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Juletræstænding ved Sengeløse Gadekær
I år var mere end 150 beboere og gæster mødt op

Læs i avisen om
Birkevænget

Julehistorie

Slut med indbrud?

Bodil
Tilhørerne synede denne
aften af langt flere end normalt, men det skyldtes måske savnet af de store træer,
der nu er blevet fældet. Denne begivenhed ved gadekæret afholdes hvert år den
første søndag i december.
Det er kommunalforeningen, som står for arrangementet. Bestyrelsen havde i
samarbejde med kroen sør-

Beplantning rundt
om gadekæret ?

get for varm gløgg og æbleskiver, som lunede godt
denne halvkolde aften. Traditionen tro er det formanden, der skal præsentere
årets hemmelige juletræstændingstaler. Således var
den nyvalgte formand for
kommunalforeningen, Per
Hammel, i den noget uvante
situation, at han skulle præsentere sin egen bror, Hugo

Nytårskoncert

Hammel, som årets taler.
Hugo Hammel er en kendt
lokalpolitiker og er netop
blevet genvalgt til byrådet
med et stort stemmetal, hvilket var motiveringen for
valget. Hugo’s farverige og
personlige tale med et tilbageblik på ”de gode gamle
dage” bliver gengivet i sin
helhed inde i bladet.

Raketter og
Stråtag

Fredshilsen
Og meget mere

Næste nummer
udkommer
6. — 9. februar
Deadline:
28. januar
2014

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand: Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099
E-mail jens @bertelsen.mail.dk
Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:
Amatørscene:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4030 5232
Marianne Neumann, Hultoften 33
2990 3693

Fodbold:

Jeppe Hansen, Stendiget 70 ....................

Fællesidræt:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4030 5232

2087 4344

Mandag den 6. januar kl. 14..00 afholder
Sengeløse Pensionistforening generalforsamling.
Bankospil afholdes tirsdag den 7. januar kl. 14.00
Sengeløse Pensionistforening ønsker alle medlemmer
en god jul og et godt nytår.

Jord til nyttehave søges: Vi er en familie, bosat i Sengelø-

Senioridræt

Jan Løwert, Bondehøjvej 1.

2970 7740

se, der søger jord fra 400 m2 til dyrkning af nyttehave. Så har
du jorden, har vi tiden, lysten og kræfterne til at få det til at
gro. For yderligere information, ring venligst til:
Jakob: 21 81 11 38 eller Jane: 21 70 84 56

Volleyball:

Per Wiedekamm, Banestokken 5:

2064 3515

Drivhusglas til salg

Festudvalg:

John Jørgensen, Kirkestien 12 .................

4399 3140

Cafeteria:

Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57... 4352 1091 / 4052 7091

Nye glas 61x61 cm 3 mm tyk standardmål til drivhus sælges
kr. 30,00 pr stk. (Silvan pris kr. 70.00)
Lennart L. Jensen 41 27 29 26

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39 4399 0848/4045 3764

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10,
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Har du et barn med Messis talenter?
Sengeløse’s yngste talenter både drenge og piger træner hver
lørdag kl.10 i Sengeløse gymnastik hal ved skolen. Så hvis
jeres barn er af årgangen 2009/2010 og har lyst til at prøve
kræfter med fodbold, så kom endelig forbi eller ring til træner
Jacob Harris på tlf: 22 96 89 99.

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup

43 99 69 36

Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

Sengeløse Nyt
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86
Kurt Søborg, tlf.: 43 52 47 95
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 28. januar 2014
Avisen udkommer 6. - 9. februar 2014
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Sengeløse
Pizzaria & Burgerhouse
Du ringer, vi bringer: 3410 1442
Åben alle dage kl. 11.00 - 21.00
Landsbygaden 21 B, 2630 Taastrup

Julehilsen til alle i
Sengeløse og omegn.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Samtidig vil
jeg takke for genvalget til
byrådet og dermed for den
store opbakning og tillidserklæring, som jeg har fået ved
kommunalvalget den 19.
november.
Jeg vil selvfølgelig prøve at
leve op til vælgernes forventninger. Borgere, som har
spørgsmål eller problemstillinger, som man ønsker at
vende med mig, skal alle
være velkomne til at kontakte mig. Jeg bor på Landsbygaden 31. Evt. brug mail:
HugoHa@htk.dk eller mobil
tlf.: 21 74 49 71. Jeg sætter
selvfølgelig pris på at få min

nattesøvn. Hvis der er nogen,
som har fået blæst enkelte af
mine valgplakater ind i haven, kan man bare ringe, så
kommer jeg og hjælper jer af
med dem.
Med venlig julehilsen
Hugo Hammel
Byrådsmedlem (A)

Tak for din stemme
En stor tak til alle, der stemte på Det Konservative Folkeparti
I sengeløse var der hele 624
vælgere. Vi er naturligvis
glade og stolte over det store
antal stemmer
Jeg vil også sige specielt tak
til alle, der stemte personligt
på mig. I forhold til 2009 fik
jeg næsten 40% flere stemmer. Jeg vil gøre mit bedste i
byrådet for at leve op til den
store tillid. Jeg kan oplyse, at
jeg vil deltage i Plan og
Miljø–, Teknisk- og
Arbejdsmarkedsudvalget

Billedet viser min plads i
byrådet
Med venlig hilsen
John Bilenberg

Alle læsere og annoncører i
Sengeløse Nyt ønskes en
glædelig jul og et godt nytår
Afspændingsmassage og Zoneterapi
Helle Kolstrup
afspændingsmassør og zoneterapeut
laserbehandling tilbydes
Landsbygaden 64
Sengeløse, 2630 Taastrup
tlf. 43 99 95 38

Underet
En julehistorie inspireret af en gammel kalenderfortælling
Af Gert Lauridsen
Den unge lærerstuderende
stod og kiggede sig i spejlet.
Jeg er virkelig ukendelig,
tænkte han, for inde i spejlet
så han selveste Sankt Nikolaj
i den kendte moderne skikkelse: Rød frakke og bukser
med tilhørende rød hue med
hvid kvast og dertil sorte
lange støvler.
I studenternes julemandsudlejning havde de talt om,
hvordan man skulle gebærde
sig ude hos kunderne, og i
hvert fald skulle de prøve at
undgå at forskrække børnene, når de kom ind i stuen til
juletræet og den forsamlede
familie.
- Ho, ho, ho, sagde han prøvende til sit spejlbillede, og goddag kære børn og glædelig jul.
Han prøvede at gøre stemmen dyb, men alligevel så
rar og venlig som muligt.
Ude på det første job gik det
alligevel galt. Trods al hans
umage med at spille den
kære rare Sankt Nikolaj
skreg barnet i vilden sky og
holdt ikke op. Til sidst havde
moderen resignerende med
en tavs håndbevægelse mod
døren bedt ham forlade stuen.
Studenten tøvede et sekund,
men lod så som om han ikke
havde set det. I stedet tog
han langsomt nissehuen af
hovedet, tog brillerne af og
aflagde sig også den lange
røde frakke. Barnet så på
afklædning med store øjne.
Det glemte helt at græde,
men holdt stadig hænderne
gemt bag ryggen. Nu løste
studenten for det lange hvide
skæg, og bag det kom stu-

dentens forlegne ansigt til
syne. Dette ansigt smilede til
barnet. Barnet studerede
ansigtet nøje, og hænderne
kom frem og rørte forsigtigt
den unge students ansigt.
- Det var en skam, sagde
forældrene, hele fortryllelsen
er forsvundet.
Men studenten og barnet
hørte det ikke. Mens de lo og
snakkede, tog barnet det
kunstige skæg og forsøgte
kluntet at sætte det på studentens ansigt igen, og det
holdt ikke op, før studenten
havde fået det hele på igen.
Imens fortalte studenten barnet historien om Skt. Nikolaj: At han nu var død og
borte, og at han havde været
et godt menneske. Især mod
børnene. Siden den tid havde
unge mænd klædt sig ud som
ham, for at man skulle mindes ham. Og barnet hørte på
med store øjne.
- Fortryllelsen er borte, sagde de voksne.
- Det, vi har tilbage, er underet, tænkte studenten glad,
og en lille smule opløftet.

Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub
Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 4335 3481
Tilbyder udlejning af:
•
Service til ca. 100 pers. Alt incl.
•
Kanoer incl. udstyr
•
Hoppeborg
•
<<<<<<<<<
Ring for priser

Juletræstænding ved gadekæret 2013
Den hemmelige taler var i år Hugo Hammel, der netop er genvalgt til byrådet.
Det er med blandede følelser,
at jeg har sagt ja til at holde
årets tale ved Kommunalforeningens juletræstænding her
ved Sengeløse gadekær. Dels
er det en ære, men samtidig
et hverv man forbinder med
noget, som landsbyens ældste normal tager sig af.
Er jeg nu blevet det? Tja, jeg
har jo i hvert tilfælde været
her længe.
Nok om det. Julen er jo rig
på minder og traditioner, og
jeg vælger at tænke tilbage
på dengang, hvor jeg startede
i Sengeløse Skole og de traditioner der var dengang. Det
er 50 år siden, og dengang
var der vintre til.
Var det koldere? Næppe,
men det var før, at man opfandt Goretex og begyndte at
bruge mange penge på varmt
vintertøj til børnene. Der var
stadig nogle af os, som gik
med knickers eller plusfours
og blot tog tykkere strømper
på om vinteren. Børn blev
heller ikke kørt rundt i varme
biler. Vi cyklede! Vi boede
jo i Vridsløsemagle, så der
blev cyklet mange kilometer
i bidende kulde. Den gang
var der snotnæser til. Store
grønne snotnæser. Der var
for øvrigt ingen cykelstier
dengang, men det er jo stadig
et område, hvor der er plads
til forbedringer.
Men der var noget hyggeligt,
når man kom ind i Sengeløse. Der var mere lys, og der
var forretninger. Vi havde
godt nok også en købmandsforretning i Vridsløsemagle,
men vareudbuddet og omsætningen var begrænset. Jeg
tror mest, de solgte øl og cigaretter til beboerne i Kommunehuset. Butikken blev i

hvert tilfælde ikke pyntet til
julen. Det blev der i Sengeløse. Der var 3 forretninger.
Den Lille købmand, som lå i
den gamle skole. Brugsen,
som lå, hvor tanken ligger.
Og så var der købmandsgården. Albert Hansen & Sønner, som lå der, hvor daglig
Brugsen er i dag. De havde
julepyntede udstillingsvinduer, hvor man kunne stå og
trykke næsen flad mod ruden
og beundre de udstillede legetøjstraktorer og bondegårdsdyr og drømme, at man
fik dem i julegave.
Ja, vi var sgu nogle bonderøve eller drømte om at blive
landmænd!
Hvorfor? Tja, måske fordi, at
dem, der havde gårdene, generelt havde noget at skulle
ha’ sagt i lokalsamfundet.
De havde fremtrædende poster i foreningerne, og deres
børn fik længere snor i skolen.
Måske var det bare noget, vi
bildte os ind, men når man
havde prøvet at være først i
køen hos købmanden og i
gang med at blive ekspederet
for pludselig at konstatere, at
når godsejeren fra Cathrineberg viste sig i butikken, så
var ekspeditionen afbrudt, og
man var nummer 2 igen, ja,
så fik man sådanne tanker.
Nå, videre med barndommens jul. I julemåneden var
det hyggeligere at gå i skole.
Der var kalenderlys i klassen. Lyset blev tændt nærmest ved en lille ceremoni,
der gik på skift, for senere at
blive pustet ud, når der var
blevet råbt ”Husk lyset, frøken”. Frøkener var de ikke,
de var jo gift, men de virkede
jo så unge.

Der blev tegnet gran på tavlen, og så var der guirlander
og musetrapper alle vegne.
Var der noget, man virkelig
kunne få en succesoplevelse
af, så var det at klippe og klistre guirlander eller flette
musetrapper. Det kunne alle.
Den sidste gymnastiktime
inden jul var også anderledes. Der legede vi sørøverleg. Alt det, vi normalt ikke
måtte pille ved, blev hevet
frem. Tovene, bommene,
bukkene og rullemåtterne.
Alt blev sat frem på en helt
speciel måde, så vi kunne
boltre os vildt en hel time.
Det var skønt, og vi fik næsten følelsen af, at gymnastiklæreren var en flink fyr.
Det var en følelse, der ofte
fortog sig efter nytår, når
hverdagen vendte tilbage.
Revselsesretten var jo ikke
afskaffet endnu. Ej heller lørdagsundervisningen, begge
dele blev først afskaffet nogle år senere. Det er jo egentlig et paradoks, at man nu
udvider undervisningstiden

igen, man må ikke håbe, at
de også genindfører revselsesretten.
Den sidste skoledag inden jul
var helt speciel. Der var ingen undervisning, kun hygge. Alle havde et lille lys i
stage med. Stagen var ofte en
halv kartoffel med sølvpapir
om. Så havde man også lidt
julegodter med. Det kunne
være mandariner, cox orange
æbler, nødder, pebernødder
eller andet hjemmebag.
Så sad vi der og hyggede,
mens frøkenen læste en julefortælling op.
Sikkert noget med Jesus barnet eller om en stakkel, der
efter store udfordringer kom
sikkert hjem til jul.
Senere blev vi linet op på
rækker i skolegården i klasseorden, og derefter var der
afgang til julegudstjeneste i
Sengeløse Kirke. Alle skulle
med, så der var lidt proppet,
godt at skolen kun havde til
syvende klasse den gang. Vi
behøvede jo heldigvis ikke
salmebøger.

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

Salmerne kunne vi uden ad.
”En rose så jeg skyde” og
”Dejlig er Jorden”. For var
der noget, man gik op i den
gang, så var det salmevers;
de skulle bare ligge på rygraden. Salmevers var næsten
vigtigere end tabeller og
alfabetet. Nu var lykken ved
at være fuldendt. Det eneste,
der manglede, var hjembringelsen af de værdifulde gaver, man havde frembragt i
sløjdlokalet, i formning eller
i håndarbejde. Mangen en
klemme måtte lade livet under frembringelse af diverse
bordskånere. Bordskånere
blev der virkelig produceret i
hobetal og i utallige udformninger. Gad vide, om ikke de
skævt i-slåede søm har ridset
mere end de har skånet, men
mangen en handyman blev
skabt i de år.
Det er det, som har været
med til at skabe det, vi kender i dag. På godt og på
ondt. I julen rykker familierne tættere sammen, og man
tager kontakt til slægtninge,
man ikke omgås til daglig.
Man føler en tæt samhørighed. I Danmark har vi jo
også tradition for at fejre
julen ved at spise og drikke
en masse sammen, så vi går
alle en travl tid i møde.
Nu er det jo ikke en skæbnefortælling, jeg skal frembringe, og jeg vil til at runde af,
men min bøn - nu er det jo
ved at være jul, så en lille

bøn kan man godt komme
med. Min bøn skal være, at
vi alle vil være med til at
værne om de traditioner, vi
har her i Sengeløse. Sengeløse har en stolt foreningskultur, og en af de foreninger,
som vi bør bakke op om, er
Kommunalforeningen, som
bl.a. skaffer juletræet og
arrangerer juletræstænding
ved gadekæret, samt mange
andre ting, vi blot tager for
givet i vores fortravlede
hverdag. Vores foreninger
skal vi i det hele taget værne
om.
Jeg håber, at der om yderligere 50 år står en af de i dag
små poder og taler ved årets
juletræstænding. Det gør
ikke noget, hvis de til den tid
gør lidt grin med dagens
taler: En midaldrende, let
korpulent lokalpolitiker, der
håber, at han med sit genvalg
til byrådet kan være med til
at gøre en forskel for Sengeløse.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og håber
selvfølgelig, at vi sammen
må få et godt og lykkebringende nytår. Lad julefreden
sænke sig over Sengeløse.
Tak fordi I lyttede.

