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Årets begivenhed i Sengeløsehallen

Læs inde i avisen om…
Vores hjemmeside

Ny alterdug

Castillo pandekagen
sendes afsted

Familie lørdag med
duoen Lydland
Fællesidræts fastelavnsfest blev en stor succes. Læs artiklen inde i bladet.
Ny ledelse på skolen.
Sengeløse Skole skal
have ny skoleleder

Gymnastik-opvisning
3. april kl. 13.00

Multikulturel
kendskab i Sfo’en

Studiekreds
Årsmøde i
Dagli’Brugsen
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
29 –30. april

Læs mere inde i bladet

Læs om, hvordan
børn fra 10 nationer
arbejder sammen

Deadline:
19. april 2011

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:

Birthe Olesen, Landsbygaden 62 ..

4399 9105

Amatørscene:

Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.

Fodbold:

Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344

Fællesidræt:

4399 5775

Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4,

2640 Hedehusene
4352 6035/4030 5232
Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39 4399 0848/4045 3764
Senioridræt
Aase Stær Nielsen Spjelager 3
4352 0416
Volleyball:................ Birthe Olesen, Landsbygaden 62 .............. 4399 9105

Havemand søges
Jeg søger en mand, der vil deltage i vedligeholdelsen af min
have, da min ryg ikke er, hvad den har været.
Gravearbejdet er minimalt, da jeg dyrker mine grønsager i
højbede.
Haven har været dyrket økologisk i 30 år
Løn efter aftale.
Grete Aabye Thomsen.Kirkestien 41, Sengeløse.
Tlf. 43 99 52 68. (helst efter kl. 15.00)
Rengøring
Pensionistpar søger hjælp til alm. rengøring hver 14. dag.
Nielsen, Stendiget, tlf. 43 52 48 53

Festudvalg: ............... John Jørgensen, Kirkestien 12 ................. 4399 3140
Cafeteria: .................. Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57.. 4352 1091 / 4052 7091

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Reception i Sengeløsehallen
Tirsdag 29.03.11 kl. 19.00-21.00
Vores daglige leder af Sengeløsehallen, Lennert Samuelsen, og medarbejder Jørgen Laursen, går på pension
30.04.11.
I den anledning afholder vi reception for dem begge
29.03.11 i Sengeløsehallen, Spangåvej 9-11 2630 Taastrup.
Der vil blive serveret lidt lækkert at spise og drikke.
Vi håber at se så mange som muligt, så vi sammen kan
takke dem begge for mange års trofast tjeneste i Sengeløsehallen.
På vegne af Høje-Taastrup Idrætsteam
Halinspektør Jan Sørensen

Sengeløse Nyt
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 99 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 43 99 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 19. april 2011
Avisen udkommer 29.-30. april 2011
Deadline: 12.maj - 16. juni

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

Festlig Fastelavn i Fællesidræt
Traditionen tro var der
tirsdag før weekendens
fastelavnsarrangement ”kun”
solgt 100 billetter i Brugsen.
Den officielle frist for køb af
billetter var overskredet,
meeeeen dagene op til
fastelavnssøndag var mailen
og mobilen hos Fællesidræt
rødglødende, og det endte

For begge børn gjaldt, at
både deres søskende og
forældre også var klædt ud,
hvilket absolut havde en
positiv indflydelse på
dommernes bedømmelse.
Den mystiske troldmand
Susanne blev valgt som bedst
udklædte voksen.
Mens de voksne nød en kop

Tønde 2

Tønde 1

Tønde 4

med, at der fastelavnssøndag
vrimlede ca. 300 festklædte
børn og voksne ind i
Sengeløse Hallen.
Der var mange flotte og
fantasifulde udklædninger i
år. Kåring som bedst
udklædte pige, dreng og
voksen var derfor ikke let, for
der var virkelig mange at
vælge imellem.
Robotten Isabella blev kåret
som bedst udklædte pige, og
spøgelset Kalle blev valgt
som bedst udklædte dreng.

te/kaffe
og
en
fastelavnsbolle, underholdt
Bjarne og Thomas fra
”Skæve Stykker” børnene
med sange og sanglege.
Bagefter havde børnene tid til
at spise en fastelavnsbolle
eller gå ombord i deres
godtepose, inden den
magiske Mr. Mox kom på
besøg.
Mr. Mox tryllebandt både
børn og voksne med
korttricks, vandpjaskeri,
tricks med reb og tricks med

Tønde 3

en magisk tryllestav. Mr.
Mox fik hjælp af sin Zebrakusine Luna, sin tryllekollega
Oliver og sin kloge papegøje.
Efter magi og trylleri var det
tid til tøndeslagning. I alt 4
tønder skulle slås ned, og der
gik ikke længe, før den første
kattedronning og kattekonge
kunne krones.
Tønde nr. 1, her blev Jason
kattedronning, og Phillip blev
kattekonge.
Tønde nr. 2, her blev Alberte
kattedronning, og Mathias
blev kattekonge.
Tønde nr. 3, her blev Laura

AL Polering

v/ Andreas Legarth
Hedekæret 55
2640 Hedehusene
www.alpolering.dk

kattedronning, og Ea blev
kattekonge.
Tønde nr. 4, her blev
Valentin kattedronning, og
Melina blev kattekonge.
Der var flotte kroner og
gaver til alle kattedronninger
og kattekonger.
Fællesidræt vil gerne sige
tusind tak for den flotte
opbakning til arrangementet,
og en stor tak skal også lyde
til vores sponsorer fra
Brugsen og OK
Susie Barfod, Fællesidræt

Ring og få et
uforpligtende tilbud

20 85 33 34

Professionel vinduespolering - Privat & Erhverv

Sengeløse

-

Gør det med et smil

Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00
Mandag-fredag 14.00-17.00

