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Renovering/udbygning af Sognegården 

 

Efter det nyvalgte menig-
hedsråd tiltrådte i november 
2016, var de fysiske rammer 
omkring sognegården et af 
de områder, der var fokus 
på. I budgettet for 2018 blev 
der afsat midler til at under-
søge mulighederne for en 
renovering/udbygning.  
 
På nuværende tidspunkt har 
vi udarbejdet et skitseprojekt 
og har fået afsat midler til en 
egentlig projektering i løbet 
af 2019. Hvis alt går vel, 
burde vi kunne indvie ny 
sognegård i 2020. 
Der er tale om både renove-
ring af den eksisterende sog-
negård og tilbygning af 325 
kvm, som kommer til at 
indeholde ny mødesal samt 
kontorer mv. 

Der er flere årsager til, at der 
er behov for bedre faciliteter 
til kirken.  
- Vi har gennem de sidste 
par år øget aktivitetsniveau-
et.  
- Kapaciteten i den nuvæ-
rende sal er blevet formind-
sket, idet brandmyndighe-
dernes godkendelse tillader 
færre personer, end der tidli-
gere har været budt inden-
for. 
- Køkkenet er utidssvarende. 
- Vi har behov for flere og 
bedre kontorer. Kirkekonto-
ret deles i dag af præstese-
kretær, graver og menig-
hedsråd, hvilket ikke er hen-
sigtsmæssigt. Organist og 
Kirke- og kulturmedarbejder 
deler et kontor på 1. sal, der 
er alt for lille. 

Økonomien i projektet ser 
ud til at lande på ca. 12,5 
mio. kr. De penge kommer 
fra kirkeskatten, som opkræ-
ves fælles for alle kirkerne i 
Høje Taastrup Kommune. 
Menighedsrådet er tilfreds 
med, at det nu er blevet vo-
res tur til at opgradere vores 
sognegård til gavn for kir-
ken og byen. 
 
På menighedsmødet 28. 
oktober 2018 vil vi bl.a. 
orientere om planerne for 
sognegården. Der vil også 
være mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 

Lars Enghoff Jensen 
Formand f. menighedsrådet 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                         6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                              3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Camilla Petersen,                                          2374 5065 
 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

GENERALFORSAMLING 
I SENGELØSE  
KOMMUNALFORENING 
 
 
 

Sengeløse Kommunalforening  
indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 31. 
oktober 2018 kl. 19.30 i Sengeløse Sognegård, Lands-
bygaden 68, Sengeløse. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Alle borgere i Sengeløse sogn er velkomne til at deltage 
i generalforsamlingen. Efterfølgende tager vi en ufor-
mel snak om løst og fast - bare det handler om Sengelø-
se! Fortæl os, hvad DU synes, Kommunalforeningen 
skal tage fat på. 
 

Vi vil gerne møde så mange som muligt, og håber selv-
følgelig på, at flere borgere får lyst til at melde sig ind i 
Kommunalforeningen. Lad os sammen arbejde for, at 
Sengeløse stadigvæk skal være et dejligt og attraktivt 
sted at bo. 
 
Mange venlige hilsner og på gensyn! 
 
Bestyrelsen for Sengeløse Kommunalforening 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil tirsdag 
den 6 nov. og den 27 nov. 2018 kl.19.00 i Fritidshuset. 

 Bestyrelsen.  



 





 
  Sengeløse Badminton og Tennis Klub  
  inviterer til: 
  75 års jubilæumsfest for medlemmer  
  og tidligere medlemmer. 
  Lørdag den 17. november kl. 18.00  
  i Fritidshuset ved Sengeløse-Hallen 

 
   Menu: 
 
   Velkomstdrink 

 
   Forret på tallerken:  
   Røget laks med mild sennepscreme, syltede rødløg og ristede hasselnødder. 
 
   Hovedret på buffet: 
   Helstegt kalvecoulotte med rosmarin og hvidløg. 
   Unghanebryst med timian. 
   Små kartofler vendt i friske krydderurter. 
   Salat med grønne bønner og bacontern.  
   Rødløgsdressing med persille. 
   Rødvins-sauce. 
 
   Dessert serveres med kaffen. 
   Mørk chokoladekage med friske bær. 
   Hjemmelavet mazarinkage. 
   2 slags ost med tilbehør. 
 
   Til maden  er der rød/hvidvin, øl og vand ad libitum. 
 
   Til kaffen serveres en avec, cognac eller bailey 
 
   Pris pr. person 200 kr. 
 
   Efter maden er der dans med Casper´s musik. 
 
   Bar til brugervenlige priser 
 
   Tilmelding: 
 
   Send en sms til  Inger Rasmussen på tlf.: 30 50 61 50 og indbetal beløbet på  
   mobil-pay 40 19 52 87 eller på konto 5471 1510691 senest 6. november. 
   Ønsker I at sidde flere sammen, så tilmeld jer sammen. 
 
   Der er kun plads til 60 i fritidshuset, så man får plads i den rækkefølge, man  
   har betalt. 
   Du er velkommen til at tage en ledsager med. 
   Har du spørgsmål, så ring til Inger på tlf.: 30 50 61 50 



 
 

Både lovgivning samt Folke-
tingets økonomiaftale med 
Kommunernes Landsforening 
betyder, at der igen skal spa-
res for et anseeligt millionbe-
løb. Man kan i den forbindel-
se virkelig blive overrasket 
over nogle af de forslag, der 
så lokalt er blevet prioriteret 
og især ikke bliver prioriteret. 
 
Lokale konsekvenser 
Jeg vil nøjes med at forholde 
mig til de forslag og bespa-
relser, der har direkte indfly-
delse her i Sengeløse, Vadsby 
og Vridsløsemagle. Vi må jo 
desværre konstatere, at ord 
og handling ofte ligger noget 
fra hinanden, når det kommer 
til viljen til at sikre skoleveje-
ne for vores små poder, der 
går eller cykler til skole. 
I forbindelse med årets vejbe-
sigtigelse var vi ude at besø-
ge borgerne i Birkevejs-
kvarteret i Sengeløse. Der var 
flere løsninger i spil på deres 
udfordringer med naturstien 
igennem skoven, som i dag er 
børnenes skolevej. Der var 
mange positive tilkendegivel-
ser og megen medfølende 
nikken, men nuvel, vi sagsbe-
handler ikke under vejbesigti-
gelse, det gør vi i byrådet! 
Men når det efterfølgende 
kommer til handling, kniber 
det mere med at komme ind i 
kampen, idet man hellere vil 
bruge penge på at få regnvan-
det fra omfartsvejen sikkert 
ned i mosen end have børne-
ne fra mosen sikkert i skole.  
Der bliver brugt penge på at 
forsøge at få det regnvand, 
der fra tid til anden over-
svømmer Ole Rømersvej, ledt 

ned i Sengeløse mose, men 
ikke afsat penge til en sti, der 
kan få børnene sikkert frem 
til skolen. Det er ikke en pri-
oritering, vi støtter. 
Det er jo så dobbelt ærgerligt, 
når man tænker på, at vi sid-
ste år måtte se over 4 mill.  
blive budgetsat til en dobbelt-
rettet sti hen over Hveens 
boulevard, som så senere 
viste sig slet ikke at kunne 
anlægges, så pengene blev 
ikke brugt. De penge kunne 
man jo så passende have om 
disponeret til at etablere en 
sikker skolevej fra Birkevejs-
kvarteret. Men nej. De er lagt 
i kommunekassen, og kan så 
blive brugt til alle de andre 
projekter, vi har, hvor der er 
store bolig koncentrationer, 
men det er jo ikke noget nyt 
her ude i reservatet. 
 
Men der er jo også andre 
ting at undre sig over. 
Vi undres jo over den under-
lige sammenblanding af drifts 
og anlægsøkonomi, som vi er 
vidne til, når vi ser på etable-
ring af et depotrum i forbin-
delse med Sengeløse-hallen. 
Det er en hidtil ukendt løs-
ning: Konservativ blandings 
logik eller blandings logistik. 
Jeg ved ikke, hvad det kal-
des! 
Man kan få et nyt depotrum, 
men så bliver der lige beskå-
ret en tredjedel på personale-
normeringen ved at indføre 
en nøglebrikordning, hvor 
brugerne fremover selv kan 
låse sig ind og ud af hallen.  
Vi syntes bestemt, at et nyt 
depotrum er en både god og 
tiltrængt investering, men at 

finansiere det over driftsbud-
gettet ved at nedlægge en 
stilling i Sengeløse-hallen, er 
en kreativ løsning, vi ikke 
kan støtte. 
Det vil sige, at nu får man et 
depotrum at sætte alle reme-
dierne ind i, men skal så selv 
lige hente det ud igen, når de 
skal bruges. Det er svært at 
forestille sig, hvordan det 
skal komme til at fungere i 
den virkelige verden, når 
instruktøren både skal stå for 
at lukke brugerne ind og ud 
af hallen samtidig med, at 
man skal stille bander og 
diverse remedier op. 
Når man tænker på, at Senge-
løse Idrætsanlæg betjener en 
tredjedel af kommunen, er 
det en voldsom service-
forringelse for så stort et om-
råde, men alligevel er der 
måske en gennemgående 
systematik i tingene? 
 