Birkevænget? Mosedalen?
Som det er fremgået af dette
blads seneste numre, er der en
del borgere i Sengeløse sogn,
som ikke kender lokaliteterne
Birkevænget og Mosedalen.
Derfor dette lille uddrag af
den utrolige historie om,
hvordan den nordvestlige del
af Sengeløse mose blev til
parcelhuskvarteret Birkevænget - det smukke hjemsted for
det stolte mosefolk i Sengeløse.
I 1600-tallet lagde man en
dæmning tværs gennem sø–
og moseområdet for at anlægge Kathrinebjergvej. Et lille
område øst for dæmningen
blev fyldt op, og på den plads
blev Vasehuset bygget. Dette
projekt delte vådområdet i
Vasby mose mod vest og
Sengeløse mose mod øst.
Hjørnet mod nordvest i Sengeløse sø – og mose dannede

Birkevænget 2013

næsten en retvinklet trekant,
hvor den østre side peger
omtrent ret nord. Denne besynderlige nordvendte spids
er, hvad vi i dag kalder Birkevænget. Matrikelkort et fra
1890- erne viser kun fire bygninger. Den lille røde stråtækte idyl Vasehuset lå der naturligvis. Ca. 40 m ind ad Birkevej lå et lille arvefæstehus
ejet af Kathrinebjerg Gods.
Den sidste fæster hed Hans
Nielsen. Det blev nedrevet
omkring år 1900. De to huse,
Ader nu hedder Birkevej 4 og
4B, husede en smedje med
beboelse, lade og stalde samt
4 tdl. sø og enge. Bortset fra
de seks huse på Birkevangen
og husene på begge sider af
Poppelvej er alle huse i Birkevænget udstykket fra smedjens 4 tdl. Området vest for
Birkevangen tilhørte Kathri-

Birkevænget 1890
nebjerg Gods. I begyndelsen
af 1900 tallet anlagde godset
en svinestald mellem fundamenterne fra Hans Nielsens
arvefæstehus og smedjen.
Dette svinehus blev solgt fra
godset og ombygget til beboelse. Med i købet fulgte en
stribe jord på ca. 42 m i bredden og små 200 m i længden
ned i mosen og søen. Det
gamle svinehus er nedrevet,
og i dag står det meget flotte
hus Birkevej 2 på stedet.
Jordstriben mod syd blev
udstykket til Birkevangen.
Det sidste hus lå på østsiden
af Kathrinebjergvej skråt over
for alleen. Det var et lille bitte
landarbejderhus under godset.
Den sidste beboer var en fattig kone, der blev kaldt Luse
– Lise. Da hun døde i 1920
erne blev huset revet ned.

Efter 1. verdenskrig ønskede
ejerne af Sengeløse sø – og
mose at få mere ud af driften
af området. Man ønskede at
udvide og forbedre landbrugsarealet samt at forbedre
mulighederne for tørveskæring. Til formålet oprettede
man Sengeløse Pumpelag, og
fra 1922 – 1945 drænede man
ved hjælp af vindmøller de
sidste rester af Sengeløse sø
og hele Sengeløse mose til
det niveau, vi ser i dag. For at
holde niveauet måtte man
grave en kanal, som man meget romantisk gav navnet
Sengeløse Å. Problemet med
hele dette afvandingssystem
er, at man dengang ønskede
vandstanden så lav som muligt og derfor kun gav systemet et fald på ca. 1 promille.
Det er for lidt. Med stigende

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

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

P AULA C AROLINE S TRANDGAARD
M OSEDALEN 5, 2630 T AASTRUP
T LF . 28 77 40 18
HOTSTONE - JAPANSK LIFTING
KLASSISK, VELVÆRE, SPORTS & BABYMASSAGE

Mosedalens Massage

grundvandsstand og myndighedernes fredninger med
ønsket om mere vand har
området problemer med at
bortlede vandet. Kommunen
har forbedret afvandingen,
men problemet har endnu
ikke fundet sin endelige løsning. Men det er jo en anden
sag.
I dag må det jo undre, hvorfor Sengeløse Sogneråd fik
den, pænt sagt, meget problematiske ide at udstykke dette
hjørne af mosen til Birkevænget vel vidende, at ca. 1/3
af grundene ville få vandproblemer på grund af blød undergrund. For 30 år siden
spurgte jeg en af de gamle
sognerådsformænd Rudolf
Larsen, hvorfor de havde
handlet sådan. Rudolf havde
sandelig historier at fortælle
om denne meget spegede sag.
Efter 2 verdenskrig ønskede
også Sengeløse Kommune at
øge antallet af indbyggere for
at kunne fastholde og udbygge de kommunale servicefunktioner, tiden fordrede.
Det var dog meget vanskeligt
for de små landkommuner, da
de i den grad blev trynet af
bykommunerne i konkurrencen om at få tildelt byggekvoter. Sagerne blev yderligere kompliceret af, at ansøgningerne skulle igennem amt,
jordlovsudvalg samt oftest
både indenrigs– og landbrugsministerierne. Der var
dog to murbrækkere for at
komme sejrrigt ud af disse
ellers umulige ansøgningsprocedurer. Den første var, at
det var meget lettere at få
tilladelse til at udstykke grunde til fritidshuse. Den anden
tager udgangspunkt i, at de
tyndt befolkede landområder
stort set altid opnår en overrepræsentation i forhold til de
tætbefolkede byer. Det betød
så, at hvis de mange små
landkommuner arbejdede tæt

sammen samt både koordinerede og begrænsede deres
forslag kunne de dels handle
dels stemme sig frem til sejre
i de mange råd og udvalg, der
behandlede sagerne. Senere
kunne man så dispensere og
ændre status fra fritidshuse til
helårshuse. Det var altså
fremgangsmåden. Som tænkt
så gjort. I 1962 fik Sengeløse
Kommune tildelt en kvote på
ca. 50 grunde til fritidshuse.
Halleluja!! Gud er stor og
hans veje i sandhed uransagelige!! Sognets vise fædre har
sikkert følt sig meget snu og
meget store. Men Ak!! Man
skal huske at tage misteltenen
i ed. Tankerne var, at disse
grunde til fritidshuse skulle
udstykkes fra Vintoftegårdens jorde. I 1962 ønskede
ejeren dog ikke at være med.
Først omkring 8 år senere
blev en del af Vintoftegårdens jorde udstykket til de
dejlige helårshuse, vi i dag
ser på Vintoften.
Det var her, kæden faldt af,
for der var andre, der meget
gerne ville. Ejerne af de 2
huse på Birkevej så en mulighed i projektet, og sådan blev
det. I 1962 blev området udstykket til sommerhusgrunde.
Køberne havde dog ikke
travlt. Kun få ofrede mange
penge på at opføre sommerhuse. De fleste ventede på
sidste akt af forestillingen,
for den, der venter på noget
godt, venter ikke forgæves. I
1965 faldt klokken så endelig
i slag. Projektet havde klaret
den uhyrlige tur gennem det
offentlige bureaukratis frygtindgydende papirmølle og
kom levende ud i den anden
ende. Områdets status blev
ændret til helårsgrunde. Således fik Sengeløse et nyt kvarter placeret i Sengeløse mose.
Niels Larsen

Salg af juletræer og dekorationer
Familien Dinesen har indrettet stand og butik på Landsbygaden 25.

