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Sankt Hansbål er aflyst

Læs i avisen om

Første gæst i
Fitnesscentret

Færøerne
en kulturperle
Sengeløse Kommunalforening må med beklagelse meddele, at dette års Sankt.
Hansbål er aflyst efter gældende corona-restriktioner. Vi har i dag d. 4. juni været i
kontakt med Sundhedsstyrelsen, som henviser til Kulturministeriet, men her har
man ingen klar udmelding om Sankt. Hansbål.
Vi beklager og håber, det kan lykkes til næste år.
Skulle restriktionerne ændre sig i positiv retning d. 12. juni, så vil vi melde ud på
Facebook Sengeløsesiden.
Med venlig hilsen
Per Hammel
Sengeløse Kommunalforening

SGIF’s Loppemarked i august er aflyst
grundet Corona
Festudvalget

Grand Slam
turnering

Månedens fugl

5a på færdselskursus
Nekrolog
Mogens Johansen
Og meget mere

Friske kandidater
Næste nummer
udkommer
6.–8. august

Deadline

gråanden

27. juli 2021

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Næstformand:
Amatørscene:

Mille Miertz,

2296 8999

Fodbold:
Idræt :

Mikkel Rune Nielsen
Formand Helle Breinholt

31313303
3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

Frandsens Cementstøberi ApS
Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse
hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik)
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

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

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

Køb god Thai-mad i food-trucken
Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil.

Sengeløse Nyt

Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
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Avisen udkommer 6 - 8 august 2021
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

Vore uddannede instruktører
har travlt, men der også plads
til dig
Sengeløse Fitness er åbnet i centret på Sengeløse Idrætsanlæg.

De første 50 har meldt sig, men der er plads til flere.
Flere har spurgt om, hvad det koster, og priserne er:
Ungdom mellem 13 og 16 år. ( kun sammen med et familiemedlem) kr. 300 pr. halvår. Ingen indskud.
Medlemmer af Sengeløse Badminton, Tennis og Fitness
Voksne fra 16 år til ? træning alle dage mellem 6.00 og 22.00 kr. 600 pr. halvår. Ingen indskud
Seniorer over 60 år. Træning alle dage mellem 8.00 og 12.00 kr. 300. pr halvår. Ingen indskud
Nye medlemmer i Sengeløse Badminton, Tennis og Fitness.
Voksne fra 16 år til ? træning alle dage mellem 6.00 og 22.00 kr. 700 pr. halvår. Indskud 200 kr.
Seniorer over 60 år træning alle dage mellem 8.00 og 12.00 kr. 400 pr. halvår. Indskud 200 kr.

Læs mere på vor hjemmeside www.sengelose.dk
Ønsker du at se lokaliteterne så kontakt Ole tlf.:40 19 52 87

Søndag 30. Maj blev det første af fire Grand Slam tennis turneringer afholdt i Sengeløse.
Finalen blev en tæt dyst
imellem Hasse og Christian,
og efter en række gode dyster, kunne Christian løfte
armene som vinder af den
første Grand Slam i Sengeløse.

Vejret var perfekt, og alle
fremmødte deltagere nød en
god lang turneringsdag med
grill, drikke og masser af
gode tennis kampe.
Turneringen bestod af to
grupper som spillede alle
mod alle. Herefter blev de
fire bedste sendt videre til
semifinalerne, og til sidste
lagde bane 1 grus til en
spændende finale.

Der var også er flot fremmøde af tilskuer og folk, som
kom forbi og hilste på i løbet
af dagen.
Vi startede med lodtrækning
til grupperne kl 10:00, og
finalen var færdigspillet ca kl
16:00

Dagens turnering, og turneringens første var sponsoreret af PLUS REN. Vi takker
for opbakningen og det gode
samarbejde.
Vinderne fik et flot gavekort,

og et lidt mindre gik til nr. 2.
Derudover træk vi lod om et
tredje gavekort blandt alle
deltagere.
Alle deltagere i første Grand
Slam får point efter placeringen i turneringen, og således
gør vi også i den kommende
tre turneringer. De fire med
flest point efter sidste turnering spiller et finalestævne

sidst på sæsonen.
Det er absolut ikke for sent at
deltage. Så skulle du have
lyst til at være med, så spilles
næste Grand Slam turnering
søndag d. 27 Juni, kl 10:00.
Der er plads til 12 deltagere.
Da vi fylder op med først til
mølle, kan det anbefales at
melde sig til allerede nu. Det
kan du gøre på mai til
rasmus@aluproff.dk
eller på SMS til 28198989

