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Atter et vellykket loppemarked for S.G.I.F.

Læs i avisen om
Kom til
Pizza gudtjeneste

Hvad er en 2 minus
1 vej ?

Maria, Alberte &
Amanda klarer enhver fest ?
Weekenden startede med fest i teltet fredag aften med hjemmesmurte håndmadder
eller hvad man nu havde medbragt. Der var hyggemusik, underholdning af Karsten Poli og Bjarne Opera, og ikke mindst dansemusik af Per R.
Lørdag: strålende loppemarkedsvejr og masser af mennesker der købte ind. Og
hvad købte de: Radioer, bøger, tøj og hvad der ellers blev udbudt på markedet.
Der blev solgt øl og burgere, før de deltog i den store auktion, hvor byens borgere
havde doneret det bedste, de ejede. Der blev bl.a. solgt en kande af Michael Andersen, tre-tårnet bestik og mange andre ting desværre til priser, der ikke var attraktive for loppemarkedet.
Men hittet var der
Efter auktionen blev der til alles overraskelse kørt en bus ind foran auktionsstedet,
og på ladet spillede Live Jazz, og publikum nød musikken af første klasse. En god
begyndelse på et dejligt loppemarked som sædvanlig.
Søndagen var lidt grå, klædt i regnvejrets tegn - damefrokosten fandt sted med
højt humør, men så kom regnen, og det var rigtig ærgerligt, så alt sluttede i regn.

De ændrede gymnastiktider på grund af
vandskade på skolen

70 års
jubilæum i
Mandagsaftener

Se indbydelsen
inde i bladet

Kroket i Sengeløse

Sengeløse var i Zoo
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Sengeløse Pensionistforening star ter kaffe og kor tspil i
Fritidshuset Spangåvej 11. den 3.10 kl. 14.00.
Bankospil 4.10 kl. 19.00 i Fritidshuset.
Brug for hjælp til din fest? Vi er 3 glade og effektive
piger på 17 år, som med glæde ville hjælpe til, hvis du står
og har brug for nogle ekstra hænder. Vi tilbyder hjælp til
både forberedelse, anretning, servering, oprydning og opvask. Kræver dit arrangement færre – eller måske flere – til
at servere, kan vi sagtens finde ud af det.
Ring eller skriv gerne til os, hvis det lyder som noget for
dig, eller hvis du har spørgsmål.
Med venlig hilsen
Maria, Alberte & Amanda :
Maria tlf.: 61 31 82 64 - Alberte tlf.: 61 33 58 65

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale
Spangåvej 10,

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif
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Krocket i Sengeløse

Sengeløse krocket havde inviteret til stævne på Sengeløse Idrætsanlæg, hvor gartnerne havde sørget for
perfekte baner til afvikling af stævnet. Der var 120 deltagere fra 20 klubber fra hele Sjælland, der deltog i
turneringen. Der blev startet med friske rundstykker og kaffe. Turneringen blev afviklet i puljer, og efter
mange spændende kampe fandt man frem til puljevinderene, som fik deres præmier, som delvist var sponsoreret af JH Planter. Tak til alle, som hjalp til. Alt var planlagt til mindste detalje og fungerede så fint.
Lise-Lotte Haller

Have– og parkingeniør

Inspiration og vejledning i din have.
Stauder, frugttræer og krukker
Cathrinebergvej 20B
2630 Taastrup
www.iplants.dk

Tlf. 2421 1984

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

www.artbrolægning.dk

wilderadt@msn.com

Skal du gå på et hold i Sengeløse Idræt?

Så se her !
Pga. vandskade i gymnas ksalen træner ALLE hold i stedet i
Sengeløse Hallen i denne sæson.
Alle hold beholder
samme ugedag og dspunkt
på nær følgende 3 hold:
Parkour (drenge 8-10 år)
ﬂy es l kl. 18 – 19 (stadig om tirsdagen).
Springmix (piger/drenge fra 10 år)
ﬂy es l kl. 18 – 19 (stadig om tirsdagen).
Hockey (unge og voksne)
ﬂy es l kl. 21 – 22 (stadig om onsdagen)
For en oversigt over alle hold, se skemaet næste side.
Vi beklager de gener det må e medføre,
men vandskade er vi desværre ikke herre over :-)

SENGELØSE IDRÆT ØNSKER ALLE EN GOD SÆSON :-)

