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Læs  i avisen om 

Fiskene i gadekæret ? 

Hør om Astrid Lindgren 
til sogneeftermiddag 

Opstart til  
mandagsaftener 

Cafe Sengeløse 
 i sognegården 

Tilmelding til  
Badminton 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

25.–27. oktober 

Deadline: 
16. oktober

2018

Cafe på  
plejehjemmet 

Loppemarked 2018 

Flagdag i Sengeløse Lokalplan for  
ny bebyggelse 

Årets loppemarked blev 
afviklet i godt vejr, solskin, 
og de enkelte dryp, som 
kom, afskrækkede ikke folk 
fra at komme til pladsen. 
Der blev handlet kontant og 
med Mobile Pay, så det var 
en fornøjelse. 
Fredag aften hyggede de 
voksne sig i et fyldt telt med 
madkurven og naboen.  
En rigtig hyggelig aften med 
musikalske indslag, som fik 
alle til at synge med, efter-
fulgt af vores helt egen loka-
le revy. Vi håber, at se dem 
på byens scener igen. 
Årets SGIF’er gik meget 
velfortjent til Bjarne Sten-
berg (Opera) Hansen, som 

fik stående klapsalver af 
hele teltet. Og så var der 
dans og snak natten lang. 
Lørdag stod kunderne i kø, 
da lågerne blev åbnet kl. 13, 
og der var godt gang i salget 
fra starten. Der kom mange 
mennesker i alle teltene, og 
gården havde fine renovere-
de cykler, som var gjort kø-
reklar – så er det jo nemt at 
købe brugt, når man kan 
cykle hjem. 
Lørdag aften i teltet bød på 
musik Jam for de unge – af 
de unge – en rigtig god aften 
hvor de spillede på kryds og 
tværs med hinanden. Hvor 
er vi heldige at have så man-
ge talenter samlet her i byen. 

Søndagen startede lidt speci-
el da Damefrokosten var 
aflyst. Det betød at der ikke 
var så mange skønne kvin-
der tidligt på dagen, men 
heldigvis kom der rigtig 
mange ned forbi alligevel, 
og alle pladser var optaget 
da aktionen startede. 
Alt i alt en rigtig god week-
end – resultatet har vi ikke 
endnu, men forhåbentlig 
ligger der et pænt overskud 
Et stort tak til de mange 
frivillige kræfter, som læg-
ger rigtig mange timer i at få 
arrangementet til at løbe af 
staben.  

Gitte Malling Buur 
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Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Vi er efterhånden mange, der går stavgang her i Sengeløse. 
Vi mødes hver tirsdag kl. 9.30 oppe ved Sengeløse Idrætshal, 
og vi deler os i 2 hold, da nogen går lidt stærkere end andre, 
og turen er måske lidt længere. Vi går ca. 5 km, og turene 
bliver planlagt af vore søde instruktører, Vibeke, Åse, Else 
og Gunna, som har helt styr på, hvor vi får mest rygvind. 
En gang om måneden kører vi udenbys for at se noget nyt, og 
vi slutter altid af med en god kop kaffe.  
Her i sommers tog vi bl.a. til Vallensbæk Mose, hvor dette 
billede er taget, og vor afslutning på sommersæsonen var i 
Hedeland, hvor vi tog vor medbragte madpakke med. 
Det er rigtig hyggeligt, så kom og vær med, hvis du har lyst. 

Laila Holm 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil tirsdag den. 
9. oktober  kl. 19.00 i fritidshuset
Kortspil starter 8. oktober kl. 14.00 i fritidshuset

Bestyrelsen 

BRENDSTRUP REVISION ApS 

HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP 
Reg. revisor 

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

Stavgang   
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I sidste nr. af Sengeløse Nyt 
kunne vi læse om forholdene 
i Sengeløse gadekær og en 
artikel om ”Redningsaktion 
af fisk”, så det er måske på 
plads med lidt fakta.  
Som det er beskrevet 
tidligere, tjener Kæret, 
udover at være byens 

smukke midtpunkt, også et 
praktisk formål, nemlig som 
overfladebassin for regn-
vand, hvilket har medført, at 
en del slam af ukendt 
sammensætning igennem 
tiden har lejret sig på 
bunden. 
Den ekstreme tørke som-
meren over, viste med al 
tydelighed, hvor meget slam, 
men også hvor overraskende 
mange fisk der trivedes i 
kæret, efterhånden som 
Kæret tørrede ud, og helt 
frem til der kom vand igen.  

Naturen er forunderlig. 
Sengeløse Kommunalfor-
ening tog initiativ til en 
gennemgribende renovering 
af Kæret i 1988, og mange 
lokale gav en hånd med. 
Indtil da, havde man 
jævnligt oplevet, at Kæret 
tørrede ud med lugtgener og 
sørgelige syn til følge. 

Udover stensætningen langs 
kanten, som giver en smuk 
og varig afgrænsning af 
Kæret med beplantningen af 
træerne, afsluttedes arbejdet 
med, at bunden blev 
kompactet. Der er ingen 
membran i, hverken gummi- 
eller ler-membran. Bunden 
blev gennemkørt på kryds og 
tværs med tunge entre-
prenørmaskiner. Og siden 
har det kunnet holde vand, 
med hjælp fra de regu-
leringsmuligheder, HTK har 
installeret. 
Og det kan vel fortsætte 
fremadrettet, da der ikke i 
DMI´s registreringsperiode 
nogensinde tidligere er set så 
langvarig og varm en tørke.  
Der er meget strenge regler 
for hvem og hvordan fisk 
flyttes rundt i naturen. Det 
skyldes, at man fra 
myndighedernes side er 
meget opmærksom på ikke 
at få udbredt invasive arter 
ukontrolleret, herunder især 
karper! Arter som kan 
fortrænge de naturlige 
forekomster af fisk ved at 
æde yngel og løsrive 
bundplanter og tilføre vandet 
næringsstoffer.  

Fisk må kun flyttes med 
tilladelse fra Fiskeri-
kontrollen og i samråd med 
DTU Aqua, og en sådan 
tilladelse ville aldrig være 
blevet givet her. Navngivne 
personer har ifølge egne 
oplysninger, fjernet op mod 
1.000 fisk samt ål, 
formentlig alt hvad der har 

rørt sig (hændelsen er lagt ud 
af dem selv på facebook.) At 
gå og samle fisk med store 
net, i voldsomt torden og 
regnvejr, samtidigt med at 
vandet strømmer til Kæret, 
kan vel næppe kaldes for en 
redningsaktion.  

Lovgivningen er helt skarp 
på det punkt. (fiskeriloven 
kap.23) 
Det vil give en ubetinget 
bøde på kr. 2.500 til hver der 
har deltaget, så alvorligt ses 
der på det. Og fiskene må 
under ingen omstændigheder 
flyttes tilbage jvf. oven-
stående. Så fiskene er tabt 
for Kæret. Det nærmeste vi 
har kunnet sporet dem, er til 
en unavngiven sø i en 
nedlagt grusgrav nær Hove. 
Mere vil ”redningsfolkene” 
ikke ud med. Ifølge DTU 
Aqua vil ålene formentlig 
være flygtet, og hvis de ikke 
har fundet en anden sø i 
umiddelbar nærhed, vil de 
være taget af katte eller 
rovfugle. Fiskenes skæbne 
kender vi ikke, men de kan 
næppe overleve i en iltfattig 
grusgravsø. Kun Karperne, 
der i en nødsituation kan 
ånde med munden. 

Så selvtægt, i form af 
”fiskeredningsaktion” må på 
det kraftigste frarådes. 

