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Læs i avisen om 
 

Juletræsfesten er aflyst 

Pensionistforeningen 
aflyse alle 

arrangementer i år 
 

Klaverkoncert med 
Marie-Luise Bodendorff 
i Sengeløse Kirke 
 
 
 
 
 
 
Ny formand i S.B.T.K 
 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

23. - 25. oktober  
Deadline 

8. oktober 2020 

”Galleri Lene”  Borgmesteren 
 
 
 
 
 

til højskole-
eftermiddag  

Hvad er  
 
 
 
 
 

”Nørkleklubben” 

Da storkene mellemlandede i Sengeløse 

De kom, de så, og de fløj 
igen. Her må vi sande de 
vise ord, at én stork i re-
den er bedre end ti på ta-
get, eller hvor mange der 
nu var. Måske skal bille-
det bare forstås som en 
fremtidsvision? Kirkens 
tag vil måske se sådan ud 
til næste år? 

Det er svært at forestille 
sig en storkerede på kir-
kens tag, men måske Me-
nighedsrådet vil overraske 
os? Ellers kalder det på et 
lokalt initiativ, så vi får 
indrettet en storkerede et 

sted, bare som et tilbud til 
hjemvendende storke?  

Nu er det sidste par lange 
røde storkefødder for-
svundet i horisonten. Hvor 
er de på vej hen?  Efter 
sigende er de på vej til 
Sydafrika, hvor de kan 
finde rigeligt med føde.  
Der er mere end 10.000 
km hver vej! De har en 
flyvehastighed på over 
600 km om dagen. Dvs. at 
de kan nå ned til München 
på en dags tid. De mel-
lemlander en del gange på 
turen.  Vi andre ville nok 

foretrække at blive på 
Mallorca eller Gran Cana-
ria, men nej, de må videre. 

Der er mange farer på den 
lange tur.  Efter sigende er 
det mange sudaneseres 
drøm at få storkesteg til 
jul. Vi håber dog, at man-
ge af vores storke vil 
komme tilbage til næste år 
og måske finder ud til os i 
Sengeløse, for det var da 
hyggeligt at have dem på 
besøg i landsbyen. 
Storken er virkelig en dej-
lig flyver.  

Gert Lauridsen 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                        6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                             3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Mille Miertz,                                                  2077 22 48 
 

Fodbold:    Margit Pedersen,                                           2296 8999 
 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
 Bente Jørgensen                                           3062 8340 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Badminton og  
Tennis Klub 
 
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74 
E-mail: gittesandstrom@yahoo.dk 
 

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

 

Sengeløse Pensionistforening vil resten af året aflyse både 
bankospil og juleafslutning på grund af Corona. 
Vi må desværre kun være begrænset antal i fritidshuset. 

Bestyrelsen  

Havemand søges til beskæring af buske og div. 
Carsten tlf. 22506590 

GARAGESALG 
Lørdag den 3. oktober kl. 13 til 17 Stendiget 33 
Masser af værktøj m. m. Gode priser! 
John Bilenberg  

  

   
Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.  

Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 
 

Art Brolægning 
  

v. Erik Wildenradt, 
Tlf.  26216025 

  

    wildenradt@msn.com 



Beklagelige hilsner fra SGIF 

SGIF
Juletræsfest

2020
På baggrund af den nuværende Covid19 
udvikling og myndighedernes forsamlings-
forbud, så bliver det desværre ikke muligt 
at afholde den traditionelle julefest i år... 
Vi beklager meget...

A F L Y S T



 



Om månedens billeder for-
tæller Stig Günther:  
- Billedet af uglen og ugleun-
gen tog jeg, mens de sad oppe 
i et træ på min grund. For 
flere år siden havde jeg købt 
en uglekasse. Jeg bandt den 
på ryggen og kravlede ti me-
ter op i et højt træ og bandt 
den fast. Nu manglede jeg så 
bare uglen, og det første år 
holdt jeg øje med kassen, men 
ingen ugle flyttede ind. Der 
gik tre år, og jeg havde fak-
tisk glemt alt om kassen. Så 
en dag, da jeg gik i haven, 
hørte jeg nogle mærkelige 
små skrig, nærmest som en 

baby. Da jeg kiggede op, fik 
jeg øje på nogle store vattotter 
oppe i træet. Det var tre ugle-
unger, som kaldte på mad. 
Uden jeg havde opdaget det, 
var et uglepar flyttet ind i 
kassen og havde udruget tre 
unger. Ganske vist er uglen 
en natfugl, men det siger også 
noget om, hvor tyst uglen 
bevæger sig rundt.   
Selv om uglen er sky, så føler 
jeg, at den har vænnet sig til 
mig, som om den følger med 
i, hvad jeg laver, slutter Stig. 
 
Natuglens jagtteknik: Uglen 
har en fantastisk syns–  og 

høresans. De store fremadret-
tede øjne kan se i mørke og 
hørelsen er så skarp, at den 
kan lokalisere retning og af-
stand til en markmus, der 
pusler under skovens blade. 
Den breder blot vingerne ud 
og svæver hen over skovbun-
den og slår pludselig vingerne 
ind og dumper ned over byt-
tet. Natuglens menukort er 
lang, lige fra biller og regnor-
me, egern og småfugle, men 
det er markmus og andre små-
gnavere, der står øverst på 
menuen. Uglegylp, som man 
kan finde i skovbunden, og 
som består af musehår, skelet-

dele og fjer, giver os et hurtigt 
og sikkert indblik i natuglens 
spisevaner.  
  
Ugleungerne: 
Uglemor foretager selv fød-
selsbegrænsning, idet hun 
regulerer antallet af æg efter 
sin vægt. Hun ved, hvor man-
ge unger hun har kræfter til at 
ruge ud. I år med meget lidt 
føde forlader hun simpelthen 
æggene for selv at overleve.  
Ungerne trimler ud af reden, 
inden de kan flyve, men de 
kan selv kravle lodret op ad 
stammen til en gren, hvor de 
sidder og skriger på mad.  

 

Fakta :     Fredet - ca. 4.000 par  
Standfugl 
Vingefang: 90 -100 cm 
Længde:  40 cm 
Vægt: 440 - 560 g, hunnen tungest 
Ynglealder: 1 år 
Kuldstørrelse: 2 - 6 æg 
Antal kuld: 1 om året   
Ungetid: 32 - 37 dage 
Levealder (max):  21 år  
Udbredelse:  I bøgeskove.  Findes 
ikke på Bornholm og de mindre øer.  