Mogens Johansen er død

Der er mange fodboldspillere i Sengeløse, som med
glæde, beundring og respekt vil huske Mogens Johansen.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

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

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

Mogens kom til Sengeløse i
midten af halvfjerserne som
spillende fodboldtræner, og i
løbet af en kort årrække
ændrede seniorfodbolden sig
totalt i Sengeløse.
Med Mogens som den primære drivkraft skabtes en
klubimage, som gjorde, at
klubben fik tilgang af flere
spillere udefra, heriblandt
særdeles gode fodboldspillere.
Klubben udviklede sig således fra at bestå af et middelmådigt serie 5 hold til ikke
mindre end 5 seniorhold
bestående af mere end 60
aktive spillere, en klubstørrelse, byen Sengeløse taget i
betragtning, nærmest var
ekstremt. Klubbens 1. Hold
rykkede på 4 år , på imponerende vis, op fra serie 5 til
serie 2.
Altsammen en udvikling,
som i allerhøjeste grad
skyldtes Mogens’s personlighed, lederskab, vindermentalitet og fodboldkunnen .
Mogens Johansen og Sengeløses fodboldafdeling forblev nærmest uadskillige,
således vendte Mogens tilbage til klubben som træner
flere gange og altid med den
samme seriøsitet og entusiasme, som bidrog til flere

oprykninger og gode resultater.
Især i sidste omgang fik han
det optimale ud af de unge
talentfulde spillere. Jeg husker tydeligt, første gang
Mogens mødte spillerne,
som primært bestod af unge
talentfulde spillere. For første gang kunne vi få spillerne til at være helt stille, og
Mogens havde ikke engang
sagt noget, De begyndte
ligeledes at række fingeren
op, når de ville spørge om
noget, fortæller den daværende formand, og fortsætter: Den udstråling og tro på
egne evner, som Mogens han
viste på det første møde,
forplantede sig til spillerne
med det samme. Ligesom i
slutningen af 70’erne fik
Mogens skabt nogle rammer,
hvor de unge mennesker
stortrivedes og medlemstallet steg betragteligt. Mogens førte i sin sidste periode
holdet fra serie 4 til serie 2.
Mogens
imponerende
trænerkarriere startede i
Sengeløse og sluttede i Sengeløse over 35 år senere.
På vegne af Sengeløse fodbold , siger vi derfor:
Tak for kampen
Ære være hans minde

Vi havde vundet en konkurrence, og vi vandt et færdselskursus på Sjællandsringen
cykelhjelm forhindrer
et æg i at smadre, hvis
det falder ned på jorden.
Uden cykelhjelm på,
smadrede ægget fuldstændig. På samme
måde beskytter hjelmen hovedet, hvis
man falder på cyklen.
Vi synes, at kurset var
virkelig fedt, og vi
lærte meget forskelligt.
I starten skulle vi
spænde vores cykelhjelme, så de ikke
kunne falde af, hvis
man styrtede.
Vi sad i en bil, der
blev kørt rundt på
hovedet og lærte, hvor
meget en sikkerhedssele hjælper.
Vi prøvede at sidde i
en stol, der kørte fem
kilometer i timen med
en sikkerhedssele på
og mærkede, hvor me-

get den holder en fast i
sædet.
Vi lærte om de blinde
vinkler i en lastbil og
prøvede at løbe rundt
uden for lastbilens sider, mens en af os sad i
førersædet og prøvede
at kigge i spejlet.

den, og der var meget
få, der ikke ville være
blevet kørt over af
lastbilen i en højresvingsulykke.
Vi prøvede også at
køre på nogle cykler,
hvor det var, som om
vi kørte på en glat
vej.

Vi prøvede også at
sætte kegler dér, hvor
vi ville holde på en
cykelsti i virkelighe-

Så skulle vi prøve forskellige øvelser på en
våd presenning med
cyklen. Vi lærte, at en

Det var sjovt, og hvis
vi fik chancen igen,
ville vi helt klart sige
ja tak.
Vi håber for alle andre
klasser, at de også
kommer til at prøve.
Skrevet af Oliver og
Asbjørn 5.A
Ledsagere på turen:
Lærer Monica Grønkjær
Jensen
og
skolesekretær RoseMaria Florents Larsen.