Rejsebrev fra Hua Hin, Thailand
På sin sædvanlig humoristiske og underfundige, men også reflekterende måde, fortæller Niels E. Larsen om sine indtryk
og tanker under opholdet: Om indkvarteringen og en ubuden gæst.
Som bladets oftest eksilerede
skrivekarl har jeg nu igen med
kone, søster og svoger søgt
tilflugt i Hua Hin på Thailands
østkyst ca. 200 km syd for
Bangkok. Det er regntid, men
vejret er godt. Luften er 33° C,
havet 30° C, og øllet er 3° C.
Hen under aften trækker tordenskyerne sammen, og det bliver
ulideligt trykkende og lummert,
før det hele udløses i et mægtigt
tordenvejr med voldsomme
regnbyger.
Vi har ellers travlt, da såvel
pligter som forventninger hober
sig op omkring os. Vi skal nå
både at bade, dase, drive, glo,
beundre og misbillige - pengene
bruger jo heller ikke sig selv.
Hele tiden må vi indtage rigeligt
med væske for ikke at dehydrere. Vi er i de halve abers paradis. Det er ikke thaierne, der
søger grænserne her i byen. Det
er os, turisterne, der slår gækken
løs. Mad og drikke på de omkringliggende restauranter er
fremragende og billig. Vi bor på
et guest-house bygget på pæle
ud over vandet. Vores lille 25
m2 lejlighed har både eget badeværelse, køleskab, tv og air-con.
Udsigten fra vores terrasse 8 m
over vandet er vidunderlig. Det
er så charmerende. Her nede i
det gamle, nu nedlagte, fiskerleje bor en gammel malak-abe.
Han blev ikke fanget dengang
for ti år siden, da kommunen
flyttede hans flok ud af byen og
ind i junglen. Nu sørger han for
underholdningen her i strandhusene. Han besøger frimodigt
vores terrasser og altaner og går
ind i de små lejligheder, åbner
køleskabet og stjæler mad, helst
yoghurt. Derefter laver han så
ellers et royalt svineri, mens han

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

Tåstrup Vænge 39
2630 Tåstrup
cvr. nr. 30 08 29 23
Mob. tlf. 51 70 69 27
mlh@lavlund-consulting.dk
www.lavlund-consulting.dk

spiser. Som afslutning og tak for
mad bygger han så en dampende bruno på gulvet og går. Dette
skuespil er meget underholdende, hvis ikke lige det var os, der
havde fået besøg.
Thailand er virkelig kontrasternes land. Thaierne er et meget
høfligt og hensynsfuldt folkefærd. Lise og jeg mener at have
erfaret, at hvis man holder sig
fra de åbenlyst problematiske
steder, og ellers forsøger at
opføre sig både pænt og ordentligt, så bliver man også mødt
med høflighed og venlighed. Få
steder er det så sandt som i
Thailand.

Turismens mange ansigter
Her i det thailandske kongepars
foretrukne opholdsby Hua Hin
byder turistindustrien sig til
over for os besøgende. Og her
er noget for enhver smag. Også
den dårlige, hvis man er til det.
Her er dejlige strande med
fremragende service, adskillige
golfbaner, gokartbane, rideskoler, elefantridning, vandland,
smukke og/eller barske cykelruter, udflugter til nationalparker
og templer, betagende landskaber, fisketure og alskens markeder. I byen er her masser forretninger med tilbud til os. Thaisilke og smykker synes meget
eftertragtet. Når man færdes
rundt her i den gamle by, bliver
man hele tiden antastet af tuctuc
- og taxi-chauffører, som tilbyder transport. Den pæne wellness- og fitnessindustri med
søde og anstændige massagepiger og nådesløse trænere findes
også overalt. Skrædderne står på
alle gadehjørner for at lokke
folk ind i deres forretninger.

Deres varer er oftest både gode
og billige. Brilleforretningerne
og ejendomsmæglerne har også
sat fokus på vestens grå guld.
Mæglerne har det dog meget
vanskeligt. Hvem tør købe fast
ejendom i et militærdiktatur?
Når man som vi gennem de
sidste 20 år ofte har besøgt
Thailand, mærker vi hos de
thaier, som vi har lært at kende,
en voksende frygt for fremtiden.
Den politiske situation er højspændt, og de politiske fløje er
tilsyneladende aldeles uforsonlige. Militæret tager jævnligt
magten og siger, at de rydder
op, men det ændrer ikke ret
meget. Også officererne fisker

tilsyneladende i alle oprørte
vande. Alle betydende politikere
sættes i forbindelse med kæmpe
underslæb og afgrundsdyb korruption. Kongeparret er tilsyneladende det sidste, der holder
riget sammen. Når deres kloge
gamle konge ikke er mere, frygter alle, hvad der så vil ske.
Red light district
Thailand og nabolandene her er
virkelig kontrasternes verden.
Hver gang jeg er her, mindes
jeg den vidunderlige vokalgrup-

pe Four Jacks og deres sang
Mandaley. Det var fra dem vi
lærte: ”Sejl mig derud øst for
Suez, hvor den sidste mand er
først, hvor de ti bud ikke gælder, og hvor mænd kan føle
tørst”. Det kan være grænseoverskridende at se, hvordan
nogle mænd fra den vestlige
verden opfører sig, når de pludselig er økonomisk overklasse.
Ca. 200 m herfra begynder byens ”Red Light District”. Denne
markante skønhedsplet fylder
ca. 300 m x 300 m i byens ældste og mest nedslidte kvarter.
Der leves livet på de helt høje
nagler. Med fuld fart på i overhalingsbanen. Efter mørkets
frembrud er larmen fra de hundredvis af højttalere øresønderrivende. Dybe og tænksomme
samtaler er helt sikkert ikke
stilen. Hele området nærmest
svømmer i sprut. Øllet er fremragende, da det var Carlsberg,
der satte de thailandske bryggerier i gang. Den lokalt fremstillede spiritus er så fæl, at den
ville kunne gøre mig til afholdsmand. Alene at sniffe til den
giver akutte synsforstyrrelser.
Den smager som en ligelig blanding af blå traktorbenzin og
opvaskevand. Derudover er den
oftest udbudte vare sex. I alle
variationer. Og vesterlandske
mænd sværmer rundt derinde
som fluer. Måske har franskmændene fat i noget, når de
siger, at prostitution vil eksistere, lige så længe der eksisterer
meget fattige unge kvinder og
rige, ældre og umoralske mænd.