I det netop fremlagte 
finanslovsforslag for 2018, 
er der afsat en pulje til 
forbedring af gadekær. 
Vedtages den, vil Sengeløse 

Kommunalforening søge 
puljen, så vi i samråd med 
DTU Aqua og Fiskerikon-
trollen kan få optimale 
forhold for kæret, og alle 
igen kan fryde sig over en 
frodig og god biodiversitet 
med et levende gadekær for 
vandplanter, ænder, padder, 
guldsmede, fisk og 
fiskehejre. Måske kan vi 
også få etableret et 
springvand. Og det er faktisk 
tilladt at fiske med stang fra 
bredden, til fornøjelse for 
børn og voksne. Når der 
altså er fisk!        

Kilder.: Fiskerikontrollen, 
DTU Aqua, HTK  Driftbyen 
Billeder fra Årsskrift 
Sengeløse 
Kommunalforening 1921-
1996 

Per Hammel 
Sengeløse  Kommunalforening 

Fiskeløse Sengeløse 
Sengeløse Gadekær version 2.0 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
Hultoften 7, Sengeløse 
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99



Lokalplanforslag 7.14.1 
giver mulighed for at bygge 
i alt 12 nye boliger, heraf 
fem dobbelthuse og to enfa-
miliehuse. Området inddeles 
i to delområder – længst 
mod øst et delområde til 
dobbelthusene og mod vest 
et delområde til to nye enfa-
miliehuse foruden det eksi-
sterende hus på Kirkestien 
4B. Dobbelthusene bliver på 
maks. 125 m2 for hver bolig 
og med grunde på 270-330 
m2. Enfamiliehusene får 
grunde på 900-1.000 m2  
med en bebyggelsesprocent 
på maks. 30.  

Tillæg til lokalplanen 
Kommuneplantillægget er 
udarbejdet for at ændre an-
vendelsen fra erhverv til 
beboelse. Tillægget ændrer 
samtidig den planlagte an-
vendelse i området nord for 
lokalplanområdet fra er-
hverv til grønt areal til græs-
ning mv., hvilket det i forve-
jen er udlagt som i den eksi-
sterende Lokalplan 7.14. 
Området bringes dermed i 
kommuneplanen i overens-
stemmelse med de faktiske 
forhold. 

Bebyggelsens udseende 
Alle husene opføres i mur-
sten enten som blank mur 
eller med pudsede facader 
og med symmetriske saddel-
tage (se tegning til venstre) 
uden valm. Bebyggelsen kan 
potentiel blive synlig fra 
Cathrinebergvej, hvis be-
voksningen imellem bebyg-
gelsen og vejen en dag ikke 
er der mere. Det er derfor 

tilstræbt, at husene får et 
udtryk, som efter kommu-
nens vurdering passer ind i 
et landsbymiljø som Senge-
løse. 
Husene i delområde 2 er 
mest synlige fra Kirkestien i 
forhold til delområde 1 og 
opleves mere i sammenhæng 
med det eksisterende bolig-
kvarter. Der er derfor lidt 
friere rammer for eksempel-

vis antal etager og omfang, 
da de omgivende huse er 
opført i både et og to plan. 

Vej og parkering 
Lokalplanområdet får vejad-
gang fra Kirkestien, og boli-
gerne i delområde 1 får ad-
gang via en fælles sti, som 
bliver min. 3,5 m bred, så 
redningskøretøjer kan få 
adgang til alle boliger. 

Forslag til ny lokalplan for området ved Kirkesti-
en er godkendt af byrådet. 
Der foreligger nu en detaljeret plan for Kirkestien 4a og 4b, nordvest for Sengeløse skole. Den åbner op for 
opførelse af 12 nye boliger i stedet for den nuværende industribygning. Forslaget er fremlagt i offentlig høring 
til 15. oktober 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm    

arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



Der var indvielse af Pleje-
centrets nye café den 27. 
august. 
Byggeriet er, vanen tro, 
trukket i langdrag - det skul-
le jo have stået klar allerede 
i foråret! 
Det er blevet pænt, nu da det 
er færdigt! 
Jeg besøgte det i går, den 
6.september - for det var jo
rart at fornemme, om de
mange penge er blevet brugt
godt!
Jo, det er nydeligt! -
Fungerer det så?
Jah, der er sandwicher frem-
me, du kan købe kaffe, te og
vand, og du kan købe dig et
varmt måltid mad!
Naturligvis er der to priser -
én for beboerne - og én for
os udefrakommende!
Jeg synes, at priserne er ret
høje, men besøg det selv og
se eller smag eller begge
dele!
Jeg talte så med den søde
kantinebestyrer - og jeg fik
at vide, at der overhovedet
ikke er noget salg. Jo, der
var solgt én sandwich, det
var alt!

Men nu kommer der noget, 
der forargede mig: 
Al den mad, der ikke bliver 
solgt - den skal smides ud! 
Her er ikke noget med at 
undgå madspild. 

Hverken beboere eller per-
sonale kan købe det billigere 
senere - alt skal smides UD! 

Men besøg den selv og få 
syn for sagen! 
Cafeen har åbent kl. 11.30 – 
13.00 

Venlig hilsen 
Lis Aagaard 

Ubebyggede arealer 
En mindre del af lokalplan-
området (mod nord) ligger i 
landzone, hvor der ikke må 
bebygges. Dette område 
bliver et fælles, grønt friare-
al, hvor der dog kan etable-
res en lille legeplads. Area-
let er i dag parkeringsplads, 
men skal erstattes med græs 
og anden beplantning. 

Hensyn til omgivelserne 
Lokalplanområdet ligger 
som nabo til både en dagin-
stitution, Sengeløse Skole 
og til et parcelhusområde. 
Ændringen fra erhverv, som 
generede en vis tung trafik 
af vareleverancer mv., til 
boligområde vurderes at 
være en forbedring både 

trafiksikkerhedsmæssigt og 
støjmæssigt. 
Der løber en sti syd for lo-
kalplanområdet, som bl.a. 
benyttes af skoleelever, som 
har udløb lige ved siden af 
indkørslen fra Kirkestien, og 
det skal i forbindelse med 
realisering af lokalplanen 
sikres, at der ikke opstår 
unødigt usikre situationer 
for stiens trafikanter. Der 
forventes derfor en mindre 
justering af tilkørsels-
forholdende ved Kirkestien, 
som skal skabe bedre over-
sigtsforhold. 

På www.htk.dk kan du se 
hele lokalplanen, hvorfra vi 
har hentet oplysningerne i 
denne artikel. 

Læserbrev: 
Om caféen på Plejecentret 
Lis Aagaard beretter om sit førstehåndsindtryk 





Da byens 1. flaghejser, 
Bent Christiansen, var på 
besøg hjemme på Born-
holm, var det mig betroet 
at sørge for landsbyens 
betjening udi flaghejsnin-
gen den 5. og 6. septem-
ber. Det er en ærefuld sag 
og forbundet med meget 
spænding, når det endelig 
bliver overladt til mig. 
Byen har to sæt flag bero-
ende hos hver af os 
flaghejsere. Mit sæt er 
flunkende nyt og havde 
ikke været i brug før da-
gen. Det var derfor en 
stolt og spændt flaghejser, 
der ankom om morgenen 
kl. otte med den for-

skriftsmæssigt oprullede 
flagdug i cykel-kurven. 
En enkelt fremmødt ved 
gadekæret, en sød dame, 
tilbød venligt at bistå ved 
flaghejsningen, så vi und-
gik at flagdugen berørte 
jorden. Efter lidt fumlen 
fik jeg ret nemt halet vim-
plen og byttet den ud med 
det store flag. Kendskab 
til flagknob er ikke længe-
re nødvendigt, for linen 
klikkes bare på flaget ved 
hjælp af praktiske nylon-
ringe. Snart efter gled fla-
get roligt til himmels. Min 
spontane hjælper skal her 
have mange tak. Hun til-
bød endda at synge for på 

flagsangen ”Vaj højt, vaj 
stolt og frit vort flag”, 
som hun havde lært som 
spejder, men det kom vi 
bort fra. Således blev da-
gen for vore udsendte sol-

dater markeret i det stille 
her, men det nøjedes man 
ikke med i kommunen, jf. 
pressemeddelelsen neden-
for.  