Vi er her stadig." Sådan siger de i Alternativet i Høje-Taastrup.

Udover at aktive medlemmer arbejder med i græsrodsmiljøet, så er de også
indstillet på at være med i
byrådet. De stiller med tre
kandidater. Spidskandidat
er, som ved sidste valg,
Ken Patrick Petersson, der
er formand for FOA i København. Så har forkvinden i Alternativet, Irina
Bjørnø fra Sengeløse, ladet sig overtale til at være
med. Endelig er Steffen
Koch, ligesom ved sidste
valg, med på listen. Han
arbejder til daglig som
underviser på FGU-skolen
i Slagelse.
”Vi vil selvfølgelig gøre,
hvad vi kan for at styrke
klimaet og den bynære
natur, som er vores mærkesag” , siger Irina sammen med andre. "Men vi
har et bredt program, hvor
vi vil arbejde for, at borgerne i langt højere grad
får mulighed for at komme med input til, hvad der
skal gøres noget ved. Borgergrupper på tværs af
generationer og etnicitet
skal kunne komme på banen med input. Der skal
gøres en bevidst og meget
mere aktiv indsats for at få
mennesker, der falder ud
af fællesskabet på grund
af restriktive regler og
forvaltning i jobcentrene,
ind i fællesskabet igen".

Alternativet har indgået et
valgforbund med S, SF og
Ø med det formål at undgå
stemmespild.
Lidt mere uddybet om de
enkelte kandidater:
Ken Patrick Petersson
(spidskandidat), som står
for mere tillid til borgernes saglighed og personalets faglighed, for retfærdig kommunalpolitisk kultur med større borgerinddragelse,
Irina Bjørnø. Hun er Sengeløseboer, som kæmper
for grøn omstilling, ren by
(du kender hende måske
fra affaldsindsamlingen i
Sengeløse og omegn) og
bæredygtig lokalpolitik,
for flere skovarealer i Høje Taastrup og bynært naturliv. Lige nu har hun
lavet forundersøgelse på
FB om omlægning af
grusgraven ved Sengeløse
til naturpark/reservat. Hun
har boet i Sengeløse siden
1992 og har været aktiv
underviser i Sengeløse
SGIF (mange kender
hende fra undervisning i
kinesisk gymnastik).
Steffen Koch står for
tværgående uddannelsespolitik som led i ny cirku-

Fra venstre til højre :
Ken Patrick Petersson, Irina Bjørnø, Steffen Koch.

lær økonomi og stærke
lokale fællesskaber.
Vores valgprogram.
Vi arbejder sammen om
en fokuseret indsats på
følgende lokalpolitiske
områder:
• Mere skov og flere naturområder - slut med at
inddrage grønne pletter
• Fokus på klima f.eks.
gennem grøn indkøbspolitik og mere genbrug
• Flere billige almene boliger
• Mindre bebyggelsesprocent ved nye byggerier
• Større indsats for at
mindske støjgener
• Bedre offentlig transport
• Nej til Ring 5
• Styrket indsats mod social dumping

• Bedre plads til omsorg,
leg og udvikling for børn i
dagtilbud
• Gode rammer for udfoldelse af undervisningens
indhold, elevernes medindflydelse og demokratisk
udvikling i folkeskolen
• Velfærd for ældre,
udviklingshæmmede og
andre, der har behov for
hjælp fra fællesskabet.
• Mere åbenhed og gennemsigtighed.

Irina Bjørnø siger, at Høje
-Taastrup og Sengeløse er
vort fælles hjem, og vi vil
derfor passe godt på fællesskabet i lokalsamfundet.

Anne-Kristine Holm &
Jesper Holm
arkitekt, bygningskonstruktør, valuar

Færøerne. En kultur- og naturperle i rigsfællesskabet.

Næsten midt mellem Island, Norge og Skotland ligger 18 øer spredt i en trekant. De er formet af lava fra
vulkanudbrud for millioner af år siden. Hav og storme og istider har gennem tiden eroderet dem, så de nu
fremstår med høje, lodrette sider mod vest og fladere arealer, der falder mod øst. Det er Færøerne.
Af Niels E. Larsen, Sengeløse.