Ude godt, men hjemme bedst
I går var vi på tur i en nationalpark. Den ligger oppe i bjergene ind mod grænsen til Burma.
Vi sejlede på en kæmpestor sø i
en long-tail boat. Igen måtte vi
konstatere, at Thailand har
rigtig mange fantastiske og
forskelligartede landskaber. De
fremstår indtagende her i regntiden, hvor naturen viser sig i
sin smukkeste dragt.
Nu kan vi begynde at ane afslutningen på denne tur. Alt går
efter planen og vi nyder det. H.
C. Andersen sagde: ”At rejse er
at leve”! Det er så sandt, men at
rejse skulle jo helst ikke være
tilværelsens eneste højdepunkter.
For mig er hjemkomsten også
et højdepunkt. Efter to til tre
uger begynder jeg så småt at
længes hjem.
Hjem, hvor få har for meget og
færre har for lidt.
Hjem til familie, venner og
bekendte og en lille sort kat,
der sådan savner os.
Hjem til dansk mad og drikke.
Hjem og glæde mig over, at vi
da ikke har gjort det hele forkert. Folk lever i beskeden
velstand uden korruption og i
frihed under ansvar.

Sorte skræddersyede cowboydere
Men før vi rejser hjem, skal jeg
hente mine nye bukser. Min i
øvrigt ofte fredsommelige, ja,
til tider nærmest venlige kone
har på denne tur tvunget mig i
kløerne på en skrædder. Jeg
hader at gå til skrædder, især
hvis min kone er med og helt
specielt, hvis hun også medbringer min søster. Så står disse
to hurtigsnakkende matriarker
med en slesk skrædder og diskuterer, hvilket tøj jeg skal gå
med!
Noget måtte gøres. Mens min
kone, søster og svoger lå og
grillede i hvalroskolonien nede
på stranden, sneg jeg mig væk
og op til skrædderen. Egentlig
syntes jeg kun, at jeg manglede
et par cowboy-bukser og bestilte derfor et sådant par. De skal
være kulsorte med skriggule
syninger. Den lillebitte skrædder blev både febrilsk og perpleks. Han kender jo også både
min kone og søster. Men et
langt og fast blik på miniputten
stoppede alle indvendinger. Når
jeg kommer hjem, skal jeg have
dem på og stoltsere frem og
tilbage foran Brugsen. Jeg bliver så sej! Men i morgen skal
jeg ud at fiske.
På gensyn i Sengeløse

I anledning af festligholdelsen af jubilæet den 7. november 2016, har formand Poul Erik Sørensen forfattet
nedenstående festskrift til belysning af foreningens virke gennem de forgangne år.
De grundtvig-koldske højskoletanker og skolesyn gjorde
deres første indtog i Danmark
i Rødding (1844) og Ryslinge
(1851). Denne højskolebevægelse bredte sig især efter
krigen i 1864, hvor højskolerne i A skov, Vallekilde og Testrup siden er blevet nærmest
legendariske, og da der i 1885
blev åbnet op for elever af
begge køn i Askov, var der
pludselig frit løb for danskerne - unge som gamle - til at
tage på højskole. Især- viste
det sig - for personer tilknyttet
landbruget, og det resulterede
fx i, at højskolerne kom til at
spille en afgørende rolle for
andelsbevægelsens udbredelse.
Den danske højskoletanke har
siden bredt sig langt ud over
Danmarks grænser, og at den
også skulle komme til landsbyen Sengeløse har en særlig
forklaring:
Gartneriejer Helge Christensen (1902-1985) og hustru
Rigmor Bjerre Christensen
(1908-2000), ”Hyldevang”,
Sengeløse, var hele livet grebet af højskoletanken: ”Et
besindelsessted for mennesker, der er optaget af det liv,
man lever med sig selv og
andre – og den fremtid, man
går i møde”, som det f. eks.
hedder i formålsparagraffen

for den grundtvigske højskole
i Testrup.
Helge og Rigmor var til deres
død hyppige gæster i Københavns
Højskolefor-ening
(grundlagt allerede i 1878),
men de følte på et tidspunkt,
at det kunne være praktisk og
interessant at starte egne aktiviteter uden for storbyen. En
anledning viste sig under
Danmarks besættelse, hvor
offentlige møder var forbudt,
men hvor de lokale småforeninger godt kunne få lov til
at arrangere mindre sammenkomster med foredrag og sang
- alsang kaldte man det.
Efter krigen medvirkede
bl.a. professor Hal Koch
(Krogerup) til ændrede tendenser i højskolelivet.
Temaerne blev mindre fagorienterede og drejede over
mod mere almene filoso-fiske
og politiske emner inden for
kultur og eksistens. Hal Koch
kom selv til Sengeløse to gange (uden honorar) med foredrag og inspiration til en fortsættelse af ”alsangen” her.
Resultat: Mandagsaftenerne
var skabt. Den lokale tilslutning i Sengeløse var god, og
det besluttedes, at aktiviteterne skulle finde sted primært i
vintersæsonen med foredrag,
fællessang og dilettantforestilling. En perlerække af fore-