Flagdagen begyndte om 
formiddagen med andagt i 
Taastrup Nykirke, som var 
fyldt med mennesker og 
smukt pyntet til dagens 
anledning. Efter andagten 
var der mulighed for at gå 
med i en fælles march 
sammen med orkester til 
Magdas Park, hvor æres-
stenen ligger. Her var der 
en højtidelig stemning, 
hvor først formand for 
Høje-Taastrup og Omegns 
Garderforening, Jon Niel-
sen, holdt tale, og derefter 
var det viceborgmester 
Lars Prier, der holdt en 

tale. Mange mennesker 
deltog i begivenheden, og 
også kommunens børne-
haver var mødt op for at 
ære de udsendte. Nogle 
børn stod med flag over 
for kirken, og i Magdas 
Park deltog Magdabørne-
haven. 
Reception for veteraner 
Der var en meget flot op-
bakning til aftenens arran-
gement på rådhuset, hvor 
tidligere udsendte vetera-
ner var inviteret sammen 
med en ledsager. Samlet 
set var der omkring 100 
mennesker. 

Borgmester Michael Zieg-
ler bød velkommen til 
arrangementet og takkede 
veteranerne for deres be-
tydningsfulde indsats 
rundt omkring i verdens 
konfliktområder. Borgme-
steren takkede også de 
pårørende for deres støtte 
til de udsendte samt Gar-
derforeningen for deres 
hjælp med at afvikle Flag-
dag i Høje-Taastrup Kom-
mune. 
Gæsterne blev budt på en 
lækker buffet ledsaget af 
klavermusik af Clara 
Poulsen fra Musikskolen. 

Derefter holdt aftenens 
foredragsholder, Kjeld 
Hillingsø, et interessant og 
fængende foredrag. Kjeld 
Hillingsø har haft en lang 
og imponerende karriere i 
forsvaret, hvor han i 1993 
blev generalløjtnant og 
chef for Enhedskomman-
doen for den nordlige del 
af NATOS Centralregion 
og samtidig chef for For-
svarets Operative Styrker.  
Gæsterne fik sidst på afte-
nen mulighed for socialt 
samvær og erfaringsud-
veksling.  

Den 5. september  er officiel flagdag 
Af Gert Lauridsen, 2. flaghejser 
Danske soldater på mission bliver hædret med en national flagdag hvert år den 5. september. Denne dato 
har været gældende siden 2009, hvor partierne bag forsvarsforliget blev enige om, at Dannebrog på denne 
dag skal ryge til tops til ære for udsendte danske soldater. 

Htk informerer: 

Flagdagen i Høje-Taastrup blev mindeværdig
Traditionen tro blev der 5/9 afholdt flagdag i Høje-Taastrup Kommune med andagt, march og kransenedlæg-
gelse samt reception for tidligere udsendte. 



Jeg hedder Sebastian, og jeg valgte at komme på julemærke-
hjemmet Liljeborg i Roskilde for at tabe mig, for at få mere 
selvtillid og for at lære at sige fra. 
Det er godt at være her, fordi man får nye venner, ser nye ting 
og smager ny mad. Men det kan også være svært, fordi man 
savner sin familie og sine venner. Jeg har næsten været her i ti 
uger, og hvis man græder, så bliver man trøstet af en voksen. 
Når man bor på Liljeborg, får man en værelseskammerat. Det 
kan være en fra ens eget hold, og så kan man dele værelse i 
alle ti uger. Hvis man får en værelseskammerat fra et andet 
hold, kan det være, at man skal sige farvel og tage imod en ny. 
Det kan være både godt og skidt.  
Vi går i skole, mens vi er på Julemærkehjemmet Liljeborg. Vi 
har 12 undervisningstimer om ugen, og vi har matematik, 
dansk og sprogfag. Der er seks elever i klassen, så der er ikke 
så meget larm, og man kan få meget hjælp af læreren. 
Der er hjemmeweekender, hvor man kommer hjem om freda-
ge og tilbage om søndagen. Og der er blive-weekender, hvor 
man bliver på Julemærkehjemmet. Så laver vi motion og for-
skellige andre aktiviteter. Jeg glæder mig til næste blive-
weekend, for så kommer Riders with Heart og viser os deres 
motorcykler, og måske lader de os få en køretur.  
På Liljeborg laver vi forskellig slags motion. Der er morgen-
løb, spinning, cykelture, motionsrum med forskellige maski-
ner og cirkeltræning. Vi tager også i svømmehallen nogle 

gange. Vi har også et krea-rum og et elevkøkken. Der er bytur 
om fredagen, hvor vi går ned i byen og køber  
100 g slik og går i butikker og meget mere. 
Jeg har haft et mega godt ophold på Julemærkehjemmet Lilje-
borg, men jeg glæder mig også til at komme hjem til min fa-
milie og vennerne.  

Mit ophold på Julemærkehjemmet Liljeborg 
Af Sebastian, 3. klasse på Sengeløse Skole 

Her sidder jeg og arbejder med skolematerialer i min klas-
se i Liljebjorg Skole. 



Sengeløse Plejecenter har 
igen i år været så heldige at 
komme en tur i Zoologisk 
have, takket være Sengelø-
sevennerne.  
Vi tog onsdag d. 29/8-18. 
16 beboere og 15 hjælpere 
afsted mod Valby bakke. 
Vi havde i år rigtig dejligt 
vejr, så det var skønt at 
kunne sidde og nyde vores 
medbragte madkurv. 
Vi hyggede også med en 
god kop kaffe og dejlig 
kage, der blev spist med 
stor appetit. 
Beboerne nød dagen og fik 
nogle grin og dejlige smil af 
de sjove dyr. Beboerne syn-
tes, det var dejligt at se, 
hvor godt dyrene havde det. 
Vi så en fantastisk flot 
sandskulptur-udstilling af 
en masse zoodyr.  
En stor tak til sengeløseven-
nerne for endnu en dejlig 
oplevelse. 

Aktiviteten Jeanett Kramer 
og Inis Johansen 

Zoologisk havetur 

I overværelse af beboere, pårørende og andre interessere-
de blev åbningen fejret behørigt, hvor borgmester Micha-
el Ziegler foretog indvielsen ved at klippe den røde snor.  
Alt i alt synes jeg at resultatet er blevet udmærket. Det er en 
noget reduceret udgave af det oprindelige projekt, som var 
tiltænkt at ligge i et selvstændigt afsnit med glasfacade ud 
mod parkeringspladsen, hvilket havde været mere oplagt for 
brugere fra landsbyen. Dette projekt måtte imidlertid vige 
pga. akut behov for tre aflastningspladser på det areal, der 
oprindeligt var tiltænkt caféen.  

Den nuværende løsning, hvor det er en integreret del af pleje-
hjemmets opholds- og spiseområde, er bestemt et udmærket 
tilbud til især beboere og deres pårørende, men det kan sag-
tens også være indbydende for andre seniorer fra landsbyen, 
som vil spise ude en gang i mellem og for en billig penge 
indtage et næringsrigt basismåltid i hyggeligt selskab.  
Leder af caféen er køkkenchef Eva Bojesen, som er garant for 
lækker mad lavet af gode råvarer. Hvis man ønsker, kan man 
selvfølgelig også bruge caféen som mødested over en kop 
kaffe eller vand. Åbningstiden er ved frokosttid halvanden 
time på hverdage og en time i weekenderne.  

