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Ak, hvor forandret

Læs inde i avisen om
Mandagsaftener

Hundeluftning på
Skolen
En ny Caroline ?

Saxofonkoncert

Billedet oven for er fra
lørdag den 7. september
2013. Hvis vi siger 7-9-13,
så er læserne klar over,
hvilken dag vi tænker på. I
dagens anledning havde
kommunens gartnerafdeling trimmet græskanterne
rundt om gadekæret og
beskåret de to gamle popler. De sidste spor efter det

Høstfest i kirken

gamle piletræ var tidligere
blevet slettet ved hjælp af
en rodfræser og noget rullegræs. Savner vi piletræet
eller virker det åbne rum
som en fornyelse og et
frisk pust? Det hele skete
ret hurtigt, og vi havde jo
dårlig tid til at vænne os til
tanken, før træet var væk.
Kommunen har jo meldt

Loppemarked

ud, at de i nærmeste fremtid vil plante et nyt træ i
stedet for det gamle. Så må
vi se hvordan det ser ud.
Inde i bladet bringer vi en
billedcollage af fældningen
af det gamle træ og en omtale af kommunens bryllups-event 7-9-13.

Olympiske leje

Vellykket fredagsbar

Læserbreve
Beretning fra skolen
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
18.–20. oktober
Deadline:
8. oktober
2013

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

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 præcis

2087 4344

Farvel til Johanne Riegels Nielsen
Hun var i flere år den ældste indbygger født i
Sengeløse

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

Af G. Lauridsen

Senioridræt

Jan Løwert, Bondehøjvej 1.

2970 7740

Volleyball:

Per Wiedekamm, Banestokken 5:

2064 3515

Festudvalg:

John Jørgensen, Kirkestien 12

4399 3140

Cafeteria:

Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57

4352 1091 / 4052 7091

Johanne Riegels Nielsen blev
født den 11.10.1919 og dødede kort før hun blev 94 år.
Hun boede næsten hele sit liv
i Sengeløse Sogn. Hun voksede op på Enghavegård og gik
i den gamle skole ved gadekæret til 7. klasse, hvorefter
hun kom i Taastrup Realskole. Efter realeksamen blev
hun uddannet til bankassistent.
I 1950 mødte hun Hans Nielsen, som havde overtaget
Mosegården på Tostholm, og
de blev gift. Johanne fortsatte
sit arbejde som bankassistent
i adskillige år, for hun holdt
af at arbejde med tal og den
regelmæssige indkomst var
velkommen. På Mosegården
førte hun desuden meget omhyggeligt både husholdningsregnskabet og skatteregnskabet og satte en ære i at svare
enhver sit.
I 2005 døde hendes mand,
hvorefter Johanne flyttede til
A/B Bondehøj, hvor hun
blandt beboerne var meget
vellidt. Johanne fortsatte hele
sit liv med at føre et meget
udførligt husholdningsregnskab, således at hun på kroner
og ører vidste, hvor meget
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hun havde brugt til det ene og
det andet.
For at holde hjernen varm
løste hun gerne opgaver, bl.a.
var hun glad for at løse sudoko-opgaver.
Når det drejede sig om hende
selv, var hun nærmest selvudslettende og ville bestemt
ikke ligge nogen til last, men
i sit møde med andre mennesker var hun interesseret,
givende og varm, hvilket
hendes familie og også omgangskredsen blandt beboerne fik at mærke.
Æret være hendes minde.

Stemningsbilleder fra loppemarkedet

Loppemarkedspokalen blev i år uddelt til: Charlotte Jørgensen

Lady Lunch 2013

I forbindelse med årets Loppemarked blev Olga Andersens
Ærespokal også kaldet Loppemarkedspokalen uddelt. Det
skete i forbindelse med auktionen om søndagen.
Dette års modtager af Loppemarkedspokalen er en af de få,
der af sig selv kom og spurgte
John, om der var noget at hjælpe med ved Loppemarkedet.
Begrundelsen for årets modtager er:
Hun fik startet tøjboden op
igen, efter at den var lukket
helt ned.
Hun har mange ideer og gør
noget ved det efterfølgende.
Er med i gruppen omkring
Sundhed og Livsstilssmessen.
Har de sidste par år været med
ved Aktionen.

Derfor blev årets modtager af
Loppemarkedspokalen 2013
Charlotte Jørgensen.
SGIFs Formand Jens Bertelsen
overrakte herefter den flotte
pokal til Charlotte, der i forvejen var på scenen klar til at
medvirke ved dette års auktion.

Traditionen tro var teltet fyldt med damer, lækker topløs servering og underholdningen var uforglemmelig. Vi vil gerne
sige en stor tak til alle dem, som hjalp os med at gennemføre
årets damefrokost, også tak til alle damerne, som endnu engang var med til at skabe et brag af en fest.
Vi glæder os til et festligt gensyn næste år.
Kærlig hilsen
Anne og Gitte

Ny fodterapeutklinik på Kirkestien
Flere og flere tillader sig den luksus at få ordnet fødder
hos en professionel, og mange var henne og besøge Jane
Dani Bygsø, som havde en lille stand på Wellnessafdelingen på loppemarkedet
v/G. Lauridsen
Jane Dani Bygsø er forholdsvis for nylig flyttet til
byen, idet hun tidligere
boede i Brøndby og senere
ude ved Katrinebjerg. Hun
har været fodterapeut i 9 år
og har været selvstændig
lige fra starten. Nu har hun
en klinik i Brøndbyvester
sammen med en kompagnon, hvor hun arbejder det
meste af tiden.
Det var ikke oprindeligt
meningen at lave klinik her i
Sengeløse, men da der var
mulighed for det, og da
familien har to børn på
henholdsvis 3 og 7 år,
opstod der snart et ønske om
at være mere hjemme. Det
var derfor nærliggende at
indrette klinik i forbindelse
med privatboligen på Kirkestien. Foreløbig holder
Jane kun åbent om torsdagen, men det er hendes håb,
at hun med tiden får kunder

Hundeluftning på skolens område.
Hele skolens område bliver
dagligt benyttet af 400 børn,
og rigtig mange voksne. Fodboldbanen bliver brugt hele
formiddagen til idrætsaktiviteter, og ligeså om eftermiddagen i hele SfO’ens åbningstid.
Vores legeplads er særligt
lavet til børnenes brug.

nok til en noget længere
åbningstid.
Alle, der har prøvet det, vil
synes om at få ordnet fødder,
uanset om der er problemer
eller ej. Man bestemmer selv
intervallet. Det er selvfølgelig en lille luksus, men er
man først begyndt, vil man
ikke undvære det. Det er en
personlig erfaring, og deres
udsendte kan kun sige: Prøv
det!

