katolske 
præster skulle leve i cølibat, 
kom netop til de nordiske 
lande omkring den tid, da 
vores gamle kirke stod færdig 
i sin første form. Det er be-
mærkelsesværdigt at se, 
hvorledes kirkens højere ran-
gerende bisper og kardinaler i 
mere end hundrede år klarede 
frisag over for diktatet om 
cølibat. På Island afslog præ-
sterne blankt at underkaste 
sig, hvad de betragtede som 
et naturstridigt krav om at 

leve i cølibat. Og derved blev 
det. Cølibatet blev aldrig 
indført på Island.  
Præsten messede, sang og 
talte på latin. Det forstod 
almuen intet af, men folk 
vidste godt, at nadveren var 
et helligt højdepunkt i kirken. 
Derfor hørte de nøje efter, 
hvad præsten sagde, når han 
gav hver enkelt et stykke 
brød: ”Hoc corpus est.”Det 
betyder, ”Dette er et legeme”. 
I kirkegængernes mund blev 
disse ord til: ”Hokus pokus,” 
og vendingen er siden blevet 
brugt som trylleformular.  
På sværdsiden var et lille 
alter mod væggen lige før 
hovedalteret. Det var oftest til 
ære for den helgen, som kir-
ken var indviet til. Her i Sen-
geløse var det Sankt Paul 
altså Paulus. Intet fra dette 
alter har overlevet til i dag. 
På spindesiden var der stort 
set altid et alter til ære for 
Jesu moder Jomfru Ma-
ria. Det var placeret over for 
sværdsidens helgenalter. Det 
var foran dette alter, at den 
lille ca. 10-årige Margrete 
blev gravlagt i 1311. Hendes 
gravsten blev fjernet i 1869. 
Den blev derefter brugt som 
gulv i præstegårdens kostald, 
men blev heldigvis fundet af 
forstandige folk. De sørgede 
for at få den taget op og re-
staureret, hvorefter den blev 
stillet op ad nordvæggens 
vestlige ende. 
 
Sengeløse Kirkes Ejere 
Sengeløse Kirke blev sam-
men med Gadstrup Kirke 
ved et udateret gavebrev 
skænket til Vor Frue Kloster i 

Roskilde. Gavebrevet var u 
nderskrevet af Absalon, som 
på daværende tidspunkt 
var ærkebisp i Lund og bisp i 
Roskilde. Den 13. august 
1257 blev klosterets rettighed 
til ejerskabet stadfæstet af 
Pave Alexander den 4. I 1523 
havde Kong Frederik den 1. 
overtaget Vor Frue Kloster 
med alle dets ejendomme, og 
han gav det som kongeligt 
len til Henrik Krummedige. I 
1656 fik Rigsråd Sivert Urne 
til Raarup Jus. Patronatus 
ejendoms- og lovreguleret 
råderet til Sengeløse Kirke, 
som dermed tilhørte ejerne af 
Raarup. Vi skal ikke lade os 
forvirre af stednavnene. Raa-
rup var en lille landsby, der lå 
lige nord for det nuværende 
Cathrineberg.  Denne landsby 
havde givet navn til den her-
regård, som havde erstattet 
familien Snubbes gamle Byt-
teborg. Sivert Urnes kone hed 
Cathrine, og Sivert omdøbte 
Raarup til Cathrineberg efter 
hende. Landsbyen Raarup 
eksisterer ikke længere. Un-
der Svenskekrigene i 1650-
erne havde svenskerne hær-
get den og brændt den ned, så 
kun smedjen stod tilbage. 
Beboerne var naturligvis 
flygtet, og da freden endelig 
indfandt sig, opgav man at 
genopføre landsbyen. Jorder-
ne fra Raarup blev lagt ind 
under Cathrineberg. Dette 
ejerskab fortsatte helt frem til 
1948, hvor Sengeløse Kirke 
blev selvejende. 

Niels Larsen 
 

 

Anders Gøricke A/S 
Herringløse 

Mobil 2121 2197 

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

eller i løs vægt .  
 

  
Svensk fyringsklar  

ege- og bøgebrænde.  
 