dragsholdere (1000+) har
siden passeret revy og med en
meget bred vifte af emner,
først på kroen, så på Sengeløse Skole og senest i Sengeløse
Sognegård.
Finansieringen har ændret
kurs flere gange siden foreningens start, bl.a. afhængig
af skiftende aftenskolelove,
alle med generelt stigende
egenbetaling for deltagerne.
Det forholder sig dog nu således, at Folkeoplysningsloven
af 1990 har bragt en forøget
stabilitet i regnskaberne, bl.a.
ved fastsættelse af et årligt
(nogenlunde stabilt) kommunalt tilskud til Mandagsaftenernes aktiviteter.
Der findes på lokalarkivet på
Blåkildegård i Taastrup en
righoldig dokumentation for
foreningens aktiviteter gennem årene, bl.a. avisreferater
og medlemmers private referater fra møderne helt tilbage

til 1946. At Mandagsaftenerne den dag i dag, trods hård
konkurrence fra andre ”tilbud”, har overlevet og er i
god form, vidner vel om, at
højskoletanken, højskolesangbogen og ”det levende ord”
stadig gør indtryk på folk og
er kommet for at blive.
Tilmelding til jubilæumsfesten kan ske allerede nu
efter først til mølle princippet. Se annonce!

Mandag 7. november, kl. 17 – ca. 21
fejrer ”Mandagsaftener i Sengeløse” jubilæum
Program :
Konferencier og indledning v/ højskolelærer
Niels Ole Frederiksen, indbudte gæster og
festtale v/ højskolemanden Bertel Haarder.
__

I løbet af aftenen serveres smørrebrød, kaffe
og kage. Drikkevarer kan købes separat.

Ny og lidt anderledes børneinstitution åbner
3. oktober i Vestskoven.
En gruppe mennesker fandt i 2012 sammen om ideen at skabe en institution, hvor naturen og omgangen med dyr skulle
være det naturlige omdrejningspunkt for hverdagen for institutionens børn. Det skulle være en privat og miljø-bevidst
naturbørnehave med fokus på spejderinspireret samarbejdslege og naturaktiviteter i et børnevenligt og inspirerende miljø.
Drømmen om en alternativ børnehave blev indfriet i år 2016.
Her fik støtteforeningens formand Bendt Kristiansen skabt
kontakt til nogle kompetente og engagerede mennesker, som
brændte og troede på projektet. I den tidligere naturskole i
Vestskoven har de nu skabt rammerne for det miljø, der vil
opstå, når børn og voksne rykker ind.
Er du nysgerrig efter at vide mere, kan du gå ind på hjemmesiden naturbørnehuset-vestskoven.dk eller r inge i åbningstiden 6.30-17.30 på tlf. 5134 7056 til Bendt Kristiansen, der
er pædagogisk leder.
Lene Pind, Midtervej 37, har
sendt os oplysningerne, og hun
siger, at de skulle være friske for
et besøg. Hun kører gerne med
derud, hvis det skulle være nødvendigt.

Høstfest i præstegårdshaven

Sprogvildskab

Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.

bogstavelig spareplan
i begyndelsen var bogstavet. de store bogstaver vel at mærke. de var ret kantede og derfor
rimelig nemme at ridse ind i sten eller bøgestave eller hvad man nu havde at skrive på
dengang. senere da man fandt andre materialer at skrive på opfandt man de små bogstaver, de egnede sig fortrinligt til munkenes kopiering af juleevangeliet, de ti bud og den
slags på papir og med gåsefjer. men man havde jo også stadig de store bogstaver, så de
måtte vel også bruges til noget. man skrev
julius, sofie, rom og andre navne med stort
begyndelsesbogstav. man begyndte sætninger
med stort og nye afsnit fik et ekstra stort bogstav at begynde med. alle navneord blev efterhånden skrevet med stort begyndelsesbogstav
og en række forkortelser blev skrevet med
stort. det år jeg begyndte i skolen kom der en
ny retskrivningslov, som betød, at jeg ikke
skulle lære at skrive alle navneord med stort.
Det lettede jo min skoletilværelse en hel del.
ellers var jeg sikkert aldrig blevet til noget. i
tyskland skriver man stadig navneord med
stort. i tresserne fik jeg dog en del breve fra
tyskere, der deltog i en bevægelse, hvor man
skrev alt med småt – simpelthen alt. jeg gad
nok vide, hvordan det er gået med den protestbevægelse. hvad skal vi dog også med alle
de der store bogstaver i disse sparetider. vi
kan skære bogstaverne ned til det halve og
spare en masse tryksværte. hvorfor skal allah,
muhammed, thorning og vorherre dog skrives
med stort? i disse demokratiske tider er alle
vel lige lige. ned med de store! usa, kina og
rusland tag hatten af og kom ned til os andre
små.
Ps: jeg har naturligvis også kortet dette indlæg ned til det halve. Det manglede da bare.
Sådan har jeg sparet jer for en masse vås/
words.