Thom Bendt og Charlotte
Dinesen har i fællesskab
åbnet et udsalg af juletræer
og juledekorationer mv.
Som det fremgår af annoncen her i bladet, er der tale
om sæsonsalg, dvs. frem til
den 23. december.
Vi har aflagt et besøg på
salgsstedet, som består af
pladsen foran deres hus og
desuden lokalet i det tidligere frysehus ved siden af, som
er fyldt med dekorationer,
stearinlys og andet, der kan
bringe duft, farve og stem-

ning til julen hjemme hos
folk. Indenfor mødte vi
Charlotte og hendes veninde
Rie, som vi udspurgte om,
hvordan de var kommet på
den idé. Charlotte fortæller
følgende:

TROLLE-URE-GULD
Taastrup Hovedgade 81

43990220
trolle.ure.guld@mail.dk

- Huset står jo ubrugt hen, og
da min fætter skulle levere i
hundredvis af træer til København, så tænkte jeg, at
det kunne da være sjovt at
sælge nogle af dem her.
Samtidig gik Rie og jeg i
gang med at lave dekorationer - vi har simpelt hen ikke
været til at stoppe i 14 dage,
hvor vi har lavet alt det her,
fortæller Charlotte og peger
omkring på de fyldte hylder,
og fortsætter:
- Æblerne har vi ude fra Holmevang, ellers har vi lavet
dekorationer i kurve, i glas
og krukker. Vi har også dekorationer til julepyntning af
grave. Vi har talt med Mie,
graveren på Sengeløse Kirkegård, og hun har ikke salg
i år, så hun er glad for at
kunne sende folk over til os.
Desuden har vi pyntegrønt
og nisser.
Det er tydeligt, at familien
hygger sig med dette sæsonsalg. Der er begrænset åbningstid, men man må gerne
ringe på klokken, hvis de
ikke er der. De holder åbent
helt frem til lillejuleaften.

Generalforsamlinger i SGIF´s
afdelinger 2014
afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter
følgende datoer.
Amatørscenen
Onsdag den 5. februar kl. 18.00 i Amatørscenes klublokale ved Sengeløse-Hallen.
Fodbold
Torsdag den 6. februar, kl. 19.00 i
Fritidshuset, Sengeløse-Hallen.
Fællesidræt
Onsdag den 12. februar kl. 18.30 i
SGIF’s klublokale, Sengeløse skole
Volleyball
Torsdag den 27. februar, kl. 18.30 i
Fritidshuset, Sengeløse-Hallen.
Gymnastikafdelingen
Torsdag den 27. februar, kl. 19.30 i
SGIF’s Klublokalet, Sengeløse skole.
SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Tirsdag den 25. marts, kl. 19.00 i
SGIF’s Klublokale, Sengeløse skole.

Stor ståhej omkring gadekæret.
Dette er min første artikel
som formand for en af Sengeløses ældste foreninger,
Sengeløse Kommunalforening (SKF). Jeg havde
tænkt mig at starte roligt op
med nogle tanker om, hvad
foreningen kunne tænkes at
bruge kræfter på i det kommende år - nogle af de emner, som jeg nævnte ved den
velbesøgte juletræstænding.
Men foreningens første opgave blev helt anderledes.
Ved juletræstændingen gjorde et medlem mig opmærksom på, at hendes veninde
fejlagtigt havde modtaget en
mail fra Høje Taastrup Kommune(HTK) stilet til Vridsløsemagle bylaug ??, med en
vedhæftet beplantningsplan
for Sengeløse gadekær. Den
ville jeg meget gerne se. Og
ganske rigtigt, på en beplantningsplan fremgik det, at der
bl.a. skulle plantes Japanske
kirsebærtræer rundt om kæret.

Mød op og hjælp din afdeling med at
udvikle idrætten i Sengeløse.
På SGIF’s vegne
Jens Bertelsen
Hovedformand
Tlf. 4399 8507

Brænde og træpiller
Fyringsklar egebrænde sælges i
løs vægt.
Brændet kan afhentes,
min 1.7 rm - eller leveres.
Svenske træpiller
i 16 kg sække eller i løs vægt,
afhentning eller levering
Lager 1 km fra Sengeløse.

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

Og en anden kunne fortælle,
at der i parkafdelingen stod
kirsebærtræer påtrykt ”Sengeløse gadekær” på. Nu har
SKF ikke specielt forstand
på træer, det har vi til gengæld på lokalplaner og beslutningsveje.
Området omkring kirken og
gadekæret er område A1
(siger vel sig selv, at det er
noget særligt) i lokalplan
7.18. I et område med kirke
og et gadekær med en tusindårig historie skal der
ikke eksperimenteres så meget, det bygger på tradition. I
afsnit Beplantning står der
forskellige traditionelle danske træsorter anbefalet og
eksotiske frarådes. I § 4 Bevaring af gader og grønne
områder står der ”beplantninger må ikke fjernes uden

Byrådets tilladelse, og der
vil blive stillet krav om genplantning. ”Så ingen anede
uråd, da det blev nævnt ved
den store hængepils fældning, at HTK ville genplante.
Parkafdelingen måtte da
også efterfølgende indrømme, at der ikke i Sengeløses
byvåben indgår hverken pagode tag på kirken eller bonsai træer ved kæret. Og HTK
skulle jo nødigt ud i at bryde
en vedtaget lokalplan. For at
gøre en lang historie kort, så
viste det sig, at nogle arkitektstuderende havde fået
opgaven med en ny beplantningsplan. Så nu har de forhåbentlig også lært noget om
lokalplaner. HTK har genplantet de kommende store
træer, efter lidt justering af
hensyn til gadekærets nedkørsel og til sceneplacering
ved byfester, og nyplantningen af træer omkring kæret
er udsat lidt. HTK foreslår
nu almindelig Røn. Det er et
gammelt dansk træ. Det er
stærkt og smukt og skal ikke
stynes. Og når man sikrer
sig, at det er af dansk provenance (oprindelse), vil det
kunne holde sig i mange år.
På den måde får man forskellige danske træsorter
omkring kæret, så ikke alle
træer skal fældes på en gang
ved sygdom. HTK vil udlægge et link til kommentarer på kommunens hjemmeside, men linket vil desværre
være lukket, når bladet udkommer. Kommunalforeningen mailer linket til medlemmer.
Så efter al den ståhej vil fuglene igen kunne pudse fjerdragten, katte lægge sig ved
brændeovnen, og fruerne
sætte håret på plads.
Og på den måde kan det atter
blive jul i den gamle præstegård omkring gadekæret.
SKF siger tak til årvågne
beboere og medlemmer,
samt ekspertråd.
Med venlig hilsen
Per Hammel,
Formand for Sengeløse
Kommunalforening

Vær god mod dine fødder - Vellykket juletræ i
Sengeløse-Hallen
og lad velværet brede sig

Har du prøvet at sidde med
fødderne i en balje vand, har du
ikke kunnet undgå at mærke
velværet brede sig til hele kroppen. For nogle er fodbehandling den rene lise, for andre en
nødvendighed, specielt når
skavankerne melder sig efter et
langt livs belastning. De kan
imidlertid både helbredes og
forebygges i tide. Heldigvis er
der mennesker, der har det for
øje og lader sig uddanne til at
gøre livet lettere for os andre.
Således også Trine Pehrson.
Ny klinik
Trine har for nylig åbnet en
klinik for fodterapi i sin bolig
på Hultoften 7 i det gamle Sengeløse. Hun er oprindelig uddannet som teknisk tegner og i
20 år arbejdet med handicappede børn, men har i mange år

haft lyst til at uddanne sig som
fodterapeut. Nu glæder hun sig
til at byde velkommen i egen
klinik sideløbende med, at hun
har erfaring fra og arbejder på
en anden klinik.
Netop nu har hun et godt tilbud
til dig, hvis du ringer på tlf.
7021-1199 og bestiller tid. Hun
har åben mandag og fredag fra
kl. 7.00 til 17.00.
Lad os bakke op
Fornylig kunne vi også byde
velkommen til fodterapeut Jane
Dani Bygsø på Kirkestien.
Lokalsamfundet har brug for
iværksættere, og forhåbentligt
vil der blandt Sengeløserne
være interesse og efterspørgsel
nok til at opfylde begge initiativtageres forventninger, især
da de har forskellige åbningsdage.