 

Anne-Kristine Holm  &   
  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

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 



 

Velkommen 
til badminton 
i S.B.T.K. 
 
 

Badmintonsæsonen 2020/21 er begyndt, men du kan nå det endnu. 
Vi byder såvel gamle som nye medlemmer velkommen til sæsonen. 
 
Sæsonen med faste tider starter d. 1. september 2020 og løber frem til 
d. 28. april 2021. 
 
Tilmelding for tidligere og nye medlemmer på 
hjemmesiden www.sengelosebtk.dk  

Bestyrelsen 

Tirsdag den 2. septem-
ber 2020 blev der holdt 
generalforsamling i 
Sengeløse badminton og tennis 
klub 
 

Efter 40 år som formand, 
valgte Ole Holm ikke at 
genopstille som formand 
for Sengeløse badminton og 
tennisklub. 
 
Det blev i stedet Gitte 
Sandstrøm, som blev valgt 
til ny formand. 
I resten af bestyrelsen kom 
der også flere nye kræfter 
til: 

 
Kasserer blev Jens Jønck, der afløser Carsten Jør-
gensen. 
Bestyrelsesmedlemmer blev Mette Starup, Ole Holm 
samt John Bilenberg som ikke var på valg i år. 
Revisor Inger Rasmussen,  
Som suppleanter til den nye bestyrelsen blev  
Rasmus Stilling og Michael Smedegaard valgt. 

Gitte Sandstrøm 





 



Lidt inde i september fik 
Sengeløse et noget overra-
skende besøg af otte storke. 
Når storkene kommer, ved vi 
jo alle, hvad det betyder. 
Spædbørn! Men hele otte på 
en gang i en så lille by som 
Sengeløse, der tilmed huser 
rigtig mange seniorborgere, 
for hvem al tale om egen 
fertilitet for længst er for-
stummet. Det er mageløst. 
Godt for børneinstitutioner-
ne, skolen og fremtiden i 
vores lille samfund. 

Når storkene leverer vores 
børn, ved vi godt, at bestil-
lingen er afgået ca. ni måne-
der før leverancen. I dette 
regnestykke skal vi huske 
ikke at tage den førstefødte i 
en søskendeflok med, da de 
kan komme, når som helst, 
men de efterfølgende plejer 
at tage ni måneder. Står disse 
data til troende, må hoved-
parten af bestillingerne være 
afgået i begyndelsen af de-
cember. Det lyder sandsyn-
ligt. Det er jo netop på den 
tid af året, hvor firmaer, 
klubber og foreninger afhol-
der julefrokoster, hvis efter-
dønninger kan rasere mange 
familiers ellers nogenlunde 
velordnede levemåde. Nogen 
må have hygget sig gevaldigt 
tilbage i december. 

Syv af disse kære gæster 
slog sig ned på kirkens tag, 
hvilket måske viser, at de er 
religiøse. Den sidste stork 
udviste ifølge internettet en 
uhørt asocial adfærd. Den 
slog sig ned på kroen uden at 
fortælle de andre, at den 
havde fundet byens bedste 
vandingshul!!! Og den blev 
der hele natten. Der har den 
siddet og moret sig herligt 
med både brændevin og øl i 

stride strømme og friske 
frølår ad libitum. Han kan 
bare vente sig, til de andre 
hører, at han ikke fortalte 
dem om denne gyldne mu-
lighed for lidt adspredelse på 
den lange vej mod syd. Han 
kommer helt sikkert til at gå 
meget alene i Afrika. Han 
skal bestemt ikke forvente, 
at hans svigtede rejsefæller 
tilbyder ham gode råd eller 
vigtige advarsler og slet ikke 
et tilbud om en iskold fad-
bamse med en stiv hugorm i 
et beskidt glas som sidevogn 
til vederkvægelse i vinter-
varmen. Lidt research om 
sagen afslører, at hans ad-
færd dog møder forståelse 
blandt nogen. 

Rabalderhelge, Orkanole, 
Thorvald med Tuden og 
Helgrimm Skallesmækker 
anfører forskellige grunde til 
storkens adfærd. Tænk, hvis 
hans kone eller måske endda 
hans svigermor sad i grup-
pen på kirketaget! Flere af 
dem på kirken var kendt for 
ikke at holde deres runde, 
når de var ude. Måske var 
der flere af dem fra taget, der 
stadig skyldte fra sidste år. 
Det kan jo alt sammen være 
rigtigt. 

Da storkene lettede og satte 
kursen mod syd, var jeg let-
tet. De var heldigvis ikke 
blevet inficeret med flyskam 
her i Sengeløse. Vi må håbe, 
at de får en god tur og ven-
der tilbage med flere børn. 

P.S.  
Her ved redaktionens slut-
ning har vi fra sædvanligvis 
ringe orienteret kilde fået 
oplyst, at storken fra kroen 
hedder Fotoshop. 

Storkene fløj ikke forbi, 
 

    men er en mellemlanding nok? 
 

                       Nok til et baby-boom? 
 

Billeder: Michael Madsen, Collage: Gert Lauridsen, tekst: Niels E. Larsen 

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

  
  
Snubbekorsvej 28  
2630 Tåstrup                            Klaus Møller    
kmducati@gmail.com             Tlf. 40 40 83 95 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGIF  
Generalforsamling 

 

29. september 2020 kl. 19.00 i 
klublokalet på Skolen 

Agenda i henhold til vedtægterne 
 

Alle medlemmer er velkommen 
til at deltage. 

 
Indkomne forslag skal sendes  

til formand Gitte Buur på  
gbuur@tonnibuur.dk  



I mangel af et større lokale 
til at deltage i ”Åbne ateli-
erdøre i Høje Taastrup” 
havde vores lokale kunstner 
Lene Skagen fået lov til at 
låne fælleshuset i AB Bon-
dehøj, hvor hun selv bor.  

Noget lignende fandt samti-
dig sted 11 andre stedet i Tå-
strup, hvor dette netværk af 
selvstændige udøvende kunst-
nere viste deres værker frem i 
private omgivelser. 

Til daglig bruger Lene sin 
nye udestue som atelier, hvis 
hun da ikke har pensel og 
farver med i andre sammen-
hænge. I anledning af denne 
udstilling har hun forsøgt at 
indrette fælleshuset som ateli-
er, så godt det lod sig gøre. 