 
Firkantede lyse briketter fra Sverige 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Pinsedag 
20. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 14, 15-21 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Morgenbord med kaffe og 
rundstykker i sognegården kl. 
9.00 
Kirkebilen kører 
 
2. pinsedag 
21. maj kl. 11.00 
Fælles gudstjeneste i hele 
provstiet i 
Høje Taastrup Kirkes have 
 
Trinitatis 
27. maj kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 28, 16-20 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Første søndag efter trinita-
tis 
3. juni kl. 10.00 
Lukasevangeliet 12, 13-21 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkekaffe i sognegården 
og kirkebil. 
 
2. søndag efter trinitatis 
10. juni kl. 11.30 
Lukasevangeliet 14, 25-35 
Charlotte Slot 
 
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 
 
 
Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 23. maj kl. 13.15 
Onsdag den 13. juni kl. 13.15 
 
 
Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten på tlf. nr. 43 99 
50 24 senest dagen før guds-
tjenesten 
 
 

Jonathan Sinding Barfod, 
Malika Bøgh Pallisgaard Paa-
sche, Sune Holm Pedersen, 
Andreas Philip Larsen, Chri-
stian Krarup, Mike Malling 
Henriksen, Magnus Tao Ren-
tel Kristensen, Anne Junge 
Mortensen, Laura Koch Bars-
lund, Maja Clay Holm, Lukas 
Gadeberg Bonderup, Mi-
chelle Nørgaard Hansen, Pa-
trick Petersen, Emilie Nør-
gaard Madsen, Mathilde Juul 
Brorsen Hansen, Lukas Dan-
nemann Hansen, Anika Meta 
Hjort Abrahamsson, Rasmus 
Valdemar Sandberg, Christi-
an Hofverberg Petersen, 
Christian Droob, Julie Gerner 
Knudsen, August Isted 
Bergholt Mortensen, Freja 
Lindgren Lytzen, Caroline 
Løfgren Heintz, Inge Neder-
gaard, Alberte Matilde Hede-
gaard Møller, Mikkel Koch 
Pedersen, Silke Jensen og 
Jonatan Rygaard er netop 
blevet konfirmeret i Sengelø-
se Kirke. De har inden kon-
firmationen haft 48 lektioner 
i kristendomsundervisning. 
De har lært at synge salmer, 
synge trosbekendelsen og 
bede fadervor. Vi har også 
været på konfirmandlejr sam-
men. 
 
Mødet imellem det gamle 
og det nye 
Mødet imellem kirken og de 
unge konfirmander er altid 
noget helt særligt. Det er et 
møde mellem det helt nye og 
friske og det meget gamle. 
Kirken på den ene side er et 
meget gammelt hus. Tænk at 
Sengeløse Kirke har stået her 
i snart 1000 år siden 1150. 
Og døbefonten er endnu æl-
dre. Her er mennesker kom-
met ligesom konfirmanderne 
for at blive døbt og konfirme-
ret, viet og til sidst begravet. 
Og her er mennesker kommet 
om søndagen for at høre 
Guds ord om tro, håb og kær-
lighed og om opstandelse til 
det evige liv. De har tænkt 
over, hvad ordene betyder og 
båret dem med sig ud i hver-
dagen. 
Og konfirmanderne på den 
anden side. De har kun levet i 
ganske få år. De er i fuld 
gang med at lære livet, ver-

den og ikke mindst sig selv at 
kende. Og det er ikke så nemt 
endda. Det er ikke kun unge 
mennesker, som synes det er 
svært. Det gør de voksne og-
så. Det, at lære verden og 
livet og sig selv at kende, er 
en livsopgave, og undervejs 
kan det gå på så mange må-
der. Og der er ikke nogen af 
os, for hvem livet altid bare 
er godt. Der er altid noget, 
der er svært og smertefuldt og 
sårbart og skrøbeligt i et men-
neskes liv. 
 
Exodus i Bibelen 
Måske kan konfirmanderne 
huske de gode fortællinger, 
jeg fortalte dem fra Bibelen 
om exodus, som betyder ud-
gang eller udvandring. Jeg 
tænker på den fortælling, 
hvor Moses førte sit folk ud 
af slaveriet i Ægypten og 
hjem til det forjættede land i 
Israel. I fortællingen sender 
Gud de ti plager ind over 
Ægypten for at tvinge Farao 
til at lade israelitterne få de-
res frihed. 
 