Det er mit håb, at caféen vil blive velbesøgt til glæde for både 
beboerne, deres pårørende og lokale seniorer. 

Stegt flæsk med nye kartofler 
Caféen på Sengeløse Plejehjem er 
åbnet 
Af Hugo Hammel, byrådsmedlem S 

Hugo Hammel (A) og Henrik Thorning (K) ved indvielsen. 

 Sengeløse Hallens 

CAFETERIA 
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger 
- før kampen -

- under kampen -
- efter kampen -

og når du bare kommer forbi 

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset

Hallens Cafeteria drives af frivillige 

Brug Hallens Cafeteria 
- så støtter du

Sporten i Sengeløse 

    Hallens Cafeteria har  
    åbent på hverdage fra 
    kl. 16.00 til kl. ca. 22.00

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 



Den Sorte Død omkring 
1350. 
Da Den Sorte Død, som byl-
depesten oftest bliver kaldt, 
havde raset ud efter sit første 
angreb, kunne Europa næsten 
ikke kende sig selv. Epidemi-
en var opstået i Asien og 
spredtes til Europa. På ca. 
fem år havde denne rædsels-
fulde sygdom dræbt ca. en 
tredjedel af befolkningerne. 
Lynhurtigt og på alle måder 
umenneskeligt blev disse 
stakkels mennesker bortre-
vet. Europas talmæssigt 
stærkt reducerede befolknin-
ger var naturligvis både me-
get taknemmelige og lettede 
over selv at være blandt de 
overlevende, men almuens 
tro på samfundenes autorite-
ter var rystet. Hverken de få 
medicinere, barberfagets 
bartskærere eller folks bøn-
ner om ikke at blive ramt af 
pesten havde haft nogen virk-
ning overhovedet. Og det 
uanset hvor mange af kirkens 
folk, der, oftest for en fyrste-
lig betaling, var gået i forbøn 
for de rædselsslagne menne-
sker. Hvad folk derimod hav-
de set var, at en stor del af 
alle autoritetspersoner, også 
troens formidlere og vogtere, 
selv i al hast havde forladt 
deres embede og kald. I kir-
kens præsteskab og på klo-
strene havde skuffende man-
ge forladt deres kald og efter-
ladt de dybt fortvivlede ska-
rer af troende uden kirkens 
religiøse vejledning, trøst, 
tilgivelse og mulighed for 
dog i det mindste at få en 
værdig kirkelig begravelse. 
En mistillid til både verdslige 
autoriteter og kirkens folk så 
dagens lys. Den lille orm var 
begyndt at gnave. 
En frisk start 
Men nu måtte alle naturligvis 
stå sammen og finde fælles 
løsninger på tilværelsens 
ændrede krav. Hurtigt viste 
det sig, at almuens folk mate-
rielt fik det bedre. Også i 
Danmark. De overlevendes 
antal var for lille til at dyrke 
til alle de arealer, som man 
med møje og besvær gennem 
årtusinder havde fået under 
plov. Agre blev til græsmar-
ker. Kødproduktionen steg 
voldsomt, mens kornavlen 
gik stærkt tilbage. Kong Val-
demar Atterdag (Officielt 
Valdemar d. 4, 1340-1375) 

benådede og løslod de fleste 
dømte fanger. Nu skulle alle 
arbejde hårdt for at holde 
gang i så meget som muligt 
af landbruget. En af følgerne 
blev det ellers uhørte, at kød 
var billigere end brød. Det 
var dengang bonden sad på 
sin plads for enden af lang-
bordet og sagde: ”Spis kød til 
folkens! Brødet er så dyrt!” 
Pestkatastrofens befolknings-
mæssige tab tvang de næste 
par slægtled til at arbejde 
hårdt for at holde alle sam-
fundets funktioner gående. 
Større byggerier og udbyg-
ning af infrastrukturer måtte 
vente til bedre tider. Der var 
nu blevet god plads i kirker-
ne, så udvidelser var ikke 
nødvendige. Men op mod år 
1400 var presset lettet og 
velstanden steg. Det betød 
flere penge til mange, men 
først og fremmest til kongen 
(staten) og kirken. 
De gamle små kirker udvi-
des. 
I Danmark indledtes en ny 
fase i udviklingen af de gam-
le små kirker fra det store 
kirkebyggeri i 1100-tallet og 
1200-tallet. Første del var 
relativ billig og overkomme-
lig. De gamle kirker skulle 
have hvælvinger. Det skete 
ved, at man først fjernede det 
gamle lave tag. Dernæst mu-
rede de en halv til en hel 

meter frådsten eller munke-
sten oven på de gamle mure. 
Når det hele var tørt og hær-
det kunne de ”slå hvælvin-
ger”, som de sagde. Disse 
selvbærende hvælvinger blev 
opført med respektfuld hen-
syntagen til skibets vinduer. 
Murermestrene meldte 
”færdigt arbejde”, og nu kun-
ne tømrerne komme til. De 
rejste en solid tagkonstrukti-
on, og på den lagde man så 
røde teglsten af typen 
”munke og nonner”. Hvæl-
vingerne blev til sidst bema-
let med kalkmalerier. Det var 
en betydelig opgradering af 
kirkeskibet. Der var med 
disse højere mure og de nye 
høje hvælvinger skabt en 
meget større oplevelse af 
rummelighed. Og som en 
ekstra gevinst havde kirken 
nu en helt anderledes og me-
re magtfuld akustik, som 
man siden har udnyttet dyg-
tigt både vokalt og instru-
mentalt. 
De næste tre trin i udbygnin-
gen af kirkerne var et nyt kor 
i en forlængelse af skibets 
østende, og et ofte meget 
stort klokketårn som en udvi-
delse ved skibets vestende. 
Det sidste trin var at opføre 
et våbenhus og ganske logisk 
ved mændenes indgangsdør i 
skibets sydmur. Døråbningen 
mod nord, som havde været 

kvindernes, blev muret til. 
Til gengæld blev døren fra 
skibet til våbenhuset gjort 
større. Mange steder, særlig 
på øerne, blev alle gavle 
øverst afsluttet med kamtak-
ker med teglsten, som ledte 
regnvandet ned på kirkens 
tag. Disse tre sidste dele af 
Middelalderens kirker blev 
oftest udført i perioden ca. 
1450-1530. Siden har kirker-
nes ejere og menighederne 
vedligeholdt, men ikke æn-
dret væsentligt ved disse 
gamle bygninger. 
Sengeløse Kirkes udbyg-
ning. 
Hele byggeriet af Sengeløse 
Kirke i 1100-tallet, opsætnin-
gen af hvælvinger omkring år 
1400 og de tre udvidelser 
som ovenfor beskrevet er på 
alle punkter meget typisk for 
kirkerne i det østlige Dan-
mark. Det gælder både valg 
af materialer, farver og tids-
punkterne for byggerierne. 
Det nye kor. 
Også vores kirke fik et nyt 
kor. Her i Sengeløse valgte 
bygherrerne, som var klostret 
og Roskilde Domkirke, at 
opføre det nye kor i en for-
længelse af skibet mod øst. 
Man valgte, at det nye kor 
skulle være i samme bredde 
som det gamle skib. Det hav-
de den fordel, at det gamle 
kor kunne stå uberørt i næ-