Bus 116 også beskåret  
Hvis man erindrer, at man for 

nogle måneder siden også 
beskar buslinje 116, som be-
tjener vores område, med en 
tredjedel - fra tre busser til to 
busser. Ja, det nedsatte ser-
viceniveau på busbetjeningen 
er faktisk også en del af det 
2019 budget, vi netop har 
behandlet, jo, så er der jo 
system i tingene. I en tredje-
del af kommunen reducerer 
man servicen på begge områ-
de med en tredjedel! 
Afgjort system i tingene, men 
ikke en udvikling, eller må-
ske snarere en afvikling, vi 
kan støtte 
Man må ikke håbe, at det er 
den fremtidige løsningsmodel 
herude, når der skal bygges 
om eller til på skole, klub, 
institutioner og plejehjem, for 
så bliver der noget tomt i 
personalerummene med ti-
den, hvis man fremover vil 
finansiere anlæg med reduce-
rede personalenormeringer! 

  

Budget 2019 
Af Hugo Hammel (A) 
 
Forhandlingen af budgettet i Høje-Taastrup 
kommune, er aldrig en rar proces. 
Igen i år har der været tale om at finde store 
besparelse, og der er ikke flere lavt hængende 
frugter, tvært imod. Så alle besparelser gør 
ondt for dem, det rammer. 

 

Sådan så der ud ved hallen. da vi kom til stavgang. Måske er 
der nogen der bør lære at rydde op efter sig 

Stavgangholdet 



Nyt 2019 budget vedtaget 
for Høje-Taastrup Kommu-
ne  
Store besparelser på vej:  
Vi har desværre i år måtte 
foretage store besparelser 
for at få vores kommune-
økonomi til at hænge sam-
men. Det er rigtig trist, men 
årsagen er at udgifterne på 
især to områder er eksplode-
ret.  
Det ene er det specialiserede 
voksenhandicapområde og 
det andet er børne med sær-
lige udfordringer.  
Årsagen til at udgifterne 
stiger væsentligt på det spe-
cialiserede voksenhandicap-
område er faktisk positivt, 
nemlig det at der er kommet 
bedre og bedre behandlings-
metoder og hjælpemidler, 
som gør at livskvaliteten og 
levealderen for denne grup-
pe er steget betydeligt. Kon-
sekvensen er bare at det ko-
ster mellem 1-2 mil kr. pr. 
borger i hjælp om året.  

Den anden store udfordring 
er at der kommer flere og 
flere børn med div. diagno-
ser, som også kræver ekstra 
stødte og hjælp både i sko-
len i dagligdagen. Det sidste 
tal jeg hørte var at hver 9. 
barn i Høje-Taastrup har 
bruge for en eller anden 
form for ekstra hjælp eller 
stødte 
Som kommune vil og skal vi 
tage os godt af disse borge-
re. Problemet er bare at det 
koster rigtig mange penge. 
Derfor er vi nødt til at skære 
på alle andre områder for at 
få vores budget til at hænge 
sammen. Hvilket er rigtig 
trist 
Indførelse af Nøglebrik ord-
ning i Sengeløsehallen: 
Som en konsekvens af vores 
nødvendige besparelser, har 
vi besluttet at ændre på be-
mandingen i Sengeløsehal-
len, således at der ikke altid 
vil være fast bemanding og 
der indføres et nøglebriksy-

stem på lige fod med 
Flønghallen og  Springcen-
ter i Nærheden. Eller som 
vores egen fodboldafdeling 
har til deres omklædnings-
rum i kælderen. 
For de fleste som benytter 
Sengeløsehallen, vil der ikke 
kunne mærkes forskel, da 
halen forsat vil være åben 
som den plejer eks. Mellem 
kl. 9.00-22.00. Skal man ind 
uden for dette tidsrum, skal 
man fremover have en nøg-
lebrik for at komme ind og 
som udleveres af foreninger-
ne. 
Den største forandring bli-
ver, at vi ikke kan forvente 
at personalet kan hjælpe på 
samme måde som i dag, med 
at opsætte f.eks badminton-, 
eller volleyballnet, men at 
spillerne eller trænerne, selv 
skal gøre det fremover.  
Ved større arrangementer, 
eller ved opsætning af tungt, 
eller besværligt udstyr. Vil 
det forsat være muligt at 
bestille hjælp til opgaven.  
Jeg ved godt at det er øv at 
vi sparer her. Men som poli-
tiker mener jeg trods alt, at 
jeg hellere vil spare på be-
mandingen i en sportshal, 
frem for eksempelvis på 
hjemmehjælpen, undervis-
ningen på skolen eller på 
vores svage borgere som 
virkelig har brug for hjælp. 
Udvidelse af Sengeløsehal-
len med et nyt stort de-
potrum: 
På nuværende tidspunkt har 
vi store udfordringer med at 
vi ikke har opbevaringsplads 
nok til alle vores redskaber 
og udstyr i Sengeløsehallen. 

Lige nu står det frit tilgæn-
geligt inden i hallen. Hvilket 
er til stor gene for dem som 
bruger hallen og personalet 
som skal gøre rent mm.  
Derfor er jeg rigtig glad for 
at jeg har kunne overbevise 
min egen byrådsgruppe, 
samt de øvrige forligspartier 
bag budget 2019, om at vi 
skal bygge et nyt stort depot 
i tilknytning til Sengeløse-
hallen, så vi slipper for at 
skulle have vores udstyr og 
redskaber stående inde i 
hallen, eller i container ude 
på parkeringspladsen. Der er 
afsat 2 mil kr. til opgaven 
Endelig for vi løst problemet 
mod oversvømmelser af Ole 
Rømersvej:  
Der har i mange år været 
problemer med oversvøm-
melse af Ole Rømersvej. 
Årsagen til oversvømmelsen 
er at de omkringliggende 
marker ikke er drænet godt 
nok og vandt løber ned og 
ligger sig i sviget ved Ole 
Rømersvej-Sognevangen 
Når det sker, er det til stor 
gene for dem som bor tæt 
på, men ikke mindst for vo-
res skolebørn som dagligt 
cykler til og fra Vridsløse-
magle til Sengeløse skole.  
Derfor er jeg rigtig glad for 
at de øvrige partier i forligs-
kredsen er enige med mig i, 
at vi skal have løst proble-
met en gang for alle. Så vi 
fremover slipper for over-
svømmelser 
V har derfor besluttet at der 
etableres en ny rørledning 
fra Ole Rømersvej og ned til 
Sengeløse mose, så vandet 
kan løbe ned i mosen.  

Nyt 2019 budget vedtaget for 
Høje-Taastrup Kommune  
 

Store besparelser på vej:  



Mandag 5. november 2018,  kl. 19.30 
Cand. mag. Birgitte L. P. Rosenhegn, Holbæk: 
Frederik 8. –  den demokratiske konge 
 

Nogle konger står som klare billeder i 
historiebøgerne: Christian 9. som Euro-
pas svigerfar og Christian 10. til hest 
under genforeningen og besættelsen. Vi 
glemmer nemt, at imellem disse to Chri-
stian’er var der også en Frederik! Seks 
korte år fik han som konge, og efterti-
den har givet ham øgenavnet den evige 
kronprins samt det, der er værre. Frede-
rik 8. fylder kun lidt i historiebøgerne, 
overskygget af sin far og søn. Ikke desto 
mindre er han en usædvanlig overgangs-

figur. Hans liv kom til at hænge nøje sammen med Danmarks 
forhold til Tyskland, nye regeringsformer og et forsøg på at 
give mening, ikke bare til sit eget liv, men til et konstitutionelt 
monarkis berettigelse. Den demokrati ske konge måtte døje en 
krank skæbne og et tilsværtet eftermæle.  
Birgitte Ro senhegn vil fortælle om denne mand, som så gerne 
ville tæt på befolkningen. 
 
 
 
Mandag 12. november 2018, kl. 19.30  
Cand. mag. Niels E. Larsen, Sengeløse: 
 

Første Verdenskrigs afslutning og Ver-
sailles-traktaten. 
Den 11/11, kl. 11.00, 1918 sluttede Den før-
ste Verdenskrig. De stridende parter havde 
indgået en våbenhvileaftale. Kejserrigerne 
Tyskland og Østrig-Ungarn samt Det Os-
manniske Rige havde givet op. Krigen var 
slut, og den havde været grusom. 9 mio. var 
faldet ved fronterne og mellem 4 og 6 mio. 

civile var døde som følge af underernæring, kulde, sygdom, 
fordrivelse,  manglende  medicin og lægehjælp. 
 