Lene fortæller om forløbet: 
- Dagene er gået fint. I alt har 
der været ca. 100 besøgende. 
Jeg nyder at møde de glade 
og interesserede mennesker. 

Jeg har i hele mit voksenliv 
arbejdet med billedtæpper og 
patchwork. Men så i 1992 
begyndte jeg at male på et 
højskole-ugekursus, og lige 
siden har pensler og farver 
været mine tro følgesvende. 
Jeg er medlem af kunstner-
sammenslutningen K-21 i 
Valby, hvor jeg hver tirsdag 
mødes med ligesindede. Det 
har jeg faktisk gjort siden år 
2000. Mit forbillede er Ce-
zanne, og som man kan se, så 
maler jeg selv impressioni-
stisk, og jeg nyder at høre 
folk fortælle, hvad de ser i 
mine billeder., Lene finder 
sine motiver alle vegne, men 
som regel i naturen, og hun   
er især glad for fugle:  
- Pludselig får jeg en idé og 
må prøve den af på lærredet. 
Jeg er overbevist om, at det 
næste billede, jeg maler, vil 
blive mit bedste. At male er 
blevet en naturlig del af min 
tilværelse.  

Åbent hus i ”Galleri Lene” 
I dagene 5.-6. september fremviste Lene Skagen et større 
udvalg af sine malerier i AB Bondehøjs fælleshus.  
Tekst og billeder Gert Lauridsen  

 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 



og bevar de gode vaner! 



 

 

  

Klip fra Niels Oles . .  
hjemmeside. Han har et godt blik for 
hverdagens skæve vinkler og med et 
glimt i øjet.  

EKSOTISKE SYD– OG SØNDERJYLLAND 

 

X
 

Hej, mine små venner - nu skal I bare høre: 

Min 5. klasse og jeg var på lejrskoletur i september måned 
for mange år siden. 

Vi boede i en kæmpestor spejderhytte, hvor der var alt for 
megen plads til os, men ungerne syntes, at det var herligt, så 
kunne de rigtig "bygge rede" uden lærerne. 

En dag kom de hylende ned fra loftet og 
råbte: "Lis, Lis, kom og se!"  Og det gjor-
de jeg så! Og så var det bare en me-
jer!  Du kender den godt, den ligner en 
edderkop, men som jeg så forklarede bør-
nene, så ER den ikke spor farlig.  Den lille 
kuglerunde krop kan blive så stor som en 
ært, den har otte meget lange, tynde ben - 

men den er altså ganske uskadelig! Næste dag var den gal 
igen.!  Ny hylen.  Denne gang var det et stankelben, som 
snakken kom til at dreje sig om.  Den ligner en myg - bare i 
kæmpestørrelse! Lad den endelig være i fred!  den gør ingen-
ting! Senere på ugen kom krigsskrigene igen - denne gang 
med vild panik! 

De havde set en kæmpe-bi. Nej, nej - jo,  virkelig! Og denne  

 

gang havde de ret - for det 
VAR en kæmpehveps - dem vi 
osse kalder kæmpe-
gedehamse!  Denne gang måt-
te jeg gi`mig, så jeg tog min 
ene sandal af og klapsede den 
blidt  mod ruden! Den skulle 
jo ikke ødelægges - vi skulle 
jo snakke om dyret! Den er ret giftig, ja, dens gift er af  sam-
me styrke som en hugorms!  Absolut ikke dødeligt, men me-
get smertefuldt!  Og så kan den stikke to gange.  Og det gør 
den! Og det modbydelige ved stikkene er, at der sidder en 

lille muskel fast i brodden, så 
brodden bliver ved med at 
arbejde sig ind i det lille sår. 
Her er det godt at have en lille 
pumpe, der står på alle skoler 
nu.  Her prøver læreren at 
lave undertryk, så brodder-
ne kan komme ud igen - og 
helst hurtigt. Vi tog gedeham-

sen med hjem - den kunne lige ligge i en almindelig tænd-
stiksæske- så havde vi den på skolen, når vi skulle mindes 
vores dejlige lejrskoletur! Sov godt - selv om det er en krible-
krabletid, vi har lige nu!  Det er det altid i september og okto-
ber! 

           Godnat fra farmor 

Farmor fortæller om 
mejere, stankelben og hvepse 



 

 

Set gennem historiens briller: 

 
Af Niels E. Larsen, historiker 

Landboreformerne i 
Vadsby 1787. 
Landsbyen Vadsby og dens 
jorder udgør vores sogns 
sydvestlige del. I de bevare-
de skriftlige kilder ses nav-
net første gang så sent som i 
1335, hvor navnet er stavet 
Vatzby. At bebyggelsen er 
gammel, og navnet ender på 
–by, som netop betyder 
bebyggelse, viser os, at den 
er grundlagt på sit nuværen-
de sted i Vikingetiden. For-
stavelsen Vatz betyder va-
dested, så Vadsby betyder 
altså bebyggelsen ved vade-
stedet. Før broen blev byg-
get over Vadsby Å ved 
Vadsby, lå der et vadested, 
hvor folk i rimelig sikker-
hed kunne passere åen. 

  Området har formentlig 
været næsten kontinuerligt 
beboet siden Bondestenal-
deren for ca. 6000 år siden. 
I Bronzealderen har områ-
det været et lokalt magtcen-
ter. De mange vidnesbyrd 
om denne fordums storhed 
kunne ses helt frem til mid-
ten af 1800-tallet. De bestod 
af en gruppe på hele 16 
bronzealderhøje, som lå på 
landsbyens sydøstlige area-
ler. De 15 af højene er ble-
vet spredt og overpløjet, for 
at ejerne kunne opnå en 
minimal stigning af deres 
indkomster. De enkelte 
overlevende stendysser fra 

Bondestenalderen blev lige-
ledes overpløjet, og stenene 
fra dysserne blev solgt til 
skærvehuggerne, som i 
1770-73 skulle levere mate-
rialer til den nye Roskilde-
vejs fundament. Historien 
gentog sig i årene frem mod 
1847 ved anlæggelsen af 
Danmarks første jernbane 
mellem København og Ros-
kilde. Her skulle bruges 
store mængder skærver til 
ballast under jernbanespo-
ret. Tilbage står kun Kohøj, 
som vi så kan glæde os 

over, hvis dette ca. 3800 år 
gamle oldtidsklenodie ellers 
overlever den brutale land-
skabs- og kulturødelæggel-
se, der i øjeblikket hærger 
området under betegnelsen 
”grusgravning”. Tænk hvil-
ke kulturværdier vi tabte 
ved Vadsby. Men vi må jo 
som så mange før os kon-
statere, at evigt ejes kun det 
tabte. 