Sengeløse Gammel Nyt, Sengeløse Kirke, 3. del.  
Af Niels E. Larsen 



sten hele byggeperioden, da 
man så at sige murede det 
gamle inde, hvilket betød, at 
de kirkelige handlinger kunne 
gennemføres som normalt. Da 
det nye kor var næsten fær-
digt, brød man det gamle kor 
ned, murede de gamle og de 
nye langsider sammen og 
opførte hvælvinger i det nye 
kor. Så kom tømrerne og op-
førte en solid bærende tagkon-
struktion i egetømmer, hvor-
efter det hele blev belagt med 
de enkle teglsten, vi kender 
som munke og nonner. Øst-
gavlen afsluttedes øverst med 
11 kamtakker. Øverste trin 
blev dobbelt, da begge sider 
leverede et helt trin. Gavltre-
kanten dekoreres af ni stigen-
de højblændinger, som øverst 
afsluttes af en spidsbue. Den 
midterste er delt af en halv-
stensstav og afsluttet med et 
dobbelt spærstik. Både for-
længelsen mod øst og tårnet 
hviler på syldsten. Det er store 
natursten, som er funderet helt 
nede i jordens frostfrie dybde. 
På dem har man med munke-
sten muret op i munkeskift i 
hele grundlagets bredde forne-
den. Munkestenene fortsætter 
yderst på muren, mens inder-
siderne er en blanding af både 

tilhugne kampesten, munke-
sten og frådsten. Disse fråd-
sten er af kalk dannet ved 
kildespring. Derfor hedder de 
også kildekalksten. Fråden i 
navnet skyldes, at det ved 
kilden ligner den fråde, heste 
danner om mulen ved anstren-
gelse og ophidselse. Når sam-
me materiale er tilhuggede 
kvadre benævnes de kridt-
kvadre. Mellem stenene brug-
te de naturligvis mørtel, og en 
af hemmelighederne bag dette 
byggeris helt fantastiske hold-
barhed er, at man dels fråsede 
med stenene, så murene er op 
til 75 centimeter i bredden, og 
dels, at de som afslutning 
smurte et godt lag mørtel på 
siderne af murene. Da alt var 
bygget færdigt, blev det hele 
kalket godt og grundigt, såle-
des at murværket både var 
vandafvisende og kunne ånde. 
Disse overkalkninger er blevet 
gentaget med få års mellem-
rum siden bygningen blev 
rejst. Derfor står de endnu. 

Således opførte vores sogns 
beboere i slutningen af 1400-
årene forlængelsen mod øst af 
vor gamle kirke.   

Dagen efter loppemarkedet afholdt kroketafdelingen en ven-
skabsturnering, hvor mange af vore naboklubber deltog. Der 
var tilmeldt 78 spillere, og vejret var med os, så vi hyggede 
os. Det er et heldagsarrangement, hvor vi starter med kaffe 
og rundstykke kl. 9.30 og derefter spiller vi mod hinanden i 
puljer 2 kampe om formiddagen og efter frokost 1 kamp, og  
stævnet slutter med kaffe og hjemmebagt kage og præmieud-
deling. Det er virkelig rigtig sjovt at deltage, og efterhånden 
kender mange hinanden og vi har det så hyggeligt. 
Jeg vil bare sige -  Har du lyst til at prøve at spille kroket, ja 
så spiller vi mandag og torsdag på Sengeløse Idrætsanlæg 
bag Hallen. Mandag kl. 9.15 til 11.30, og om torsdagen fra 
kl. 13.30 til 16.00. Du er velkommen til at komme op og prø-
ve.  

Laila Holm 

Formanden for SGIF Gitte Malling Buur udnævnte Bjarne 
Opera til årets SGIFer og roste ham for han store indsats for 
foreningen.  
Han har bl. andet været træner for Sengeløses førstehold i 
fodboldhold.  
Men bedst kendt er han nok for sine mange optrædener til de 
mange SGIF-arrangementer - lige fra julefester og faste-
lavnsfester til lopperevyen.  

Det var en meget rørt Bjarne, der modtog pokalen. En ud-
nævnelse, som vi finder fuldt berettiget. 

Bjarne gør rigtig meget for Sengeløse. 
John Bilenberg 

Årets SGIFer 

Kroketturnering 



Læserbrev: 
Kunne vi få bog-bytte-reolen tilbage?
Før den famøse brand i Dagli’Brugsen stod der en dobbelt-
reol, hvor vi sengeløsere kunne komme og sætte og tage 
mange gode bøger! Det var en dejlig service, der blev os alle 
til del!  
Stor var min forundring, da jeg opdagede, at den service var 
pist væk.  
Jeg spurgte mig lidt for, og Mathias kunne oplyse, at sådan 
en byttecentral sandelig ikke kom igen! 
Se, det er en stor skam.  Vi er utrolig mange, der savner så-
dan et godt initiativ, og vi vil derfor tigge jer i Brugsen om 
at genindføre bogbytningsmuligheden! 
Der er godt med plads i den nye brugs, og mon ikke man 
kan klemme et par bogreoler ind, hvis I f.eks. gjorde vinaf-
delingen blot en tøddel mindre? 
Jeg håber virkelig, at Dagli’Brugsen tager dette ad notam! 
På manges vegne 
Venlig hilsen 
Lis Aagaard 

       0  0  0  0  0  0  0 

Svar fra butiksleder Per Vadstrup
Som jeg husker det, var det Miljø- og Energicenteret, 
der startede "bogbytte-ideen" i Sengeløse, og vi blev 
spurgt, om vi kunne have en reol foran butikken. På 
det tidspunkt syntes vi, at det var en glimrende ide, og 
da butikken blev ombygget for tre år siden, og vi fik 
Dagli'Stuen, syntes jeg, at det var en god ide at tage 
bøgerne derind, (da de ikke kunne tåle fugten udenfor), 
så derfor hængte vi de fire bogkasser op.  
I forbindelse med at butikken brændte, valgte vi at 
nedlægge Dagli'Stuen, da den kun blev meget lidt 
brugt, og butikken havde desperat brug for salgsareal, 
da vi ikke havde plads til alle de varer, vi skulle have 
ifølge det koncept, vi har som Dagli'Brugsen. 
Da det ikke er muligt at finde en plads indenfor, og 
udenfor ikke længere er en mulighed, (da det er stærkt 
brændbart), har vi spurgt, om der ikke kunne findes en 
anden placering. Jeg har nu hørt, at hallen har sagt ja 
til at have en reol stående…. 
Med venlig hilsen  
Per Vadstrup 

      Tlf. 20 95 43 29



Du kan stadig nå det 
Velkommen 
til badminton 
i S.B.T.K.
Badmintonsæsonen 2018/19 står foran sin begyndelse, og vi byder såvel gamle 
som nye medlemmer velkommen til sæsonen. 
Sæsonen med faste tider startede d. 3. september 2018 og løber frem til d. 1. maj 
2019. 
Ønsker du at ændre den tid, du spiller på, eller vil du melde dig ind klubben 
så kontakt Ole Holm på Tlf. 40 19 52 87 

Kontingent 
Kontingentet betales ved tilmeldingen og er for seniorer kr. 500,- . 

Vil du beholde din gamle tid, så indbetal dit kontingent på konto 5471 
1510691  
Du kan også betale med mobil-pay 40 19 52 87 

Reservespillere: 
Benytter man en reservespiller i stedet for sin faste medspiller, skal denne re-
servespiller være medlem af S.B.T.K. 

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 

Sengeløse  
Badminton  
og Tennis Klub 

Fejrer 75 års  
jubilæum  
den 17.november  
Reserver dagen. 
Og læs nærmere i næste nummer 
af avisen. 



Farmor fortæller godnat-
historie om mariehønen 

Hej med dig! 

Nu fortalte jeg dig om muldvarpen sidst.  Og ved du 
hvad?  Da jeg kom ned i mit sommerhus for nylig, ja, da 
havde muldvarpe rigtig moret sig, kan du tro!  Der var 
kæmpe muldvarpeskud over hele græsplænen.  Jeg 
trampede alle jordbjergene flade, og satte mig på terras-
sen og bare så på ødelæggelserne! 
Pludselig opdagede jeg, at der var kommet ret mange 
mariehøns i haven! 