Den sorte Exodus 
Jeg fortalte også om den sorte 
exodus i USA, hvor 5 
millioner sorte udvandrede 
fra sydstaterne mod nord til 
byer som Chicago, Detroit og 
New York. Når mennesker 
sætter sig i bevægelse på den 
måde, er det, fordi de ikke 
har det godt. Så mangler de 
livsmuligheder dér, hvor de 
er, og derfor søger de andre 
steder hen i håbet om et bedre 
liv. Moses´ folk blev holdt 
som slaver i Ægypten. De 
manglede derfor deres frihed. 

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 

Konfirmander-
ne er blevet 
konfirmeret 



De sorte i sydstaterne 
manglede også frihed på 
grund af apartheid styret. Men 
de manglede også alt, hvad et 
menneske behøver for at 
opretholde et værdigt liv. 
Penge, uddannelsesmulighe-
der, arbejde og så videre. 
 
I Danmark 
De problemer har vi ikke i 
Danmark. Den største fare 
ved at vokse op i Danmark er, 
at man får pomfritterne galt i 
halsen – sådan billedlig talt. 
Faren er, at vi glemmer, at 
sådan noget som mål og 
retning, mening og sandhed, 
sjæl og ånd hører med til det 
at være menneske. Her i 
Danmark mangler vi ikke 
huse at bo i, tøj eller penge. 
Men mange mangler mål og 
mening med livet! Selvom vi 
er så rige som aldrig før, har 
vi på samme tid så ondt i 
sjælen som aldrig før. Alt for 
mange kæmper med 
ensomhed, med en følelse af 
tomhed, af mangel på mening 
og retning i tilværelsen. Og 
alt for mange kæmper med 
depressioner og ulykkelighed, 
usikkerhed og mangel på 
selvværd. De føler sig ikke 
elsket og accepteret. Den ene 
undersøgelse efter den anden 
viser, at alt for mange unge 
har svært ved at finde deres 
plads i livet, fordi de har det 
skidt med sig selv. De har 
også svært ved at finde ud af, 
hvem de selv er. Det hænger 
blandt andet sammen med 
mangel på fællesskab og 
nærhed, og med at 
menneskets sjæl og ånd er 
blevet udsultet i årtier. Vi har 
i årtier troet, at det kun 
handlede om penge og fine 
huse at bo i og dyre biler at 
køre i. Vi har også troet, at 
det alene handlede om at få 
sig en god uddannelse og 
derefter et godt arbejde, så vi 
kan tjene nogen penge. Og det 
er alt sammen gode og 
nødvendige ting. Men der 
mangler noget. Der mangler 
alt det vigtigste i det at være 

menneske. Der mangler 
nærhed og nænsomhed, 
kærlighed og venskab og alt 
det dybe i menneskets liv – alt 
det, der fortæller os, hvem vi 
er, alt det, der har med Gud 
og Ånd at gøre. Mennesker 
kan ikke leve for sig selv. 
Ligesom en afsavet gren fra 
træets stamme heller ikke kan 
leve for sig selv. 
 
Det kristne fællesskab 
Det allervigtigste budskab, 
som skal lyde til konfirman-
derne i år, er, at mennesket 
ikke kan leve for sig selv. Vi 
kan kun leve i fællesskab med 
Gud og med andre menne-
sker. Og i det fællesskab er 
der én ting, vi skal som 
kristne. Kun én. For 
kristendommen er ikke en 
lovreligion, men der er én ting 
vi skal, og det skal vi til 
gengæld også hele livet og 24 
timer i døgnet: Du skal elske 
Herren din Gud af hele dit 
hjerte og af hele din sjæl og af 
hele dit sind, og du skal elske 
din næste som dig selv. Det er 
så genialt. Jesus ser virkelig 
dybt i menneskets sjæl. For i 
den kærlighedsrelation med 
Gud og andre mennesker er vi 
en del af et større fællesskab, 
hvor vi elsker Gud og andre 
mennesker og bliver elsket 
tilbage igen. Og det er alt, 
hvad et menneske har brug 
for, men det har vi til gengæld 
også. Hvis konfirmanderne 
husker dét, kan det aldrig gå 
helt galt. Så skal de blot kaste 
sig ud i at leve som vores 
kloge filosof Søren Kierke-
gaard siger: Lev livet forlæns 
og forstå det baglæns. Og 
begge dele er nødvendige. 
Man skal altså ikke leve 
hovedløst uden at tænke over 
sit liv, men man skal heller 
ikke undlade at leve. Man 
skal springe ud i livet og leve 
det forlæns og hen af vejen 
søge at forstå sit liv. Og alt 
sammen velvidende, at Gud 
findes, og at konfirmanderne 
er en del af det kristne 
kærlighedsfællesskab. Glem 