Posthuset har åbent mandag til fredag fra kl. 14.00 til 17.00. Lørdag lukket

Kom til kaffe
- og smag på forskellige vine
FDB er din forening. Du ejer os faktisk. Din stemme tæller
også. Dette slogan er ikke kun en reminicens fra den historiske andelsbevægelse, men er grundlaget for FDB’s forretningspolitik. I det daglige kan det imidlertid være så som så
med følelsen af medejerskab, i hvert fald hvad priser og
sortiment angår, men i en så stor butikskæde er det sikkert
nødvendigt med en vis centralstyring. Der er dog andre måder at gøre sin indflydelse gældende på. Derfor
Mød op til årsmødet
Her har du mulighed for at gå i dialog med uddeleren, stille
spørgsmål og uddele ros eller ris, hvis det er påkrævet. Et
gammelt ordsprog siger – Er du tilfreds, så sig det til andre.
Er du utilfreds, så sig det til os.
Butiksrådet
Har du lyst til og ideer til at fremme livet i og omkring butikken, så lad dig vælge til Butiksrådet. Butiksrådet kan i
samarbejde med uddeleren planlægge og igangsætte aktiviteter og tiltag til gavn og glæde for kunderne. Lidt af en
spændende og kreativ udfordring.
Mødet finder sted torsdag d. 7. april kl. 19.00 i Fritidshuset med følgende:
Dagsorden
Valg af ordstyrer
Beretning om FDB’s og Butiksrådets aktiviteter
Beretning om butikkens drift
Indkomne forslag
Forslag skal fremsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet
Valg af Butiksråd og eventuelle suppleanter
Eventuelt
I forbindelse med mødet vil der blive serveret et lettere traktement med vinsmagning. Husk at afhente adgangskort i
Dagli’Brugsen.

Landsbygaden Sengeløse 2630 Taastrup Tlf. 43 99 50 05

Sengeløse Radio sender hver
lørdag mellem kl. 9 og 14
på 89,2 MHz fra dit lokalområde.

En æra er slut

Er du klar over det?
Sengeløse Radio har gennem
mange år trofast sendt radio
hver lørdag mellem kl. 9 og
14.
I alle de år har der ikke været
den store forskel i sammensætningen af udsendelser.
Det ændres der en smule på
nu. Redaktionen på Sengeløse Radio har, på grund af visse personalemæssige forandringer, besluttet at lægge
programfladen om.
Der vil stadig være lokale nyheder mellem kl. 9 og 12.
Det er her, at du som privatperson eller forening i lokalområdet kan komme til orde.
Du kan fortælle om begivenheder, der vil ske, eller om
noget, der er sket, skal ud til
en større kreds.
Du kan ringe til radioen og få
en aftale om at komme i studiet og fortælle om det i en
snak med en af værterne på
radioen.
Du kan naturligvis også sende nyheden til radioen på en
mail eller et brev og på den
måde få det læst op af værterne.
I redaktionen ser man dog
helst, at du træffer en aftale,
møder op på det aftalte tidspunkt og selv fortæller historien, så der kommer en
”fremmed” stemme i æteren.
Sådan har det fungeret siden
1989, og det virker ret godt.
Det, der bliver ændret, er radioens gæsteportrætter. Der
vil blive en gæsteudsendelse
om måneden, og det vil ske
den 2. lørdag i hver måned, i
tidsrummet fra kl. 12 til 13.
Sengeløse Radio har gennem
årene sendt over 500 gæsteportrætter. Det er en times

udsendelse med en person,
der lader sig interviewe om
sig selv eller en forening,
som beskrives. Gæsten vælger selv musik til udsendelsen og gør dermed timen til
sin egen.
En anden mulighed er at blive månedens gæstediskjockey. Her kan du få lov til at
spille din musik i en hel time
med nogle få velvalgte kommentarer, der forklarer, hvorfor vi spiller musikken.
Månedens gæstediskjockey
foregår den første lørdag i
hver måned mellem kl. 13 og
14.
Vi stiller naturligvis tekniker
til rådighed og giver også
gerne et par råd med på vejen.
Hvis du er nysgerrig på Sengeløse Radio, men ikke er
helt sikker på, hvad der foregår, kan du også benytte dig
at vores åben-studie- tilbud.
Hver lørdag mellem kl. 10 og
12.00 vil vi byde på en kop
kaffe og lade dig være med
på sidelinjen, uden at inddrage dig i dagens udsendelser,
hvis det er det du ønsker.
Kaffen er på kanden, og fadet
er fyldt med småkager. Kom
forbi, det kan kun blive hyggeligt. Du kan se radioen,
mens vi fortæller om os, og
vi kan få en snak om, hvordan dine nyheder eventuelt
kan komme ud i æteren.
For at vi kan lave en mere
spændende radio, har vi brug
for dine nyheder og/eller oplevelser.
Sengeløse Radio
Tlf. 43 71 00 89
Mail: sr89.2@mail.dk

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

Sengeløse Skole skal have ny skoleleder. Torben Voss er i forbindelse med den nye skolestruktur blevet gået. Han fik at vide, hans fremtid ikke lå på Sengeløse Skole, men tilbuddet om
nyt job andetsteds fristede ikke. Parterne blev derfor enige om,
at samarbejdet helt skulle ophøre. Til sommer er slut efter 17
år som boss på landsbyens skole.
Da jeg fortalte det til lærerne, var der larmende tavshed, siger
en tydeligt berørt Torben, som ikke endnu har kunnet affinde
sig med, at jobbet som skoleleder snart er fortid.
Ked af det
Jeg er ked af ikke at få lov at fortsætte, det er helt sikkert. Jeg
ville gerne have givet det her spændende arbejde to tre år mere
og så selv have besluttet, at nu var det nu. Men sådan skulle
det ikke gå, fortæller den 62-årige chef, der kom fra lærerjob i
Vallensbæk til Sengeløse.
Torben ser dog allerede fremad:
Lige nu vil jeg bruge al min energi på at planlægge endnu et
super skoleår på Sengeløse Skole. Og så er jeg så heldig at have kort afstand til mit barnebarn på to år. Og trommerne siger,
at der er en mere på vej. Det glæder jeg mig til at kunne være
en del af.
Fruen på matriklen er også skoleleder, men hun fortsætter nogle år endnu.
Ny skoleleder bliver Jens Arnt, som nu er leder på Reerslev
Skole. Sengeløse Nyt vender tilbage med et længere interview
med Torben senere, hvor han ser tilbage på tiden som høvding
på skolen.
Henrik Schou

Fortjenstmedalje til Sengeløseborger
Rektor Ralf Hemmingsen,
Københavns Universitet har
tildelt Forsøgsformand Jens
Bertelsen, Hendes Majestæts
Dronningens fortjenstmedalje
i sølv for 40 års fortjenstfuld
indsats ved Landbohøjskolen
forsøgsgård, som i dag er en
del af Københavns Universitet, i daglig tale kaldet KU
Life. Jens Bertelsen har i alle
årene beskæftiget sig med
Planteforsøg og er nu Forsøgsformand for Væksthusog Klimakammerafsnittet
i Taastrup.