Befolkningen
Syv af øerne er beboet af i
alt 52.920 mennesker. Det
er nogenlunde som indbyggertallet i Høje Taastrup
Kommune. Arealet udgør
1.393 km2, hvilket svarer til
Lolland og Falster. Befolkningen er efterkommere af
vikinger og keltere. Sproget
færøsk ligger tæt op ad
Skandinaviens sprog i Vikingetiden, men de taler
næste alle også dansk.
Historie og styre
Øerne kom under norsk
styre, og fra 1380 kom de
med Norge i rigsfællesskab
med Danmark, og der er de
blevet. I 1948 fik Færøerne
selvstyre. De er ikke med i
EU. Det lille samfund har
to fuldgyldige medlemmer
af Det Danske Folketing,
og Færøerne er også med i
Nordisk Råd. Deres parlament hedder Lagtinget
(Lovtinget), og det har

hjemsted i hovedstaden
Torshavn. Den ligger på
Strømøs østkyst og er med
sine ca. 22.000 indbyggere
langt den største by.
Økonomien på Færøerne
hviler godt og solidt på
deres store og moderne

havfiskeri og de nyudviklede havbrug af laksefisk. Alt
dette foregår effektivt og
professionelt. Alt organiseres og registreres af myndighederne, for færingerne
ved godt, at overfiskning
kan ødelægge fremtidens
økonomi for det lille folk i
det store hav. Fåreavl var
før det vigtigste erhverv,
men betyder ikke længere
så meget for økonomien.
Men det betyder meget for
øboernes kultur. Færingernes fangst af grindehvaler
er stærkt forkætret i den
vestlige verden. Men her
skal vi huske, at grindehvaler ikke er en truet art, og at
alt kødet bliver spist af
mennesker, da det for dem
er en delikatesse. Fangsten
er stærkt reguleret, og kødet
fordeles efter ældgamle
regler, så stort set alle i den
bygd, der er hjemsted for
en fangst, får en del af kødet.

Fuglefangst og ægsamling
på de talrige fuglefjelde er
en anden speciel færøsk
tradition. Modige, stærke
og adrætte yngre folk bliver
i kraftige reb sænket ned
langs kanten af de ofte flere
hundrede meter høje fuglefjelde. Her svinger de sig

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

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

frem og tilbage langs rederne, hvor de fanger fugle
eller samler æg. Andre fanger fugle oppe på kanten af
fuglefjeldet. De bruger en
netpose monteret på enden
af en lang stang. Under
dette farlige arbejde er de
fastgjort med en solid livline til fjeldet. Fugle og æg
deles mellem deltagerne og
ejerne af fjeldet. Alt bruges
som menneskeføde. Disse
aktiviteter med fiskeri,
grindefangst, fuglefangst og
ægsamling er ikke noget for
de ængstelige og sagtmodige.
Turismen er i vækst på
Færøerne, og den får meget
fine placeringer i kundernes
besvarelser i tilfredshedsanalyser. Der er virkeligt
også meget godt at se. Der
er så smukt og samtidig så
majestætisk. Lyset skifter
hele tiden, så skygger og
farver ændres i det uendelige. Når man i råt vejr ser
sammenstødet mellem Atlantens kæmpebølger og
fjeldet, er det et både fascinerende og frygtindgydende syn. Så har man plads
ved " ringside" til et af naturens store dramaer. Så
forstår man den gamle talemåde: "Kun en tåbe frygter

ikke havet!"
Transport til Færøerne
Man kan både flyve og
sejle til Færøerne. Flyrejsen
udgår fra Kastrup, og man
lander på Vågø, hvor øernes eneste internationale
lufthavn ligger. Den blev
anlagt af briterne under
deres besættelse af øerne
under 2. verdenskrig. Her
kan man leje bil eller tage
bussen til Torshavn. Man
kan finde logi næsten overalt på øerne, men det kan
altid betale sig at bestille i
forvejen. I højsæsonen er
det helt nødvendigt. Bed
and Breakfast og sommerhuse findes mange steder.
Torshavn er et godt sted at
leje sig ind. Sejlture til Færøerne begynder i Danmark
og går til Torshavn. Man
kan få sin bil med, og det
kan ofte betale sig i højsæsonen. Man kan også købe
sig ind på en charterrejse.
Dem ser man efterhånden
med en del gode tilbud, og
alt er planlagt, så det er let
at deltage.
Oplevelsesture
Man bør komme rundt til
flere øer. De centrale øer
med Strømø som udgangspunkt er lette at besøge i bil