Du kender den jo så godt, den 
lille røde bille med de syv 
hvide prikker på ryggen - og 
alle børn har vist sagt - mens 
mariehønen kravler op ad de-
res finger:  Marie, Marie ma-
rolle - flyv op til Vorherre og 
bed om godt vejr!  Og så fol-
der den pludselig de fine 
dækvinger ud og flyver sin 
vej! 

Nu tror du, at jeg lyver for dig, men det gør jeg ikke! 
Jeg har engang gået på et tæppe af mariehøns! 
Uha, du kan tro, at det er længe siden - det var i 1976 på 
Bornholm. 
Vi var på vej til vandet.  Da vi drejede ned ad den lille 
sandvej mod vandet, ja, da var vejen rød! 
Og da vi kiggede ud på vandet, ja, da var det også rødt! 
Jeg tror, at vi kørte på en sti med et 5 cm tykt lag marie-
høns.  De var overalt, i millionvis.  I havet flød lige så 
mange druknede smådyr!  Det var uhyggeligt! 
Vi steg ud af bilen - og omgående var vi dækket af ma-
riehøns - og de bed - og det gjorde faktisk rigtig 
ondt.  Aldrig er vi kommet væk så hurtigt! 
De mange millioner mariehøns kom fra Polen og Tysk-
land, kunne vi bagefter læse i avisen! Mange andre har 
oplevet noget lignende på andre danske strande - vi kal-
der det mariehønseår, og det sker ikke så tit! 

Mariehønen er et insekt, og som alle insekter er den tre-
delt.  Den har hoved-, mellem- og bagkrop, men det 
hele er "bygget" sammen, så den ligner en lille halvkug-
le! 
Den - og dens grå larver - æder især bladlus, og det er vi 
mennesker meget glade for, for bladlus æder af træer og 
buske! 
Når den så hele sommeren har ædt sig mæt i bladlus, ja, 
så er den klar til at overleve vinteren ved at gemme sig i 
sprækker eller bag barken på træerne, og så har den så 
meget fedt i sig, at den ikke behøver at spise igen, før 
forårssolen vækker den af vintersøvnen! 
Synes du ikke det er smart? 

Sov nu rigtig godt - og drøm om en stor, sød mariehøne! 

Godnat fra  farmor

Mandagsaftener i Sengeløse sognegård er snart på trapper-
ne med et nyt program for vintersæsonen 2018-19, hvor 
man kan glæde sig til mange spændende foredrag. Pro-
grammet foreligger i starten af oktober og omtales løbende 
i Sengeløse Nyt fra og med næste nummer. 
Vores aftenhøjskole får støtte af Høje-Taastrup kommune, 
hvor vi figurerer under det såkaldte Voksenundervisnings Sam-
råd, der omfatter undervisningsprogrammer udbudt af fx AOF, 
FOF, Folkedans og kor. Mandagsaftenerne er repræsenteret i 
samrådets bestyrelse pt. ved formanden, Poul Erik Sørensen.  
I samrådets regi vil jeg her gerne gøre opmærksom på to snarli-
ge arrangementer, der måtte have interesse for Sengeløses be-
boere, og som man allerede nu kan tilmelde sig: 

"Bonderøven" - Det enkle liv 
Debatarrangement - 1 gang - kr. 150,- 
Oplev den charmerende bonderøv Frank Erichsen fortælle om 
livet på gården med alt hvad dertil hører, og kom bag de popu-
lære udsendelser kendt fra tv. Med sit levende og troværdige 
foredrag underholder Frank Erichsen med historier fra de man-
ge sæsoner som hovedperson i det succesfulde DR-program 
”Bonderøven” og giver tips til et liv med selvforsynende land-
brug. Arrangeres i samarbejde med voksenundervisningens 
Samrådet i Høje-Taastrup kommune. 
Onsdag 10/10 kl. 19.00  
Afholdes i Taastrup Teater Og Musikhus  
Tilmelding kan ske via FOF tlf. 43999011, eller via Poul E. 
Sørensen, tlf. 20416724 

Yoga i Sengeløse Hallen 
24 lektioner - 12 gange - kr. 950,- 
Vi arbejder med øvelser, hvis formål først og fremmest er at 
øge sundheden og livskvaliteten. Yoga er forebyggende og 
kan afhjælpe de skavanker, den moderne livsførelse påfører 

kroppen. Øvelserne har en 
dybtgående virkning på kirt-
ler, kredsløb, nerver og for-
døjelsesproces. Vi arbejder 
med fysiske øvelser, ånde-
dræt og afspænding. Samti-
dig opøves evnen til øget 
koncentration, og der opnås 
indre fred og ro. Yoga er en 
både udfordrende og spæn-
dende måde at møde din 
krop på. Er du gravid, kan du 
med stor fordel være med 
her! Husk selv at medbringe 
yogamåtter.  
8589 - torsdag kl. 17.00-
18.30 (20/9)  
Sengeløse Hallen - 
 Camilla Fantoni 
8590 - torsdag kl. 18.40-
20.10 (20/9)   
Sengeløse Hallen - 
Camilla Fantoni 
Tilmelding til FOF tlf. 
43999011 

Optakt til Mandagsaftener 
i Sengeløse 
Af Poul Erik Sørensen 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

16. søndag efter trinitatis
16. september kl. 10.00
Kirkebilen kører fra Sengelø-
se Kirke kl. 9.30
til gudstjeneste i én af kirker-
ne i provstiet
17.søndag efter trinitatis
23. september kl. 10.00
Kirkebilen kører fra Sengelø-
se Kirke kl. 9.30
til gudstjeneste i én af kirker-
ne i provstiet
18. søndag efter trinitatis
30. september kl. 10.00 i sog-
negården
Johannesevangeliet 15, 1-11
Merry Lisbeth Rasmussen
19. søndag efter trinitatis
7. oktober kl. 10.00 i sogne-
gården
Johannesevangeliet 1, 35-51
Merry Lisbeth Rasmussen
20. søndag efter trinitatis
14. oktober kl. 10.00
Kirkebilen kører fra Sengelø-
se Kirke kl. 9.30
til gudstjeneste i én af kirker-
ne i provstiet
21. søndag efter trinitatis
21. oktober kl. 10.00
Kirkebilen kører fra Sengelø-
se Kirke kl. 9.30
til gudstjeneste i én af kirker-
ne i provstiet
22. søndag efter trinitatis
28. oktober kl. 10.00 i sogne-
gården
Matthæusevangeliet 18, 1-14
Merry Lisbeth Rasmussen
Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 26. september kl. 
13.15 
Onsdag den 24. oktober kl. 
13.30 
Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten på tlf. nr. 43 99 
50 24 senest dagen før guds-
tjenesten. Undtagen til 
gudstjenesten den 16. septem-
ber og 14. oktober. Her bestil-
les kirkebilen hos graveren på 
tlf.: 21718407 

Med dette identitetsspørgsmål, 
hvem er De, indleder Karen 
Blixen fortællingen: Kardina-
lens første historie. Spørgsmålet 
stilles af en skriftende kvinde, 
der har opsøgt kardinalen, hen-
des skriftefader som det hedder, 
for at bekende sine synder. Un-
der et skriftemål er skriftefade-
ren en slags formidler imellem 
Gud og den skriftende, og det er 
sædvanligvis den skriftendes liv 
og sjæl, der er samtaleemnet. 
Det er derfor lidt usædvanligt, 
at det i fortællingen er den skrif-
tende, der spørger kardinalen 
om hans identitet, og spørgsmå-
let kommer da også ganske bag 
på kardinalen, idet der aldrig før 
er nogen, der har vist interesse 
for hans identitet. Nu skal denne 
artikel ikke handle om Karen 
Blixens historie, men om hvor-
ledes vi forholder os til egen 
identitet. 