Vadsbys afgrænsning: 
Vadsbys jorder afgrænses 
mod vest af Vadsby Å, 
mens Spangå danner skel 

mod øst og nord. Disse to 
åer løber sammen ved Tost-
holm, og derfra hedder 
vandløbet Hove Å. Den 
fortsætter mod nordvest  til 
Roskilde Fjord. Mod syd 
afgrænses landsbyens areal 
af det gamle sogneskel mel-
lem Sengeløse og Høje-
Taastrup. 

I Christian d. Femtes nye 
matrikelbøger fra 1680-erne 
kan vi om Vadsby læse, at 
landsbyens agerareal var 
583 tdl. som blev drevet i 
tovangsbrug. Grundlaget for 
skatten til Kronen var sat til 
101,66 tønder hartkorn. 
Matrikelbøgerne oplyser 
også, at Vadsby bestod af 
otte gårde og fem jordløse 
huse. Det gjorde Vadsby til 
en mellemstor landsby. 

Udskiftningen af Vadsbys 
Jorder.  
I 1787, altså et år før 
Stavnsbåndets blev ophæ-
vet, blev landsbyens old-
gamle driftsfællesskab ned-
lagt. Vadsbys jorde var ble-
vet opmålt og omfordelt, så 
hver af de otte gårde og de 
to husmænd fik nye sam-
menhængende arealer, som 
de fæstende bønder og hus-
mænd hver især selv skulle 
drive. 
Landsbyen ligger op til 
Vadsby Å, og det forhindre-
de en ideel stjerneudskift-
ning, hvor alle gårde kunne 

Kort 1                   Gårdenes placering 1787 
1.  Toftegård.    2. Davergård 
4.  Langagergård.     3. Ågesholm  
7.  Vadsbygård   5. Rygård 
8. Baunagergård.    6. Stenborggård 

  
Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 70 2111 99 



 

 

forblive i landsbyen og alli-
gevel ligge på sit nye jord-
lod. Fire af de otte gårde 
kunne blive i landsbyen, 
mens de fire andre og de to 
husmænd, der fik jord, måt-
te flytte ud på deres nye 
arealer i det åbne landskab. 
Det var både dyrt og be-
sværligt. De udflyttede måt-
te nedtage deres gård i 
landsbyen, fragte delene ud 
på deres nye lod og genop-
føre den der. 

Vadsbys ejere og  
gårdenes  placering.  De 
otte gårde og de to hus-
mandssteder ejedes af tre 
københavnske institutioner. 
Vartov ejede fem gårde, 
Københavns Universitet 
havde to gårde og de to 
husmandsbrug og den sidste 
gård hed Baunagergård og 
tilhørte Københavns Magi-
strat. Den fik tildelt jord 
næstyderst mod sydvest. 
Universitetet ejede de to 
husmandsbrug samt gårde-
ne Daurergård, som kunne 
bevare sine bygninger i 
landsbyen, og Ågesholm, 
der sammen med de to hus-
mandssteder blev lagt ud på 
marken mod øst. Således 
fik Universitetet sine besid-
delser samlet, hvilket kunne 
være en fordel i den daglige 
drift og ved salg. Vartov fik 
ikke sine fem gårde samlet i 
den nye jordfordeling. Tof-
tegård, Langagergård, Sten-
bjerggård og Vadsbygård 
fik jord ved yderkanterne af 
landsbyens areal, og den 
sidste, Rygård, blev place-
ret næsten midt på landsby-
ens jorder. Vadsby Mose, 
som ligger op mod Cathri-
nebjergs jorder, blev delt op 
i otte dele, en til hver gård, 
der hver især kunne anven-
de sin del af mosen til tør-
veskæring og sommergræs-
ning. Det er bemærkelses-

værdigt, at Cathrinebjerg 
Gods overhovedet ikke hav-
de nogen besiddelser i 
Vadsby, som ellers grænser 
op til godsets jorder. 

Langagergård og overtro-
en om Bronzealderhøjene. 
Den fæstebonde, der med 
sin familie skulle flytte ud 
mellem de 16 gamle bron-
zealderhøje på Langager-
gårds nye jordlod, ville hel-
lere blive boende inde i 
Vadsby. Folkeovertroens 
mange sagn om både trolde, 

nisser og sære overnaturlige 
hændelser mellem højene 
var skræmmende. Yderme-
re var familien blevet spået, 
at hvis de flyttede derud, 
ville deres børn blive van-
vittige. Til sidst blev de 
lange daglige gå- og køretu-
re frem og tilbage mellem 
Vadsby og landsbyens fjer-
nest liggende jordlod dog 
for meget. Efter et årstid 
overgav familien sig og 
flyttede gården ud på mar-
ken. Heldigvis fik de et 
godt liv ude mellem højene, 

og børnene blev ikke 
vanvittige. 

Håndværkerne 
Vadsby var godt forsynet 
med håndværkere på land-
boreformernes tid. Der var 
to vævere, en skrædder, en 
skomager og en smed. I 
1836  var en hjulmager 
kommet til, og op mod år-
hundredeskiftet åbnede en 
høker sin butik i landsbyen. 
Der var også kommet en 
skole. Den lå først i Vads-
bystræde 7, men den flytte-

de. Først var undervisnin-
gen henlagt til huset Euge-
nia, og det varede til 1904, 
hvor skolen blev flyttet til 
Vadsbylund i huset på 
Ågesholmsvej 2. Her for-
blev den til 1925. Da åbne-
de Sognerådet  Danmarks 
første centralskole i Senge-
løse, og de store elever fra 
Vadsby blev nu sendt til 
Sengeløse. De små fik lov 
at blive på Vadsbylund 
frem til 1942.  Sognerådet 
nedlagde forskolen ved 
Vadsby og sendte eleverne 

til centralskolen. 