Multikulturel kendskab i Sfoèn på Sengeløse skole
Sfoèn på Sengeløse skole har
arbejdet med at give børnene
kendskab til andre kulturer,
og blive nysgerrige på hinandens baggrunde. Ønsket har
været at give børnene en viden, som er nødvendig i en
global verden.

Island, Rumænien, Libanon,
Bulgarien, Norge og Australien.
Vi har derfor ønsket at blive
klogere på vores tosprogede
familier generelt. At forskelligheden blev synlig igennem
et tema og ikke børnene selv.

Sfoèn på Sengeløse skole har
børn fra 10 forskellige lande,
Danmark, Tyrkiet, Pakistan,
Rusland Sydafrika, Somalia,

Vi inviterede vores tosprogede familier ned i Sfoèn for at
holde et foredrag om deres
hjemland for børn og perso-

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

nale og bad dem medbringe
ting som specielt kendetegner
de respektive lande.
Vi har fået rigtig mange dejlige foredrag, og børnene har
stillet interessante spørgsmål.
Børnene har fået indblik i de
forskellige kulturer, traditioner, eks. hvorfor nogen ikke
holder jul, ramadan, hvordan
man går i skole andre steder,
hvordan man afholder bryllup i Tyrkiet, hørt om pirater,
om det at flygte fra et andet
land, set sko lavet af cykeldæk, hvilke instrumenter en
heksedoktor bruger, hvordan
man bor i Somalia, ligget på
en ”trædims” for ikke at få
uglet hår, og meget meget
mere.
Efterfølgende har vi holdt
børnemøder for at få børnenes tilbagemelding på foredragene, og det er fantastisk
så stor viden og indblik de
har fået om landene.
Børnene har malet malerier
ud fra billeder i bøger, lavet
plancher med forskellige ord
på mange forskellige sprog.
Tegnet og malet flag. Fået
læst op af bøger fra de lande,
vi har arbejdet med. Vi har
opsat verdenskort, som viser,

hvor vores tosprogede familier kommer fra. Vi har ved
hjælp af flamingo vist størrelsesforhold på de forskellige lande i forhold til lille
Danmark osv.
Vi afsluttede vores tema med
at invitere alle forældre og
søskende til Fernisering i
Sfoèn. Vores hjælpsomme
familier havde lavet dejlige
nationale retter, så der blev
spist på livet løs. Vi må sige,
det var super lækkert. Underligt nok, var det kun rugbrød
og frikadeller fra Danmark,
der ikke blev spist op.
Vores glasmontre var fyldt
op med ting/billeder fra landene, som vi havde fået lov
at låne af vores forældre
Børnenes kreativitet i forbindelse med temaet var ophængt på skærmvægge rundt
omkring i Sfoèn.
Personalet og børnene har
haft en rigtig dejlig lærende
oplevelse, som vi er meget
glade for.
Personalet i Sfoèn på Sengeløse skole

Afspændingsmassage og Zoneterapi

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

Helle Kolstrup

Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Landsbygaden 64
Sengeløse, 2630 Taastrup
tlf. 43 99 95 38

afspændingsmassør og zoneterapeut
laserbehandling tilbydes

Unge talenter i Sengeløse
Kampsport: I Sengeløse Fællesidræt har man gennem de sidste par år haft undervisning i kampsport for børn mellem 9-12 år. De har øvet og øvet sig, og nu er det tid til at vise, hvad de kan:
Det gule bælte venter forude.

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

Kampsport-træning i gymnastiksalen. Maria er ved at instruere det let øvede hold i en såkaldt
”taegeuk”.

Alt i moderne Gulv• Linoleum
• Vinyl
• Tæpper
• Trægulve
• Mønstergulve
• Opretning af un-

dergulve

Ring for et uforpligtende
tilbud.
Landsbygaden 25

tlf. 4355 1033
Mobil 2970 3033

Vejrtrækning. Balance. Koncentration. Der er mange ting
at huske på, når man træner
kampsport. Det er onsdag aften, og der er gang i den i
gymnastiksalen på Sengeløse
Skole. Der er larm og støj,
små kroppe, som energisk hiver fat i hinanden og kæmper
på livet løs. Pludselig høres to
skarpe klap – og alt bliver
stille. Børnene kigger op og
bevæger sig ikke. Hun er
skrap hende Maria, der er 15
år og hjælpetræner. Men hun
er også sjov og dygtig. Hun
demonstrerer en teknik, og alle børnene øver sig igen.
De har øvet sig i lang tid, og
nu skal de vise, hvad de har
lært. Det er med ekstern censor på og det hele. Det sker
onsdag d. 23.marts kl.
17:45, hvor forældre kan sidde rundt langs kanten i salen
og kigge på til den såkaldte
graduering. Nicoline, der lige
om lidt bliver 10 år, håber på
at få det gule bælte. Selvtilliden fejler heller ikke noget:

”Det skal nok gå, og jeg består helt sikkert. Det er lidt
svært, men jeg har øvet og
øvet mig, så jeg er simpelthen
bare så spændt - og glæder
mig meget!”

kampsport og om at kunne
forsvare sig. Det handler i lige så høj grad om, at Emil
bliver bedre til at koncentrere
sig og lære noget nyt. Det er
rigtig godt for ham”.

Børnene har faktisk kun træning en enkelt time hver uge,
så der har været fart på. Det
er nu anden sæson, og der er
to hold med i alt 37 børn. Det
kan man godt være stolt af, siger Mads Cronquist, der er
frivillig instruktør: ”De sidste
20 år har jeg haft med kampsport at gøre. Tiden er kommet til at give det videre – så
det her er mit lille bidrag til
lokalsamfundet. Jeg er pavestolt af de her unge talenter,
og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at vi kan stille
op med så mange engagerede
børn og forældre i Sengeløse.
Fællesidræt er virkelig en god
sag”.