Færøerne. En natur og kulturperle. (fortsat)
eller bus. De byder på mange dejlige oplevelser. Vandreture, fisketure, rideture
og cykelture kan man finde
mange steder. Landskaberne er betagende. Landbrug
med fåreavl findes overalt.
Færøske får ser anderledes
ud end de fleste hos os. De
er oftest flerfarvede, hvor
grå, hvide, brune og sorte
farver er mest udbredte. De
har horn og kan se drabelige ud. På enkelte gårde ser

livlig trafik ind og ud af
havnen. Store dele af øernes
eksport (latin for ’ud af
havnen’) og import (ind i
havnen) sker i Torshavn. En
gåtur ned gennem det ældste kvarter Reyn, der stammer fra middelalderen, er
altid spændende. Her er
gamle pakhuse og et marked. Det er holdt mest i sort
med hvide vinduesrammer.
Her findes også Færøernes
gamle magtcenter Tinganes,

Varde på vandrestien til Kirkeby : Foto Niels Larsen
man malkekvæg, mens
agerbrug med kornavl er
sjælden.
Torshavn er et must.
I størrelse svarer den til en
mindre dansk provinsby.
Alligevel mærker og ser
man, at denne minihovedstad har en puls og en selvbevidsthed, man ikke møder
i en lille provinsby her i
landet. Nu har Torshavn
udviklet en turistindustri,
der kan servicere gæsterne
på de fleste almindelige
niveauer. Priserne er skandinaviske, og valutaen er
dansk. Der er forretninger
af alle slags, og selv ret
kræsne og forkælede besøgende kan få mange ønsker
indfriet. Havnen er altid et
interessant sted. Der er en

hvor øernes ledere i vikingetiden mødtes for at træffe
beslutninger. Nutidens Lagting, ministerier, centraladministration og Danmarks
repræsentation ligger i det
kvarter.
12 km syd for hovedstaden ligger Kirkeby. Selvfølgelig kan man køre derned på kort tid, men der er
en vandresti til de barske.
Den går op over fjeldene,
og er hele vejen markeret
med oldgamle varder. Fra
det højeste punkt på turen
er udsigten så god, at man i
godt vejr kan se fem af naboøerne mod vest og syd. I
Kirkeby ligger ruinerne af
en aldrig færdiggjort katedral fra katolsk tid. Den er
interessant at se. Der er

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

også en lille typisk færøsk
bygd og en gammel kongsgård.
Fra Torshavn kan man også
let komme til Vestmanna,
hvor man kan komme på en
fantastisk
sightseeing-tur
langs et af verdens flotteste
fuglefjelde. Det er bestemt
en udflugt værd. Man kan
også besøge Nordens Hus i
Torshavn. Her kan man
læse og lære om øernes
historie og samarbejdet i
Nordisk Råd.
Nolsø for naturelskeren
Kun fem km øst for Torshavn ligger den ni km lange
og smalle Nolsø med 264
indbyggere. Den er rigtig
hyggelig. Øen danner en
naturlig mole, som beskytter hovedstaden mod uvejr
fra øst. Mange indbyggere
arbejder i Torshavn, så man
skal blot rejse mod myldretiden. Tag madpakke og
kaffe med og rejs over det
smalle stræde om morgenen. Vel ankommet kan
man gå rundt på øen og i
bygden. Der er mange
spændende fugle at se. I
bygden bor ornitologen
Jens Kjeld Jensen. Han er
spændende og viser gerne
sine mange udstoppede
fugle frem. Han laver det
meste selv og sælger gerne
ud af samlingen. Når man
har set, hvad man vil, tager
man færgen tilbage.
Mykines
En tur til den lille og fantastiske ø Mykines regnes
meget højt blandt de mange
tilbud. Fra Torshavn kører
man til Vågø, og derfra
sejler man ad en meget
oplevelsesrig rute frem til
Mykines. På turen sejler
man tæt forbi gigantiske og
besynderlige klippeformationer og store indgange til
endnu større huler og ovne.

På vej til Mykines.
Foto Niels Larsen.