Fortæl historier 
Hvem er du? Hvem jeg er? 
Jamen hvad skal jeg svare? De 
fleste af os ville svare meget 
kort og faktuelt med navn, 
eventuelt bosted og arbejde og 
uddannelse. Men det bliver 
hurtigt lidt tamt, for er vi ikke 
mere end det? Jo, selvfølgelig er 
vi det. Der må derfor gerne 
komme lidt flere ord på. Even-
tuelt ved at fortælle historier. 
Det gør kardinalen i Karen Bli-
xens historie i øvrigt også. Og 
ved den historie han fortæller, 
træder han tydeligere frem, som 
det mennesker han er og er på 
vej til at blive. Man kan altså 
fortælle, hvem man er, og hvor 
man er på vej hen ved at fortæl-
le historier fra sit liv. Men er det 
i det hele taget interessant at 
forholde sig til spørgsmålet om, 
hvem jeg er? Kunne jeg ikke 
bare nøjes med at gøre det, jeg 
plejer at gøre? Jo, det kan man 
selvfølgelig godt, og der er 
mange mennesker, der gør det. 
Men hvis man ikke vil nøjes 
med at leve fra hånden til mun-
den, er det vel ikke helt uinte-

ressant at spørge til, hvem man 
er, at tænke over hvorfor man i 
det hele taget lever, og hvad 
vores liv egentlig går ud på? 
Bestræbelserne på at svare på 
identitetsspørgsmålet viser os, 
at vores liv består af mange 
brudstykker, mange fortællin-
ger, som vi søger at samle til en 
hel fortælling. 

Identiteten samles i fortælling 
Jeg har ikke kun en historie at 
fortælle om mig selv. Jeg har 
mange. Jeg er den, der er ind-
viklet i mange historier. Og ved 
at fortælle dem, samles min 
identitet, og derved træder det 
en smule tydelige frem, hvem 
jeg er, og der kommer frem for 
alt struktur i de mange små 
fortællinger, så vi kan være 
bekendt at fortælle dem. De 
mange fragmenterede forløb i 
et menneskes liv får sammen-
hæng i fortællingerne. Det får 
sagt med et andet ord lev-
nedsforløb. Derved er man 
sikret imod at falde fra hinan-
den i et mylder af anekdoter. 
På den måde kan det lykkes 
et menneske at fastholde sig 
selv i kontinuitet og ikke gå i 
opløsning i det fragmentari-
ske. Menneskets fortvivlelse 
er, når det ser sig selv og sit 
liv gå i opløsning i det frag-
mentariske. Gennem fortæl-
lingen frelser man sig ud af 
sin fortabte eksistens, ville en 
klog teolog som Sløk sige. 
Men alle de historier, et men-
neske kan fortælle om sig 
selv og sit eget liv, vil for-
dampe og blive til intet, når 
den dag kommer, hvor det 
skal dø og blive til aske. Og 
hvem er jeg så? Ingen? Nej, 
det er her, alt det med Gud 
kommer ind. For også Gud 
fortæller historier om, hvem 
han er. Han er den, som be-
søgte sit folk. Han er den, 
som helbredte de syge og 
bespiste de sultne. Han er 
også den, der døde på korset 
for menneskets skyld, og han 
er den, der opstod fra de døde 
og åbnede vejen for os til 
fællesskab med Gud i det vi 

kalder Paradis. Og den histo-
rie er mennesket fortalt ind i. 

Og hvem er fortælleren? 
Hvem har, når det kommer til 
stykket, den fulde myndighed 
til at svare på spørgsmålet 
om, hvem jeg er? Ikke det 
andet menneske: Nu skal jeg 
nok fortælle dig hvem du er. 
Nej fri mig for det. Den krist-
ne grundfortælling vil svare, 
at den myndighed har kun 
Gud. Gud er den, der kender 
os bedre, end vi kender os 
selv. Endnu ser vi i et spejl i 
en gåde, men da skal vi se 
ansigt til ansigt, står der et 
sted i Bibelen. Det vil sige: 
Når vi på den anden side af 
døden står ansigt til ansigt 
med Gud, da skal vi kende 
fuldt ud, ligesom vi selv er 

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 

Hvem er De? 

Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker. 
Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt,

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

www.artbrolægning.dk         wildenradt@msn.com 



Med dette foredrag byder 
Sengeløse Kirke velkommen 
til en ny sæson af hyggelige 
sogneeftermiddage med sang 
fra højskolesangbogen, kaffe 
og kage og månedens fore-
dragsholder. Sæsonens første 
foredrag handler, som det 
fremgår, om Astrid Lind-
gren. Næst efter H.C. Ander-
sen er Astrid Lindgren vel 
det nordiske navn i verdens-
litteraturen, flest børn og 
voksne kender. Men hvem 
var hun egentlig - dette sam-
mensatte menneske? 
For at komme tættere på 
tager vi først en flyvetur 
tilbage til barndommens 
Vimmerby og følger derefter 
Lindgrens liv og forfat-
terskab frem til hendes død i 
Stockholm 2002. Et liv der 
var badet i lys; men også 
præget af mørke og 

melankoli. Og i øvrigt af et 
stort politisk engagement! 
Til sidst vil vi undersøge, 
hvordan Astrid Lindgren 
som ingen anden forfatter er 
i stand til at nærme sig 
barnets inderste liv i de mest 
eventyrlige, intense og sør-
gelige øjeblikke. Og hvordan 
Gud råder - selv om hun ikke 
tror på ham! 
Liselotte Wiemer er fore-
dragsholder, sognepræst og 
litteraturanmelder på Wee-
kendavisen. 
Kirkebilen kører, der er 
gratis adgang og alle er 
velkomne.  

Sogneeftermiddag 
Legebarn, frihedskæmper eller et 
ensomt lille dyr i skoven… 
Hvem var egentlig Astrid Lind-
gren? 

kendt fuldt ud. Gud er den, 
der har skabt os. Og Gud er 
den der forløser os og rejser 
os fra dødens aske og grav 
til et nyt opstandelseslege-
me. Og først der vil den 
fulde udfoldelse af, hvem 
jeg er blive fortalt. Gud er 
med andre ord den, der for-
tæller den store historie, 
som vi alle er fortalt ind i 
med alle vores egne små 
historier. Men uden Guds 
store historie ville alle vores 
egne historier som sagt for-
dampe og forsvinde ud i det 
store ingenting, når døden 
indtræder. Når vi træder ind 
i kirken til gudstjeneste, 
lader vi os fortælle ind i 
Guds historie med alle vores 
egne små fortællinger. Når 
vi døber de små, konfirme-
rer de unge, bliver gift og 
bisætter og begraver de dø-
de, løftes vi op og fortælles 
ind i Guds historie. Og der-
ved skærmes vi fra at falde 
fra hinanden i det store in-
genting og blive til ingen. 
Vi bliver med andre ord 
frelst ved at menneskets 
mange fragmentariske for-
tællinger får sammenhæng, 
kontinuitet og evighed. Som 
Sløk formulerer det:  

Gud er den store, uudgrun-
delige og fraværende fortæl-
ler, der samtidig holder fast 
i os. 