det ikke! Glem ikke at Gud 
findes. Glem ikke at Gud i 
dåben har lovet at være med 
os. Vi er alle en del af et 
kristent kærlighedsfællesskab. 
Når vi ved det, kan 
konfirmanderne med al deres 
ungdommelige energi, kreati-
vitet og ubekymrethed kaste 
sig ud i livet og leve det 
forlæns uden at være bange 
for at leve. Det er ok at fejle. 
Det er ok at fare lidt vild og 
komme til at tage forkerte 
beslutninger. Det er også ok 
ikke altid at være så tjekket 
og have styr på al ting. Og det 
er som Blachman siger ok 
ikke altid at være genial. 
Nogen gange er vi også 
idioter. Det er jo sådan det er 
at være menneske. Vi er det 
hele på én gang. Og det skal 
vi måske turde at stå ved. 
 
Den personlige Exodus 
Det var derfor jeg valgte at 
fortælle lignelsen om den 
fortabte søn, fordi den så fint 
fortæller, hvordan det er at 
være menneske. Vi kan være 
pligtopfyldende og trofaste. 
Men vi kan også være det 
modsatte og kun være optaget 
af at søge vores egen lykke. 
Og pludselig kan vi fare vild, 
som den fortabte søn og få 
pomfritterne galt i halsen. For 
da han havde festet den ene 
dag efter den anden, spist og 
drukket sin formue op, og 
sulten begyndte at gnave i 
hans mave, og han ærlig talt 
følte sig ganske fortabt i livet, 
først der huskede han det 
fællesskab, som han var en 
del af. Fællesskabet med Gud 
og andre mennesker. Men alt 
var ikke tabt, fordi han var 
faret vild og havde opført sig 
uansvarligt. Det er en vigtig 
pointe! Men da han så, at han 
var faret vild, begyndte han 
sin egen personlige exodus og 
udvandrede fra sin egen 
selvskabte elendighed og 
vendte hjem, og der blev han 
modtaget med åbne arme af 
sin far, som i historien er et 
billede på Gud. For han 

reagerede som enhver 
forælder ville reagere på at få 
sin fortabte søn tilbage igen. 
Med stor glæde som mundede 
ud i en stor fest. Og han blev 
modtaget med åbne arme af 
de andre mennesker, som alle 
ligesom vi er en del af et 
kristent fællesskab med Gud 
og andre mennesker. Og i det 
fællesskab står vi på det 
samme værdigrundlag, som 
handler om at elske og være 
elsket og accepteret, som vi 
er. Ikke som et glansbillede, 
men præcis som vi er. 
 
Vil du konfirmeres i den 
kristne tro? 
På dette gode budskab bliver 
de purunge konfirmander 
konfirmeret i den kristne tro. 
De får et rodnet af fællesskab 
med Gud og alle os andre, og 
de får ånd og nærhed og 
mening og retning. Alt det 
som har med det dybeste i et 
menneskeliv at gøre. Alt det 
som vi ikke kan leve foruden. 
Og jeg er sikker på, at det vil 
de ind imellem få brug for. 
Gud har aldrig lovet os, at vi 
vil blive sparet for at møde alt 
det svære i livet, men han har 
lovet os, at han vil være med 
os hele vejen som ender i 
Paradis. Det er godt at tænke 
på, når livet er lidt op af 
bakke. Når konfirmanderne 
siger ja til at blive konfir-
meret i den kristne tro, indgår 
de en pagt med Gud om at 
være hans børn i verden. I 
skal være mit folk, og jeg vil 
være jeres Gud. I skal være 
mine disciple, siger Gud. Det 
betyder, at konfirmanderne 
altid har et sted, de hører til 
uanset, hvordan det må gå 
dem i livet. Og skulle de 
glemme det og fare vild i 
livet, kan de som den fortabte 
søn begynde deres egen 
personlige exodus, og vende 
hjem til det fællesskab de er 
døbt og konfirmeret ind i her i 
kirken. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