Selvejet i Vadsby. At fæ-
sterne på gårdene skulle 
finansieres til at købe går-
dene var ved landborefor-
mernes begyndelse ikke et 
politisk mål for den enevæl-
dige regering. Men ideen 
om selvejende bønder fik 
mange tilhængere efter Den 
Store Franske Revolution i 
1789. I Vadsby kom selv-
ejet nogle få år efter ud-
skiftningen til fæsterne på 
Vartovs fem gårde i byen, 
fordi Vartov hellere ville 
have pengene end de ret 
omfattende besiddelser i 
Vadsby. Men hverken Kø-
benhavns Universitet eller 
Københavns Magistrat øn-
skede at sælge deres ejen-
domme. Derfor måtte fæ-
sterne på de tre gårde og de 
to husmandssteder vente til 
langt op i 1800-tallet før 
ejendommene kom til salg. 

Vadsbys gårde handles og 
gartnerierne kom. Da 
Ågesholm endeligt var ble-
vet solgt til en selvstændig 
landmand, gik det godt på 
gården. De skiftende ejere 
begyndte at opkøbe jord fra 
naboerne. Efterhånden var 
Ågesholm blevet en stor 
proprietærgård på mere end 
200 tdl. Ejerne engagerede 
sig også i grusgravning og 
fik opbygget en flot bedrift. 
En del af de andre gårde 
solgte jord til de gartnerier 
og planteskoler, der søgte 
til Vadsby for at virke der. 
De klarede sig godt, og 
mange af dem  er blevet 
store og veldrevne virksom-
heder, som giver både be-
skæftigelse, skatte- og 
momsindtægter og indtje-
ning i fremmed valuta. 

Vadsby delt i øst og vest.  
I Vadsby hersker en helt 

Set gennem historiens briller, Vadsby 1787   (fortsat) 

Kort 2.  
Tegningen af Vadsby med jorder efter udskiftningen i 1787 
Bemærk: Vadsbygård,  lige syd for Vadsby Mose til højre. 
Det er i dag Sengeløse Vest 



 

 

særlig stemning. Hver gang 
jeg kører gennem området, 
minder det mig om min 
udvandrede kusines nye 
hjemegn i Saskatchewan i 
Canada. Og så alligevel 
ikke. Når man kommer ind 
mellem den lille landsbys 
gamle gårde og huse, på 
den smalle stejle vej med, 
det skarpe uoverskuelige 
sving og over  den lille 
trange kampestensbro, ja så 
fordufter fornemmelsen af 
vidderne på Canadas præ-
rie. Landsbyen er ærke-
dansk. At den administra-
tivt er delt i to, fornemmer 
man ikke, når man kører 
igennem, men det er den. 
Vadsby Å er naturligvis 
skellet. På østsiden af åen 
ligger det godt 1000 år 
gamle Vadsby. Det er en 
del af Sengeløse Sogn. Be-
boernes folkekirke ligger i 
Sengeløse, og kirkens kir-
kegård har gennem de sid-
ste ca. 800 år også været 
begravelsesplads for folk i 
Vadsby. Børnenes folke-
skole ligger i Sengeløse, og 
når borgerne i Vadsby skal 
stemme til vores forskellige 
demokratiske forsamlinger, 
sker det også i Sengeløse. 
De huse, der i nyere tid er 
blevet bygget i Vadsby på 
vestsiden af Vadsby Å, 
hører til Soderup Landsby 
og Hvedstrup Kirke. Børne-
nes folkeskole ligger i 
Fløng. Nu er Vadsby Å på 
ingen måde hverken Rio 
Grande eller Berlinmuren, 
og jeg har aldrig hørt om 
nogen mellemfolkelige 
trakasserier, blot fordi en 
administrativ grænse løber 
gennem byen. 

Den gamle Vadsbygård 
blev til Sengeløse Vest 
Sengeløse ligger lige så 
afsides på sine jorder som 
Vadsby. Det har på forun-

derlig vis medført, at Sen-
geløse på samme måde som 
Vadsby så at sige er 
”vokset mod vest over 

åen”. Da udflytningen af 
gårdene  i Vadsby i årene 
1787-88 var gennemført, 
kom den godt 50 tdl. store 
Vadsbygård til at ligge ret 
vest for den gamle del af 
Sengeløse og op til vestsi-
den af Spangå, som jo er 
skellet mellem Vadsbys og 
Sengeløses jorder. 

Nu var det sådan tilbage i 
50-erne og 60-erne, at rigtig 
mange af Danmarks lands-
byer måtte kæmpe en brav 
kamp mod de nærliggende 
byer for at få bare en lille 
del af den udbygning af 
landet, som efterkrigstidens 
stigende velstand mulig-
gjorde. Sengeløse Sogneråd 
arbejdede hård for at skabe 
en bedre fremtid for sog-
nets indbyggere. Hvis ikke 
det lykkedes at udbygge 
sognet, ville det på lidt læn-
gere sigt være umuligt at 
bevare vores selvstændig-
hed som kommune. Skolen 
ville aldrig kunne udbygges 
til en mellem- eller en real-
skole. Kirken kunne risike-
re at blive ”et halvt kald”, 
som måtte dele præst med 
et nabosogn. Etablering af 
moderne plejehjem og bør-
neinstitutioner ville blive 
meget vanskeligt. Forsøg 
på at tiltrække små industri-
virksomheder uden en or-

dentlig infrastruktur ville 
være stort set udsigtsløse. 
Sognerådet havde mange 
grunde til at gøre, hvad det 

kunne for at få tilladelser til 
at udbygge kommunen 
mest muligt inden for de 
grænser, ”Fingerplanen” fra 
1947 dikterede. Sognerådet 
gjorde, hvad de kunne, og 
de var gode til det. De små 
kommuner blev i den grad 
trynet af byerne, som dyg-
tigt praktiserede romernes 
gamle princip ”Del og 
hersk” i kampen om bygge-
tilladelser. 