Teknikken svigtede valget

Afstemningen blev forsinket
hele 32 minutter i Sengeløse, da
teknikken svigtede. For første
gang ville det tilsendte valgkort
blive skannet, når man mødte
op på valgstedet. Alt var planlagt og testet, men desværre
kom man til at lukke systemet
forkert ned i blandt andet Sengeløse. Efter at have forsøget at
rette fejlen, gik man tilbage til
de gamle valgbøger. De fleste
borgere ventede tålmodigt.
Nogle udskød stemmeafgivel-

sen til senere på dagen. Men der
var en person, der var meget
utilfreds, da hun først var færdig
på arbejde kl. 22.
Så tilbød administrationen at
komme ind til hendes arbejde i
Nyhavn med en stemmeboks.
De krævede to personer. Så det
er nok Danmarks dyreste stemme.
Sengeløse nåede da også at
komme i radioen, da DR omtalte situationen i radioaviserne.

Ikke alle var kommet rigtig i julestemning, da de kom til SGIF’s
juletræ i Sengeløse-Hallen den 24 november. Det ændrede sig
meget hurtigt. Der var underholdning med nisser, sang og skuespil af amatørscenen. Imponerende, hvad en afdeling med kun 6
medlemmer kan klare. Et helt igennem vellykket arrangement,
som heldigvis havde trukket mange deltagere til, som havde en
dejlig oplevelse. Alle gik derfra i julestemning.

Sengeløse Skole nr. 6 på listen
over de 10 skoler i Danmark, der
udklækker flest iværksættere!

Raketter og stråtag

Ny rapport viser, hvilke skoler der udklækker flest iværksættere, fordelt på kommuner, landsdele og en samlet liste med
alle landets skoler. Skoler fra Solrød og Greve kommuner syd
for København topper listen over kommuner, hvor flest afgangselever fra 9. klasse siden 1980 er blevet iværksættere.
Også nordsjællandske kommuner ligger højt på listen, mens
kommuner og skoler på FDet er skoler i hovedstadsområdet,
der fostrer flest iværksættere. Det viser en ny analyse, som
Erhvervsstyrelsen har bedt Danmarks Statistik om at udarbejde op til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge, der finder sted
med over 200 arrangementer i uge 47 fra den 18. - 22. november.
Analysen omfatter over to mio. børn der har færdiggjort en 9.
klasse i perioden 1980 - 2011, og som fra 2006-2011 har startet en virksomhed.
Det viser en ny rapport fra Erhvervsstyrelsen, som omtales på
styrelsens hjemmeside:
http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/622599/5
Skoler i hovedstadsområdet fostrer flest iværksættere, viser
analysen. Top 10-listen over skoler med størst andel af 9.
klasseelever, der bliver iværksættere, ser således ud:
1. 5,73 pct: Køge Bugt Privatskole Solrød Kommune.
2. 5,70 pct: Lille Næstved Skole Næstved Kommune
3. 5,51 pct: Ellegårdsskolen Ballerup Kommune
4. 5,48 pct: Sydkystens Privatskole Solrød Kommune
5. 5,33 pct: Kokkedal-Skolen Hørsholm Kommune
6. 5,07 pct: Sengeløse Skolen Høje-Taastrup Kommune
7. 5,02 pct: Sogneskolen Frederikssund Kommune
8. 4,97 pct: Frederiksberg Privatsk. Frederiksberg Kommune
9. 4,86 pct: Store-Heddinge Skole Stevns Kommune
10. 4,85 pct:Solrød Skole Solrød Kommune

En ulovlig og farlig coctail
Nytårsaften giver mange
mennesker lejlighed til at
feste og more sig – og til at
fyre fyrværkeri af. Men for
andre, bl.a. ejere af stråtækte
huse, kan aftenen været det
rene helvede. Ikke fordi de
har noget imod fyrværkeri
som sådan. Det er tværtimod
flot at skue, når man går og
holder brandvagt, men angsten for, at en raket skal lande og bore sig ned og ulme i

taget, er næsten udholdeligt.
Det er heller ikke sjovt dagen efter at kunne finde rester af rør inde omkring huset og tænke på, hvad der
kunne være sket.
Gode råd for afbrænding
af fyrværkeri
Vær lovlydig – vis hensyn
Illustrationen viser, hvilke
afstande, der skal iagttages
ved affyring af raketter.
Overtrædelse heraf er strafbart og kan medføre både
ansvars- og forsikringsmæssige problemer. Find på forhånd et egnet sted og nyd
med god samvittighed det
flotte syn på nattehimlen.
Husk at rydde op dagen efter.
God Nytårsaften.
Kurt Søborg

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

Mandagsaftener
6. januar 2014
- Henning S. Pedersen, sognepræst i Egebæksvang, bosiddende i Sengeløse.
Mit himmerlandske hjem

Henning Sundby Pedersen
trådte sine barnesko i Himmerland. Han selv valgte den
teologiske løbebane, men
alligevel er hans betagelse af
sin hjemegns store forfatter
Johannes V. Jensen stor, selv
om denne ikke bekendte sig

til nogen religiøs retning. Og
dog. Henning vil også fortælle om sin baggrund og opvækst i Himmerland, og efter
pausen vil han give en prøve
på sine evner som oplæser.
Det er han nemlig rigtig god
til. Der er gode chancer for,
at det bliver en himmerlandshistorie, måske Syvsoverne.”
13. januar 2014
- Niels Ole Frederiksen,
Højskolelærer, Middelfart
Fremtidens pensionister,
debataften
Jeg er lige fyldt 66 år og er
altså pr. den nugældende
definition nået folkepensionsalderen. Det mest åbenlyse
ved min nye aldersstatus er,
at jeg kan køre med DSB til
halv pris. Dog med visse
undtagelser. Jeg har endnu
ikke taget endelig stilling til
min fremtid. Men jeg har
gjort mig nogle tanker om,
hvad og hvordan min rolle
som pensionist vil være frem
-over.