I november var hjemmefronterne i både Tyskland og Østrig-
Ungarn brudt sammen. Det var umuligt at holde fronterne for-
synet med fødevarer, krigsmateriel og friske tropper. I begge 

kejserriger var forsøg på revolu-
tioner og løsrivelseskrige brudt 
ud. Nu skulle der sluttes fred. 
Tyskerne havde allerede sat 
standarden for de forestående 
fredsforhandlinger med et uhørt 
hårdt diktat overfor Rusland, der 
efter den af Tyskland igangsatte 
revolution i 1917 måtte opgive 
på østfronten.  
I løbet af 1919 blev der indgået 
fem fredsaftaler mellem Det 
Britiske Imperium, Frankrig og 
USA. De fire var forholdsvis 
almindelige, men den sidste, 
Versailles-traktaten med Tysk-
land, endte med at blive en væ-
sentlig medvirkende faktor til 
Anden Verdenskrig.  
Hvorfor og hvordan er emnet for 
aftenens foredrag. 
 
 
 

Mandag 19. november 2018, kl. 19.30  
Professor emeritus Claus Bryld, RUC 
Mellem Holocaust og Gulag.  
Erindring og glemsel i Europa. 
 
Claus Bryld beskriver aftenens emne således: 

 
”Mit foredrag handler om erindringen/
glemslen i forbindelse med opgøret med 
nazismen i Tyskland (vest og øst) samt 
erindringen om kommunismen i Rus- 
land. Desuden gennemgår jeg fortidsop-
gørene - eller manglen herpå - i Østrig, 
Italien og Frankrig, og til sidst lidt om 

Danmark for at slutte med spørgsmålet, om der i det lange løb 
kan udvikle sig en fælles offentlig europæisk erindring.” 
 
 
Mandag 26. november 2018, kl. 19.30 
Tidl. højskoleforstander Lillian Hjorth Westh, Allinge 
Lykke-Per - Pontoppidans roman er stadig aktuel. 
Lillian Hjorth Wesths foredrag vil give anledning til at reflek-

tere over dette store klassiske værk, uan-
set om du allerede har læst bogen eller 
været i biografen og se Bille Augusts 
filmudgave. Eventuelt vil du få lyst til at 
genlæse bogen eller begynde at glæde 
dig til filmen om Lykke-Per, der kommer 
som serie i TV i starten af det næste år. 
 
Hun skriver selv om foredraget: 
”Henrik Pontoppidan, 1857-1943, vokse-
de op som præstesøn i Randers. Hans 

opgør med den strenge moral kommer til udtryk på mange 
måder i romanen Lykke-Per, som indbragte ham Nobelprisen i 
litteratur i 1917. 
Romanen er en udviklingsroman, som sætter dybe spor hos 
læseren. Hvordan finder man sit naturlige voksested, er det 
store spørgsmål i historien om Peter Andreas Sidenius. På den-
ne personlige rejse skifter han kurs flere gange undervejs - der 
er jo flere veje at vælge. Er det omveje eller genveje? Hvad og 
hvordan vælger han? Pontoppidan har skrevet en roman med 
mange spørgsmål, og han giver ikke mange svar. Svarene må 
læseren selv finde.” 
 
 
 

Sæson 2018—19 
Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i 
Sognegården, Landsbygaden 68, 
Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00 
 

 
at indbetale det fulde årskontingent, kr. 575,00 til  
konto 2275 - 3230040396. 
Husk at skrive navn og tlf. i meddelelse til modtager. 
Betaling kan også ske på den første foredragsaften. 
For enkeltforedrag betales kr. 75,00. (Evt. spørgsmål  
vedr. betaling kan rettes til kasserer Finn Larsen,  
tlf. 40 52 41 08) Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr. 
Nærmere oplysninger om foredragene, transport mv. kan  
fås ved henvendelse til formand Poul Erik Sørensen på  
mobil tlf. 20 41 67 24. 
Ret til ændringer forbeholdes! 
Der kan komme uforudsete aflysninger pga. sygdom eller  
vejrlig. 
                                                   ALLE ER VELKOMMMEN 

Mandagsaftener i Sengeløse i 2018—2019 



 Farmor fortæller! 
En godnathistorie om haren 

 
Hej med dig! 
 
Engang for meget længe siden mødtes den hurtige hare 
med det langsomme pindsvin. 
Haren var i sit drillesyge hjørne, så den spurgte pindsvi-
net, om de ikke skulle løbe om kap! 

Pindsvinet tænkte sig længe 
om, og så aftalte de, at de 
skulle mødes næste dag, dér 
hvor grøntsagerne stod i 
snorlige rækker! Pindsvinet 
havde nemlig talt med sin 
kone om væddemålet, og de 
havde lagt en snedig plan. 
Næste morgen mødtes de 
så, og haren strålede af 
overmod! 
De stillede begge op ved de 
lange rækker af grøntsager, 

og væddemålet begyndte.  Haren spurtede af sted, men 
da den kom til enden af rækken, stak pindsvine-mutter 
sit hoved op og råbte: "Jeg er her allerede"!  Om igen, 
sagde haren, for den fattede det ikke.  Mange gange løb 
den, men til sidst styrtede den af udmattelse, for hver 
gang lød det bare: "Jeg er her allerede"! 
Se, det er en ældgammel fabel fra Ægypten, men den er 
stadig lige ung:   
”Den mere kloge narrer den mindre kloge!” 
Haren er meget talrig hos os.  Den lever i det frie land, 
marker og enge, og den spiser græs, ukrudt (især rølli-
ke), og kun om vinteren, hvis sneen er hård som is, ja, 
så går det ud over bark og knopper. 
Haren kan blive 80 cm lang, dens øjne sidder helt ude 
på siderne af hovedet, for så kan den bedre se sine man-
ge fjender.  Den laver sig et lille "sæde" på marken, og 
der ligger den om dagen med bagdelen nederst i sædet, 
så den lynhurtigt kan spurte op, hvis der er fare på fær-
de. Den har mægtig gode kamuflagefarver: Gråbrun, så 
den nærmest ligner en jordknold.  Allerede i marts føder 
den sine unger - der er gerne tre små nuttede killinger i 
kuldet, og de trykker sig helt ned med ørerne lagt tæt 
ned langs halsen.  Haren kan få tre kuld unger i somme-
rens løb, men ca. halvdelen bliver ædt af rovfugle og 
ræve.  Når haren kommer hjem for at give ungerne 
mælk, ja, så laver den de mest sjove spring i nærheden 
af sædet - det er for at forvirre eventuelle fjender - og i 
et laaangt hop er den så klar til at give ungerne 
mælk.  Ungerne et født med en lang, lun pels for ikke at 
fryse ihjel. 
Haren har mange fjender:  katte, hunde, ræve, rovfugle - 
og så vi mennesker, for der bliver skudt mange harer, 
når jagtsæsonen går ind!  
Haresteg smager godt - men man må altid spise den for-
sigtigt, for der kan være mange hagl i den! 
 
Sov nu rigtig godt - og drøm om små søde og bløde ha-
rekillinger! 
 

Godnat fra  farmor 

 

Lørdag d. 24. november 
fra kl. 14-16 



Læserbrev fra Stig Günther, 
selvstændig, flyttet til Sen-
geløse fra Ørestaden. Na-
turelsker og medlem af DN,  
Økologisk landsforening 
m.fl. Sidder i bestyrelsen i 
Høje Tåstrup lokalafdeling 
af DN (Danmarks Natur-
fredningsforening). 

 
Vågn op  
Sengeløse! 
Vær opmærksom på, 
hvad der sker om-
kring Ring5 
Høje Tåstrup Kom-
mune har netop bevil-
get 1,2 mio. kroner til 
fremme af opførelsen 
af motorvej Ring5. 
Den primære begrun-
delse for ønsket om 
endnu en motorvej er 
ikke mindst, at en 
øget omsætning i 
Transportcenteret vil 
give flere penge i 
kommunekassen. 
Men prisen er høj. 
 
Transportkorridoren, som er 
et areal reserveret til opfør-
sel af en eventuel Ring5, går 
så tæt forbi Sengeløse Vest, 
at de yderste huse på Kirke-
stien må lade livet for en 
kommende motorvej. Men 
selv om man måske vælger 
at anlægge motorvejen et 
par hundrede meter længere 
mod vest, så er der ingen 
tvivl om resultatet. Støj og 
forurening, som vil påvirke 
hele Sengeløse. Der ligger 
klare forskningsresultater, 
som viser, at det er særdeles 
helbredsskadende at bo så 
tæt på en motorvej. Øget 
forekomst af diabetes, hjerte
-kar sygdomme, overvægt, 
depression og stress er bare 
nogle af følgerne. Den mest 
forekommende vindretning i 
Danmark er sydvest, så Sen-
geløse får fuldt udbytte af 
både støj og luftforurening. 
Man har tidligere forsøgt at 
stille Sengeløse tilfreds med 
den gulerod, at trafikken 
gennem Sengeløse vil afta-
ge med en ny motorvej lige 
vest for Sengeløse. Men jeg 
har søgt, læst og ringet 
rundt. Der er intet, der tyder 
på dette. Og ved selvsyn 
kan man stille sig op i myl-

dretiden og se, at 95% af 
trafikken gennem Sengeløse 
kommer fra – og kører mod 
– Herringløse. Det er altså 
trafikanter, der søger diago-
nalt igennem landet i ret-
ning af f.eks. Jyllinge. Dette 
vil formodentlig stadig være 
den foretrukne rute, selv 
med en ny motorvej, der går 
Nord/Syd.  
 