Disse ansøgninger skulle 
behandles og godkendes af 
mange råd og udvalg, før 
en tilladelse var i hus. Det 
var jordlovsudvalgene, am-
terne og ofte flere ministe-
rier. De små kommuner 
havde dog flere steder un-
dervejs i bureaukratiet en 
fordel i at være lidt overre-
præsenteret i udvalg og 
nævn. Her kunne de små 
stå sammen og redde nogle 
tilladelser hjem. Det kræve-
de dog et nærmest sicili-
ansk sammenhold og en 
meget stor tålmodig-
hed blandt de små 
kommuner. Ingen 
måtte lade sig købe af 
byboernes selektive 
tilbud, og det uanset 
hvor meget slesk tale 
og billig portvin, de 
diskede op med. De 
små skulle også have 

moral til at vente og dele 
med hinanden. Sengeløse 
havde hentet flere tilladel-
ser hjem. Sognerådet havde 
arbejdet på at få en stor og 
afgørende tilladelse til en 
virkelig udbygning af byen. 
Den kom i form af en tilla-
delse til at udbygge hele 
Vadsbygårds areal på mere 
end 50 tdl. På det areal op-
førte Sengeløse Kommune 
et idrætsanlæg med 
en  sportshal, et friluftsbad, 
et kommunekontor, et kom-
munebibliotek og et par 
børneinstitutioner. På områ-
dets sydlige del  udstykke-
de man Håndværkerbakken 
og Industribakken. Resten 
af området blev udstykket 
til parcelhuse. Det blev til 
villavejene Stendiget, Mid-
tervej, Kirkestien, Ryvej, 
Bruunsvej, Dyssevej, og 
Spangåvej vest for åen. I 
dag er områdets oprindelige 
tilknytning til Vadsby nær-
mest glemt. Vi kender nu 
udstykningerne som Senge-
løse Vest. Det gav kommu-
nen lidt mere befolknings-
mæssig tyngde, men kom-
munen havde stadig under 
2000 indbyggere. Her i 
sognet var håbet, at det var 
nok til,  at kommunen kun-
ne forblive selvstændig ved 
kommunesammenlægnin-
gerne i 1970.   
Det lykkedes også, men det 
var kun en galgenfrist. Før-
ste april 1974 var det slut. 
Sengeløse kommune blev 
”sammenlagt” med Høje 
Taastrup Kommune. 

Set gennem historiens briller, Vadsby 1787  (fortsat) 



Endelig gik puslespillet op, 
og de 14 foredrag er placeret 
med syv foredrag fordelt på 
mandage før jul og 7 foredrag  
fordelt på mandage i januar 
og februar.  

Vi har holdt møder med over-
holdelse af corona-forholds-
reglerne, men med lån af fæl-
leshuset i AB Bondehøj  har 
vi kunnet samle bestyrelsen et 
par gange.  Alle har givet 
deres mening om de foreslåe-
de emner og foredragsholde-
re, og med lidt e-post frem og 
tilbage kom vi til sidst frem 
til det program, som nu fore-
ligger klar til tryk. For øvrigt 
i dejlig god tid før vi den 2. 
november har første aften. 

Jeg skal ikke her fortælle om 
alle foredragene, men vil dog 

røbe lidt om nogle stykker: 
Selvfølgelig får vi besøg af 
Lillian Hjorth West fra Born-
holm. Denne gang  bliver det 
om den folkekære forfatter 
Lise Nørgård.  

Lisa Sjølander  Andersen fra 
Arken, præsenterer den nye 
udstilling af maleren Arild 
Rosenkrantz’ billeder - kaldet 
”farvernes mystik.” 

Georg Metz fra Information 
vil fortælle om ting, man ikke 
kan spøge med og alligevel 
gør det - altså galgenhumor 
som overlevelse. 

Forfatter Erik Lindsø vil for-
tælle om ”Livsglædens nød-
vendighed” - Om kunsten at 
sprede livsglæde. 

Og, og, og, og,   . . . . . . . 

Mandagsaftener er klar 
med programmet for  
sæson 2020-21  
Vore mange gamle så vel som nye medlemmer kan glæde sig 
til 14 friske foredragsholdere med et bredt udvalg af emner. 
Sengeløse Nyt vil løbende bringe foromtale af foredragene. 
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Så lykkedes det endelig at få 
konfirmeret ca. 40 unge men-
nesker i Sengeløse Kirke. 
Vejen til konfirmationsdagen 
har da ellers været bumpet 
nok på grund af corona. 
Egentlig skulle de unge men-
nesker have været konfirme-
ret i foråret. Festlokalerne 
var da også reserveret, og 
gæsterne inviteret. Men som 
bekendt blev alt lukket ned, 
og vi måtte finde nye veje, 
nye datoer. Og således gik 
det til, at konfirmanderne 
først blev konfirmeret i 9. 
klasse og desværre med be-
grænset deltagerantal i kir-
ken. Men det var nu fint og 
højtideligt alligevel. Under-
vejs i ceremonien sang vi 
blandt andet Kim Larsens De 
smukke unge mennesker. Den 
første linje i sangen lyder: De 
kom flyvende med storken. 
I dagene hvor konfirmatio-
nerne fandt sted, havde op til 
flere storke taget ophold på 
marken i Sengeløse og på 
kirkens tag. Flere har måske 
lagt mærke til den aktivitet, 
der har været på både byens 
Facebook- side vedrørende 
alle storkene og på kirkegår-
den omkring kl. 20.00 om 
aftenen, hvor man kunne 
iagttage storkene - efter en 
lang arbejdsom dag på jagt 
efter føde - slå sig ned på 
kirkens tag. 3 på tårnet og 1 
på kamtakken i skibets ko-
rende som det måske kan ses 
på billedet. 
 
Om det var skæbnens ironi, 
at tidspunktet for storkenes 
ankomst var sammenfal-
dende med konfirmationerne 
og afsyngning af Kim 
Larsens sang, skal jeg ikke 
kunne sige. Men i hvert fald 
fremgår det af hjemmesiden 
storkene.dk, at de skønne, 
højbenede fugle har været 
flittigt brugt i myter og 
folketro. På hjemmesiden 
kan man se billeder af en 
stork, som har udruget en 

lille baby. I gamle dage var 
det jo, som alle ved, storken 
der kom flyvende med 
barnet. Man kan også se et 
billede af en stork, der henter 
børn i mosen og firer dem 
ned gennem skorstenen, og 
sådan gik det til dengang, at 
man blev forælder. Meen! 
Konfirmanderne er vel blevet 
for store og tunge til sådan at 
kunne transporteres i en 
storks næb, og storkene er 
kun kendt for at være 
leveringsdygtige i babyer. På 
storkene.dk skriver de, at 
sagnet har rødder i Vølvens 
Spådom, en gammel nordisk 
tradition fra sen vikingetid. 
Sagnet fortæller, at det var 
tordenguden Høner, der 
bragte menneskene deres 
sjæl, og storken var sjælens 
bærer. Hjemmesiden fortæl-
ler, at myten levede i bedste 
velgående helt op til starten 
af 1900 tallet. I 1907 var 
Københavns Kommune den 
første kommune i landet, der 
forlangte af lærerne, at de 
skulle undervise børnene i, 
hvordan børn bliver til. 
I dag ved vi godt, hvordan 
børn bliver til, at det ikke er 
storken, der kommer 
flyvende med dem. Alligevel 