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

Vi er rigtig meget generet af
hundelorte på området. Børnene kommer konstant ind
med rigtig ulækre sko. Vi
henstiller til alle jer med
hund, at I selv fjerner hundens efterladenskaber, når I
bruger området til en gåtur
med hunden.
Der er sat skilte op om, at
hunde skal være i snor, så
respekter venligst vores område på Sengeløse skole og
hav altid jeres hund i snor.
Ifølge ny lov kan ejerne til
hunde, der ikke er i snor, blive politianmeldt.
Vi havde en rigtig ubehagelig
oplevelse på vores legeplads
lige inden sommerferien. En
af vores nye små elever i 0.

klasse blev angrebet af en løs
hund på legepladsen. Hun
kunne fortælle, at det var en
mellemstor hund, som gik
med en stor pige. Hun kom
styrtende ind i SFO’en, men
inden vi nåede ud, var den før
omtalte pige væk. Vi er meget rystede over, at nogen kan
være vidne til, at deres hund
bider et barn og så vende ryggen til.
Heldigvis skete der ikke noget alvorligt, men pigen er
naturligvis blevet meget utryg
ved hunde.
Er der nogen, der har set episoden eller hørt om det, må I
meget gerne henvende jer til
SFO'en.
SFO-leder
Ruth Annelise Nielsen

Sprogvildskab
Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.

Gør hunden eller gǿr den?
Min computer gør ellers altid hvad jeg
siger, og den er ret vild med alle mulige
mærkelige tegn på udenbysk (eller udenlandsk). Jeg ville såmænd bare skrive, at
hunden gǿr. Der er ingen problemer med
ó eller ố eller ṓ eller ö eller ô eller ò eller ọeller ṏ eller ồ eller ỡ eller ọ́eller …
men tror I at den sådan uden videre vil
skrive gǿ, som dog er perfekt dansk, når
man vil skelne mellem at hunden gør
noget den ikke må, eller bare gǿr, fordi
postbudet går forbi.

Olympiske Lege/Plejecentre på
Sengeløse Plejecenter.
Hvis du vil drømme, så drøm stort.

Drømmen om et OL for alle
kommunens plejecentre blev
takket være en kæmpe indsats
fra personale, frivillige, sponsorere og ikke mindst de ældre selv, til en realitet.
Torsdag d. 20. juni var dagen,
hvor alle kommunens plejecentre var samlet for at dyste
i 4 forskellige discipliner,
Kørestolsrace, Bowling, Petanque og Risposekast.
I godt og vel 4 måneder var
der blevet trænet intenst op til
De Olympiske Lege/
Plejecentre. Noget, som alle
inklusiv personale og frivillige hjælpere gik op i med liv
og sjæl.

Læserbrev

Kære Vagn Hansen
Tak for dit indlæg om det
kønne røde hus.
Men du gør dig skyldig i en
fæl gang hykleri.
Jeg har boet i Sengeløse i 37
år, og i al den tid har jeg,
hver gang jeg passerede dit
hus, undret mig over det
umådelige roderi/griseri på
din grund. Hvorfor al det affald fra halvhjertet udførte
ombygninger? Skrammel du
ikke har gidet rydde op eller
skaffet af vejen? Disse forhold har ikke bidraget til byens forskønnelse.
Derfor er det patetisk og
hyklerisk, at du tillader dig

at brokke dig over skolebørns henkastede affald, jamen det må de da heller ikke
- og fy!
Men det kunne jo tænkes, at
lille Brians tilskyndelse til at
din gæstfrie skrældespand
havde været lidt større, hvis
ikke store dele af matriklen i
forvejen havde lignet en losseplads.
Din mors eventuelle bestræbelser på at lære dig at holde
dine omgivelser pæne og
holde styr på dit affald har i
hvert fald slået grueligt fejl.
Med venlig hilsen
Doris Vinter

Det blev en fantastisk og meget varm dag. Op mod 30
grader og kun en svag vind.
En oplevelse, jeg aldrig vil
glemme, var da indmarchen
gik i gang. 70 deltager og
hjælpere, klædt i tøj med det
olympiske logo og med fanebære, skilte og bannere og
ikke mindst de største smil på
alles læber.

formanden for ældreudvalget
Conny Trøjborg, gik legene i
gang.
Efter en intens kamp i alle
discipliner, blev en vinder
kåret med medaljer og pokal.
Det blev Sengeløse Plejecenter, der løb med sejren foran
Plejecenteret Baldersbo, og
på en flot 3 plads blev det
Plejecenteret Henriksdal.
Efter lidt mad blev alle underholdt af nogle lokale talenter nemlig et ungdomsklubband ”The Heart of Music”.
Det var en flot afslutning på
et fantastisk arrangement.
En stor tak skal lyde fra alle
kommunens plejecentre til
alle de frivillige og vores
sponsorer.
På Vegne af Sengeløse Plejecenter.
Martin Møller Jacobsen
(Aktivitetsmedarbejder)
Jeanett Kramer
(Aktivitetsmedarbejder)
Susanne Svitzer
(So-Su hjælper)

Efter velkomsttale af Sengeløse Plejecenters leder Ulla
Dedenroth og åbningstale af

Sengeløse Plejecenter.

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

Mosedalens Massage

Formandens beretning - Der er ingen genvej til succes!
Udviklingen på Sengeløse Skole
har haft fart på siden den siddende skolebestyrelse tog fat.
Det kræver både høj faglighed
og trivsel at blive en attraktiv
skole. Dette er nu opnået gennem en vision, ideer og en fast
strategi, som er ført ud i livet
sammen men kompetente lærere
og en ledelse, der tager ansvaret
på sig. Vi har nu klare mål og er
enige om mål og værdier for alle. Dette har allerede nu efter 3
års stor indsats båret frugt, så
Sengeløse Skole nu ligger i toppen i HTK. Skolen er nu en profilskole med profilen:
”Sengeløse Skole og SFO et trygt
sted at være/lære med et bredt
internationalt udsyn”
Det har været en længere transformation med udskiftning i ledelse, lærerstab og sågar bestyrelse, men som formand for bestyrelsen vil jeg takke alle, som
har bidraget både i mod- og
medgangstider (husk på, at en
række politikere ønskede at nedlægge dele af skolen tilbage i
2009!). Der er ikke tvivl om, at
denne transformation langt fra er
færdig. Bestyrelsens vision om,
at være den bedste ”offentlige
(privat) skole” kræver stadig meget politisk bearbejdning, men
jeg er sikker på, at vi når i mål
som et ”skoleeksempel” på,
hvordan en mindre folkeskole
kan blive blandt Danmarks bedste, og som samtidig sætter en
ære i at holde sig inden for budgetterne. Gennem de sidste 2 år
har skolen oplevet en stor tilgang
af elever udefra, som ser skolen
som et attraktivt tilbud, således
at skolen i den skrevne stund nu