De unge talenter slutter sæsonen af med en ekstraordinær
oplevelse i år. Det sker den
sidste lørdag i april, hvor der
er arrangeret børne team building tur med fælles bus til
Stevns. Her vil RobinsonVilly lave en masse sjove
øvelser med alle børnene og
slutte af med aftensmad omkring bålet i en rigtig teepee.

Brian, der er far til Emil, en
lille krudtugle på 10 år, siger:
”Det handler ikke kun om

Callisto pandekagen kom forbi
Mandag d. 7 marts blev pandekagen, der blev bagt i Skagen torsdagen før, kørt forbi
Sengeløse.
Peter Bertelsen fra Sengeløse
Radio løb den fra Tåstrup
Bibliotek til Sengeløse Bibliotek, på dens vej til Køben-

havn tirsdag på pandekagedagen. Sengeløse Radio lavede
som sædvanligt et lille indslag, som blev sendt lørdagen
efter, og hvor Carsten fra
Callisto kunne fortælle, at
pandekagen nåede uskadt
frem til København.

Søndag d. 3.april er der
gymnastikopvisning i Sengeløsehallen, hvor man også kan
se kampsport. Du kan se mere
på www.sengeloese.dk.
Kontaktperson:
Mads Cronquist
Tlf. 2344 8765
e-mail: mads@cronquist.dk

22 km dagligt på cykel
22 km på cykel hver dag til og
fra Sengeløse – undtagen når
vejret er helt umuligt. Sådan
er det for Mie Andersen, der er
graver og kirketjener i Sengeløse Kirke.
Cykelturen går fra Ishøj
Landsby til kirken og tilbage
igen. Hun roser faktisk stisystemet, idet hun kan køre på
stier hele vejen til arbejdet.
Eneste utrygge punkt er skæringen ved rundkørslen ved
Hveens Boulevard. Det er ikke
så rart at have biler på begge
sider, når man cykler. Men
også det kan man vænne sig
til. Hun har nu været tilknyttet
arbejdet ved kirken i 1 ½ år og
er glad for jobbet, der mest
foregår i det frie. Hun er oprindeligt uddannet væksthusgartner, men det var der ikke
job i. En god del af kompetencerne kan hun dog bruge her.
Mie er 43 år, gift og har 2 piger. Det er manden der har
bilen da han ikke var til at
overtale til at cykle til og fra
arbejdet i Farum. Pigerne er

18 og 21 år og begge bruger
de dagligt cyklen til og fra
arbejde. Det er dog ikke sådan, at Mie aldrig sidder bag
rattet. Bilen bliver brugt, når
der skal købes stort ind, eller
når familie skal besøges. Når
man, som Mie bliver pågrebet
i at cykle i Sengeløse, skal
man idømmes en ”bøde” – 2
flasker rødvin fra Fair Trade
butikken i Høje-Taastrup. Det
er Miljø- og EnergiCentret,
der er bødeudsteder”.
Knud Anker Iversen
Miljø- og EnergiCentret

”Så skal der gøres

forårsrent i Sengeløse.”

Spejderhjælp til bjørneklojagt

Der indkaldes igen frivillige til Aktion ren by
Indlæg fra Poul Neumann, Sengeløse Kommunalforening
Igen i år er der affaldsindsamling på vejene i og omkring
Sengeløse. Sengeløse Kommunalforening arrangerer i samarbejde med Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup og Danmarks Naturfredningsforening

Indsamling af affald
søndag d. 3. april, kl. 13 – 15
med udgangspunkt
i Sognegården.
Vi går 2 og 2 udstyret med en sort skraldesæk og en
”affaldstang” og får gjort flot rent efter vinteren. Det er et
hyggeligt arrangement, og vi kan se, at der bliver ikke smidt
nær så meget affald, når der er rent.
Vi slutter med en kop kaffe og et stykke kage i Sognegården,
og går hver til sit. Skriv det allerede nu ind i kalenderen, og
så ses vi.

En dejlig dag
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Det var en dejlig dag, Folkekirkens Nødhjælp havde
valgt til sin indsamling. Sol
og forårsvarme, venlighed og
imødekommenhed mødte
indsamlerne. En berigende
oplevelse på beskeden vi at
være med til at formidle et
storstilet hjælpeprogram. Det
lykkedes at indsamle
5.561.23 kr., ikke helt på
højde med senere års, men
yderst tilfredsstillende. Det
skyldes bestemt ikke folks
manglende offervilje, men 6
indsamlere i et udstrakt sogn
som Sengeløse er lige i underkanten, vi nåede simpelthen ikke rundt. Måtte nogle
til næste år overveje, om ikke
et par ekstra hænder eller to i
en time eller to kunne være
med til at mætte mange munde.
På indsamlernes vegne – Tak
for ethvert bidrag stort eller

mulighed for at yde et bidrag
til spejdernes indsats, men
der er tale om hjælp til selvhjælp forstået på den måde,
at vi forventer, at den lodsejer, der får hjælp også yder
et bidrag – enten ved også at
hjælpe til, sørge for en sodavand til de frivillige eller ved
at give et bidrag til spejderkassen – eller noget af det
hele.
Ønsker man at gøre brug af
tilbuddet, skal man kontakte
os i Miljø- og EnergiCentret
på tlf. 43 30 42 00 eller på
mail mec@mec-ht.dk. Jo før
vi får en aftale jo bedre for
alle parter.
Knud Anker Iversen

Læseheste på skolen
Den glade indsamlingsleder
Henny Sørensen efter indsamlingens opgørelse

småt alt efter lyst og formåen. Det vil vise sig at være en
stor hjælp.
Kurt Søborg

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

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

Alle, der kæmper med, at
bjørnekloen vokser dem over
hovedet, kan risikere at få en
bøde, hvis de ikke gør noget
ved den. Inden man helt fortvivler, har vi i Miljø- og
Energicentret et tilbud. Vi
har allieret os med lokale
spejdere, som er indstillet på
godt at ville rykke ud og hugge til med spaden. De vil
komme og så bruge et par
timer på at få taget de værste
af bestanden. De følges med
Hans Wernberg fra firmaet
Care4 Nature. Han sponsorer
sin ekspertise for at sikre, at
arbejdet bliver gjort effektivt,
og man får hugget bjørnekloen ned på en hensigtsmæssig
måde. Vi har fra en særlig
naturpulje i kommunen fået