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 Hans Friis Christensen 
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 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
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 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
14. søndag efter trinitatis 
13. september kl. 10.00 
Johannesevangeliet 5, 1-15 
Maria Rosted Smith 
 

15. søndag efter trinitatis 
20. september kl. 10.00 
Lukasevangeliet 10, 38-42 
Anders Nielsen 
 

16. søndag efter trinitatis 
27. september kl. 10.00 
Johannesevangeliet 11, 19-45 
Thomas Laurberg Vedel 
 

17. søndag efter trinitatis 
4. oktober kl. 10.00 
Markusevangeliet 2, 14-22 
Flemming Bak Poulsen 
 

18. søndag efter trinitatis 
11. oktober kl. 10.00 
Johannesevangeliet 15, 1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

19. søndag efter trinitatis 
18. oktober kl. 10.00 
Johannesevangeliet 1,35-51 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

20. søndag efter trinitatis 
25. oktober kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 21, 28-
44 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Alle helgens dag 
Mindegudstjeneste 
1.november kl. 17.00 
Matthæusevangeliet 5,13-16 
eller 5,1-12 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Fællesspisning i sognegår-
den. 
Kirkebilen kører 
 

Kirkebilen bestilles senest 
dagen før 
hos sognepræsten på 
Tlf.: 43 99 50 24 

De kom flyvende med storken 

 



kan gamle sagn og myter 
godt sige noget sandt om 
virkeligheden, som Kim 
Larsen også har fanget i sin 
sang: 
De kom flyvende med storken 
Til dette gudsforladte sted 
Fra alle fire verdenshjørner 
Hvis vi ta'r det hele med… 
Åh, de smutter, før man ved 
det 
Pludselig er de stukket af 
Som legesyge sommerfugle 
Den allerførste sommerdag 
Hva' det er, de vil med livet 
Det ka' kun de selv forstå 
Åh, de smukke unge 
mennesker 
Gid de længe leve må 
Af versene fremgår det, at 
der er noget ved de unge 
mennesker, som vi voksne 
ikke forstår. De kommer til 
os udefra - ifølge myte og 
sang med storken, hvilket 
billedliggør fremmedheden 
ved barnet, som pludselig er i 
vores favn. Med barnets an-
komst er det store og glæde-
lige ansvar forældrenes. Men 
selvom de er vores børn, som 
vi har fået til opgave at passe 
på, og vi over tid kommer til 
at kende dem ret godt, er der 
på samme tid noget fremmed 
og flygtigt over dem. De er 
deres egne, og pludselig er 
de væk. Vi har dem kun til 
låns. De er ikke forældrenes 
ejendom. 
 
Profeten Kahlil Gibran siger 
det på den måde: 
Jeres børn er ikke jeres 
børn… 
De kommer ved jer, men ikke 
af jer. 
Og selv om de er hos jer, 
tilhører de jer ikke. 

Jeres kærlighed kan I give 
dem, men ikke jeres tanker. 
Thi de har deres egne tanker. 
Deres legemer kan I yde hus-
ly, men ikke deres sjæle; 
Thi deres sjæle dvæler i hu-
set af i morgen, som I ikke 
kan besøge, end ikke i jeres 
drømme. 
I kan stræbe efter at blive 
som de; men søg ikke at dan-
ne dem i jert eget billede. 
Thi livet bevæger sig ikke 
baglæns og dvæler ikke ved 
det forgange. 
I er buerne, hvorfra jeres 
børn udsendes som levende 
pile… 
Konfirmandforældrene har 
deres børn lidt endnu. Nogen 
siger, at de med konfirmatio-
nen er blevet voksne, men 
det er et spørgsmål om for-
tolkning. Jeg vil sige, at de 
befinder sig midt mellem 
barnet og den voksne – altså 
er de hverken barn eller vok-
sen, de er i stedet unge. Og 
derfor har forældrene dem 
lidt endnu, men kun en tid, 
og så drager de af sted for at 
tage livet som voksen på sig 
og udleve deres livsmål. Det 
er så svært for os forældre at 
stå tilbage på perronen og se 
børnene tage af sted. For 
vores børn er det til gengæld 
en helt naturlig nødvendig-
hed. Hjertelig tillykke til 
forældrene til de smukke 
unge mennesker, som nu er 
blevet konfirmeret. Og hjer-
telig tillykke til de smukke 
unge mennesker selv. Og pøj 
pøj med at udleve jeres livs-
mål! 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
 

Næste gang vi mødes i 
Onsdagsklubben, er den 7. 
oktober kl. 18.00. Stedet er 
som altid i sognegården 
Landsbygaden 68. Aftenens 
menu er millionbøf med 
kartoffelmos. Til aftenens 
traktement hører som altid 
enten et glas vin, en øl eller 
en vand, og efter maden er 
der kaffe og te med kage. 
Hele herligheden koster 75 
kr., som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker, 
enkemænd og andre, som bor 
alene, som har lyst til at dele 
et måltid mad. Vi mødes 
hver første onsdag i måneden 

kl. 18.00. Vi plejer 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 på 43 99 
50 24 eller på e-mail: 
LRAS@KM.DK senest den 
5. oktober. Hold dig ikke 
tilbage. Du vil blive taget 
godt imod af de mange søde 
mennesker. Husk! Vi passer 
på hinanden under corona 
pandemien og sørger for at 
overholde myndighedernes 
anvisninger. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Kunne du tænke dig at være 
med i Nørkleklubben, hvor 
man kan lave alt muligt 
forskelligt håndarbejde: Sy, 
strikke, hækle osv. Blandt 
andet strikkes der dåbsklude 
til de små børn, som efter tre 
håndfulde vand på hovedet 
skal tørres. Efter dåben får 
familierne dåbskluden med 
hjem som et minde. Det 

bliver de vældig glade for. 
Kirken betaler for garn til 

kludene samt for en kop 
kaffe eller te og en småkage. 
Man kan også strikke sit eget 
– en trøje eller hvad man nu 
er i gang med. Her betaler 
man selv for materialerne. 
Nørkleklubben mødes i 
sognegården i lige uger om 
torsdagen kl. 19.00. Hvis du 
synes, det lyder hyggeligt, 
kan du blot møde op. 
Du kan også ringe til Lonny 
Petersen på tlf. 22 51 62 67. 
Vi glæder os til at se dig! 