er på over 400 elever; en netto
tilgang på ca. 100 elever. Dette
betyder, at skolen desværre nu er
nødt til at afvise elever grundet
pladsmangel og høje klassekvotienter, men samtidigt er det lykkedes skolen at trække elever
tilbage fra de private skoler, da
skolen kan tilbyde en undervisning og et miljø, som er kendetegnet ved skolebestyrelsens vision, retning og mål, samt en
kompetent personalegruppe på
skolen og i SFO’en.
Diskussionen om flytningen af
Øtofteskolen til Sengeløse var
også et bump på vejen, hvilket
nødvendigvis fjernede fokus og
forsinkede implementeringen af
bestyrelsens strategi og visionsarbejde. Men med en benhård
opfølgning, adskillelse og informationsmøder er det faktisk lykkedes med succes at få synergi
ud af sammenlægningen uden
konsekvenser for de to elevgrupper. Dog er der stadig en række
tiltag i gang med byggeplanlægning og nye lokaler for at få
plads til alle elever. Men dette er
på tegnebrættet i HTK, og hele
opbygningen forventes færdig
medio april 2014.
IT i undervisningen er også en
del af den nye strategi, og endelig kan vi fortælle, at der er
iPads til alle elever fra 0-6 klasse
og ”Bring Your Own device” for
udskolingen (elever i udskolingen, som ikke har en bærbar får
naturligvis mulighed for at låne
en, så alle stilles ens). Mange
elever har glædet sig som vanvittige og syntes, at sommerferien
var ufattelig lang, og det er kun
med beklagelse, at skolen har set

Lavlund
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sig nødsaget til at udskyde udrulningen af iPads til efter efterårsferien. Grunden hertil har været
en usikkerhed omkring skolens
refusionsdel vedr. lockouten og
tildelingen af lærerressourcer.
Men på sidste skolebestyrelsesmøde blev det nu vedtaget, at de
sidste indkøb af interaktive tavler og printsystemer til eleverne
nu iværksættes, så alt kan være
klar efter efterårsferien. Det falder i tråd med den indsats, Sengeløse Skole lægger i forhold til
at sikre elevernes faglighed og
kompetencer i et spændende læringsrum.
Det vigtigste mål med at indføre
iPads er at øge motivationen,
samt give mulighed for et anderledes læringsrum og læringsstile,
da det giver rigtig mange gode
muligheder for differentieret undervisning for alle grupper af
elever, svage såvel som dygtige.
Det kan f.eks. være at få bekræftet forståelsen af en tekst og for
at lære udtalelsen af nye ord. Det
bliver med andre ord nemmere at
undervise på forskellige niveauer, fordi materialet er nemt, men
det allervigtigste er, at elverne
får mere indflydelse på, hvad de
skal arbejde med og hvordan.
Det ved vi jo godt, er en kæmpe
motivationsfaktor. Det giver
endvidere lærerne mulighed for
at ”koble” sig på eleverne på en

Læserbrev:
S, DF, SF og R bag overgreb på vores børn.
Folkeskolerne i Høje-Taastrup
kommune hører til i den dårligste tredjedel af landets folkeskoler. Der er et stort behov for at få
løftet dansk og matematik på alle
klassetrin. Med den nye folkeskolereform tager man skridtet i
den retning med øget timetal og
undervisning.
Med dagens meddelelser i pressen tager vi et skridt i den forkerte retning, når S, DF, SF og R
melder ud, at man vil rulle timereguleringen i folkeskolereformen tilbage med en lokalaftale
med lærerne i Høje-Taastrup
kommune. De radikales Michael
Blem Clausen vælger at kalde
folkeskolereformen for et overgreb på lærerne. Venstre vælger
at kalde dagens meddelelse for et
overgreb mod børnene i HøjeTaastrup kommune.
”Der er behov for at gøre tingene
anderledes, end vi gør i dag. Det
nytter ikke noget, at man holder

helt ny måde, så skolen og fritiden smelter mere sammen, og
skolen kommer i bedre øjenhøjde med eleverne og kan udfordre
dem på deres hjemmebane. Slutteligt er det værktøjet til, at vi
kan imødekomme skolens profil
om et bredere internationalt udsyn, da eleverne nu f.eks. kan
videochatte med venskabsskoler
i udlandet.
Så fremtidens folkeskole ligger
måske i Sengeløse - det vil de
nærmeste skoleår vise. Men skolen, dens elever, personale og
forældre er godt på vej.
Venligst
Formanden
Ebbe Benali Petersen
fast i en undervisningsmodel,
som hører fortiden til. Jeg kan
godt forstå, at lærerne er utilfredse med måden, man håndterede
lærerkonflikten på. Men derfra
og så til at foreslå, at man skal
rulle tingene tilbage lokalt, er et
misforstået hensyn til lærerne.
Og det hænger vel i bund og
grund sammen med, at tre af
spidserne i DF, R og SF er lærere og vel ikke ser sagen objektivt. Man ser simpelthen tingene
fra den gale side af. Det her drejer sig om eleverne, og det ansvar vi har for deres uddannelse.
I dag ligger karaktergennemsnittet under landsgennemsnittet, og
15 % af vores elever kan ikke
læse og stave. Og hvorfor Socialdemokraterne vælger at gå med
af denne sti, forstår jeg ikke.
Men jeg må jo tolke det som, at
en stemme på Socialdemokratiet
til november er det samme som
en stemme på en folkeskole uden
udvikling.”
Udtaler Venstres spidskandidat
i Høje-Taastrup,
Flemming Andersen