Prisen for naturen er des-
værre endnu højere. 
Motorveje opdeler landska-
bet og afskærer den naturli-
ge udveksling og migration 
mellem økosystemer. En 
samling af enige borgmestre 
i Nordsjælland har erklæret 
Ring5 for død netop af hen-
synet til naturen. Men Høje 
Tåstrup Kommune sætter 
endnu engang penge over 
natur, hvilket man også her i 
september kunne se, da Hø-
je Tåstrup Kommune ind-
fandt sig på en skammelig 
Top 10 over kommuner, der 
investerer i kul og olie. Det 
oprindelige formål med 
Ring5 var at forbinde Hel-
singør med motorvejsnettet 
syd og vest for København. 
Men når dette nu er en død 
fisk, og Ring5 aldrig kom-
mer til at gå længere end til 
Frederikssundsmotorvejen, 
så virker det endnu mere 
uovervejet at kæmpe for 
denne amputerede Ring5. 
 
Vi har en unik natur 
I området omkring Sengelø-
se har vi flere mindre Natu-
ra 2000 fredninger og et 
kæmpe potentiale for at 
udvide dette. Jeg synes i 
stedet for endnu en motor-
vej, at man skulle følge for-
skernes og biologernes råd 
om at ØGE naturen i Dan-
mark, hvor vi skraber bun-
den i Europa med kun 8% 
fredet natur.  
En Naturpark, eller en dyre-
park, ville give os en værdi, 
der ikke kunne måles i pen-
ge. Sengeløse kunne blive 
det smukkeste sted på Sjæl-
land. En lille perle med ga-
dekær og egen naturpark, 
kun 26 km fra København 
ville gøre Sengeløse til det 
mest attraktive sted på Sjæl-
land.  
Så hvis du bor i Sengeløse, 
vil jeg opfordre dig til at 
stemme på et parti eller en 
politiker, som er imod opfø-
relsen af Ring5, næste gang 
der skal stemmes. 

Først er der nogle faktuelle 
påstande, som jeg er nødt til at 
tilbagevise. Når vi i kommunen 
har bevilget penge til projektet 
omkring Ring 5, så har det 
intet med øget omsætning i 
Transportcentret, eller for den 
sags skyld, at det skulle give 
flere penge i kommunekassen.  
Men det er da korrekt, at hvis 
ring 5 kommer, vil det lette 
trafikken andre steder, og det 
kan have en positiv indvirkning 
på, om en ny virksomhed øn-
sker at etablere sig i kommu-
nen eller ej. 
Årsagen til, at man har bevilget 
penge til en analyse, er jo net-
op for at afdække alle mulige 
scenarier. Eks.: hvor skal Ring 
5 ligge, hvad bliver støj – og 
miljøpåvirkningen, hvor mange 
biler vil benytte den osv. Såle-
des, at man har det rette grund-
lag for at træffe de rigtige be-
slutninger ud fra. 
 
Holdningerne til Ring 5 har 
delt borgerne i Sengeløse, lige 
så længe jeg kan huske. 
På den ene side har vi dem, 
som taler for Ring 5, og som 
mener, at trafikken gennem 
Sengeløse er alt for stor, og 
ved at få en Ring 5, vil trafik-
ken blive reduceret væsentligt. 
Det har også været Sengeløses 
officielle holdning, fremført af 
Sengeløse Kommunalforening 
i mange år, hvilket kommunen 
har lyttet til. 

Så har vi den anden gruppe, 
som mener, at en motorvej tæt 
på Sengeløse vest vil give be-
tydelige støjgener og ødelægge 
noget af vores smukke natur, 
og at vi så må leve med den 
tætte trafik igennem Sengelø-
ses bymidte. 
Personligt hører jeg nok til den 
sidste gruppe, og er ikke den 
store tilhænger af Ring 5, selv 
om jeg også godt kan se forde-
lene. Men jeg mener, at gener 
trods alt er større end fordele-
ne. Når det så er sagt, så har 
byrådet og mit eget parti (K) 
været varm fortaler for Ring 5 i 
rigtig mange år. Og at få dem 
til at ændre holdning tror jeg 
ikke på. 
Derfor har jeg valgt at være 
positiv over for beslutningen, 
men jeg vil til gengæld kæmpe 
hårdt for, at hvis den kommer, 
så skal den ligge så langt væk 
fra Sengeløse som muligt, og at 
støj- og miljøgenerne bliver så 
få som overhoved muligt. Li-
geledes vil jeg arbejde for, at 
der kommer gode til- og afkør-
selsforhold til Ring 5 fra Sen-
geløse  
Hvornår det første spadestik 
bliver sat i jorden, er meget 
uklart, da den jo endnu ikke er 
besluttet lokalt eller i Folketin-
get, og det er jo Folketinget 
som skal betale for den. Men vi 
er nok nærmere en beslutning, 
end vi har været før, hvor den 
har været oppe og vende.  

Kommentar til  
Stig Günthers læserbrev 
om Ring 5 
Af Henrik Torning, Byrådsmedlem (K) 



Kære Stig Günther  
Du kommer i dit opråb vidt 
omkring i din kritik af Høje-
Taastrup Kommunes gøren 
og laden, både hvad angår 
investeringer og motiver, 
samt at kommunens interesse 
er, at fremme Folketingets 
stillingtagen til etablering af 
en Ring-5-Syd vejforbindelse 
fra Frederikssundsmotorve-
jen til Køge. De betragtnin-
ger vil jeg lade være op til 
borgmester og administration 
at forholde sig til, men jeg vil 
gerne give mit besyv med 
omkring den sydlige del af 
ring 5, som den nævnte for-
undersøgelse, som borgme-
strene i Vallensbæk, Køge, 
Ishøj, Ballerup og Høje-
Taastrup kommuner er forta-
lere for, og som der nu, sam-
men med Region Hovedsta-
den, er bevilliget penge til at 
få undersøgt. Langt hen ad 
vejen, bare med en anden 
synsvinkel, kan jeg godt væ-
re enig med dig i din mod-
stand mod den sydlige del af 
Ring 5. Det er muligt, at der 
er stemmer i det, men jeg har 
nu alligevel altid talt imod en 
delvis etablering af Ring 5, 
da det efter min bedste vur-
dering kun vil give mening at 
anlægge Ring 5, hvis den 
anlægges i hele den planlagte 
længde fra Helsingør og til 
Køge, eller en endnu sydlige-
re tilslutning til motorvejs-
nettet, og så skal der nok en 
anden linjeføring til, måske 
over Roskilde. 
At motorveje har en kraftig 
indvirkning på helbred og 
natur, er der ganske rigtigt 
mange veldokumenterede 
forskningsresultater, der un-
derbygger, så det behøver vi 
ikke at gøre yderligere erfa-
ringer med i Sengeløse. Jeg 
er også enig med dig i, at det 
ikke vil få den store betyd-

ning trafikmæssigt i Sengelø-
se. Effekten og trafikafmat-
ningen fik Sengeløse allere-
de, da Frederikssundsmotor-
vejens etape til Smørum luk-
kede op. Helt at afskaffe tra-
fik gennem Sengeløse er jeg 
ikke fortaler for, da trafikken 
er med til at holde liv i Brug-
sen og dermed Sengeløse. 
Trafikken skal bare regule-
res, så den ikke udgør en 
risiko. Jeg tror nu ikke på din 
tese om, at modstanden fra 
en samling af enige borgme-
stre i Nordsjælland skal fin-
des i naturbeskyttelsesinte-
resser, men i stedet i, at der i 
Nordsjælland er en betydelig 
mængde borgere, der repræ-
senterer anselige økonomiske 
interesser, der taler imod 
projektet.  
Jeg har, som tidligere nævnt, 
altid talt imod en delvis etab-
lering af Ring 5, og især 
imod forbindelsen mellem 
Frederikssundsmotorvejen og 
Holbækmotorvejen, som på 
nuværende tidspunkt ingen 
samfundsværdi giver. Jeg har 
i hvert tilfælde ikke set tra-
fikprognoser, der underbyg-
ger etablering af netop dette 
stykke af Ring 5, og det er jo 
det stykke, der vil belaste 
Sengeløse.  
Frederikssundsområdet gene-
rerer ikke på nuværende tids-
punkt trafik nok til at beretti-
ge anlæg af en tværgående 
motorvej! 
Høje-Taastrups Kommunes 
interesse i Ring 5 
Høje-Taastrups Kommunes 
interesse i Ring 5 er jo der-
imod bl.a. at få trafikken fra 
transportcenteret i Høje-
Taastrup ledt hurtigt på mo-
torvejen, både nord og syd 
på. Som det er i dag, ledes 
størstedelen af den sydgåen-
de trafik via Sydvej til Hve-
ens Boulevard og Ishøj Stati-