Foredraget er tænkt som et
debatoplæg med efterfølgende spørgsmål og diskussion
efter pausen.
20. januar 2014
- Hans-Peter Tams, Kundby

Mindernes
dæmoner
En erindringsbog om et barns
oplevelser under 2. verdenskrig i Tyskland og Polen
- skrevet af nødvendighed for
at fortælle i stedet for at
fortrænge minderne. Livet
igennem har Hans-Peter
Tams været forfulgt af
dæmoner - dæmoner, der
plagede ham i natlige mareridt, hvor barske barndomsminder trængte sig på. Det er
barndomsminder om en
hovedløs krig. Om børn på
flugt gennem en kold, rå og
brutal verden, hvor det var
alles kamp mod alle. Siden
forsøgte han at flygte fra
mindernes dæmoner ved at
fortie og fortrænge dem, indtil han omsider fandt ud af, at
tavlen først kan viskes ren,
når den er skrevet fuld.
27. januar 2014
- Lillian Hjorth Westh,
Bornholms Højskole
Otto
Brandenburg,
knstner, idol og menneske.
Gennem hele sit liv udvikle-

de Otte Brandenburg sit talent på forbavsende vis. Da
han døde i 2007, 72 år gam-

mel, var han en kendt folkekær kunstner, fordi vi alle
så at sige var vokset op med
ham. Fra han startede i kvartetten Four Jacks og senere
gik solo med pop/rock musik
og blev et omsværmet idol.
Senere udviklede han sit talent for jazz og var samtidig
en meget populær fortolker
af Halfdan Rasmussen og
Evert Taube, hvor man aldrig
gik fejl af hans karakteristiske, let hæse stemme.
Også på film var der brug for
ham. Bl.a. huskes han for
’Gummi Tarzan’, som
indbragte ham en Bodil, og
hans medvirken i ”Riget
I+II”. ”Baggårdspumaen”
blev han kaldt. Hvorfor, får
vi måske at vide i aften.
3. februar 2014
- Dyrlæge Lene Kattrup,
medl. af Det Etiske Råd.
Mit arbejde i Det Etiske
Råd med fokus på de etiske
aspekter ved abort og fertilitetshjælp. Har vi tid til
børn?

I foredraget vil Lene Kattrup
fortælle om, hvordan Det
Etiske Råd arbejder, og hvorfor hun mener, at det er
gavnligt og nødvendigt med
et etiske råd.
Hun vil komme nærmere ind
på sit eget arbejde i rådet, og
hvordan hun selv ser og oplever det.
Herefter vil hun tage nogle få
emner og etiske dilemmaer
op - abort, senaborter og kalium-sprøjten, fertilitetshjælp
- har vi tid til børn?
Ud fra disse eksempler kommer hun også ind på, hvad
hun mener etik er, og hvorledes man kan finde ud af,
hvor man selv står i de enkelte spørgsmål, hvis man er i
tvivl. Endelig vil hun prøve
at besvare spørgsmålet om,
hvorfor vi hver især ofte
kommer frem til forskellige
holdninger.

Slut med indbrud i Digehaven
Sidste år havde hver 5. ejendom i grundejerforeningen Digehaven indbrud i vintermånederne, men nu er der blevet installeret mere
end 50 nye alarmer, så nu er det forhåbentlig slut med indbrud.
For nogle måneder siden fik
Digehavens bestyrelse et
fordelagtigt tilbud fra firmaet
Næralarm, og det lød så godt,
at firmaet blev inviteret til at
demonstrere alarmsystemet
på den årlige generalforsamling. Et stort antal beboere
mødte frem, og efter demonstrationen var næsten alle
interesserede i at få systemet
installeret.
For at opnå en række rabatter
skulle foreningen skaffe
mindst 40 interesserede, men
det blev ikke noget problem,
da hele 53 beboere havde
meldt sig til, da fristen udløb.
Efterfølgende har alle fået
alarmen sat op, og da flere
allerede havde forskellige
typer af alarmer i forvejen,
vurderer bestyrelsen, at 2/3
af Digehavens ejendomme
nu er sikret med alarmer.
Næralarm
En Næralarm består af en

boks med et display samt et
antal dør- / vindues-kontakter
og bevægelses-sensorer. Hvis
en kontakt eller en sensor
aktiveres, når systemet er
slået til, sendes et radiosignal
til de omkringliggende ejendomme. Her hører alle en
hyletone, og på boksens display kan man se, hvor alarmen er udløst.
I Digehaven har der allerede
været et par fejlalarmer (man
skal jo lige vænne sig til at
slå alarmen fra med den
medfølgende fjernbetjening,
når man kommer hjem fra
arbejde). Ved disse alarmer
viste det sig, at de første naboer og genboer var fremme
ved adressen på under 1 minut - og at der efter 2 minutter stod 10-15 beboere og
holdt øje med ejendommen.
Det er ikke meningen, at
beboerne selv skal pågribe en
eventuel tyveknægt. Hvis der

Sengeløse Hallens

er indbrud, skal man observere og stresse tyven - og
selvfølgelig tilkalde politiet.
Men hvis der står 10 granvoksne mænd og en schæferhund, er det da ikke sikkert,
at en tyv uhindret får lov til
at forlade stedet, før politiet
kommer...
Interesseret...?
Firmaet Næralarm er meget
interesseret i at udbygge det
netværk, der nu er etableret i
Sengeløse, så man er indstillet på at yde rabatter på linje
med dem, Digehaven har
forhandlet sig frem til. I runde tal koster etableringen et
par tusinde kr. og det månedlige abonnement mellem 50
og 100 kr. Hvis lokale grundejerforeninger, vejlaug eller
enkeltpersoner skulle være
interesserede, kan de finde
Næralarm på nettet
(Naeralarm.dk), og alle er
velkomne til at kontakte Di-

gehavens bestyrelse (Lars
Petersen, tlf. 43 99 99 86) og
høre nærmere.
Fra andre områder, der har
fået systemet installeret, har
bestyrelsen erfaret, at antallet
af indbrud er faldet drastisk så det vil sandsynligvis også
ske i Digehaven. De kommende måneder vil vise, om
forventningerne bliver indfriede.
Grundejerforeningen
Digehaven

Sengeløse Amatørscene ønsker
alle en glædelig jul.

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger
- før kampen - under kampen - efter kampen og når du bare kommer forbi
Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset
Hallens Cafeteria drives af frivillige

Brug Hallens Cafeteria
- så støtter du
Sporten i Sengeløse
Hallens Cafeteria har
åbent på hverdage fra
kl. 16.00 til kl. ca. 22.00
Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Første halvdel af sæsonen er
forløbet med at træne og
opføre julestykket ”HøMonstret” ved den årlige
juletræsfest i hallen.
Det har ikke været uden forhindringer. Sæson-starten
har været præget af, at vi
ikke har kunnet være i vores
lokaler grundet udefrakommende brand i sommer. Det
kan vi heldigvis nu, og vi er

meget glade, for hvor fine de
indtil nu er blevet. Der er
dog stadig ting, som mangler
at komme på plads.
Efter jul holder vi generalforsamling d. 5. februar 2014
kl. 18.00 i vores lokaler.
Vi har også planer om noget
”improvisations teater” og
”ansigts-maler”-kursus. Så
hold øjne og ører åbne for
datoer for dette.

Decemberstormen Bodil varede
20 timer

Sprogvildskab
Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.