Kræftens bekæmpelse afholder
’støt brysterne’ kampagne
Lyserød lørdag på Taastrup Hovedgade den
5. oktober 2013
Af G. Lauridsen
Vi har talt med et bestyrelsesmedlem for lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i HøjeTaastrup. Hun hedder Elisabeth Abel og er her fra Sengeløse.
- Som sagt vil jeg gerne slå
et slag for vores kampagne
”støt brysterne” den 5. oktober på Hovedgaden i Taastrup. Vi kalder den for lyserød lørdag, hvor overskuddet
helt og aldeles går til kampen mod denne alvorlige
sygdom, der er den hyppigste kræftform hos kvinder,
fortæller Elisabeth.
- Kampagnen er landsdækkende og kører på den måde,
at vi opsætter indsamlingsbøtter i butikkerne på Taastrup Hovedgade i ugen forud. Om lørdagen har vi så en
stade på Axeltorv fra 10-14
med info-materiale, plus at
man kan købe kaffe og kage.
- Betegnelsen lyserød lørdag
betyder, at vi sammen med
det lokale erhvervsliv, frivillige og foreninger laver lyserøde aktiviteter. Vi forsøger
at få firmaerne til at lave
lyserøde aktiviteter, hvor
gade og butikker pyntes op.
- Lokalforeningen i HøjeTaastrup er naturligvis åben

Onsdag d. 25. september
2013 kl. 19.30.
Vi har planlagt at øve og opføre et lille
julestykke til årets juletræsfest i hallen i
november.

for alle interesserede, der vil
gøre en frivillig indsats. Ud
over indsamlinger driver vi
en café i Esbens Vænge
Træningscenter for kræftsyge og deres pårørende. Flere
af os frivillige har tilmeldt
os kurser i patientstøtte, så
vi er bedre rustede til at udføre dette meget vigtige arbejde.
Interesserede kan finde os på
Facebook under Kræftens
Bekæmpelses Lokalforening
i Høje-Taastrup, slutter Elisabeth Abel.

Vi holder normalt til i vores lokaler ved siden
Sengeløse Hallen, Spangåvej 9, 2630 Tåstrup,
men grundet ombygning efter en mindre
brand, mødes vi den første gang på
Kirkestien 19 A.
Vi glæder os til at se alle over 18 år, der har
lyst til at prøve kræfter med teaterverdenen
både på og bagved scenen.
Med venlig hilsen
Sengeløse Amatørscene

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

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

Sengeløse
Amatørscene
starter ny sæson:

TELEFAX 43 71 30 66

Udsigten over
gadekæret
helt forandret

Høstgudstjeneste og jazzfest i sognegården.
Søndag 15. september fejredes den årlige høstfest for alle.
Af. G. Lauridsen
Årets høstgudstjeneste fejredes traditionen tro i en kirke,
der var festligt pyntet med
neg og blomster. FDFerne
bar fanen ind efterfulgt af
børnene med kurve fyldt
med frugter og grønt. Koret

medvirkede og gav sangen
vinger, og præsten prædikede, og vi sang om naturens
gode gaver, som vi ganske
vist selv har produceret, men
ikke skulle tage for en selvfølge, men modtage i taknemmelighed.

Efter gudstjenesten gik så
godt som alle over i Sognegården. På grund af vejret
blev det besluttet at trække

Torsdag den 22. august 2013 blev stammen af hængepilen
skåret væk og gadekæret ligger dermed
helt åbent.

indenfor, selv om det blev
noget trangt, og det blev en
rigtig hyggelig eftermiddag.
Først blev der budt på frokost med grillpølser og frikadeller mv. til en billig penge.
Herefter spillede jazzbandet
”South Coast Stompers” op
med en gedigen gang New
Orleans musik, og flere måtte op af stolene og tage sig
en svingom ude på den sparsomme gulvplads.
Under kaffen var der underholdning af Sengeløse Kirkes Kor, der sang nogle af
vore smukke efterårssange.
Ind i mellem var der auktion
over de indleverede frugtkurve under kyndig ledelse af en
slagfærdig og munter auktionarius i skikkelse af organist

Torben H.S. Svendsen. Alt i
alt gav det et overskud på

ca.1.500 kroner, som fordeles mellem FDFerne og værestedet Café Paraplyen i
Taastrup.

Om onsdagen havde kommunens folk allerede fjernet
det meste. Med lift og motorsav blev grenene stump
for stump skåret af stammen og med det samme
med grabben læsset op på
ladet af lastbilen. Uden
noget videre brug af menneskelig muskelkraft forsvandt bid for bid af det
stadig flotte træ. De stykker, der faldt i gadekæret,
blev let fisket op med lastbilens grab. De kraftige
maskiner og hjælpemidlerne gjorde hurtigt arbejdet.
Det, der havde taget naturen
over 50 år at forme, forsvandt i løbet af nogle timer, og inden fyraften stod
der bare stammen tilbage.
Det var blot midlertidigt,
for straks næste dag blev
resten af stammen savet ned
og kørt bort. Tilbage var nu
blot at rodfræse stubben og
jævne jorden ud.
Senere er plænen yderligere
blevet repareret med rullegræs. Alle spor af vores
statelige piletræ er dermed
slettet, og hvis man ikke
ved det, så kan man i dag
ikke se, at der på dette sted
engang har stået et over 20
m højt træ og spejlet sig i
gadekæret.
Vi kan sukke lidt, men vi
ved samtidig, at sådan er
livets gang.

TROLLE-URE-GULD
Taastrup Hovedgade 81

43990220
trolle.ure.guld@mail.dk

Optakt til Mandagsaftener i Sengeløse
Bestyrelsen er ved
at være klar til den
kommende sæson
med en række
spændende
foredrag fordelt på 13
mandage hen over
vinteren, med opstart 4. november,
kl. 19.30 i Sognegården.
Bestyrelsen for mandagsaftener har fået et
par nye medlemmer.
En af dem er Jørgen
Rygaard, 68, som ud
over sin glæde ved at
høre et godt foredrag
også har mange andre
interesser. Vores fotograf fangede ham i linsen på Bondehøjvej,
hvor han kom gående i
rask trav med rygsæk
og den karakteristiske
hat på hovedet og den
uundværlige shagpibe
til røgtobak i hånden.
Han var såmænd bare
på vej hjem fra Sstationen, for bussen
var kørt!