onsvej, for at komme på den 
syd- og sydvestgående mo-
torvej. Den nord- og nord-
vestgående trafik skaber ikke 
problemer, da trafikken føres 
fint til Holbækmotorvejen og 
derfra videre mod nord og 
vest. Ganske vist kan tilslut-
ningen til Ring 4 på tids-
punkter af dagen give udfor-
dringer, men ikke nok til at 
trafikken skal ledes igennem 
vores baghaver. Kommunens 
nye boligområde i Nærheden 
ved Hedehusene vil kunne 
profitere af tilslutningen, da 
trafikken herfra let vil kunne 
ledes til Ring 5, men det kan 
man, uden at Ring 5 opgra-
deres til motorvej. Trafikbe-
lastningen på Brandhøjgårds-
vej (Reerslev, Stærkende og 
Hedeland) vest for Hedehu-
sene ville blive aflastet, hvis 
den sydlige del af Ring 5 
blev ført igennem som mo-
torvej til Køge, men Reerslev 
og Stærkende vil så bare få 
trafikken i baghaven, og så er 

man jo lige vidt, i hvert til-
fælde derude! 
Så er der jo også lige det, at 
hvis den del af Ring 5, som 
ligger mellem Holbækmotor-
vejen og Sydvej bliver op-
graderet til motorvej, overgår 
den til statens budget, og det 
er jo ikke uinteressant for 
Høje-Taastrup kommune!  
Og til dem der stadig læser 
med, efter alle disse op-
remsninger: 
Jeg er nu engang tilhænger 
af, at beslutninger træffes på 
et oplyst grundlag, og kan 
forundersøgelsen kaste lys 
på, om den langsigtede løs-
ning på fremkommeligheds-
problemerne er etablering af 
en Ring 5-syd-løsning fra 
Frederikssundsmotorvejen til 
Køge, eller blot fra Høje-
Taastrup til Køge, ja, så må 
undersøgelsen jo gennemfø-
res, så man kan få det afdæk-
ket! 
For god ordens skyld, så står 
mine holdninger for egen 
regning. 

Ring 5 står heller ikke på min øn-
skeliste! 
Hugo Hammels (A) svar på læserbrev fra Stig Gün-
ther. 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     
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Det nederste hvælvede 
kirkerum. 
Naturligvis skulle Sengeløse 
Kirke også have et klokke-
tårn. Vores blev tidsmæssigt 
påbegyndt umiddelbart efter 
afslutningen af forlængelsen 
mod øst med det nye kor i 
tiden op mod år 1500. Der 
kan have været en lille tids-
mæssig overlapning. Tårnet 
blev placeret i kirkens vest-
lige ende og planlagt med 
tre rum i højden. Selve tår-
nets grundflade er næsten et 
kvadrat, hvor den længste 
kantlængde er lidt mindre 
end skibets bredde. Det ne-
derste rum blev bygget som 
en forlængelse af skibets 
kirkerum. Den eksisterende 
bygnings midterakse blev 
fastholdt gennem tårnet. I 
dette rum opførte man også 
hvælvinger. For at få fri 
adgang mellem det gamle 
skib og det nye rum i vest 
måtte håndværkerne nedrive 
skibets gamle vestmur. Ste-
nene fra nedrivningen blev 
genbrugt i tårnet. For at bæ-
re vægten af tårnets østmur 
opførte man en fladbuet 
åbning, der hvor den gamle 
vestmur stod. Den viste sig 
at være for svag og måtte 
derfor forstærkes, og til det-
te valgte man at bygge en 
meget solid spidsbue under 
den første rundbue. Men 
selv med denne forstærkning 
var bæreevnen tilsyneladen-
de for lille. I hvert fald har 
de muret yderligere for-
stærkninger ind i spidsbuen. 
Det mørke mellemdæk. 
Det midterste rum i tårnet er 
opført helt uden naturligt 
lysindfald. Fra dette rum er 
der adgang til lofterne over 
både skibet, koret og våben-

huset. I gamle dage var disse 
lofter pulterkamre for kir-
ken. Men gennem tiderne er 
meget gået til. De mest inte-
ressante sager er hentet af 
forskellige myndigheder, 
som nu har ansvar for dem. 
Dog finder vi på våbenhu-
sets loft nogle spændende 
ting. Blandt dem ser vi fund, 
som den nutidige arkæologi-
ske forening ”Tværpilen”, 
med Poul Erik Sørensen i 
spidsen, har udgravet lokalt. 
Også fliserne fra gulvet i 
den gamle præstegård, fra 
før Svenskekrigene i 1600-
tallet, ligger der. Det er her-
oppe på det mørke mellem-
dæk man kan se de genbrug-
te sten fra kirkens gamle 
kor. De sten med rester af de 
romanske kalkmalerier fra 
tiden før ca. 1450 er brugt i 
tårnets mur mod nord. Hvis 
man skal se dem, må man 
medbringe en god stavlygte, 
da mellemdækket, selv med 
det elektriske lys tændt, hen-
ligger i det briterne kalder ” 
bengalsk aftenbelysning”, 
hvilket nærmest betyder 
bælgravende mørke. 
Det øverste dæk med klok-
keværket. 
I det øverste rum hænger 
kirkens klokker forsvarligt 
fastgjort i store solide klok-
kestole. De to klokker er 
helt traditionelt ophængt, og 
de frembringer lyd, når de 
svinges frem og tilbage, så 
de rammer de også svingen-
de knebler. Lyden er meget 
kraftig, og ophold på øverste 
dæk under ringning kræver 
gode høreværn, da man el-
lers hurtigt vil blive lige så 
døv som Quasimodo, klok-
keren fra Notre Dame. Na-
turligvis har kirken i Senge-

løse to klokker. Den var jo 
den førende landsby i det 
gamle Lilleherred, som iføl-
ge vurderingen af landbrugs-
jordens bonitet (ydeevne) i 
Middelalderen, var den bed-
ste jord på Sjælland. Mindre 
velstillede sogne måtte i 
gamle dage nøjes med én 
kirkeklokke. Med tiden fik 
dog næsten alle kirker i 
Danmark flere klokker. Un-
der Christian IV i året 1600 
blev danskerne påført den 
såkaldte ”klokkeskat”. Den 
betød, at alle kirker med 
mere end én klokke skulle 
aflevere en klokke til kon-
gen, så han kunne lade mal-
men omsmelte til kanoner, 
som han skulle bruge i de 
vanvittige krige, han plan-
lagde at føre. Desværre tabte 
han stort set dem alle, hvil-
ken blev indledningen på 
Danmarks nedtur fra regio-
nal stormagt til småstat. 
Sengeløse har også måttet 
give en klokke til dette tåbe-
lige initiativ. Men overalt i 
landet, naturligvis også hos 

os, blev der meget hurtigt 
indkøbt nye kirkeklokker. I 
dag er hele ringefunktionen 
både mekaniseret og auto-
matiseret. Glamhullernes 
luger åbnes og lukkes også 
automatisk. De to store 
svingklokker aktiveres og 
times digitalt via en lille 
styreenhed, som kontrollerer 
den lille elektromotor, der 
leverer kraften. Ved klok-
kerne er et par glamhuller 
mod nord, syd og vest. Mod 
øst er der kun et glamhul, 
men det er til gengæld stør-
re. Hele udførelsen af det 
omfattende arbejde, der skal 
til, for at gennemføre en 
enkelt ringning, er i dag 
fuldt automatiseret. Det står 
som et skoleeksempel på det 
fornuftige i vor tids mantra 
om ikke at arbejde mere, 
men i stedet at arbejde mere 
intelligent. De gamle ringere 
havde et hårdt, besværligt og 
ringe betalt arbejde. Særlig 
dengang kirken virkelig 
ringede solen op ved solop-
gang og ned ved solnedgang. 