Kirken var fuld til høstgudstjenesten og de fleste deltog i det
hyggelige arrangement i præstegårdshaven med god musik
og dejlig mad og drikke i det dejlige solskinsvejr.

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

Klinik for fodterapi
v/stats.aut fodterapeut
Jane Dani Bygsø
Kirkestien 5
Sengeløse
2630 Taastrup
Tidsbestilling tlf. 2095 4329

Forsøg i Vridsløsemagle med en anderledes vejtype.
Socialdemokraterne ønsker at skabe mere trafiktryghed.
Byrådsmedlem Hugo
Vi ønsker at afprøve den
såkaldte ”2 minus 1 vej” for
at se, om dét kan skabe mere
tryghed for fodgængere og
cyklister i vores kommune.
Der er mange kommuner,
der allerede har valgt at anlægge ”2 minus 1 veje”, og
de er generelt godt tilfredse
med, hvordan vejtypen fungerer. Mange steder har man
erfaret, at hastigheden er
faldet til gavn for trafiktrygheden. Vi håber at kunne
skabe den samme effekt i
vores kommune, primært i
vores trafikbelastede landsbyer.
Og hvad er en ”2 minus 1
vej” og hvorfor virker den
tryghedsskabende?
En ”2 minus 1 vej” er en
vejtype, hvor der visuelt kun
er ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Vejtypen er erfaringsmæssigt langt bedre for

cyklister og fodgængere end
de almindelige tosporede
veje, hvor der ikke er en
cykelsti, og hvor bilisternes
kommer til at køre for
stærkt!
Det, der gør vejen mere tryg
at færdes på, er, at kantbanerne er ekstra brede, så der
er bedre plads til cyklister og
fodgængere. Kantbanerne er
brede og tydeligt markerede,
så ingen er i tvivl om, hvor
der er vejbane, og hvor der
er kantbane.
Selve vejbredden bliver ikke
ændret, så det er ren psykologi. Man fjerner midterstriben, så der kun er én vejbane, men den bliver så smallere, da kantbanerne bliver
bredere. Kantbanerne kan
bruges som vigeareal, når to
biler møder hinanden, men

Eksempel på”2 minus 1 vej
bilisterne vil uvilkårligt sænke hastigheden, da de føler,
at de skal ud og ta’ pladsen
fra cyklister og forgængere.
Det er det, der kan øge
trafiktrygheden!
Socialdemokraterne ønsker
at afprøve vejtypen i Vridsløsemagle, for derved at høste erfaringer, hvorvidt denne vejtype dels kan nedbrin-

ge hastigheden, og dels kan
styrke trafiktrygheden på
vejen til gavn for de bløde
trafikanter.
Vi kunne have foreslået
mange andre steder i kommunen, men Vridsløsemagle
som forsøgsby er valgt, da
landsbyens trafikforhold ofte
er blevet forelagt kommunens trafiksikkerhedsudvalg,
Teknisk Udvalg, samt blevet
besigtiget under det årlige
vejsyn.
Der er også tilkendegivet
overfor borgerne i landsbyen, at kommunen har fokus
på de trafikale forhold, men
vi har samtidig tilføjet, at de
fysiske forhold skaber begrænsninger for brugbare
løsninger.
Der har længe været dialog,
men den har ikke ført til no-

gen løsning. Ja, sagt med en
trafikal vending, kan man vel
godt tillade sig at sige, at
kommunen unægteligt har
hængt lidt i håndbremsen!
Da netop denne vejtype ikke
kræver mere plads, så er det
oplagt at afprøve løsningen i
Vridsløsemagle.
Nu da vi får forbundet cykelstierne i Sengeløse med hinanden giver det yderligere
mening at afprøve vejtypen i
Vridsløsemagle, da vi så vil
opnå at få forbundet stisystemet i Høje-Taastrup kommune med stisystemerne i Vestskoven.
Nye perspektiver
Hvis afprøvningen er en succes, ser vi samtidig muligheden for at udbrede vejtypen
til vore andre landsbyer,
Reerslev, Marbjerg, Fløng
eller på andre steder, hvor
det også vil give mening.
Ligeså vil det være oplagt at
overveje løsningen andre
steder i kommunen, hvor vi
udskifter slidlagene på vejene.
Her skal vi alligevel lave ny
opstribning, og derfor vil

Læserbrev:
Angående åbent brev fra
tidligere ansatte i kirken vil
jeg som borger (uden at kende årsag til dårlige arbejdsforhold og heller ikke har
noget ønske at vide herom)
rette en stor tak (selv om tak
kun er et fattigt ord) for et
utal af gode musikalske oplevelser gennem de senere
år, det være sig foredrag,
korsang og diverse koncer-

løsningen kunne laves for
stort set de samme penge.
Vejtypen har begrænsninger
Socialdemokraterne er selvfølge fuldstændig opmærksomme på, at streger på vejbanen ikke kan og skal erstatte rigtige cykel- og gangstier. Hvor det er muligt at
anlægge rigtige stier, er det
naturligvis den løsning, der
skal sigtes mod.
Det er i første omgang aftalt
en fornyet dialog med landsbylauget i Vridsløsemagle
for at opnå laugets tilslutning
til gennemførelsen af den
foreslåede 2 minus 1 løsning.
Om det skal være den eneste
løsning, eller om der skal
etableres en separat cykelsti
langs med bakken på Ole
Rømersvej, må tiden vise.
Sagen har nu været byrådsbehandlet, så der er håb om,
at der vil kunne præsenteres
en løsning i forbindelse med
vejbesigtigelsen i foråret
2017.