Stormfulde navne
Allan er gået hen over hovedet på mig. Er der
nogen der kan huske Allan? Det var en storm,
der blæste hen over Danmark den 28. oktober
2013. Jeg tror egentlig først, den fik sit navn
dagen efter. Klimaminister Martin Lidegaard
har i al sin visdom bestemt, at alle danske storme skal have et navn, som tildeles af DMI. Den
i slutningen af oktober kom så til at hedde Allan, og nu har vi så fået den næste - en Bodil.
En på mange måder historisk storm, men lad
mig her blive ved navnene. Det er meget godt
med et dansk stormnavn, men mange af dem
raser jo hen over Nordsøen (eller er det nu Vesterhavet), inden de ramler ind i Danmark, så
måske kunne det være en idé at samarbejde
om navnene på tværs af Nordsøen. Berlins Frie
Universitet døbte stormen Xaver, og dette
navn på stormen er blevet brugt i medieomtalen i Storbritannien, Nederlandene, Belgien og
naturligvis Tyskland. I Sverige hedder denne
storm Sven, og i Norge er den åbenbart
(stadig) navnløs. Det kan dog i parentes bemærkes, at Norge i 1995 sådan set begyndte
med at kalde en storm for Agnar.
For at vende tilbage til stormen Allan kaldtes
den St. Jude i England, Christian i Tyskland og
Simone i Sverige. Jeg ved ikke, hvad den næste
danske storm kommer til at hedde, men jeg vil
gætte på, at det bliver et dansk drengenavn,
der begynder med C. Måske er det allerede for
sent at gætte, for måske har DMI allerede udarbejdet den ønskede stormnavneliste og overdraget den til klimaministeren til behagelig
godkendelse?
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af indlysende geografiske
årsager. Det, der er usædvanligt, er det korte tidsinterval,
der er mellem de to storme.
Om det er en god idé at give
personnavne til en storm,
skal vi ikke kunne sige. Først
Allan, som blev valgt af Ekstrabladet på grund af den
virak, der var omkring Allan
Simonsen velsagtens. Nu
bodil, for man kan lige så
godt fortsætte alfabetisk.
Hvis nu Sengeløse Nyt får
lov at døbe den næste storm,
så tror jeg, vi vælger Carl,
som også er navnet på en
kastreret hankat, som ikke er
særlig stormfuld.

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

Art Brolægning

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor
TELEFON 43 71 30 33
EMAIL jb@jb-rev.dk

Decemberstormen Bodil
varede 20 timer - til sammenligning varede oktoberstormen Allan 3 timer
Egentlig er der ingen grund
til at sammenligne, men for
Sengeløses vedkommende
ser det i skrivende stund ud
til, at vi her er sluppet billigere end sidst. Det er som
om, at det, der kunne vælte,
allerede gjorde det ved sidste
storm. En hurtig tur rundt i
byen med kameraet indfangede ”kun” et væltet træ ved
Kæret og et krøllet drivhus
på Sognevangen samt en
skævt juletræ ved gadekæret
og nogle nedfaldne tagsten.
Ude i landet, især i kystområder, er der sket langt større
skader på grund af vandstandsstigninger og deraf
følgende oversvømmelser,
men det er vi jo forskånet for

TELEFAX 43 71 30 66

v. Erik Wildenradt,
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025 / 43525917
www.artbrolægning.dk
wildenradt@msn.com

Fredshilsen

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
3. søndag i advent
15. december kl. 10.00
Lukas 1, 67-80
Merry Lisbeth Rasmussen
Børnekor og Lucia
Kirkebilen kører
4. søndag i advent
22. december kl. 10.00
Johannes 3, 25-36
Jesper Knudsen
Juleaften
24. december
kl. 14.30, kirkebilen kører
kl. 16.00
Lukas 2, 1-14
Merry Lisbeth Rasmussen
Juledag
25. december kl. 10.00
Johannes 1, 1-14
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Kirkes Kor og
trompetist deltager
Portvin og julekage i våbenhuset efter gudstjenesten
Kirkebilen kører
2. juledag
25. december kl. 10.00
Matthæus 10,32 42
Merry Lisbeth Rasmussen
Gabriella deltager på fagot
Julesøndag
29. december kl. 10.00
Matthæus 2,13-23
Søren Nolsøe Sørensen
Nytårsdag
1.januar kl. 14.00
Matthæus 6, 5-13
Merry Lisbeth Rasmussen
Champagne og kransekage i
våbenhuset
Kirkebilen kører
Hellig 3 Kongers søndag
5. januar kl. 10.00
Matthæus 2,1-12
Merry Lisbeth Rasmussen
Med lægmandslæsning
Kirkebil og kaffe

Så bliver det jul igen, hvor
Guds Ord om fred og glæde
skænkes til ethvert menneske
ud over den ganske klode.
Første gang, fredsbudskabet
blev forkyndt, var i år 0 i Betlehem i det gamle Israel. Det
var her, Gud lod sig føde af
Maria i et menneskes skikkelse, og han fik navnet Jesus.
Det var ikke et tilfælde, at
han kom til verden, som det
allermest sårbare vi kender –
nemlig et lille spædbarn. Det
var heller ikke et tilfælde, at
han kom til verden i en stald.
Og det var ikke et tilfælde, at
han som voksen red ind i Jerusalem på et æsel. Det var i
det hele taget ikke et tilfælde,
at han altid tog de udsattes
forsvar, at han var ikkevoldelig, afstod fra at bruge
sin almagt og selv led en voldelig død.
En forseglet skæbne
På maleriet overfor, malet af
Sven Hausten Mikkelsen, ses
barnefødslen julenat i en stald
i Betlehem. Man ser barnet i
krybben ovenfra i fugleperspektiv, så man kan se loftsbjælkerne, der danner et kors.
Det smukkeste og det uhyggeligste er indfanget i et og
samme billede. Det smukkeste er selvfølgelig barnet, der
ligger fredsommeligt i sin
krybbe. Det uhyggeligste er
barnets skæbne, som er forseglet med kors og død. Det
siger ikke så lidt om den verden, barnet netop har entreret.
Det siger heller ikke så lidt
om Gud.
En solidarisk Gud
Skulle Gud i Jesus meddele
sin fred og glæde til mennesker, måtte han være solidarisk med det lidende menneske. Han måtte gå ind i verden ydmyg og sagtmodig.
Fredsbudskabet modtages nu
engang anderledes, når det
rækkes midt i de rygende ruiner, end hvis det på behagelig
afstand var blevet rakt af en
rig og mægtig konge eller
kejser, der var født med en
guldske i munden. Freden
skulle meddeles der, hvor
ufreden og fraværet af glæde
blandt mennesker var. Her

skulle fredsbudskabet lyde –
lige midt i verdens larm og
ufred, som dengang var opstået i ruinerne af romernes
besættelse af landet. Besættelse, undertrykkelse, forfølgelse, tortur og henrettelser var
dagligdagskost. Der var forskel på rig og fattig, mand og
kvinde, på de forskellige religiøse grupperinger, på de politiske fraktioner osv. Dengang kendte man godt betydningen af fred og glæde, alene
af den grund, at der var mangel derpå hos mange mennesker.
Shalom
Den hebraiske fredshilsen,
”Shalom”, på dansk ”Guds
fred”, får konkret betydning,
så snart man har lært ufreden
at kende. Ikke kun dengang,
men også i dag. Jeg behøver
ikke at nævne alle de steder i
verden, hvor krig og ufred er
hverdagskost for mennesker,
som er så uheldige at være på
det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Mennesket
har altid haft brug for en
fredsstifter, en glædesgrundlægger af en sådan slags, som
kan skænke en fred og glæde,
der får mennesket til at ane en
helt anden virkelighed i Guds
Rige, hvor den sande fred og
glæde er. Bag de rygende ruiner, bag støvletramp og kanonslag, bag familiesplid og
uvenskab anes en anden virkelighed, som er Guds, og
som allerede kan erfares her
og nu, men først fuldt ud i Paradis. En virkelighed, hvor
Guds fred og glæde er fuldt
ud.
Guds fred ved lov
En gang var det fæstet ved
lov, at Guds fred skulle sænke
sig over land og by. Man oprettede vagtværn, der skulle

sikre gudsfreden i gader og
stræder.
Man havde pligt til at bilægge
enhver strid med sine fjender.
Man måtte ikke slås. Man
måtte ikke skændes. I julen
skulle man begrave stridsøksen og lade julefreden indfinde sig i sjæl og legeme. Den
lov eksisterer ikke mere.