Sengeløse Gammelt Nyt, Sengeløse Kirke, del 4. 
Af Niels E. Larsen     
 

Tårnet Opføres. 
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Ringeren, som er klokkerens 
officielle betegnelse, måtte 
op før første hanegal, og han 
var først færdig, når han hav-
de ringet solen ned og lagt 
hønsene i seng. Den hårdt 
prøvede mand måtte altså 
mindst to gange dagligt klatre 
op ad de meget stejle og ube-
hagelige trapper og ned igen. 
På det mørke mellemdæk 
måtte han enten føle eller 
huske sig frem. Måske havde 
han en lille fakkel med sig, 
eller et lille vokslys. Senere 
kom de stabile og sikrere 
flagermuslamper, og i vor tid 
kom det elektriske lys, som 
siden har oplyst hele den rige 
verden. Den gamle ringer 
måtte også stå ved klokkesto-
len og trække de store og 
tunge klokker manuelt. Og 
det i al slags vejr. I bidende 
frost eller med vinterstormen 
hylende ind på ham med 
stikkende sne. Og altid ledsa-
get af den øresønderrivende 
larm fra de store klokker. 
Arbejdsmiljø var for fattig-
folk en aldeles ukendt størrel-
se. Skulle han have hjælp 
mod støjen, så måtte han 
hjælpe sig selv med lidt sam-
menkrøllet papir eller en 
gammel stump tøj i ørerne. 
Sådan foregår det ikke læn-
gere, og det skal vi være gla-
de for. Det er godt, at mange 
sådanne hårde og nedsliden-
de erhverv nu er blevet auto-
matiseret.    
På nederste dæk har tårnet tre 
store vinduer, som giver et 
godt lysindfald i kirkerum-
met. Øverst afsluttes gavlene 
med syv kamtakker. Det er to 
færre end de ni på korets 
gavl, og det skyldes, at tårnet 
er smallere end skibet. Nu 
kan vi også glæde os over det 
nye ur på tårnets sydside. Det 
er meget moderne og præcist 
og endda med sekundviser. 

Adgangsvejen til tårnet. 
Bygherrerne har tilsyneladen-
de ikke ønsket, at færdslen til 
og fra tårnet skulle gå gen-
nem det store kirkerum. Der-
for opførte man en lille til-
bygning på tårnets sydside 
helt henne ved våbenhuset. 
Her fører en dør ind til en 
smal skakt, som er næsten 
helt omsluttet af tårnets mur 
mod syd. Her er en trappe af 
træ. Den er bygget højresnoet 
om en kridtstensspindel. 
Trappen er meget stejl og 
fem til seks meter høj. Trine-
ne er meget smalle, og uvant 
høje. Gelænderet er et stykke 
tov, som med holdere er fast-
gjort i murværket. Når man 
er kommet så højt op, at man 
står i niveau med hvælvinger-
nes toppe, er der en dør som 
leder en ud på en afsats af træ 
på mellemdækket. Derfra og 
op til øverste etage føres man 
ad mere menneskevenlige 
trapper.  
Det er en både spændende og 
hjertestyrkende oplevelse at 
besøge kirketårnet. Hvis du 
skal der op, bør du klæde dig 
på til lejligheden. Du skal 
ikke vælge dit pæneste tøj, da 
det efter en sådan tur ikke 
længere er dit pæneste skrud. 
Fornuftige sko er nødvendi-
ge. Før du går derop, bør du 
overveje, om du har tendens 
til klaustrofobi. Hvis du har 
det, er spindeltrappen ikke 
noget for dig. Men husk at 
spørge kirkens personale om 
lov og eskorte, før du begyn-
der at planlægge og invitere 
andre med op for at se Senge-
løse fra landsbyens ældste og 
højest beliggende udsigts-
punkt. Her i de næste par 
måneder er det måske ikke 
særligt belejligt for kirkens 
ansatte at have for mange 
besøgende, da det gamle hus 
igen skal kalkes. 

 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 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Alle Helgens Dag 
4. november kl. 17.00 
Matthæusevangeliet 5, 13-16 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Koret deltager. Fællesspis-
ning efter gudstjenesten. Kir-
kebilen kører 
 
24. søndag efter trinitatis 
11. november kl. 10.00 
Gudstjeneste i provstiet. 
Afgang fra Sognegården i 
Sengeløse kl. 9.40 
Kirkebilen kører 
 
25. søndag efter trinitatis 
Spillemandsgudstjeneste 
18. november kl. 17.00 
Lukasevangeliet 17, 20-33 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Fællesspisning. Kirkebilen 
kører 
 
Sidste søndag i kirkeåret 
25. november kl. 10.00 
Gudstjeneste i provstiet. 
Afgang fra Sognegården i 
Sengeløse kl. 9.40 
Kirkebilen kører 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
 
Onsdag den 28. november kl. 
13.30 
 
Kirkebilen 
Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten på tlf. nr. 43 99 
50 24 senest kl. 12.00 dagen 
før gudstjenesten.  
Den 25. november bestilles 
kirkebilen på tlf.: 21 71 84 07 
 

Vores verdenskendte filosof 
Søren Kierkegaard har en 
gang sagt, at mennesket 
grundlæggende er et liden-
skabeligt væsen, som er 
tvunget til at leve i en be-
stemt forståelse af sig selv. 
Lidenskaben betyder alt i et 
menneskes liv. Lidenskaben 
er selve drivkraften i et men-
neskes liv, som benzinen er 
det for bilen. Benzinmangel 
medfører en død bil. Der er 
ingen bevægelse. Således 
også med mennesket. Er li-
denskaben der ikke, er men-
nesket allerede dødt, om end 
det lever. Man kan godt dø 
som 30 årig og blive begra-
vet som 80 årig. Mennesket 
må derfor give sig lidenska-
ben i vold. Den skal fremhæ-
ves som noget centralt, og 
den skal anerkendes som 
selve kernepunktet i kristen-
dommen. Ja, den skal tilmed 
døbes. For dermed får liden-
skaben retning. I modsætning 
til den udøbte lidenskab, som 
er vild og uregerlig og fører 
direkte ud i menneskets for-
tvivlelse, når det indser, at 
det hverken er herre over 
livet eller døden. 
 
Fra det udvendige 
Overladt til sig selv uden 
Gud ender livet i lutter tom-
hed. Det gode, autentiske og 
meningsfulde liv uden Gud 
findes ikke. Livet uden Gud 
er dybest set en maskerade, 
hvor hver enkelt spiller sin 
rolle, og i den maskerade - 
tænker de fleste -  gælder det 
om at have den bedste rolle, 
at være situationens mester, 
men det er dybest set en tom 
gestus. Det er jo kun en ma-
skerade, om man så må sige, 
og lige bag masken råder 
tomheden og menneskets 
fortvivlelse. For hvad sker 
der, når rollen er spillet til 
ende og klapsalverne er for-
stummet? Det er lutter ud-
vendig glimmer. 
 
Til det indvendige 
Hvis menneskets liv ikke 
skal sluges af tomhed og 
fortvivlelse, må mennesket 
rette sit fokus mod dets in-
dre, dets sjæl, der hvor liden-
skaben råder. Og for at und-
gå at lidenskaben leder os i 
en forkert retning, i maskera-
dens retning kunne man sige, 
som ender i det store ingen-
ting, må den døbes. Troen og 
kærligheden er en sådan li-

denskab. Og når den liden-
skab er døbt, er jeg hævet 
over tilfældighedernes spil, 
jeg er hævet over tomheden, 
jeg undgår at blive slugt af 
det store ingenting – alt det 
som truer et menneske på 
livet. Som døbt står jeg på 
kærlighedens grund. Nu er 
jeg ikke længere et tilfældigt 
menneske. Nu er jeg et Guds 
barn, som er anvist en vej at 
gå. Og kærligheden er mit 
livs fundament. Her får jeg at 
vide, at jeg er elsket og ac-
cepteret af Gud, som den jeg 
er! Jeg er sat fri fra alt det, 
der binder mig – fri til at 
elske og blive elsket. 
 
Det potente budskab 
Det er et vanvittigt potent 
budskab. Her står jeg, som 
den der er elsket og accepte-
ret betingelsesløst af Gud. 
Uanset hvad jeg tænker om 
mig selv, og uanset hvad 
andre tænker om mig, er jeg 
omfavnet af Guds kærlighed. 
Guds kærlighed til mig er 
mit livsfundament, og så kan 
hvad som helst sådan set ske 
i mit liv, uden at det vælter 
mig. Tænk på, hvor meget 
tid i vort liv vi bruger på at 
lære at elske, at lære at være 
den, som elsker? Eller tænk 
på, hvor meget tid vi bruger i 
vort liv på at lære at være 
den, der bliver elsket, den 
der modtager kærligheden? 
De fleste vil kunne nikkende 
genkendende til, hvor svært 
det er. Men i dåben får vi at 
vide, at kærligheden er vort 
fundament, og det er der 
intet, der kan rokke ved. Og 
jeg gentager: Så kan alt så-
dan set ske i mit liv. Kærlig-
hedens fundament forbliver 
det samme. Selv når det vær-
ste sker, når jeg mister den, 
jeg elsker til sygdom og død, 
fortvivler jeg ikke. Jeg bliver 
ked af det – selvfølgelig, jeg 
sørger - selvfølgelig, men jeg 
fortvivler ikke, således at mit 
liv mister betydning og ind-
hold. For med den døbte 
lidenskab har mit liv én gang 
for alle fået betydning og 
indhold, og Guds ubetingede 
kærlighed har givet mig et 
fast ståsted i livet. Og derfor 
kan mit liv blive godt igen, 
selv om jeg måske har mistet 
det menneske, der betød alt i 
mit liv. Heri består det poten-
te: Livet går ikke til grunde, 
fordi smerten opstår. Livet 
bryder igennem igen og igen 

og gør det godt på en ny må-
de, og det er omfattet af 
Guds ubetingede kærlighed. 
Dette til trøst og opmuntring 
til den, der sørger og måske 
fortvivler i denne tid, hvor 
Alle Helgen Dag står for 
døren. 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

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 

Det kristne budskab er potent 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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

Søren Kirkegaard 



 

Sengeløse Kirke inviterer 
hermed til en smuk og stem-
ningsfuld Alle helgen guds-
tjeneste søndag d. 4. novem-
ber kl. 17.00. Da vores kirke 
er lukket på grund af kalk-
ning, foregår gudstjenesten i 
sognegården Landsbygaden 
68. I gudstjenesten vil vi 
mindes dem vi har mistet i 
det forgangne år ved navne-
oplæsning, smukke og håbe-
fulde ord, lystænding, musik 
og sang. 