ter, som har fyldt Sengeløse
kirke den ene gang efter den
anden - oplevelser, som man
måske har taget som en
selvfølge.
Organist Torben Svendsen
fyldte sine tilhørere med stor
glæde, på sin personlige,
underholdende og professionelle tilgang til den musiske
verden
Christa Jørgensen,
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Bronzealderen 1800-500 f.v.t.
Allerede i Bondestenalderen
var hjulet kommet til Danmark, og de første tohjulede
vogne begyndte at køre på
vores første veje. Fra Bronzealderen kender vi to meget
forskellige vogne.
Den første er Solvognen, der
i dag fremstår som det bedste
eksisterende oldtidsfund i
Danmark. Denne hædersplads tilfaldt i en kort periode Guldhornene, men de
eksisterer jo ikke mere, da de
blev stjålet og omsmeltet for
godt 200 år siden.
Solvognen blev fundet i
1902, da en mand var ved at
pløje en mark ved Trundholm Mose lidt sydvest for
Nykøbing Sj. Solvognen er
en lille firhjulet vogn med en
hest spændt for. Alt er kunstfærdigt formgivet og fremstillet af bronze. Vognens
last er en opretstående skive
belagt med guld. Fysisk er
fundet ikke stort. Det kan let
stå halvdelen af bordpladen
på et lille sofabord. Manden,

som fandt Solvognen, indså
ikke, at den var et oldtidsfund i verdensklasse. Han
tog den noget medtagne
vogn og hest med hjem til
gården og gav dem til sin
lille datter. Hun brugte Solvognen som legetøj i et par
år. Men en dag kom læreren
på besøg, og han kunne se, at
der var tale om en oldsag.
Han tilkaldte en arkæolog,
som sørgede for, at fundet
blev registreret og fik sin
fortjente hædersplads på
Nationalmuseet.
Samme
museums arkæologer fik for
nogle år siden ideen om at
gennemgå findstedet med
metaldetektorer og genudgrave det. De fandt da også
nogle mindre stumper, som
blev indplaceret i den udstillede Solvogn.
Arkæologerne mener, at Solvognen har været anvendt i
religionens tjeneste. Når den
blev trukket over markerne,
kunne den guldbelagte skive
illudere den livgivende sols

gang over himmelen i den
solkult, der var den fremherskende religion i Bronzealderen.
Den anden vogn, som vi
kender fra Bronzealderen, er
bondens fastvogn. Den blev i
godt 3000 år et af hverdagens allervigtigste hjælpemidler. I Danmark blev de
fleste udfaset i 1950erne og
de allersidste det følgende
tiår. Landmændene havde
fået traktorer. Man forsøgte

at spænde traktoren for fastvognen ved at fastgøre vognens stang til traktoren. Men
det kunne fastvognene ikke
holde til, så landmændene
måtte købe vogne med gummihjul. Sidste gang, jeg så en
fastvogn i ordinær tjeneste i
landbruget, var på en ferie i
Ungarn i 2003. Jeg er sikker
på, at man endnu i dag kan
finde enkelte i aktiv tjeneste
i det østlige Europa.

Aftenen blev fuld af hyggelige snakke med naboens
nabo, børnenes klassekammeraters forældre, andre
frivillige i Sengeløse idræt,
og en af dem, man altid
snakker med til Sengeløse
arrangementer, men faktisk
ikke ved, hvorfra man kender - udover at han/hun er
fra Sengeløse, naturligvis.

Der stod i indbydelsen at
festen skulle vare til 01:00…
men det må vidst være Sengeløse-tid, de mener. For de
fleste varede festen længere!
Det er fantastisk med alle de
frivillige kræfter, der får det
stablet på benene. Et kæmpe
TAK skal lyde fra mig og
mange og andre.
AHL

Der´party i provinsen
Fredagen´s festaften på SGIF´S loppemarked.
Det blev sidste fredag i august, og traditionen tro var
det er tid til fest i teltet på
loppemarkedspladsen!
Et bad, en madkurv og
skuldrene ned og så var jeg
klar til fest i venners lag ligesom 150 andre veloplagte Sengeløsere i alle aldre og vi blev ikke skuffede!
Teltet var flot pyntet, pladserne organiseret ved langborde og velkomstdrinksene
klar, og snart fyldte glade
stemmer, høje grin og store
smil teltet.
Folk kom i par eller alene og
mange var en del større selskaber, og der var plads i
både telt og hjerte til såvel
gamle og nye og ex- sengeløsere.
Ved langbordene blev der
snakket på kryds og tværs,
mens musikken spillede i
baggrunden - og til sammenligning var det vel en Oktober-fest, Sengeløse-style.