 

Kunne du tænke dig at lære 
søde børn at kende og være 
med til at styrke deres kend-
skab til kirken og kristen-
dommen? I Sengeløse Kirke 
søger vi lige nu en frivillig, 
som har lyst til at hjælpe til, 
når vi tager hul på en ny 
sæson med minikonfirman-
der i efteråret.  
Minikonfirmandundervis-
ningen, som er et frivilligt 
tilbud til Sengeløse skoles 
3. klasser, strækker sig over 
12 gange fra september til 
december 2018. I efteråret 
inviteres den ene 3. klasse, 
mens den anden 3. klasse 
inviteres i foråret 2019. 
Som kirke- og kulturmedar-
bejder er det mig, der står 
for undervisningen, som 
bl.a. kommer til at bestå af 
små andagter, masser af leg 
og bevægelse og kreativt 
arbejde med drama, maleri-
er og perler.  

Som frivillig kommer du til 
at smøre boller og lave saf-
tevand og bistå med at få 
undervisningen til at forløbe 
på en god, givtig og hygge-
lig måde. 
Da vi allerede har én frivil-
lig, som gerne vil hjælpe 
hver anden uge, drejer det 
sig om seks gange á 2,5 
times varighed pr. gang 
 
Lyder dette, som noget du 
kunne have lyst til, er du 
meget velkommen til at 
kontakte mig på tlf.: 
21370733.  
Tøv ikke med at ringe til 
mig, hvis du har spørgsmål, 
eller hvis du kunne tænke 
dig at komme forbi til en 
kop kaffe og høre mere om 
det hele 

 Liva Kaels 

Kunne du tænke dig at  
hjælpe til med  
Sengeløse Kirkes minikonfir-
mander i efteråret?  

Onsdag den 6. juni kl. 18.00 
samles Onsdagsklubben til 
den årlige grillfest. Aftenens 
menu er alt godt fra grillen 
med diverse tilbehør. Om alt 
går efter planen, bønhøres vi 
måske af Gud i det høje 
med sol fra en skyfri 
himmel, så vi kan sidde i 
præstegårdshaven og indta-
ge et godt måltid til lyden af 
fuglekvidder.  
Medbring for en sikkerheds 
skyld lidt varmt at tage på 
til aftenen. 
Til middagen serveres som 
altid et glas vin, 1 øl eller 
vand, og efter maden plejer 
der at være en kop kaffe/te 
og en dessert eller en kage. 
Hele herligheden – det vil 
sige måltidet, kaffe og kage 
samt 1 genstand koster 75 
kr., som betales på dagen. 
Ønsker man mere end 1 øl 
eller et glas vin koster det 
10 kr. pr. genstand. 

Onsdagsklubben er for 
enker, enkemænd og andre 
der bor alene, som har lyst 
til at dele et måltid i 
fællesskab med andre i en 
meget hyggelig stemning, 
hvor snakken går let og 
ubesværet. 
Kunne du tænke dig at være 
med, skal du blot tilmelde 
dig hos Lonny Petersen på 
tlf.: 22 51 62 67. Det er 
muligt at indtale en besked 
på telefonsvareren, i fald 
Lonny ikke skulle være ved 
telefonen. 
Tilmeldingsfristen er senest 
mandag den 4. juni. Vi 
plejer at være en stor flok, 
men der er altid plads til 
flere. Mødested er kirkens 
sognegård, som ligger 
Landsbygaden 69.  
Skal du bruge kirkebilen, 
kan denne også bestilles hos 
Lonny. 

Holder grillfest 

 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 



Det er selvfølgelig også 
muligt først at komme til 
gudstjenesten kl. 10.00. I 
dagens anledning vil Senge-
løse koret deltage og synge 
de smukke pinsesalmer sam-
men med os andre akkom-
pagneret af vores organist, 
som altid får orglet til at 
bruse så smukt. 