På Mykines skal man gå op
til bygden og derfra op til
fyrtårnet, som er Færøernes
vestligste punkt. Det er en
barsk tur med en helt formidabel udsigt.
Rejseminder
På Færøerne kan man købe
uldtøj i for os uvante farver.
Fåre- og lammeskind i brune og sorte farver er også
gode. Smagsprøver fra det
lokale køkken kan også
vække gode minder.
Det er bedst at besøge Færøerne i sommerhalvåret.
De store oplevelser med det
store fugleliv er bedst i foråret og frem til august. Vejret kan være udfordrende,
men sådan er verden, hvis
der er noget specielt at se.
Færøerne er bestemt en
rejse værd.

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

Covid-19

Det gælder stadig:

Tekst og foto : Gert Lauridsen,

Vægt: 0,9 - 1,4 kg
Længde: 58 cm
Vingefang: 80-100 cm
Ynglealder: fra 1 år
Kuldstørrelse: 9 - 13 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 4 uger
Føringstid: 7 - 8 uger
Bestanden er stigende i DK.
Der udsættes ca. 400.000,
som er avlet til jagt.
En af beboerne ved gadekæret gjorde mig opmærksom
på andeparret, som havde
bygget rede under et træ i
haven. Det var foregået helt
ubemærket, og hvis det ikke
havde været for en hund, som
var på besøg og gav sig til at
gø voldsomt mod træet, så
havde de nok ikke opdaget
reden. Nu blev den rugende
andemor forskrækket og fløj
over i gadekæret til andrikken.. Nu håber alle, at hun
hen ad aften vender tilbage til
reden, og det så ender godt.

Hvis dramaet medfører, at
hunnen opgiver sin rede, så
er der alligevel håb om ællinger i kæret. Det sker nemlig
ofte, at hunnen bygger en ny
rede og lægger æg igen et
andet sted.
Rollefordeling
Hunnens camouflage-farver
gør, at hun alene tager sig af
udrugningen. Andrikken fortrækker til et andet sted,
mens hun ruger. Ællingerne
følger deres mor i den første
tid, men de kan fra starten

holde sig selv med føde, som
består af insekter og snegle.
Det er en af grundene til, at
gråanden klarer sig så godt.
Gråanden er ikke kræsen
Den hører ikke til dykænderne, men finder alligevel meget af sin
føde på lavt
vand med
halen i vejret.
Den
spiser små
vanddyr, men mest vandplanter og frø. Den kan også tager
sig en lækkerbisken i form af

frøer og fisk, og på land ser
man den spise frisk græs og
insekter og også spildte korn
fra stubmarkerne.

Moderne og veludstyret klinik
for alle mindre husdyr.
Vagtdyrlæge.
Mulighed for hjemmebesøg.
Aften– og lørdag formiddagskonsultation mulig efter aftale.

Forfølgelser af kristne
Af Merry Lisbeth Rasmussen

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
12. søndag efter trinitatis
13. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 14, 16-24
Præst fra Taastrup Nykirke
3. søndag efter trinitatis
20. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 15, 1-10
Merry Lisbeth Rasmussen
4. søndag efter trinitatis
27. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 6, 36-42
Merry Lisbeth Rasmussen
5. søndag efter trinitatis
4. juli kl. 10.00
Lukasevangeliet 5, 1-11
Præst fra Taastrup Nykirke
6.søndag efter trinitatis
11. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 5, 20-26
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
7. søndag efter trinitatis
18. juli kl. 10.00
Lukasevangeliet 19, 1-10
Merry Lisbeth Rasmussen
8.søndag efter trinitatis
25. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 7, 15-21
Merry Lisbeth Rasmussen
9. søndag efter trinitatis
1. august
Lukasevangeliet 16, 1-9
Thomas Laurberg Vedel
10. søndag efter trinitatis
8. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 19, 41-48
Søren Nolsøe
11. søndag efter trinitatis
15. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 18, 9-14
Anders Nielsen
Kirkebilen bestilles senest
dagen før kl. 12.00 hos sognepræsten på
Tlf.: 43 99 50 24