Menuen var et hit hos alle:
Bring your own Madkurv.
Så det var alt fra smørrebrød
og sushi til større selskabers
lækre menuer med kød, salat, sovs mv.
Aftenens højdepunkt var den
årlige revy med Bjarne Opera og Karsten Poli med
hjælp fra Mille. Den indeholdt traditionen tro lokale
jokes (med eller uden navns
nævnelse), som alle Sengeløsere forstår, men også bartenderen med de virkelig
brugte jokes, skolelæreren
med tics, og den zumbadansende “kvinde” i virkelig
stramme tights og masser af
god musik. TAK for motion
af lattermusklerne, siger vi!
Efter maden blev baren omdannet til de lokale dyrs
vandhul, hvor vi mødtes og
nød velmixede og kolde
drinks, øl mv. og samtidig
gik musikken fra at være
dinner-music til de bedste
melodi grandprix hits, hvor
træbenet bare måtte svinges!

50 beboere og personale fra
Sengeløse plejecenter
på besøg i Zoologisk Have

Bronzealderens huse var
større end dem, der er fundet fra Bondestenalderen.
De var langhuse orienteret i
øst-vestlig retning, da det er
det optimale i forhold til sol
og vind. Et typisk stort
langhus kunne nemt vær 18
x 7 meter. De var båret af
fire rækker pæle, mens de
mindre kunne nøjes med to
række. I mellemrummene i
ydervæggene blev måtter
flettet af grene fastgjort på
pælene og pudset op med
ler. Denne byggemetode
blev brugt helt op i 1900tallets begyndelse. Jeg har
selv set metoden anvendt
Gambia, Kenya og Egypten. I stedet for ler havde
afrikanerne dog brugt frisk
komøg som pudsemateriale.
Husene i Oldtidens Danmark var ikke holdbare. De
bærende stolper var stammer fra unge træer, da de
var langt lettere at fælde og
hugge til i længde og facon
med datidens værktøj. Stolperne blev sat på samme
måde som en hegnspæl. Det
holder jo ikke i længden.
Efter 30 – 35 år var husene
så svækkede af råd og
svamp, at de blev opgivet
og revet ned, medens et nyt
blev bygget ved siden af.
Metoden kaldes vandrende
huse. Fra Bronzealderen er
der fundet gode eksempler
på dette i de sydligste dele
af Høje Taastrup. I denne
periode var gårdene ikke
nødvendigvis
samlet
i
landsbyer. Mange lå spredt
ude i landskabet, som vi
kender det i dag. Det er
påvist i området syd og
sydvest for City 2. Enkelte
langhuse fra Bronzealderen
havde afsat den østlige ende
af langhuset til stald, hvor
kvæget kunne opholde sig i
de værste vinterperioder.
Det var også i den tidsperiode, at folk huggede helleristninger ind i klipper og
løse sten. Vi finder dem

over hele det sydlige Skandinavien. Hos os finder vi
de største på Bornholm, der
jo er det eneste område i
Danmark, hvor noget af
grundfjeldet ligger som
overflade. Motiverne fra
helleristningerne er scener
fra livet i Bronzealderen. Vi
ser både husdyr, jagtdyr,
pløjning og andet arbejde,
både, dansere, musikere og
meget andet. Det mest udbredte motiv i helleristningerne er de såkaldte skålsten. De er små skålformede udhugninger i både klipper, i store sten og i små
sten. De bliver fundet alle
mulige og umulige steder.
Man antager, at der igen er
tale om religiøse symboler,
og at ”skålene” skal forestille den hellige sol.
For få år siden fandt man en
sådan skålsten i stengærdet
foran præstegården i Sengeløse. Det er nærliggende at
antage, at datidens menneskers glæde ved at fremstille billeder og symboler i
deres omgivelser ikke kun
har fundet sted på klipper
og sten. De har sikkert ridset, skåret og hugget i træ
og tegnet i jord og strandens sand, men det er naturligvis ikke blevet bevaret til
vor tid. Stort set alle mænd
i billedmaterialet fra helleristningerne er endog meget
sexuelt opstemte. Hvis disse gengivelser er realistiske
for datidens faktiske størrelsesforhold, må vi beskæmmede og hårdt pressede
indrømme, at det siden
Bronzealderen er gået fælt
tilbage for mændene i Danmark. Som digteren sagde:
”Ak, hvor forandret”.
Niels E Larsen

Sengeløse plejecenter har i samarbejde med Sengeløse vennerne, været en tur i Zoologisk have .
Vi havde en rigtig dejlig dag, med godt vejr.
Vi var 50 beboere og personale/hjælpere afsted. Og mange af
dem havde ikke været i Zoologisk have i mange, mange år.
Så derfor vil vi gerne takke Sengeløse vennerne for at gøre det
muligt for beboerne at komme på en fantastisk tur med dejlige
oplevelser. Og tak for alt den hjælp, vi har fået af de frivillige,
som hjælp til at følges med beboerne og give dem en god dag.
Beboerne takker Margit Frandsen fra Sengeløse vennerne, som
sponsorede is til dem alle.
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Farmor fortæller
godnathistorie
for de små