  
De fleste har mistet et men-
neske, de holdt af, og som 
var med til at forme deres liv 
i en bestemt retning. Måske 
er det 10 år siden, måske 30 
år siden? Og du savner sta-

dig. Det forsvinder ikke. Tag 
derfor dit hjertes savn med i 
kirke, hør et trøstende ord og 
tænd et lys i mørket sammen 
med alle os andre. 
Efter gudstjenesten er der et 
lille traktement. Såfremt du 
ønsker at spise, bedes du 
medbringe 30 kr. til maden 
og 10 kr. til en øl eller vand. 
Det er muligt at købe en 
lanterne, som kan sættes på 
graven på kirkegården. Den 
koster 10 kr. 

 
I gudstjenesten deltager sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen, organist Dmitri Eg-
holm og Anna Egholm på 
violin. 

Alle Helgen Gudstjeneste 
Søndag den 4. november  
kl. 17.00 

Næste gang vi mø-
des i Onsdagsklub-
ben er den 7. no-
vember kl. 18.00 
som altid i sogne-
gården  
Landsbygaden 68. Dagens 
menu er osso buco med kar-
toffelmos og diverse tilbe-
hør. Hele traktementet ko-
ster 75 kr. og består af et 
måltid mad, en øl eller vand 
eller et glas vin, kaffe og te 
med dessert/kage. Onsdags-

klubben er for enker og en-
kemænd og andre, der bor 
alene, som har lyst til at dele 
et måltid hver første onsdag 
i måneden kl. 18.00. Vi ple-
jer at være en stor flok, og 
stemningen er snaksom og 
meget hyggelig. Kunne du 
tænke dig at være med, skal 
du tilmelde dig hos Merry 
Lisbeth Rasmussen senest 3 
dage før på tlf. 43 99 50 24 
eller på E-mail: 
 LRAS@KM.DK 
Det er muligt at indtale en 
besked på telefonsvareren. 

Søndag den 18. november kl. 
10.00 inviteres de mindste og 
de ældste og alle dem midt 
imellem til en folkelig, for-
nøjelig og vedkommende 
gudstjeneste i sognegården 
Landsbygaden 68.  
 
De to dygtige musikere Mi-
chael på violin og Theis på 
klaver og til tider også på 
harmonika spiller, så man 
ikke kan blive andet end i 
godt humør. Kom og syng 
med på de smukke sange og 
salmer og lyt til det gode og 
opbyggelige kristne budskab, 
der gør os mere menneskeli-
ge med hjerter, der banker af 
kærlighed. Hvem kan ikke 
have brug for at høre det 

glade budskab igen og igen 
og igen. Efter gudstjenesten 
byder kirken på en frokost. 
Det koster 30 kr. for et mål-
tid samt 10 kr. for en øl eller 
vand. Alle er som altid af 
hjertet velkomne! 

 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Spillemandsgudstjeneste 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 

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 

Så længe kirken er lukket på 
grund af kalkning, foregår 
gudstjenesterne i sognegår-
den. Efter biskoppens tilla-
delse afholdes kun 2 gudstje-
nester om måneden. Se i ka-
lenderen her til venstre, hvor-
når gudstjenesterne er. De 
øvrige søndage er det muligt 
at bestille kirkebilen for at 
køre til gudstjeneste andre 
steder i provstiet. Det frem-
går ligeledes af kalenderen, 
hvornår kirkebilen skal be-
stilles. 
 
Gudstjenesterne i sognegår-
den er en fornøjelse. Vi hol-

der, hvad vi kunne kalde 
bordgudstjenester, og guds-
tjenesterne bærer et stykke af 
vejen præg af samtale.  
Er du én af de mange, der 
kan have lidt svært ved at 
forstå det, der bliver sagt i 
kirken? Hvorfor det bliver 
sagt? Hvad det betyder? Eller 
tænker du, at det, der siges, 
kan stride imod det du selv 
tror? Hvis ja har du mulighe-
den for at gå i dialog med 
præsten under gudstjenesten i 
det, vi kunne kalde en samta-
le prædiken.  
Alle er meget velkomne. 
 

Gudstjenester under  
kirkelukning 



Velkommen til en smuk og 
stemningsfuld koncert med 
Anna Egholm (violin) og 
Dmitri Egholm (orgel). I kon-
certprogrammet er der især 
lagt vægt på seks stykker for 
violin og orgel, op. 150 af 
komponisten Josef Rheinber-
ger (1839-1901), som er en af 
de sjældne originale komposi-
tioner fra den romantiske 
periode for netop denne kon-
stellation. Anna og Dmitri 
opfører dertil værker af Bach, 
Krebs og Reger. 
 

Anna Egholm, født i 1996, er 
på trods af sin unge alder 
allerede en meget aktiv violi-
nist både i ind- og udlandet. 
Hun har optrådt som solist 
med blandt andre DR Symfo-
niorkestret, Bergen Filharmo-

nikerne og Malmø Symfoni-
orkester, og har deltaget i 
masterclasses hos verdensbe-
rømte violinister. Efter 2 års 
studier på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium 
hos Alexandre Zapolski flyt-
tede Anna til Schweiz i 2016, 
hvor hun sidenhen har fortsat 
sine studier på Haute Ecole 
de Musique i Lausanne. Anna 
har vundet flere danske og 
nordiske konkurrencer som 
Jacob Gades violinkonkurren-
ce, De Unges Konsert, Øre-
sund Solist, Berlingske Ti-

dendes Musikkonkurrence og 
Spil for livet. I november 
2017 fik Anna første- og pub-
likumsprisen i den internatio-
nale Ginette Neveu-konkur-
rence i Avignon, Frankrig, og 
i løbet af sommeren 2018 

vandt hun 2. priser i violin-
konkurrencerne Marie Can-
tagrill i Frankrig og Eugène 
Ysaÿe i Belgien. Derudover 
har Anna modtaget adskillige 
legater som Copenhagen 
Summer Festivals Talentpris, 
Jacob Gades Legat, Van Hau-
en Legatet og senest et af 
Sonnings Talent Legater. 
 
Dmitri Egholm er født i 1983 
i Moskva. I 2008-2013 stude-
rede han orgel- og kirkemusik 
på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium hos 
Lasse Ewerlöf, Mads Høck 
og Søren Chr. Vestergaard. 
Efterfølgende blev Dmitri 
optaget med topkarakter på 
solistklassen, hvor han stude-
rede hos Bine Bryndorf og 

Hans Fagius og spillede sin 
debutkoncert i juni 2016 i 
Jesuskirken.  
Under orgelstudiet har Dmitri 
deltaget i masterclasses hos 
bl.a. Mattias Wager, Sophie-
Véronique Cauchefer-
Choplin, Martin Schmeding 
og Daniel Roth.  
I 2014-2015 var Dmitri på 
studieophold i Paris ved Con-
servatoire de Saint-Maur hos 
Eric Lebrun. Dmitri har spil-
let orgelkoncerter i bl.a. Mar-
morkirken, Kastelskirken, 
Garnisonskirken, Jesuskirken 
og Helligaandskirken. 
Efter koncerten bydes alle på 
et glas vin og lidt at spise til. 
Der er gratis adgang til kon-
certen. 
   