 
2. pinsedag 
Kirkerne går sammen om 
frilufts gudstjeneste 2. pin-
sedag. De ti kirker i Høje-
Taastrup og Ishøj Kommu-
ner har opbygget en god 
tradition for at afholde en 
fælles friluftsgudstjeneste 2. 
pinsedag. I år med ad hoc 
børnekor under ledelse af 
organist Henny Holm fra 
Rønnevang Kirke. 
Friluftsgudstjenesten afhol-
des kl. 11.00 i Præstegårds-
haven ved Høje Taastrup 
Kirke, Præstegårdsvej 3, 

2630 Taastrup. Præstegårds-
haven kan ikke ses fra vejen, 
- den ligger bag ved sogne-
gården ca. 10 minutters 
gang fra Høje Taastrup Sta-
tion. Præster, medarbejdere 
og frivillige er gået sammen 
om at skabe gode rammer 
for en oplevelse i naturen 
denne pinse. Kom og vær 
med! 
I tilfælde af dårligt vejr af-
holdes gudstjenesten i Høje 
Taastrup Kirke. 
 

Pinsegudstjeneste 
Søndag den 20. maj er det pinsedag. Det skal vi 
fejre! Vi begynder dagen med et morgenbord 
kl. 9.00 med rundstykker, kaffe, te etc. Efter 
morgenmaden går vi over i kirken og fejrer pin-
sen med en festlig gudstjeneste kl. 10.00. 

Græsslåning på plænen 
Nu, hvor det er blevet forår, og græsset er begyndt at gro, be-
gynder vi igen at slå græs. Græsset vil blive slået om torsdagen 
hver eller hver anden uge alt efter, hvor hurtigt det gror. Blom-
ster på plænen vil derfor blive fjernet torsdag morgen. Vi op-
fordrer derfor til, at man ikke sætter friske blomster onsdag.  
Hvis der skulle blive fjernet en ”rimelig” frisk buket blomster 
fra plænen torsdag morgen, er det ikke ond vilje. 
 

Med venlig hilsen 
Graverne 

Monument sikkerhed 
Vedrørende sikkerhed omkring gravmonumenter vil jeg gøre 
opmærksom på følgende. 
Dette gælder gravmonumenter over 60 cm. 
· Indehaveren af brugsretten til gravsteder har til enhver tid 
ansvaret for gravstedernes og monumenternes sikkerhed, jf. 
standardvedtægtens § 17. Dette er uanset størrelse, udform-
ning, udseende og tid siden sidste kontrol af såvel gravsted 
som monument. 
· Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved, at 
fx hele eller dele af monumentet vælter, har indehaveren af 
brugsretten som udgangspunkt det fulde økonomiske og juri-
diske ansvar 
· For at kunne blive betragtet som sikker, skal et gravmonu-
ment kunne tåle et jævnt træk eller tryk på 35 kg. 
· Omkostninger til sikring af monumenter påhviler alene inde-
haveren af brugsretten. 
·  Er man i tvivl bør man kontakte graveren/ kirkegårdslede-
ren eller en stenhugger 
 

Medvenlig hilsen 
Graveren, Sengeløse Kirke 

Den årlige sogneudflugt den 30. maj til Grundtvigs 
Mindestuer blev meldt ud i Sengeløse Nyt i april må-
ned. For første gang drager vi afsted i en bus, der kan 
rumme 60 mennesker. Der er i skrivende stund fuldt 
optaget, og der står nogen på venteliste, som gerne vil 
med i fald, der er frafald blandt de tilmeldte.  
Jeg vil derfor bede om, at man giver mig besked hur-
tigst muligt, hvis man bliver forhindret i at komme med 
trods tilmelding, så pladsen kan gå videre til en anden 
glad deltager. 

Med venlig hilsen 
Merry Lisbeth Rasmussen, sognepræst   

Meddelelser 
Sognepræsten holder ferie i perioden 4. – 27. juni. Embedet 
passes i perioden af præsterne i Høje Taastrup. Charlotte Slot 
har tlf. nr. 21 38 63 94. Jesper Knudsen har tlf. nr. 42 43 44 
77. Begge præster træffes i tidsrummet mandag – torsdag 
indenfor 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 kordegnekontor kontaktes på Tlf: 70 10 02 
16 (tryk 1) eller email: taastrupnykirke.sogn@km.dk 

Sogneudflugt 

      Tlf. 20 95 43 29  
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