Jørgens hat er noget særligt
for ham og den tiltrækker
øjeblikkelig opmærksomheden, for den er fyldt med
emblemer, nåle og andre
minder fra Jørgens mange
forskellige fodture. Hvis den
kunne tale, ville den kunne
fortælle om oplevelser i timevis, men i stedet giver vi
ordet til hattens ejermand
for de to er uadskillelige:
- Gennem min skoletid har
jeg fået en stor kærlighed til
sproget og til litteraturen,
hvilket jeg kan takke mine
gode lærere for. Jeg har altid
været glad for at høre en
god historie og er med tiden
blevet mere interesseret i at
få ny viden. Samtidig har
jeg gennem mine interesser
mødt mange nye mennesker,
som det har været en berigelse at lære at kende. Derfor ser jeg frem til vinterens
foredrag på Mandagsaftenerne.
- En anden af mine store interesser er bjergvandring.
Jeg startede ovre i Kaukasus, hvor jeg nu har været
fem gange, bl.a. har jeg været på et af de højeste punkter, der er mere end 5.000
meter højt. Det sidste sted
har været en trekking tur til
Kilimanjaro, Afrikas højeste
bjerg, i Tanzania. En spændende tur, hvor man vandrer

gennem 5 klimazoner og
langsomt vænner sig til højden. Vi ender faktisk oppe i
næsten 6.000 meters højde.
- Mit medlemskab af vandreklubben ’Fodslag’ betyder også meget for mig. Jeg
har været på flere 100 km
vandringer. Her peger Jørgen på stregerne på hatten,
der vidner om adskillige tue.
- Min hat skal for øvrigt
jævnligt repareres her foran,
for nede sydpå letter man jo
på hatten, når man hilser på
damerne, griner Jørgen og
peger på de to lapper foran
på hattepulden.
- I de kommende år vil jeg
koncentrere mig mere om
Skandinavien. Fx vil jeg
gerne besøge Kebnekaise i
Sverige og se, om der er
spor efter Niels Holgersen
og også til Galhøpiggen,
Norges højeste bjerg. Det
ser jeg meget frem til.
Det hører med til billedet af
Jørgen Rygaard, at han qua
sin fortid som sergent ved
Danske Livregiment også
interesserer sig levende for
historie, specielt dansk militærhistorie. Bl.a. har han
vandret i soldaternes fodspor fra træfninger i Jylland
i den Slesvigske krig. Som
et kuriosum kan vi endelig

fortælle, at han også deltager i DM i piberygning,
hvor det gælder om at holde
gang i 1 gram tobak så længe som muligt. Hans bedste
resultat her var på over to
timer, hvilket rakte til en
anden plads.
Foreløbig gælder det Mandagsaftenerne. Programmet
er lige ved at være klart, der
mangler kun de sidste aftaler, før det kan trykkes. Det
vil fra næste måned kunne
ses på www.sengeloese.dk,
ligesom der vil komme foromtaler i Sengeløse Nyt.
Det trykte program vil blive
uddelt til deltagerne på de
første foredragsaftener og så
længe lager haves.

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

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

Sengeløse Hallens

Vellykket og velbesøgt
fredagsbar

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

Fredag den 23. august afholdte Venstre i Høje-Taastrup Fredagsbar på Sengeløse Kro. De ca. 60 fremmødte benyttede lejligheden til at få en politisk snak med både de lokale kandidater
samt Venstres spidskandidat til regionen Martin Geertsen. Af
de lokale Sengeløse kandidater kunne man møde Frederik A
Hansen, Poul Bonderup, Ulla Bang Hansen og Ebbe Petersen.
Derudover var både spidskandidat Flemming Andersen og Lisbeth Kjærholt til stede. Der var en afslappet atmosfære, og det
var tydeligt, at både kandidater og de lokale Sengeløse borgere
hyggede sig og benyttede lejligheden til at få en snak om, hvad
der rørte sig lokalt.
Venstre gentager succesen med Fredagsbar fredag den 1. november, ligeledes på Sengeløse Kro.

SGIF’s Stavgangshold havde sommerafslutning i Ishøj havn

Der var 35 deltagere, som først gik en tur i det skønne Strandparks område i solskinsvejr.
Efterfølgende blev frokosten indtaget i restaurant Hummeren i
Ishøj Havn. Her var god stemning, priserne er rimelige, så det
var en rigtig hyggelig dag.
Vintersæsonen 2013/14 er startet, vi går om tirsdagen fra Sengeløse hallen kl. 9.30—11.30 fra september til april måned ud,
prisen er 125 kr.
Vi starter med en let opvarmning, hvorefter vi går i to– tre hold
rundt i Sengeløse og omegn. Ruterne er af forskellig længde, så
alle kan være med. Efter turene er der hygge med kaffe og tit
med kage
En gang om måneden tager vi på udflugt. Vi kører samlet i få
biler ud til nye omgivelser.
Nye deltagere er meget velkomne. Har du lyst at prøve så mød
op. Du kan leje stave, hvis du ikke selv ønsker at anskaffe dem.
Du er velkommen til at kontakte Bente på tlf. 2462 6335
Vi glæder os til at se dig
Bente, Åse, Else og Vibeke

Udviklingsprojekt mellem Sengeløses institutioner.
Børn lever, lærer og udvikler
sig i forskellige sociale fællesskaber
– familiens fællesskab, institutionens fællesskab,
institutionens børnefællesskaber
samt fællesskaber mellem
børnenes forskellige voksne
Børn lever deres liv sammen.
I 2013 har Sengeløses institutioner, dvs. Troldehuset, Åen,
SFO´en / skolen, Klubben og
Sengeløse børnehave og vuggestue arbejdet sammen om
et inklusions-projekt, som
skal skabe sammenhæng i
inklusionsarbejdet mellem
vuggestuen, børnehaverne,
SFO´en og klubben. Inklusion handler om, at alle børn –
uanset forudsætninger – får
oplevelsen af at være en del
af et fællesskab. Forløbet
strækker sig over 12 måneder
og er støttet af BUPL.
Vi har i Sengeløse igennem
flere år haft et tæt samarbejde
mellem vuggestuerne, børnehaverne, SFO/skole og fri-

tidsklub for at lette overgangene for det enkelte barn.
Med dette projekt ønsker vi
at udvikle vores inklusionsarbejde ved at arbejde mere bevidst med bl.a. at styrke det
sproglige arbejde med børnene og sikre børnenes muligheder for at danne relationer
og sikre inkluderende børnefællesskaber bedst muligt.
Vi skal med projektet skabe
det, at alle, der arbejder med
børn i vores institutioner,
tænker inkluderende i deres
pædagogiske praksis. Projektet ligger i god tråd med det
inklusionsarbejde, som HøjeTåstrup kommune har skabt
mulighed for med SPmodellen. En model vi alle,
der arbejder med børn fra 018 år, skal anvende.
I overensstemmelse med loven om pædagogiske læreplaner, der siger, at alle børn
skal have lige muligheder for
at være med i læreprocesser,
vil vi arbejde med områder,
der forbereder børnene bedst
muligt til de overgange, som

de oplever i deres liv fx via
dialogisk læsning, som er en
lille del af inklusionsarbejdet.
Dialogisk læsning er en omhyggeligt forberedt pædagogisk aktivitet og et godt redskab i det sproglige arbejde
med børnene.
Igennem forløbet er der aftalt
månedlige møder og 3-4 foredragsaftner med blandt andet

emnerne 'dialogisk læsning,
´inklusion ud fra forskellige
vinkler´ og ´anerkendende
kommunikation i børnehøjde´
for alle personaler i institutionerne. Her kan vi blive klogere på hinandens praksis og
snakke med hinanden om,
hvordan gør I hos jer, og
hvordan kan vi så bruge hinandens erfaringer i vores
egen hverdag.
For at få samlet opgaven har
vi fået en ekstern konsulent
tilknyttet projektet, og via
hjemmesiden INKLUSIONSNETVÆRKET.DK er der
opdateringer, hvor læringsguides også vil blive præsenteret.
Denne formidling kan bruges
af alle, der er blevet interesseret i projektet, og er til jer
forældre til brug for information, så alle - børn som voksne - bliver en del af den proces: At vi alle skal være en
del af fællesskabet lokalt.
Hele projektet vil munde ud i
udarbejdelse af en evalueringsrapport.
Institutionerne i Sengeløse.