Hej med dig!
Nu skal du bare høre:
For mange, mange år siden var der mange heste i
Næstved. Dem red garderhusarerne på. En garderhusar var en soldat, der skulle passe godt på kongehuset,
og de var klædt i flotte, blå uniformer.
Så en dag fandt de ud af, at de havde alt for mange
heste i deres stalde, og så kunne landmændene ”låne”
en hest, men føllene, som hestene fik, skulle garderhusarerne have tilbage!
Min onkel skrev efter sådan en hest, og sådan kom
”Flora” til Bornholm. Vi stod spændt og ventede, da
skibet lagde til kaj, og vi så på, mens stakkels Flora
blev hejst på land af en stor kran. Og så var Flora blevet bornholmer, og jeg skulle ride hende hjem til gården. Hun var en flot, stor og helt sort hoppe (en hoppe
er en hunhest!) Nu havde jeg to heste at ride på, for
Lise var der jo også.
En dag sadlede jeg Flora, og så red vi ned mod vandet.
Men pludselig sprang en lille hund gøende lige ud foran Flora, og hesten blev så forskrækket, at den stejlede! Og ved du hvad, så sprang gjorden – det er den
rem, der holder sadlen fast på hestens ryg! Og så gled
sadlen og jeg meget hurtigt ned på asfalten, men jeg
havde jo stadig fat i tømmen, så jeg blev trukket hen
ad vejen, så al huden på min hånd blev skrællet af –
nåda, det gjorde av!
Flora løb hjem til gården, og jeg kom humpende bagefter. Og så kørte min tante mig til lægen, så jeg kunne blive lappet sammen.
Det var en værre tur, men Flora var en dejlig hest, og
vi fik mange gode timer sammen, og det var jo ikke
hendes skyld – det var bare en dum hund, og så en
gammel sadel, der var så mør, at gjorden ”knækkede”!
Sov nu rigtig godt, min lille ven!

Godnat fra Farmor

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 åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Pizzagudstjeneste

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
17. søndag efter trinitatis
18. september kl. 10.00
Markusevangeliet 2, 14-22
Merry Lisbeth Rasmussen
18. søndag efter trinitatis
25. september kl. 10.00
Johannesevangeliet 15, 1-11
Merry Lisbeth Rasmussen
19. søndag efter trinitatis
2. oktober kl. 11.00
Pizzagudstjeneste
Johannesevangeliet 1, 35- 51
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
20. søndag efter trinitatis
9. oktober kl. 10.00
Matthæusevangeliet 21, 2844
Merry Lisbeth Rasmussen

Søndag den 2. oktober kl. 11.00 inviteres alle
familier og andre interesserede til gudstjeneste i børnehøjde. Årets minikonfirmander vil
deltage. Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og spiser pizza.
Af hensyn til bestilling er der tilmeldingsfrist
fredag den 30. september på tlf. nr. 43 99 50
24 eller på e-mail LRAS@KM.DK. Til
gudstjenesten er der selvfølgelig ikke
tilmelding. Alle er som altid velkomne. Vi
glæder os til at se jer. Kirkebilen kører og
bestilles hos sognepræsten på samme tlf. nr.

Menighedsrådsvalg
Den 8. november afholdes der menighedsrådsvalg i hele landet og dermed også i
Sengeløse. Sidste frist for indlevering af kandidatlister er den 27. september kl.
15.00 – 17.00. Kandidatlisterne indleveres til valgudvalget, som tager imod i
sognegården, Landsbygaden 68.

Fællesspisning i

21. søndag efter trinitatis
16. oktober kl. 10.00
Lukasevangeliet 13, 1-9
Merry Lisbeth Rasmussen
22. søndag efter trinitatis
23. oktober kl. 10.00
Matthæusevangeliet 18, 1-14
Merry Lisbeth Rasmussen
Gudstjeneste på Plejehjemmet
Onsdag den 21. september
kl. 13.00
Onsdag den 19. oktober kl.
13.00
Andagt på Bostedet Holme
Torsdag den 22. september
kl. 13.00
Torsdag den 20. oktober kl.
13.30
Kirkebilen bestilles hos
sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen senest dagen
før på telefon 43 99 50 24

Onsdag den 5. oktober kl. 18.00

mødes vi igen i Onsdagsklubben til fællesspisning i
sognegården. Lonny og Susanne har bøf stroganoff med
kartoffelmos på menuen.
Efter maden plejer der at være en kop kaffe/te og en dessert
eller en kage. Der er øl, vand eller vin til maden. Hele
herligheden koster 75 kr. og betales på dagen.
Onsdagsklubben er for enker og enkemænd og andre singler,
som har lyst til at dele et måltid mad med andre. Vi plejer at
være imellem 20 – 30 mennesker, og stemningen er snaksom
og meget hyggelig.
Kunne du tænke dig at være med, skal du tilmelde dig senest
søndag den 2. oktober hos Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.
43 99 50 24 eller på E-mail: LRAS@KM.DK
Det er muligt at indtale en besked på telefonsvareren.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Eller efter aftale
Gravstedsvedligeholdese
og –administration
Roskilde Kirkegård
Træffes tlf. nr. 46 35 08 90
Mandag—fredag 10.-14.
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 21 18 50 26
Træffes i sognegården
onsdag.
Formand for menighedsrådet
Hanne-Lise Hansen
Tlf.: 43 71 71 66
Sengeløse Kirkes Sognegård
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