Jeg er den jeg bliver 
Så hvis vi bringer spørgsmå-
let ud i Sengeløse Sogn og 
spørger Maren ved kæret, 
ekspedienten i Dagli´ Brug-
sen, skoleeleven på skolen, 
og vi spørger af oprigtig 
interesse, må vi give os tid 
til at lytte til de mange hi-
storier, der er at fortælle om 
det enkelte menneske. For i 
dem vil menneskets identitet 
samle sig til et tydeligere 
billede. Men alle de mange 
små fortællinger om det 
enkelte menneske, der defi-
nerer hvem det specifikke 
menneske er, vil først være 
fortalt færdigt, når det når 
sin fulde udfoldelse i op-
standelsen som en smuk 
blomst. Jeg er på den måde 
aldrig den jeg er, men den 
jeg bliver. Historierne om 
mig vil vise,  hvem jeg er, 
når mine egne historier og 
Guds store fortælling væves 
sammen til en hel fortæl-
ling. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Onsdag den 3.	oktober	kl.	
18.00	mødes vi i Onsdags-klubben.	 Dagens menu er	mørbradgryde med kartof-felmos. Hvert traktement koster 75 kr., som betales på dagen. I traktementet indgår et måltid, en gen-stand som f.eks. et glas vin, en øl eller vand, samt en kop kaffe eller te med kage eller dessert.  
Onsdagsklubben er for enker, 
enkemænd og andre, der bor 
alene, og som har lyst til at 
være sammen om et måltid. 
Onsdagsklubben mødes hver 
første onsdag i måneden 
kl.18.00 i sognegården 
Landsbygaden 68. 

Stemningen er snaksom og 
meget hyggelig, og der plejer 
at være en stor flok.  
Kunne du tænke dig at være 
med, skal du blot tilmelde dig 
hos sognepræst Merry Lis-
beth Rasmussen på tlf.: 43 99 
50 24 eller E-mail: 
LRAS@KM.DK. Skulle jeg 
ikke være ved telefonen, er 
det muligt at indtale en be-
sked. Vi glæder os til at se 
dig i sognegården Landsby-
gaden 68 Sengeløse. 

Merry Lisbeth Rasmussen 



Ses vi i Sengeløses  
Har du lyst til at være med i 
Sengeløses hyggelige og rummelige ungdomscafé? 

Og lyder pizza, hygge, musik, 
film og spændende snakke 
som noget for dig? 

Ungdomscafeen er et fedt 
tilbud til unge, som har lyst til 
at blive en del af et hyggeligt 
og åbent fællesskab, hvor 
man kan komme og være lige 
præcis den, man er! Tilbuddet 
er helt og aldeles gratis, og 
det henvender sig til elever i 
8. klasse og opefter. Alle er
velkomne!

Ungdomscafeen foregår fra 
kl. 16-20 hver anden fredag i 
lige uger i Sengeløse 
sognegård. Næste gang vi 
mødes er fredag den 21. 
september kl. 16-20. Kom 
og vær med – det er en mega 
hyggelig måde at starte 
weekenden på!     

Hvad laver vi i ungdoms-
cafeen? 
Kl. 16 holder vi eftermiddags
-slabberas med kanelgifler og
the. Imens vi spiser
kanelgifler og drikker the,
spiller vi nogle gange
bordfodbold, bordtennis eller
et sjovt brætspil, f.eks. ’Sig
det samme’, ’Partners’ eller
’Tegn og gæt’. Andre gange
sidder vi bare og hygge-
sludrer på kryds og tværs. Vi
tænder stearinlys og lyskæder
for at skabe en hyggelig og
rar atmosfære. Ved 17-tiden
er det tid til at bestille pizzaer
fra Marios Pizzabar i
Taastrup (de smager godt!) 
Pizzaerne er GRATIS! Ved
18-tiden ser vi en kortfilm på
storskærm, imens vi spiser
vores bestilte pizzaer. Efter
filmen tager vi en kort fælles
snak om filmen og dens
indhold, og jeg belyser kort,

hvad kristendommen kan 
fortælle os om det pågæl-
dende tema. Filmene er ret 
forskelligartede, f.eks. har vi 
set film om flygtninge og 
asylansøgere, skilsmissebørn 
og social afvigelse. Ofte er 
hovedpersonerne i filmene 
unge mennesker, som står i et 
dilemma. Jeg vælger filmene 
ud fra det kriterie, at de har 
noget vigtigt og relevant at 
fortælle om det at være et 
ungt menneske i vores tid.  
Hvad siger de unge om 
ungdomscafeen? 
”Folk er large. Der er ingen 
krav – man kan bare komme 
som man er.”   
”Det er fedt at have et sted at 
mødes med sine venner uden 
for skolen.”  
”Det er frit. Det er hyggeligt, 
at man kan være social uden 
at det skal være fagligt.”  

”Man kan komme og være sig 
selv.”Jeg glæder mig til at se 
dig!   
Kirke- og kulturmedarbejder 
Liva Kaels 

PS. Du må gerne skrive til 
mig senest fredag kl. 12, 
hvis du kommer, på e-mail: 
kirkekulturmedarbejder@s
engeloesekirke.dk eller på 
tlf.nr.: 21 37 07 33.  

Det var en vældig hyggelig 
høstfest med et godt fremmø-
de, god musik, lejrbål og 
pandekager og en dejlig og 
snaksalig stemning. For før-
ste gang i år havde vi en hop-
peborg til børnene, og som 
det fremgår af billedet med 
hoppeborgen, kunne man 
også få malet sit ansigt i flot-
te farver og komme til at 
ligne en tiger eller en drage. 
Til gudstjenesten i kirken var 
vi lidt over 100 mennesker, 
og til høstfesten i præste-
gårdshaven bagefter var vi 

ca. 85. Under auktionen fik 
vi solgt for 1.651 kr. Pengene 
bliver delt imellem FDF og 
Paraplyen i Taastrup.  
Mange tak for jeres bidrag! 
De går til et godt formål. Og 
tak for alle de glade smil og 
den gode stemning. 

Vi håber at se jer igen til 
næste år med ansigtsmaling 
og hoppeborg til børnene og 
hyggelig snak omkring 
bordene. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

?

Meddelelser 
Menighedsrådsmøde i sognegården onsdag den 10. oktober 
kl. 19.00. Mødet er offentligt. Man er derfor velkommen til at 
komme og lytte. 
Præsten er ikke til stede i sognet fra den 10. – 15. oktober. 
Det er muligt at skrive til præstens mail og indtale en besked 
på telefonsvareren. Præsten vil da svare så hurtigt som mu-
ligt. 
For attester, navneændring og lignende kontaktes præstese-
kretær Sus la Cour på e-mail: SULL@KM.DK 
For uopsættelige præsteanliggender kontaktes præsterne i 
Høje Taastrup Kirke på tlf. nr.: 40 43 43 93 

En hyggelig høstfest 

Fredag den 12. oktober kl. 
10.00-12.00 åbner vi dørene 
for Café Sengeløse, som 
foregår i Sengeløse sognegård. 
Café Sengeløse er en hyggelig 
og stemningsfuld brunch-café, 
som sætter rammerne for 
spændende og relevante 
samtaler, sang fra Højskole-
sangbogen og hyggeligt 
socialt samvær. Her er der 
mulighed for at få nogle gode 
snakke med lokale borgere og 
give sit besyv med i forhold til 
samfundsaktuelle emner. 
Uanset hvilket ståsted du har i 
livet, er du hjertelig velkom-
men i Café Sengeløse.  

Når vi har spist brunch og 
sunget nogle dejlige efterårs-
sange, vil kirke- og kultur-
medarbejder Liva Kaels holde 
et kort oplæg om et sam-

fundsaktuelt tema og facilitere 
en samtale om emnet. Emnet 
vil også blive perspektiveret 
til det kristne trosgrundlag og 
til antropologien.  

Har du lyst til at spise brunch, 
må du gerne tilmelde dig på e-
mail: 
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk eller på 
telefonnummer 21 37 07 33. 
Vel mødt til en hyggelig 
formiddag i fællesskabets 
tegn!  

Liva Kaels 

Café Sengeløse 
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