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

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

43 99 69 36

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

Film- og litteraturkreds med temaet ”Dannelse”

20.søndag efter trinitatis
13. oktober kl. 10.00
Matthæusevangeliet kap.
22, 1-14
Søren Nolsøe Sørensen
Kirkebil og kaffe efter
gudstjenesten

Kan du li´ at læse og se film,
og kunne du tænke dig at
deltage i 9 aftener med indhold, hvor vi fra forskellige
perspektiver kredser om temaet ”dannelse” med fokus
på det enkelte menneske, og
med fokus på hvordan det
enkelte menneske indgår i
fællesskaber som samfund,
skole, familie. Så er her en
mulighed. Aftenerne forløber
med samtale og diskussion.
Der skal være plads til forskellige holdninger og opfattelser i respekt for den anden.
Aftenerne er delegeret ud på
4 forskellige personer, som
har forberedt aftenens tema,
som dernæst debatteres.
Filmaftenerne foregår i sognegården Landsbygaden 68,
og resten af aftenerne i præstens stuer Landsbygaden 70.
Der vil blive serveret et mindre traktement. De 8 aftener
koster 250 kr. pr. person,
som dækker traktementet.
Beløbet betales ved begyndelsen. Tilmelding sker til
sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen på tlf.: 43 99 50
24 eller på mailadresse:
LRAS@KM.DK Der er
plads til 14 deltagere.

er man et dannet menneske?
Hvem bestemmer, hvad dannelse er, og hvornår man er
et dannet menneske? Skal
man i det hele taget være et
dannet menneske? Dernæst
tager vi fat på Henrik Jensens
bog, der hedder Det faderløse samfund. Heri definerer
han det moderne menneske
som værende identisk med
det faderløse menneske, for
hvem autoriteterne og guderne er døde. Far er død, som
han siger. Det moderne menneske lyster mere, end det
lystrer, nyder mere end det
yder. I det moderne samfund
betragtes behovsopfyldelse
som mere normsættende end
pligtopfyldelse. ’Jeg’ er vigtigere end ’vi’, frigørelse er
bedre end fastholdelse, selverkendelse rigtigere end lærdom, oprør overtrumfer autoritet, terapi afløser syndsforladelse, Freud udvisker Emma Gad, mor erstatter far.
Der er ingen tvivl om forfatterens standpunkt. Er vi enige?

21. søndag efter trinitatis
20. oktober kl. 10.00
Johannesevangeliet kap. 4,
46-53
Merry Lisbeth Rasmussen

Tirsdag d. 22. oktober kl.
19.00 – 22.00: Vi åbner forløbet med en samtale om,
hvordan vi skal definere begrebet ”dannelse”. Hvornår

Ved Merry Lisbeth Rasmussen.

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
17.søndag efter trinitatis
22. september kl. 10.00
Lukasevangeliet kap. 14,111
Merry Lisbeth Rasmussen
18. søndag efter trinitatis
29. september kl. 10.00
Matthæusevangeliet kap.
22, 34-46
Merry Lisbeth Rasmussen
19.søndag efter trinitatis
6. oktober kl. 17.00
Spagettigudstjeneste
Merry Lisbeth Rasmussen

22.søndag efter trinitatis
27. oktober kl. 10.00
Matthæusevangeliet kap.
18, 21-35
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på tlf. 43 99 50
24

Gudstjeneste på
Sengeløse Plejehjem
Onsdag d. 23. oktober kl.
13.00

Andagt på Bostedet
Holme
Torsdag d. 26. september
kl. 13.30
Torsdag d. 24. oktober kl.
13.30

Ved Merry Lisbeth Rasmussen.

Tirsdag d. 26. november kl.
19.00 – 22.00: Vi fortsætter
med Det faderløse samfund.
Tirsdag d. 28. januar kl.
18.30 – 22.00: Vi skal se en
film, der hedder Min onkel
fra Amerika, som handler om

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

Afspændingsmassage og Zoneterapi
Helle Kolstrup
afspændingsmassør og zoneterapeut
laserbehandling tilbydes
Landsbygaden 64
Sengeløse, 2630 Taastrup
tlf. 43 99 95 38

reaktioner på stresssituationer, og lidt om at forstå menneskelige instinkter
og at forholde sig til dem. Vil
man tale dannelse, kommer
man ikke uden om at se på,
hvad menneskets natur indeholder. Hvis aggression er en
del af menneskets natur, må
man forholde sig til det, på
samme måde som man må
forholde sig til tyngdekraften, hvis man vil til månen,
som Ole Lyd siger. I filmen
møder vi Jean, Jenine og René, som er tre ganske almindelige mennesker, hvis livsforløb ofte sætter dem i konflikter, der udløser aggressiv
adfærd. Deres liv og opførsel

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
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
(Præstegårdens hovedbygning)

Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

sættes i relief gennem adfærdsforskeren Henri Laborit, hvis rotteforsøg vises parallelt med fortællingen. Instruktøren på filmen er Alain
Resnais. Ved Ole K. Rasmussen (Ole Lyd)
Tirsdag d. 25. februar kl.
19.00 – 22.00: Den 3. september 2013 skrev Per
Schultz Jørgensen, Psykolog
og professor i Socialpsykologi, en kronik i Politiken
med overskriften Karakterdannelse er det oversete skoleprojekt. Hvad er det vi
som samfund og forældre
ønsker at give videre til vores børn? Dannelse handler
ikke blot om at videregive
nogle færdigheder. Dybest
set handler det også om livsduelighed – om at være
klædt på socialt og kulturelt
til at takle livet.
Ved Hanne Bienert
Tirsdag d. 18. marts kl.
19.00 – 22.00: Den danske
filosof Søren Kierkegaard
har skrevet en bog med titlen
Kjerlighedens Gjerninger.
Her er fokus på det enkelte
menneske og på, hvad det
egentlig er, der danner et
menneske. Kierkegaard
fremhæver kærligheden,
men det kunne også være
begreber som Gud, ånd eller
lidenskab. I Kjerlighedens
Gjerninger handler det om,
at hvert enkelt menneske er
anlagt til at skulle blive sig
selv, og drivkraften i denne
proces er kærligheden.
Grundtanken er, at mennesket er skabt af Gud, men er
faldet ud af Guds hånd og nu
atter skal finde sig selv i forhold til Gud. Jeg skal med
andre ord finde ud af, hvem
Gud har anlagt mig til at være. Det er en kortformel for
Kierkegaards dannelsestanke, som jeg kan tilslutte mig,
skriver Kierkegaard forskeren Joakim Garff. Ved Merry
Lisbeth Rasmussen
Tirsdag d. 29. april kl.
19.00 til 22.00: Kjerlighedens Gjerninger fortsat.
Ved Merry Lisbeth Rasmussen

Tirsdag d. 13. maj kl. 19.00
– 22.00: Relateret til kultur

og til indirekte dannelse skal
vi denne aften se på fænomenet ”cuttere” eller selvskadende adfærd. I Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade angiver
man, at hver 10. unge i Danmark skulle have prøvet at
skade sig selv i et forsøg på
at skære smerten væk. Selvskadende adfærd har altid
eksisteret, i nogle kulturer er
det ritualiseret, i vores florerer det frit aktuelt. Det er en
udad reagerende adfærd, der
handler om, at personen ikke
kan udholde følelser, og måske tilmed har svært ved at
reflektere over egen tilstand.
Den personlige udvikling og
måske tilmed dannelse er sat
på stand by.
Ved psykiater Inger Merete
Terp

Tirsdag d. 3. juni kl. 18.30
– 22.00: Denne aften skal vi
se en iransk film, som er instrueret af Asghar Farhadi.
Filmen hedder Nader og Simin - en separation". Iran er
på mange måder et stærkt
konservativt land med religiøse værdier, som danner og
former den iranske befolkning. I filmen står Nader og
Simin overfor en skilsmisse,
men Naders Alzheimersramte far komplicerer processen. Alligevel ønsker Simin at rejse fra Iran og tage
datteren med sig, og selv om
Nader egentlig ønsker det
samme, vil han ikke lade sin
syge far i stikken. Som midlertidig løsning må han anskaffe en hjemmehjælp, og
snart udvikler det, der startede som et klassisk samlivsdrama, sig til et drama præget af det iranske samfund
og ikke mindst moralske dilemmaer.
Ved Merry Lisbeth Rasmussen

Tirsdag d. 17. juni kl.
18.00 – 22.00: Fællesspisning og afslutning med højtlæsning. Deltagerne medbringer et lille stykke til oplæsning, et stykke musik, et
filmklip eller andet med en
smule relation til emnet, som
nu eller igennem tiden har
betydet noget for egen dannelse eller mangel på samme.

Dansk Saxofonkvartet spiller Bach
og andet godt i Sengeløse kirke

Søndag den 29. september
kl. 15 åbner Sengeløse kirke
for sæsonens koncerter og
det gør vi med en nyere instrumentkonstellation, nemlig en saxofonkvartet. Saxofonen er nok mest kendt fra
jazzmusikken, men har i
godt over 100 år også haft
sin ikke ubetydelige plads i
den klassiske musikverden.
En saxofonkvartet består af
saxofoner i fire forskellige
størrelser, der kan sammenlignes med en vokalkvartets
sopran, alt, tenor og bas.
Dansk Saxofonkvartet er et
af de ypperste samt mest
rutinerede saxofonensembler
i landet. Kvartetten har nemlig, som de selv skriver, spillet sammen siden den dag i
1986 – hvor atomkraftværket
i Tjernobyl nedsmeltede.

Kvartetten er især kendt for
deres fortolkninger af Bachs
musik og ikke mindst cd
indspilningerne af samme.
Ved denne koncert vil de
bl.a. spille uddrag af Bach’s
Goldberg variationer, ligesom der vel være udpluk af
de over 150 originalværker
komponeret af bl.a. Fuzzy
direkte til ensemblet. Programmet sluttes af med festlige tangoer af både Kurt
Weill og den argentinske
tangomester Astor Piazzolla.
Der er god grund til at lægge
vejen forbi Sengeløse Kirke,
hvor der ganske bestemt vil
være dejlig musik og et afvekslende og spændende
program.

Sogneeftermiddag
Onsdag d. 25. september kl. 14.30 indleder Sengeløse Kirke
en ny sæson med sogneeftermiddage med indhold og hyggeligt samvær. Som sædvanlig mødes vi i sognegården til kaffe
og kage og synger en sang eller to fra højskolesangbogen.
Derefter går vi over i kirken og holder en lille andagt for at
markere en ny sæsons begyndelse. Dagens foredrag afholdes i
kirken med foredragsholder organist Torben H. S. Svendsen.
Under overskriften Musikalske vidunderbørn vil Torben fortælle og spille udvalgte musikstykker skrevet af musikhistoriens allerstørste vidunderbørn nemlig Wolfgang Amadeus Mozart og Felix Mendelsohn-Bartholdy. Alle er som altid velkomne, og kirkebilen kører.

Meddelelse
Sognepræsten skal på efteruddannelse og er ikke til stede i
sognet fra mandag d. 30. september til fredag d. 4. oktober og
igen fra fredag d. 11. til fredag d. 18. oktober. Alle dage inklusiv. I første periode kan sognepræst Finn Risum kontaktes
på tlf.: 43 45 15 47. I anden periode kan sognepræst Britta
Karen Raakjær Vind kontaktes på tlf.: 46 56 31 47. For navneændring, attester, dødsanmeldelser og lignende kan præstesekretær Sus la Cour kontaktes på tlf. 61 10 09 32.

Spagettigudstjeneste
Søndag d. 6. oktober kl. 17.00, åbner Sengeløse Kirke døren
for en spagettigudstjeneste for børnefamilier og andre barnlige sjæle. Vi mødes i kirken kl. 17.00 til gudstjeneste i børnehøjde. Her vil FDF´erne deltage og bære fanen ind, og børnekoret vil ledsage os med salmesang.
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og spiser
spagetti med kødsovs.