Koncert med violin og orgel lørdag den 10. november  
kl 15.00 i Sengeløse sognegård 

Det årlige menighedsmøde 
kommer i år til at foregå søn-
dag den 28. oktober. Som 
mange vil vide, er der i Sen-
geløse Kirke et menigheds-
råd, som er demokratisk valgt 
som repræsentanter for Sen-
geløse Sogn. Menighedsrådet 
består af i alt 7 medlemmer: 
6 valgte og et født medlem 
som er præsten. En gang om 
året er menighedsrådet for-
pligtet på at invitere til me-
nighedsmøde, hvor sognets 
indbyggere bliver orienteret 
om kirkens liv, økonomi og 
bygninger. Det er også ved 
dette møde, at sognets ind-
byggere har mulighed for at 
komme med ønsker, kom-
mentarer, ris og ros til det 
arbejde, der foregår i kirken. 
I år kommer vi blandt andet 
til at tale om det forestående 
sognegårdsbyggeri. Vi kom-

mer også til at tale om alt det,  
der foregår i kirken 
Vi begynder dagen med en 
gudstjeneste i sognegården 
kl. 10.00, hvor Sengeløse 
Kirkes Kor vil deltage. Efter 
gudstjenesten begynder me-
nighedsmødet. Vi slutter da-
gen med en dejlig frokost kl. 
12.00. Vi håber at se mange 
interesserede fra sognet. Alle 
er velkomne. Kirkebilen kø-
rer. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Menighedsmøde 
 
 
 

Menighedsrådsmøde 
Næste menighedsrådsmøde er onsdag den 7. november kl. 
19.00 i sognegården. Menighedsrådsmøderne er offentlige. 
Sognepræsten 
I tidsrummet tirsdag den 20. – den 25. november er sogne-
præsten ikke til stede i sognet. Embedet passes af præsterne i 
Høje Taastrup Kirke. For bisættelser og begravelser kontak-
tes præsterne på tlf.: 40 43 43 93 
Konfirmander 
Der har været konfirmandindskrivning. 34 konfirmander har 
valgt at blive konfirmeret. Skulle der være en konfirmandfor-
ælder, der var forhindret i at komme på indskrivningsdagen, 
er det stadig muligt at aftale indskrivning med sognepræsten. 

Meddelelser 



2. december kl. 13.00: Familiegudstjeneste første søndag i 
advent med efterfølgende adventsfest og ansigtsmaling i 
sognegården. 
 

4. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde 
 

5. december kl. 10.00: Julegudstjeneste for de mindste 
 

5. december kl. 18.00: Julefrokost i Onsdagsklubben 
 
 

9. december kl. 17.00: De ni læsninger 

Husk også 

Højskoleeftermiddag 
om Gustav Wied. Ons-
dag den 31. oktober kl. 
14.30 i sognegården, 
Landsbygaden 68.  

Med dette foredrag om Gu-
stav Wied og om den indre 
Knagsted, der ligger dybt 
gemt i alle, får du nu mulig-
hed for at nyde noget af det 
ypperste på den litterære 
scene. Dagens foredragshol-
der, Bo Nygaard Larsen, er 
en af landets største kendere 
af Gustav Wied. Han er med-
lem af bestyrelsens i Gustav 
Wied Selskabet, og i 2002 
udsendte han den anmelder-
roste bog Wied jul. En bio-
grafi om Gustav Wied. Gu-
stav Wied er en af Danmarks 
største humorister siden Hol-
berg. Det skyldes bl.a. hans 
evne til at få selv den mest 
uskyldige læser til at føle sig 
ramt. Ikke mindst føler vi os 
ramt, når han lader 
Knagsted brøle og tale. Det 
er vel derfor, at vi nærmer os 
Knagsted i en blanding af 
frygt, bæven og taknemme-
lighed. For inderst inde lig-
ger der en lille Knagsted 
gemt i os alle – en lille frem-
brusende person, der bare 
venter på at komme ud og 
give luft for sine oprigtige 
meninger.  
 
Alle er velkomne til at delta-
ge og kirkebilen kører. Den 
bestilles senest dagen før kl. 
12.00 på tlf. 43 99 50 24. 

Højskoleeftermiddag 
om maleren og kirke-
kunstneren Sven 
Havsteen-Mikkelsen. 
Onsdag den 28. no-
vember kl. 14.30 i sog-
negården Landsbyga-
den 68. 
 
Ingen dansk maler har udført 
så omfattende et kirkekunst-
arbejde i form af altertavler, 

glasmosaikker og farvesæt-
ning af kirker som Sven 
Havsteen-Mikkelsen. Dagens 
foredragsholder, tidligere 
bibliotekschef Carsten Win-
ther, vil i billeder, filmklip 
og fortælling skildre Sven 
Havsteens farverige og dra-
matiske liv. 
Sven Havsteen udsmykkede 
mere end 70 kirker i 
Danmark, Norge, på 
Færøerne og i Grønland. 
Carsten Winther vil fortælle 
om Sven Havsteens 
samarbejde med bl.a. 
malerkollegaen Oluf Høst, 
forfatteren Martin A. Hansen 
og sønnen Alan, samt den 
store indflydelse hans 
adoptivfar Ejnar Mikkelsen 
fik ved at tage den unge Sven 
med på ekspeditioner til 
Grønland og Færøerne.  
 
Alle er velkomne. Kirkebilen 
kører. Den bestilles senest 
dagen før kl. 12.00 på tlf. 43 
99 50 24. 
 
 

I mange år har vores måned-
lige eftermiddage med sang 
fra højskolesangbogen, kaffe 
og kage og månedens fore-
dragsholder heddet sogneef-
termiddage. Sæsonen med 
sogneeftermiddage afsluttes 
altid med en sogneudflugt 
sidste onsdag i maj. Det er 
netop besluttet at omdøbe 
eftermiddagen til højskoleef-
termiddag. Sogneudflugten 
kommer fremover til at hed-
de udflugt. Og hvorfor nu 
det? Af to årsager:  
1) Det afspejler bedre, hvad 
der foregår, idet det netop er 
en eftermiddag i højskolens 
ånd med foredrag og hygge-
ligt samvær og så selvfølge-
lig kaffe og kage, og en ud-

flugt, som har samme karak-
ter med oplysende og kultu-
relt indhold og fællesspis-
ning.  
2) Vi er blevet spurgt, om 
sogneeftermiddage og sog-
neudflugt kun er for dem, 
der bor i Sengeløse Sogn? 
Eller må man også komme, 
selvom man bor udenfor 
sognet? Ja, selvfølgelig må 
man det. Man skal være 
hjertelig velkommen. Høj-
skoleeftermiddag og udflugt 
signalerer ikke geografisk 
afgrænsning, men fungerer 
snarere som en beskrivelse 
af aktiviteten, hvilket vi i 
kirken skønner er mere hen-
sigtsmæssigt.   

Højskoleeftermiddage Sogneeftermiddagen  
skifter navn 

      Tlf. 20 95 43 29  
 
 

 

Kære alle,  
Jeg skal desværre meddele, at 
jeg stopper som kirke- og 
kulturmedarbejder i Sengelø-
se Kirke den 31. oktober 
2018. Det er jeg utrolig ær-
gerlig over, da jeg er rigtig 
glad for mit arbejde i Senge-
løse. Men jeg har valgt at 
takke ja til et job i Odense, 
hvor jeg bor. På den måde 
kan min familie og jeg lettere 
få hverdagen til at fungere 
med to små børn.  
Da jeg startede som kirke- og 
kulturmedarbejder i Sengelø-
se Kirke 1. september sidste 
år, vidste jeg ikke, at min 
familie og jeg ville bosætte 
os i Odense. Den beslutning 
endte vi dog med at tage, da 
vi gerne ville tættere på vores 
børns bedsteforældre. 
Da jeg startede i kirken sidste 
år, startede jeg kirkens ung-
domscafé og Café Sengeløse 
op. Det er gået over al for-
ventning med ungdomsca-
feen, som hver anden fredag 
får besøg af 15-25 søde unge 
mennesker. Vi hygger os 
med kanelgifler, the, gode 
snakke og spændende kort-

film, som jeg perspektiverer 
til kristendommen. Og i den 
hyggelige og uformelle Café 
Sengeløse tager vi relevante 
samfundsaktuelle emner op; 
vi har berørt alt lige natur- og 
miljøkrisen til ensomhed 
blandt ældre og Kim Larsen 
– hver gang akkompagneret 
af dejlig sang fra Højskole-
sangbogen. Og sidst men 
ikke mindst står jeg hver 
torsdag for minikonfirmand-
undervisning af 14 søde børn 
fra 3.a. Vi er kommet om-
kring centrale kristne temaer 
igennem bl.a. bibelfortælling, 
leg og forskellige kreative 
projekter, og vi har været 
oppe i kirketårnet og se de 
gamle kirkeklokker. Den 25. 
oktober skal vi på en spæn-
dende udflugt til Roskilde 
Domkirke.  
Tak til alle – både børn, unge 
og voksne – for mange hyg-
gelige og berigende stunder. 
Jeg er glad og taknemmelig 
over at have mødt hver og én 
af jer. Held og lykke frem-
over. Jeg kommer til at savne 
jer!  
Kirke- og kulturmedarbejder  

Liva Kaels   
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