TELEFAX 43 71 30 66

En aktiv og målrettet læseindsats på Sengeløse Skole
har givet pote. Det viser den
seneste kvalitetsrapport fra
kommunen. Her sammenlignes gennemsnit på karaktererne på tværs i kommunen.
Vores små pus har med et
snit på 5,16 placeret sig flot i
toppen med klar afstand til
f.eks. Fløng Skole med 4,33,
som ellers på mange måder
minder om Sengeløse Skole.
Der har været fokus på faglig
læsning, udvikling af en læsepolitik og efteruddannelse
af læsevejledere på skolerne.
Dette arbejde fortsætter på

fuld tryk, så de flotte resultater kan vare ved.
Henrik Schou

Byens hjemmeside

Søndag d. 13 marts var der
workshop om byens hjemmeside sengeloese.dk. En håndfuld fremmødte fik indblik i,
hvordan man let kan logge
ind på siden og opdatere med
nyttige informationer fra sin
egen forening.
Hjemmesiden drives af Sengeløse Gymnastik & Idrætsforening, og hovedformand
Jens Bertelsen er glad for interessen for den nye hjemmeside. På workshoppen fortalte
Ole Holm fra Sengeløse Nyt

om de muligheder, avisen ser
i hjemmesiden og så fik han
et par historier med hjem til
næste nummer af Sengeløse
Nyt.
Ligeledes var nogle af deltagerne forbi Sengeløse Radio
på 2. sal og fik lidt at vide
om, hvordan radioen sender,
og hvordan man gerne må
kommer forbi lørdag formiddag og fortælle om noget der
sker eller er sket i Sengeløse
og omegn.
Peter Bertelsen

Få inspiration ved årets
hovedgeneralforsamling i SGIF

Frivillige ved Roskilde Festival

Nyt initiativ
I år har SGIF valgt at starte sin
ordinære generalforsamling
ved at invitere til et foredrag,
som vi håber, kan give os alle
inspiration og lyst til at være
frivillig eller til, hvordan vi
kan skaffe frivillige til vores
forening.
Inspiration til og om frivillige

Peter Bertelsen er ved at oprettet Vridsløsemagle Bylaug og Minna
Laursen fra bylauget følger med.

Sengeløse Nyt på nettet
Dem der har smugkigget, har måske set, at Sengeløse Nyt
forsøgsvist har ligget på nettet de sidste måneder, men nu
sker det. Adressen er:

www.sengeloese.dk/avisen
Her kan du se avisen med alle sider i farver, og måske før den
er udkommet.
Redaktionen

Stig Hansen VVS
Aut. VVS installatør

Naturgas--Fjernvarme--Solenergi
Aut. Vand--Gas--Sanitet
Forsikringsskader
Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40

Roskilde Festival er en nonprofit organisation, der består
af ca. 25 fastansatte, og som
det sikkert er mange
”Sengeløsere” bekendt, tusindvis af frivillige. Derfor har
vi i år inviteret Lauritz Jørgensen, som er ansat i Udviklingsafdelingen for Roskilde
Festival, og som også arbejder
som frivillig på Roskilde Festivalen. Han vil prøve at give
os indblik i, hvordan de frivillige, som er med til at stable
dette gigantiske arrangement
på benene, organiserer sig, og
hvad der motiverer dem til - år
efter år, at lægge så meget tid
og energi i denne frivillige
indsats. Vi håber, at dette også
kan inspirere os her i Sengeløse til at være frivillige medarbejdere - enten på Roskilde
Festival eller meget gerne som

frivillig i vores egen forening SGIF.
Den ordinære generalforsamling

Umiddelbart efter foredraget
afholder vi den ordinære generalforsamling med dagsorden
ifølge vedtægterne. Eventuelle
forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, bedes
sendt til hovedformanden Jens
Bertelsen, Stendiget 24, 2630
Taastrup (E-mail:
jens@bertelsen.mail.dk) senest 8 dage før generalforsamlingen.
I år er vores hovedformand og
vores festudvalgsformand på
valg, mon de modtager genvalg?
Mød op og få svaret…
Hvor og Hvornår
Hovedgeneralforsamlingen afholdes
Torsdag d. 31 marts 2011
kl. 19.oo i Fritidshuset,
Spangåvej 9-11.
Alle er velkomne
Bestyrelsen

Postbutikken er også en nærbutik
- så længe der er kunder nok

Familielørdag i Sengeløse
Et brag af en koncert for alle fra 3 år og opefter
Lørdag 26. marts kl. 14.30

Her sidder Anna parat til at betjene dig. Hun deler fornøjelsen på
skift med Lotte og Kurt

Det er vist ingen hemmelighed, at der fra 1. april sker radikale ændringer i Post Danmarks prispolitik og posthåndtering. Ændringer forårsaget dels af stadigt faldende
brevforsendelser, dels af ønsket om forenkling af forskellige postprodukter. Også
Sengeløse Postbutik er berørt
af udviklingen, idet omsætningen gennem de sidste fem
er faldet til det halve. Ikke
underligt i betragtning af
konkurrencen med e-mails,
Netbank, direkte frimærker,
bestilling og levering, selv
om du ikke er hjemme m.m.
Konsekvensen af faldende
aktivitet
Fortsætter tendensen, kan
konsekvensen blive, at Postbutikken kun holder åbent
hver anden dag til stor gene
for kunderne. Mange vil være
henvist til andre posthuse. Et
forhold, der kun kan føre til
yderligere fald.

ligt. Kunder, der af den ene
eller anden grund benytter
anden postforbindelse, kan
måske se en fordel i at overgå til Sengeløse. Nem og
hurtig ekspedition, ingen lange køer. Indtil videre fortsætter vi dog uændret og kan
endda tilbyde en forbedring i
kundebetjeningen.
Udvidet service
Afhentning af forsendelser er
ikke længere begrænset til
Postbutikkens åbningstid,
men kan i hele Dagli’Brugsens åbningstid udleveres ved
henvendelse til kassen. Undtaget er dog Anbefalede forsendelser og forsendelser, der
involverer betaling, som stadig skal afhentes i Postbutikkens åbningstid. Har du konto i Danske Bank, kan du
desuden gebyrfrit hæve og
indsætte på din egen konto.
Benyt din nærbutik. Du har
brug for den – og den har
brug for dig.