Alle er selvfølgelig velkomne. Af hensyn til indkøb beder vi
om tilmeldinger til spisning senest torsdag d. 3. oktober.
Tilmeldingen kan gives enten til kirkens kaffedame Ulla
Kanstrup på tlf.: 23 72 28 41 eller til sognepræst Merry
Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24. Måltidet koster 30 kr.
pr. voksen og 20 kr. pr. barn. Øl og vand koster 10 kr. Jeg
glæder mig til at se jer!
Merry Lisbeth Rasmussen

Syng og dans med din baby
Syng og dans med din baby
Lige nu kan du gå til babysalmesang i Sengeløse Kirke. Et nyt hold er begyndt i
august måned, og du kan
sagtens komme og være
med. Vi synger, danser og
lytter til musik sammen med
babyerne.
Formålet med babysalmesangen er at stimulere barnets umiddelbare glæde ved
musik og inspirere forældrene til den særlige kontakt,
som aktiv musikudøvelse
giver mulighed for. Formålet
er også at knytte glade og
varme oplevelser til salmerne og til kirkerummet for
både børn og voksne.

Musik og tekst formidles via
dans, bevægelse, gestik, leg
og sang i overensstemmelse
med barnets udvikling. Babysalmesang er for børn i
alderen 0-10 mdr.
Det foregår om onsdagen kl.
9.00 – 10.00 i Sengeløse
Kirke, og det er gratis at gå
til babysalmesang.

Korsang for voksne!
Hver torsdag kl. 19.30 - 22.00

Koret ved Sengeløse Kirke
har påbegyndt den nye sæson, og det skete torsdag den
29. august. Vi øver herefter
hver torsdag kl. 19.30-22.
Koret tæller p.t. 26 sangere
fordelt på 4 stemmer, men vi
vil gerne være flere. Der er
plads til hyggelige mennesker i alle stemmegrupper,
men ikke mindst herrer er
eftertragtede.
Koret synger 2-3 koncerter
pr. år. Herunder den traditionelle julekoncert i år den 8.
december samt sæsonafslutningskoncert i maj. Vi synger
alene og sammen med andre
og gerne med gode musikere
til at akkompagnere os. Vi
synger store og små værker,
ligesom vi berører flere stil-

arter. Der er ikke krav om
nodekendskab, og vi efterstræber heller ikke ’operastemmer’, men åbner dørene
for alle, som har lyst til at
synge, og som kan holde
egen stemme.
Humoristisk sans er ligeledes
en skattet kvalitet. Udover
koncertdelen deltager koret
også ved en række gudstjenester i kirken. Det er både, når
det skal være rigtig festligt,
og ved mere eftertænksomme
tjenester såsom Allehelgens
gudstjenester. Deltagelse i
koret er gratis.
Henvendelse vedr. koret til
korleder Torben H.S. Svendsen på mail:
torben.h.s.svendsen@gmail.com

7 - 9 - 13
Så kan man ikke få en bedre start, og nu der ingen undskyldning for at
glemme bryllupsdagen
Denne lørdag var der optaget
hele dagen på Brugsens parkeringsplads. For denne ene
dags skyld var bryllupssalen
på rådhuset nemlig flyttet til
gadekæret ved Sengeløse.
Otte brudepar fra hele kommunen havde valgt denne
særlige dato til at blive smedet i hymens lænker, dvs. at
blive gift. Hertil kommer et
ukendt antal bryllupper rundt
i Taastrups kirker, alene i
Sengeløse Kirke var der tre
bryllupper.
For at gøre det ekstra festligt

havde borgmester Michael
Ziegler arrangeret, at de otte
borgerlige vielser kunne foregå i et festtelt ved Sengeløse
gadekær. Dagen oprandt med
høj sol, og brudeparrene og
de mange gæster blev mødt
med vejende Dannebrog og
rød løber. Inde i teltet ventede en veloplagt borgmester
iført nypudset borgmesterkæde og med diskret stemningsmusik i baggrunden udført af
to dygtige unge musikere, der
sang og spillede tværfløjte og
el-klaver.

Måske en ny Caroline!

Rammerne kunne altså ikke
være bedre. Nu gik det slag i
slag. Otte gange i alt fyldtes
teltet af festklædte gæster,
brudeparret marcherede ind
til de kendte toner og fik læst
teksten og forlod det igen.
Der blev sagt ja og kysset og
skålet, og folk så rigtig glade
ud. Hvis man havde villet, så
kunne man denne dag være
til globryllup fra 10 – 16,
men det var nu kun arrangørerne, der holdt ud fra start til
slut.

Hvad mon den
skal bruges til?
Og hvem har sat den
op og hvorfor?

Spillerne og John Bielenberg, der arrangerede træningen
I august måned inviterede
SBTK til træning for
juniorer og 6 friske piger
mødte op. Nemlig Lise,
Alberte, Sofie, Amanda,
Isabella og Iben. Nogle af
pigerne havde spillet lidt før,
andre startede helt fra
bunden. Men alle gik frisk til
opgaven og var særdeles
begejstret for træningen.
Enkelte var endda parate til
at droppe alle andre
fritidsaktiviteter og kun

spille tennis, så måske får vi
en n y ”Caro lin e” i
Sengeløse.
Bestyrelsen i S.B.T.K har
allerede besluttet at gentage
succesen til næste år og
udvide med træning også
for seniorer. Det har for
øvrigt været en rigtig god
tennis sæson, da vejret som
bekendt har været rigtig
godt. Klubben er i år
kommet op på næsten 70
medlemmer.

Dette redskab er opstillet i
vejkanten over for benzintanken tæt på gadekæret og
Brugsen. Som man kan se af
billedet, er den lavet solidt af
rustfrit stål og forsynet med
to håndtag, og en tyk slangelignende tingest er fastgjort til
genstanden. Øjensynligt er
den boltet fast i undergrunden.
Alt ser altså ud til at være
udført med et bestemt formål
for øje, og den solide fastgørelse lader antyde, at det er
noget, der skal blive stående
der i vejkanten i længere tid.
Vi skal her efterlyse evt. ejermænd til denne ting, før den
måske bliver påkørt af en
uheldig vejfarende eller lignende.

I hvert fald bør den nok flyttes indendørs i vinterperioden, da den står i vejen for
snerydningen.
En nærliggende tanke er, at
den skal bruges af byens hunde, så de har et sted at lette
ben, fx i mangel af en lygtepæl. Men måske der ligger
helt andre tanker bag denne
instrumentlignende genstand.
Inden vi dog vil vove os ud i
gisninger og vilde konspirationsteorier, vil vi i første omgang spørge vore læsere:
Hvem kender noget til dette, og hvad skal den bruges
til?