1.s.e. Hellig 3 Konger
12. januar kl. 10.00
Markus 10, 13-16
Jesper Knudsen
2.s.e. Hellig 3 Konger
19. januar kl. 10.00
Johannes 4, 5-26
Merry Lisbeth Rasmussen
3.s.e. Hellig 3 Konger
26. januar kl. 10.00
Lukas 17, 5- 10
Merry Lisbeth Rasmussen
4.s.e. Hellig 3 Konger
2. februar kl. 19.00
Smuk aftengudstjeneste m.
konfirmander
Matthæus 14, 22-23
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Kirkes Kor
Deltager
Sidste s. e. Hellig 3 Konger
9. februar kl. 10.00
Johannes 12, 23-33
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebil og kaffe
Septuagesima
16. februar kl. 10.00
Matthæus 25, 14-30
Jesper Knudsen
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på tlf.: 43 99 50
24
Sengeløse Plejehjem
Juleaften kl. 13.00
22. januar kl. 13.00
Bostedet Holme
Juleaften kl. 14.00
23. januar kl. 13.30

Guds fred ved kærlighed
Tilbage er at ønske Guds
fred over land og by i
Sengeløse Sogn:
Guds fred til de ensomme
og syge. Guds fred til de
fattige. Guds fred til dem,
som sørger. Guds fred til de
sagtmodige og til dem, som
hungrer og tørster efter
retfærdighed. Guds fred til
de rastløse og urolige. Guds
fred til dem, som forfølges.
Guds fred til de rene af
hjertet. Guds fred til de
barmhjertige og Guds fred
til dem, som stifter fred.
Med håbet om, at julefreden
må sænke sig – ikke ved
menneskers lov, men af
egen fri vilje i kærlighed.

Sengeløse kirke: Nytårskoncert
søndag den 12 januar kl. 15
Vi gentager sidste års store
succes og byder igen på Nytårs-operagalla. Denne gang
har vi engageret søskendeparret Solveig og Sune Hjerrild, der sammen med super-

pianist Ulrik Stærk underholder os med nogle af musikhi-

Merry Lisbeth Rasmussen

Præst i løntilskud
Pr. 1. december til 15. maj er
Jesper Knudsen ansat som
præst i løntilskud ved Sengeløse Kirke. Han er 51 år, bor i
Albertslund og har to store
sønner. Sideløbende med løntilskuddet i Sengeløse dækker
Jesper et mindre vikariat som
præst i Boholte ved Køge. Løntilskudsordningen er for arbejdsløse teologer, som endnu
ikke har fået fast embede, og
som ønsker at få lidt erfaring
som præst. Jespers store drøm
er selvfølgelig at få et fast embede – helst et sted på Sjælland.
Hvis det lykkelige skulle ske, at
Jesper får et kald, forlader han
Sengeløse igen fra den ene dag
til den anden.

Jesper skriver følgende om sig
selv: Inden jeg blev ordineret
som præst, var jeg i en årrække
ansat i Politikens Hus, hvor jeg
arbejdede på Ekstra Bladets
redaktion. Jeg har også arbejdet ved et landbrug, på kunstmuseum, som lærervikar, som
DJ og som studievejleder på
teologi.
Fra min bopæl i Albertslund
tager jeg gerne på cykelture, og
de ture skal helst gå via Ole
Rømers observatorium ved
Vridsløsemagle. Det er fascinerende, at videnskabsmanden
bag bestemmelsen af lysets
hastighed henlagde sine astronomiske studier til Sengeløse
sogn. Som præst er jeg optaget
af muligheden for at gøre gudstjenester levende og spænden-

storiens smukkeste og mest
inderlige arier og duetter.
Solveig og Sune Hjerrild
Parret er af fransk/italiensk
afstamning, og dette fornægter sig ikke, når de sammen
kaster sig ud i de smægtende
italienske toner. Det endelige
program kendes i skrivende
stund ikke, men vi kan garantere, at der vil være masser af ’kræs’ til øregangen,
når Solveig, sopran, og Sune,
tenor, kaster sig over nogle
af de største operakomponister såsom Puccini, Verdi,
Rossini m. fl. Organist Tor-

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: Tirsdag, onsdag
og fredag 11-12
Torsdag 17-18
Eller efter aftale

de. Det er vigtigt at tilrettelægge gudstjenester, så det bliver
lettere at forstå, hvad det er,
man hører og oplever, når man
er kommet i kirke.
Velkommen til Sengeløse,
Jesper!

Babysalmesang – nu også med fædre!
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen
Hvis du lige har fået en baby, så er babysalmesang
måske noget for dig. Sengeløse Kirke tilbyder babysalmesang hver onsdag fra kl.
10.00 – 10.45 med opstart
22. januar. Andet starttidspunkt kan aftales med sognemedhjælperen.
Kirkerummet har en særlig
atmosfære og akustik, som
det lille barn reagerer på.
Der er højt til loftet på mange måder, og virkningen ved
at synge sammen med flere,
giver en helt speciel oplevelse. Ved klaveret sidder kir-

ben H.S. Svendsen vil som
konferencier kæde de enkelte
stykker sammen og fortælle
lidt om operaerne, de kommer fra.
Der er som altid gratis adgang.

kens organist, Torben
Svendsen.
Mange forældre deler den
sidste del af orloven, så fædre kan også være med!
Tilmelding ved at sende en
mail til: trine.sogn@live.dk
Du kan også lægge en besked på telefonsvareren tlf.
43 99 50 26 Det er gratis at
gå til babysalmesang i Sengeløse Kirke.

Graver og kirketjener
Mie Andersen
Træffes tirsdag til fredag,
kl. 8 -16,
Tlf. 43 71 07 01
E-mail: gravermiesengeloese@gmail.com
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser skal ske
i præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffes i sognegården
onsdag.
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes
Sognegård
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Læs mere på hjemmesiden
www.sengeloesekirke.dk

Ny beplantning ved Sengeløse Gadekær
I den anledning skriver kommunens gartnerafdeling følgende:
Træerne ved Sengeløse Gadekær har i længere tid været
ramt af sygdom. Vi har derfor
været nødsaget til at fælde
den gamle pil, asketræerne og
poplerne.
Med fældningerne står et
åbent og lidt uinteressant rum
tilbage. Derfor begynder vi i
slutningen af uge 49 at plante
nye træer ved kæret for derved at sikre et grønt gadekær
allerede i sommeren 2014.
Med den nye beplantning har
der været fokus på, at det historiske særpræg ved kæret
bevares, samtidigt med at der
skabes plads til ophold og
lokale arrangementer.
Den store gamle pil erstattes
af en Guldhængepil, der kan

nøddeagtig smag. Træet kan
blive op til 15-18 m. høj. Træet er almindeligt kendt fra
gamle danske landbrugshaver.

Guldhængepil (1)

1

blive op til 20 m høj.
Guldhængepilen får, ligesom
den gamle pil, stærkt hængende grene.
Bag Super Brugsen plantes to

2
3
4
5

Hvidpil (2)
Hvidpile, der kan blive op til
30 m høje. Med de to hvidpile
skabes grønne vægge omkring
kæret. Sølvpil er meget robust, hårdfør og vindfør.
I den modsatte ende af kæret
plantes en rødbøg, der får
smukke høstfarver. I udspring
er bladene stærkt røde, senere
bliver de mørkerøde og blanke. Høstfarverne er gule og
rødbrune. Rødbøg får trekantede brune frugter, der har en

Røn (4)
Langs vejen plantes Røn, der
kan blive op til 6-12 m høje.
Træerne får ved blomstring
hvide blomster i store halvskærme, der afløses af lysende orangerøde bær i klaser.
Høstfarverne er orangerøde.
Med den nye beplantning
skabes en grøn ramme og et
fælles rum for byens liv ved
kæret. Vi håber, at I vil tage
godt imod den nye beplantning!
HTK Gartnerafdelingen