Kan tendensen bremses?
Ønsker man at bevare en velfungerende postbutik i Sengeløse, kan vi kun indtrængende anmode kunderne om
at benytte os så ofte som mu-

Kurt Søborg

hun udgivet en cd med den
moderne klassiker Junglejazz for børn.
Benita Haastrup synger og
spiller trommer. Hun har
optrådt i en lang række jazzsammenhænge og underviser
på Rytmisk Musikkonservatorium.
Efter arrangementet byder
biblioteket på kaffe/te og
saftevand til børnene.
Koncerten finder sted i Aulaen på Sengeløse Skole:
Lørdag 26. marts kl. 14.30.
Gratis billetter fås på Sengeløse Bibliotek fra fredag 18.
marts eller bestilles på tlf.
4335-2326.

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

43 99 69 36

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

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

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025 / 43525917
www.artbrolægnig.dk

Sille Grønberg og Benita
Haastrup udgør duoen Lydland, som de har dannet for at
lave musik i farver og skabe
musikalske oplevelser sammen med børn og deres voksne.
Koncerten består dels af musiknumre, som publikum kan
synge med på og klappe til.
Derudover er der en musik,
der opstår undervejs med
publikum som inspiration,
eller der er ting i rummet, der
kan bruges som instrumenter.
Kom og vær med og se, hvor
højt taget kan løfte sig.
Sille Grønberg synger og
spiller guitar og klaver. Hun
har de sidste 7 år spillet mange koncerter for børn og udgivet musik. Blandt andet har

wildenradt@msn.com

Kirke & Sogn

Påskehøjmesse søndag d. 24. april kl. 11.00

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

Sengeløse Kirke fortsætter
arbejdet med at gøre højmessen smuk og vedkommende
for alle. En smuk højmesse
er, når musik og forkyndelse
komplementerer hinanden.
Til musikdelen hører orgelspil ved kirkens organist,
korets sang og trompetistens
spil, som tilsammen sørger
for på smukkeste vis at understøtte forkyndelsen.

2.s.i fasten
20. marts kl. 10.00
Matt 15,21-28
(Merry Lisbeth Rasmussen)
3.s. i fasten
27. marts kl. 10.00
Luk 11, 14-28
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Midfaste
3. april kl. 10.00
Joh 6, 1-15
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebil og kaffe i sognegården
Mariæ Bebudelsesdag
10. april kl. 10.00
Luk 1,26 – 38
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Palmesøndag
17. april kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Matt 21, 1-9
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Skærtorsdag
21. april kl. 17.00
Gudstjeneste med aftensmad
Matt 26, 17-30
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Langfredag
22. april kl. 14.00
Liturgisk gudstjeneste med
gravøl
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Påskedag
24. april kl. 11.00
Mark 16, 1-8
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkekaffe og kirkebil
2. påskedag
25. april kl. 16.00
Musikgudstjeneste
Luk 24, 13-35
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på 43 99 50 24

Til forkyndelsesdelen hører
præstens arbejde med at fortælle det glade budskab om
Guds bestræbelser på at frelse mennesket fra døden, som
ethvert menneske skal lide.
Det gør han ifølge Bibelens
beretninger ved at komme
mennesket nær i Jesus Kristus, som i sin død og opstandelse billedligt talt bryder dødens lænker. Døden er
menneskets konkrete fortabelse. Den gør en ende på
livet. Den gør os uigenkendelige og opløser vores krop
og får den til at falde fra
hinanden. ”Af jord er du
kommet. Til jord skal du
blive.” Sådan siger vi i kirken ved jordpåkastelsen. De
ord gælder stadigvæk, men
fordi Kristus ikke lod det
blive ved det, skal vi ikke
kun dø som sennepskornet
der bliver lagt i jorden. ”Af
jord skal du igen opstå” som vi siger ved jordpåkastelsen. Som et smukt opstandelseslegeme, i hvilket
døden ikke længere har
magt, skal vi rejse os fra
jorden og stå rene for Gud.
Lige som det døde sennepskorn rejser sig fra jorden og
bliver til en smuk sennepsbusk, som himlens fugle kan
ta´ bolig i.
Det kristne håb, som påsken
beretter om, er da, at menneskets lidelse i form af sygdom, katastrofer, glædesløshed, ensomhed, manglende
livsmod ikke ender med døden, men med opstandelsen.

Det håbløse menneske, som
sidder i mørket, og dødens
skygge kan have svært ved
at se mening og at overbevise sig selv om, at det er en
god idé at holde ud, at der er
lys for enden af den mørke
tunnel. Det håbefulde menneske kan også til tider have
svært ved at se mening, men
håbet bærer os alligevel
igennem og lyser op. Som
troen kan flytte bjerge, kan
håbet give os blik for Guds
virkelighed, som ikke er af
denne verden. På trods af
meningsløsheden - som rammer de fleste af os, når sygdom og død på brutal vis
lemlæster vore kære og gør
en ende på deres liv - så gør
håbet en forskel og får os til
at tænke: ”Selv om jeg ikke
kan forstå og se mening med
tingene, er der nok en mening alligevel. Gud ved bedre end mig. Hans er magten.
Hans er ansvaret. Jeg har
tillid til ham. På den kan jeg
leve mit liv.”
Kom og ta´ del i påskens
festgudstjeneste og syng
med på påskens smukke
salmer. Kom i lidt god tid,
da der kommer mange mennesker i kirke. Kirkebilen
kører, og der er kaffe efter
gudstjenesten.
Merry Lisbeth Rasmussen

Gudstjeneste på Sengeløse
Andagt på Bostedet Holme
Plejehjem
Onsdag d. 23. marts kl. 13.30 Onsdag 16. marts kl. 13.30
Onsdag d. 20. april kl. 13.30 Tirsdag d. 19. april kl. 13.30

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
(ikke mandag)
Kirkekontoret,
Landsbygaden 68
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Kontortid kl. 12.00 – 13.00
43 71 07 01
Sekretær for sognepræsten
Jørn Lund Rasmussen
Alle henvendelser skal ske i
præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffetid: Onsdag 10.0011.00
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes Sognegård
(Præstegårdens hovedbygning)
Brug af lokalerne aftales med
Merry Lisbeth Rasmussen på
tlf. 43 99 50 24. Hjemmeside

www.sengeloesekirke.dk

Påskegudstjeneste for de mindste
Onsdag d. 13. april kl. 10.00 inviteres Sengeløses børnehavebørn til påskegudstjeneste. Forældre på barsel er også velkomne. Med musik, sang og drama vil vi fortælle om, hvad der skete med Jesus i påsken fra palmesøndag til påskedag. Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og drikker saft.