Nørkleklubben 

Velkommen til en smuk 
klaverkoncert med den tyske 
pianist, Marie-Luise Boden-
dorff, som er uddannet på 
solistklassen ved Det Kgl. 
Danske Musikkonserva-
torium. Marie-Luise, som 
desuden har studeret på mu-
sikkonservatorier i Hanno-
ver og Paris, har spillet talri-
ge koncerter i Europa og 
vundet priser ved en lang 
række klaverkonkurrencer.  
 
Til koncerten skal vi lytte til 
et virtuost program af Beet-
hoven, Kuhlau, Horneman 
og Debussy.  

Efter koncerten inviteres alle 
til et traktement i sognegår-
den. Der er gratis adgang til 
koncerten. 
 

Klaverkoncert med Marie-Luise Boden-
dorff i Sengeløse Kirke. Lørdag den 10. 
oktober kl. 15.00. 

 v/Rasmus Andersson  
 

  
Anlæg og pleje af grønne arealer: 
Træfældning, beskæring og rodfræsning. 
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning. 
 

Tlf. 29894309  -  cvr. 35354220 
Email: anderssonstraefaeldning@gmail.com 



I sommeren 2020 kunne 
Danmark fejre 100 året for 
genforeningen af Sønder-
jylland med resten af 
Danmark. Fejringen blev 
dog begrænset af Covid19-
restriktioner, men ikke 
desto mindre er genforenin-
gen en helt afgørende 
begivenhed i Danmarks-
historien. Vi glæder os 
derfor til at byde 
velkommen til ph.d. 
Kristian Bruhn, museums-
inspektør på Mosede Fort – 
Danmark 1914-18. Kristian 
Bruhn vil denne eftermid-
dag give os et spændende 
indblik i genforeningen af 
Sønderjylland og resten af 
Danmark i 1920. 
 
 Genforeningen i 1920 blev 
muliggjort af Tysklands 
nederlag i 1. verdenskrig og 
fandt sted i juni 1920 efter 
et forløb, der tog sin 

begyndelse i oktober 1918, 
da Tyskland erkendte sit 
nederlag og bad om 
våbenhvile. Genforeningen 
blev konkret gennemført 
efter en folkeafstemning i 
de berørte områder.  
 
Vel mødt til en spændende 
højskoleeftermiddag i Dan-
markshistoriens tegn.  
 
Alle er velkomne, og 
kirkebilen kører.  

Nye datoer!  
Tilmelding til babysalmesang i  
Sengeløse Kirke 

Nu kan vi endelig melde nye datoer ud for opstart af babysal-
mesang i Sengeløse Kirke. Vi følger selvfølgelig de gælden-
de retningslinjer for den aktuelle situation, og vi mener, at det 
her i efteråret vil være forsvarligt at gennemføre babysalme-
sang. 
Babysalmesang begynder mandag d. 26. oktober kl. 10.30-
11.15 og forløber over de efterfølgende fire mandage 2. + 9. + 
16.+ 23. november. Her får du og din baby en unik mulighed 
for at være med til babysalmesang på allerhøjeste og professi-
onelle niveau! 
Det er nemlig lektor ved Det kongelige danske Musikkonser-
vatorium Anne-Mette Riis, der kommer og forestår babysam-
lesangen som led i undervisning af et par kursister inkl. vores 
egen kirkekulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge, der er 
ved at uddanne sig til at kunne varetage babysalmesang. Ba-
bysalmesang er henvendt til babyer i alderen 2-8 måneder. 

Hvad betyder det for dig og din baby?  
• De fem mandage vil forløbe som ”almindelige” sessioner i 
babysalmesang set med jeres øjne – vi er bare lidt flere voks-
ne til at tage sig af jer og jeres søde babyer 😊 • Hvis man 
deltager i dette undervisningsforløb, får man fortrinsret, når vi 
i foråret 2021 åbner for et helt forløb af 10 gange (det vil dog 
ikke ligge på mandage!)   

TILMELDING SENEST MANDAG D. 5. OKTOBER: Skyld jer 
– der er begrænsede pladser!  

Tilmelding foregår til Maria på tlf. 21 37 07 33 eller mail: 
kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk   
Vi glæder os til at se jer.  
Kirke-kulturmedarbejder        Maria Ditlev Rosenvinge 

Højskoleeftermiddag  
med Kristian Bruhn om genforeningen 
af Sønderjylland med Danmark i 1920. 
Onsdag den 30. september kl. 14.30 i 
sognegården. 

Sengeløse Kirke har 
inviteret Høje-Taastrup 
kommunes borgmester 
Michael Ziegler til at 
komme og fortælle om 
byggeprojekterne i kommu-
nen. Han vil bl.a. give os et 
interessant indblik i tankerne 
bag den nye bydel 
NærHeden i Hedehusene. 
NærHeden bliver også kaldt 
fremtidens forstad og byder 
både på ejerboliger, 
lejeboliger og bofælles-
skaber inkl. et seniorbofæl-
lesskab for 55+ere. Der er 
fokus på stærke 
fællesskaber, som understøt-
tes af indbydende byrum, 
fællesfaciliteter og adgang 
til det fredede naturområde 

Sejlbjerg Mose, som ligger 
midt i bydelen. Efter 
oplægget vil der være 
mulighed for at stille 
borgmesteren spørgsmål.  
 
Alle er velkomne, og der er 
gratis adgang.  

Højskoleeftermiddag med borgmester 
Michael Ziegler: ’Hvad sker der i Høje- 
Taastrup kommune?’. Onsdag den 28. 
oktober kl. 14.30 i sognegården. 

Meddelelse 
Sognepræsten holder sommerferie fra den 7. september til den 
5. oktober. Embedet varetages af præsterne i Taastrup Nykir-
ke og Rønnevang Kirke. Præsterne i Taastrup Nykirke kan 
kontaktes på tlf. 70 10 02 16. Rønnevangs præster på tlf. 43 
52 22 19. 
Præstesekretær Sus la Cour kan kontaktes vedrørende navne-
ændring, attester med mere på e-mail SULL@KM.DK 
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