Ny alterdug til kirken
Lokal tekstilkunstner fremstiller en ny og spændende alterdug til Sengeløse kirke.
Af Gert Lauridsen

Familiegudstjeneste Palmesøndag
Søndag d. 17. april kl. 14.00 inviteres alle til familiegudstjeneste. Gudstjenesten vil blive fejret i børnehøjde, så både børn,
dem midt imellem og gamle kan være med. Midikonfirmander,
sognemedhjælper, organist, graver, sanger og præst vil i fællesskab forestå en gudstjeneste med påskedrama og fortælling,
sang og musik og palmeblade, som tilsammen danner ramme
om beretningen om Jesu indtog i Jerusalem. Efter gudstjenesten
er der saftevand og hygge i sognegården.

Skærtorsdag
Igen i år har vi gudstjeneste kl. 17.00. Skærtorsdag er dagen,
hvor Jesus spiste det sidste måltid med sine disciple og indstiftede nadveren til syndernes forladelse. Det vil vi markere med
en gudstjeneste og et måltid mad i sognegården efter gudstjenesten. Maden koster 30 kr. Tilmelding er nødvendig på tlf. 43 99
50 24.

Langfredag
Langfredag er der liturgisk gudstjeneste kl. 14.00, hvor hele
Jesu lidelsesberetning vil blive fortalt. Efter gudstjenesten er
der gravøl i sognegården. Alle er velkomne

Musikgudstjeneste 2. påskedag
Som noget nyt fejrer Sengeløse Kirke 2. påskedag med en musikgudstjeneste, hvor ordene er få, og musikken fylder det meste. Vi får besøg af et tysk kor, som under ledelse af Torben
Svendsen vil synge påskens budskab. Gudstjenesten er kl.
16.00.

Sogneeftermiddag
Onsdag d. 30. marts kl. 14.30 vil Torben Svendsen, kirkens
organist, fortælle om historien og musikken i provinsbyen Bayreuth. Byen er beliggende i Oberfranken i den tyske forbundsstat Bayern og har gjort sit navn kendt vidt omkring. Dette er i
særlig grad sket gennem byens musikalske ”sønner”, Franz
Listz og svigersønnen, Richard Wagner. Ikke mindst har de
årligt tilbagevendende festspil med opsætningen af Wagners
monumentale operaer i det hus, han selv byggede til formålet,
været med til at bidrage hertil. Men også historisk er byen interessant, også det skal sogneeftermiddagen handle om. Der er
gratis adgang, og enhver er som sædvanlig velkommen til at
lytte og spørge og til at deltage i et hyggeligt samvær.
Kirkebilen kører.
Onsdag d. 27. april kl. 14.30 vil sognemedhjælper Trine Knutzon fortælle os om skagensmaleren Anna Ancher som menneske og kunstner. Anna Ancher (1859 – 1935) er en af vores
betydeligste kunstnere. Foredraget tager udgangspunkt i Anna
Anchers breve og inddrager nye vinkler i hendes ægteskab med
maleren Michael Ancher. Der er gratis adgang, alle er velkomne, og kirkebilen kører.

Meddelelse
Konfirmationerne 2012 kommer til at ligge 22. april for 8.a og
29. april for 8. b på Sengeløse Skole. Privatskoleeleverne bliver
fordelt på begge dage efter ønske.

Da Margit Jørgensen havde fremlagt sit projekt i form af et idéoplæg og en syprøve for menighedsrådet, var der ingen betænkningstid før man slog til. Både helhedsindtrykket og det valgte
motiv var noget særligt, syntes man.
Margit er netop i gang med en længere kursusrække i moderne
broderi.
- I forbindelse med en opgave om kirketekstiler, som primært
skulle være maskinbroderi, eventuelt kombineret med håndbroderi, fik jeg ideen til en alterdug. Jeg er døbt og konfirmeret i
Sengeløse Kirke, ligesom børnene er døbt der, og så har jeg fulgt
med i frilæggelsen af kalkmalerierne. Så tanken om en alterdug
kom nærmest af sig, fortæller hun.
- Arbejdet skrider frem over al forventning. Jeg har rigtig meget
lyst til arbejdet, og jeg bruger alle mine ledige timer. Ind i mellem har jeg jo andre opgaver, der skal afleveres. Det bedste er, at
sandwichbunden er helt færdig – jeg var især spændt på, om min
symaskine kunne klare det - så nu laver resten næsten sig selv,
siger hun glad.
- Selve dugen er 208x78 cm og laves som sagt som en sandwichbund, dvs. lapper, der lag på lag syes sammen enkeltvis. Derpå er
der lagt et lag tyl over, og det hele er blevet quiltet, fortsætter
Margit, og hun fortæller ivrigt videre:
- Nu mangler der en kant med et motiv af stiliserede blade af
akantusplanten. Den symboliserer kristendommens livskraft, går
jeg ud fra. Det er et kendt motiv fra kalkmalerier. På alterdugen
bliver de dekoreret med garn i samme farver som selve alteret.
Margit, der er indfødt Sengeløser, arbejdede en årrække hos sin
far, der var blomkålsgartner.
Senere fik hun arbejde som medhjælper i en børnehave i Sengeløse. Her har hun altid syet med børnene. På et kursus i patchworkforeningen hørte hun om Engelsholm Højskole. Hun fik af
kommunen bevilget et kursus, og de otte dage dér gjorde faktisk
udslaget.
- Siden har jeg uddannet mig med flere kurser for egen regning,
og nu er jeg i gang med en kursusrække hos Dansk Husflidsforening i moderne broderi, fortsætter Margit sin beretning.
- Gennem forløbet har jeg fremstillet ret mange tekstilarbejder,
så egentlig tænker jeg på at lave en lille udstilling og sælge ud af
mine ting. Det ville være dejligt, hvis mine arbejder kunne glæde
andre.
Vi kan nu se frem til den endelige indvielse af alterdugen. Menighedsrådet og Margit har foreløbig programsat indvielsen til
den 1. søndag i advent 2011. Det bliver spændende at se det færdige resultat.

Vil du være med?
Som noget nyt starter vi en
litteraturkreds i Sengeløse,
som har til hensigt at læse
skønlitteratur, Biblen og se
film, som på hver sin måde
kredser om de temaer, vi skal
beskæftige os med. Vi skal
mødes en gang om måneden –
i alt 10 gange. Første gang er
tirsdag d. 10. maj kl. 19.30 i
præsteboligen, Landsbygaden
70.
Det ene tema, vi skal beskæftige os med, er følgende: Hvis
Gud er kærlig og almægtig,
hvorfor findes da det onde? I
Pär Lagerkvists bog ”Det evige smil” møder mennesket
Gud i skikkelse af en gammel
mand, der står og saver brænde. På menneskenes spørgsmål om lidelsens mening svarer den gamle mand: Jeg er en
simpel mand. Jeg har gjort det
så godt jeg kunne. Jeg har
stået ved mit arbejde dag efter
dag, så længe jeg mindes. Jeg
har ingenting forlangt, jeg har
bare ment, at I aldrig skulle
behøve at nøjes med ingenting.
I Biblen kender vi et skrift,
der hedder Jobs Bog, hvor Job
anklager Gud for at have ansvaret for Jobs elendighed.
Job er en retfærdig og uskyldig mand. Alligevel sker det

forfærdelige for Job, at han
mister sin kone, sine døtre og
sønner, sin ejendom, dyr og
tjenestefolk. Til sidst rammes
Job af bylder over hele kroppen. Højdepunktet i Jobs klage er hans forbandelse af den
dag, han blev født. En forbandelse, der taler om, at livet er
en skæbne, der er værre end
døden. Og når det nu er Gud,
der har skabt livet, hvem andre end Gud må da have ansvaret, for det der sker for
Job?
Et andet tema i litteraturkredsen er ”gudsriget”, og i den
sammenhæng skal vi læse
”Moder Syvstjerne” af den
færøske forfatter William Heinesen. I mytisk form udfoldes
fortællingen i Moder Syvstjerne som en kamp imellem
dødsrepræsentanter og livsrepræsentanter. Doktrinær
religiøsitet er i Heinesens univers en dødsrepræsentant,
fordi den er livsfjendsk og
snæversynet. Myten er en livsrepræsentant, fordi den forsøger at generobre det tabte. Da
Jakob mister sin mor, fyldes
han af paradislængsler, hvor
han forestiller sig sin mor som
himmelbrud i en smuk have i
himmerige, som er synlig på

Mindeord

BRØNDBY VVS ApS.

VELVÆRE
Tlf. 70 213 470
Nyt badeværelse
Naturgas
Modernisering
Forsikringsskader
Email: brondby-vs@mail.dk

Vasekær 6, Sengeløse.
2630 Taastrup.

Vore livsdages herlighed er
møje og slid. Med disse ord
fra Salmernes Bog tog præsten udgangspunkt i talen ved
Dagmar Pedersens begravelse. Og skønt ordene fortsætter
– thi hurtigt går det, vi flyver
af sted, havde Dagmar et langt
og herligt liv. Hun var den
ældste indfødte Sengeløser,
født og opvokset og boet her
hele sit liv. Den sidste, der har
gået i Den gamle Skole ved
Gadekæret. I sin ungdom ar-

himlens stjernebilleder. Men
den slags syndige tanker skal
den hårdhjertede, fanatisk
kristne, Trine med øjnene,
hurtigt få pillet ud af drengen.
Med syndefaldsfortællinger og
beretninger fra helvedes ormegård uddrives Jakobs mor fra
Paradis. Efter Trines død generobrer Jakob dog ved Ekkehardts hjælp sin mytiske bevidsthed, i hvilken hans døde
mor bliver genfortalt.
Vi skal også se filmen ”The
Kingdom of Heaven” med
Orlando Bloom, som spiller
den unge franskmand, Balian,
der i 1200-tallet – efter at have
mistet alt – drager ud i verden

som korsridder, genfinder sin
ære og får syndsforladelse på
en farefuld, men gudfrygtig
mission. Foran murene til
Guds stad, Jerusalem, ramler
Balians styrker imod en overvældende muslimsk modstand
i et hårdt slag.
Dette er en lille forsmag på,
hvad vi skal beskæftige os
med i litteraturkredsen. Hvis
du kunne tænke dig at være
med så tilmeld dig på tlf. 43
99 50 24 eller på mail
lras@km.dk
Der er ingen forudsætninger
for at være med. Alle interesserede er velkomne.
Merry Lisbeth Rasmussen

bejdede hun bl.a. på Dorphs
Tekstilfabrik i Taastrup, og
sammen med sin mand Helmuth skabte hun en lille landejendom nord for Sengeløse –
et kærligt hjem for deres fire
børn. Hun var husmoderen,
der havde ansvaret for mand,
børn og dyr. Hårdt arbejde
ude og inde, som landbokvindens vilkår nu var. Hun var
social og afholdt, var ivrig
gymnast og blev i 1984 æresmedlem af S.G.I.F. Hun elskede at komme ud, og da det
kneb til sidst, tog hendes søn

Svend hende hver dag med på
en runde i kørestol ad de samme veje, som hun efter sigende tidligere gjorde usikre på
sin knallert. At gå i kirke var
en naturlig del af hendes liv,
og i de sidste år deltog hun
gerne i andagterne på plejehjemmet. Få dage før hun
døde, kunne man iagttage
hende, skønt årligt talende,
ivrigt synge med på salmerne,
som hun kunne udenad. En
værdig afslutning på et langt
liv. Dagmar blev 94 år.
Kurt Søborg