Den store tragedie
Vidste du, at kristne i verden
udgør den største gruppe af
forfulgte? Når det nu er tilfældet, hvordan kan det så
være, at vi ikke taler om det?
Medierne interesserer sig
ikke for det. Politikerne er
tavse, og det er folkekirkens
ledere også. Er det fordi, vi er
bange eller ligeglade? Vi vil
gerne tale om forfulgte homoseksuelle, og det er godt!
Vi vil også gerne tale om
truede dyrearter, og naturen
der lider under klimaforandringer. Og vi vil tale om
forfulgte muslimer, men vi
vil ikke tale om forfulgte
kristne, og det er intet mindre
end en tragedie. Det er helt
og aldeles ude af proportion
taget i betragtning, at verdens
største forfulgte gruppe af
mennesker er kristne, som
forfølges og chikaneres alene
på grund af deres tro. Flere
end 260 millioner kristne i
verden må leve med daglig
chikane, undertrykkelse og
svære forfølgelser. Problemet
er veldokumenteret i den ene
rapport efter den anden. Man
kan se fakta i Open Doors
årlige rapporter, af hvilke det
fremgår, at kristne – både
børn og voksne - bliver myrdet på grund af deres tro,
deres kirker bliver angrebet
og brændt ned, de bliver
fængslet uden retssag, de
bliver voldtaget og seksuelt
chikaneret, de bliver udsat for
voldelige overgreb, dødstrusler, deres huse og ejendomme
bliver angrebet fordi de er
kristne.
Folkemord
I en rapport bestilt af den
britiske
udenrigsminister
konkluderer man, at kristenforfølgelserne tangerer folkemord. I Mellemøsten og
Nordafrika er der kun 4%

kristne tilbage. I de palæstinensiske områder er der kun
1,5 % kristne tilbage. Og i
Irak er der nu under 120.000
kristne tilbage. I 2003 var der
1,5 million. Den britiske
udenrigsminister kritiserer de
vestlige regeringer herunder
hans egen regering for at være passive, hvad angår kristenforfølgelser. Konsekvensen af den politiske korrekthed og berøringsangst er, at
de forfulgte kristne, som samtidig tilhører nogle af verdens
fattige, overlades til deres
egen elendighed, imens vi ser
passivt til. Det gør vi ikke,
når folk bliver udsat for anden form for forfølgelse eller
sultkatastrofer og naturkatastrofer. Her lukker vi ikke
øjnene. Her gør vi noget for
at hjælpe.
Kristne i arabiske lande
Forskere anslår, at 75 % af
alle forfulgte på hele jordkloden er kristne. I rapporterne
kan man læse om, hvordan
det nærmest er umuligt at
være kristen i mange muslimske lande: Iran, Irak, SaudiArabien, Libyen, Pakistan,
Syrien, Sudan, Jordan, ja jeg
kunne blive ved, for listen er
lang. I Tyrkiet er det en almindelig tankegang, at man
kun er en sand tyrker, hvis
man er sunnimuslim. Man
kan ikke blive ansat i det offentlige, hvis man er kristen,
og mange kristne går stille
med døren om deres tro for at
undgå udstødelse. Den tyrkiske regering har i 2020 konverteret 2 historiske kirker til
moskeer - blandt andet den
fantastiske katedral Hagia
Sophia i Istanbul. Udenlandske kristne med arbejde i
Tyrkiet tvinges til at forlade
landet, eller de er blevet nægtet indrejse. I Egypten, hvor
kopterne, verdens ældste

kristne bor, står det ligeså
slemt til med angreb på kirker, bortførelser af kristne
etc. I Marokko risikerer man
at miste forældremyndigheden over sine børn, hvis man
konverterer fra islam til kristendom. I marokkansk straffelov står der, at ”det er kriminelt at rokke ved en muslims tro”. Lovgivningen udsætter som følge heraf mange
kristne for at blive forfulgt og
fængslet, hvis de fortæller om
deres tro. Advokater og talsmænd, der taler de kristnes
rettigheder, udsættes også for
voldsomme angreb.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
E-mail: lras@km.dk
Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Ellers efter aftale
Gravstedsvedligeholdelse
Graver Hans friis Christensen
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk
Sekretær for sognepræsten
Maria Ditlev Rosenvinge
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Formand for menighedsrådet Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
formand@sengeloesekirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge,
Sognegården,
Landsbygaden 68
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk
Tlf.nr.: 21 37 07 33
Organist Dmitri Egholm
Tlf.: 26 44 88 01
organist@sengeloesekirke.dk
Brug af lokalerne aftales med
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.
43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Bryd tavsheden!
Forfattere som Synne Garff
og Klaus Wivel har gennem
flere år rejst i områder, hvor
kristne bliver forfulgt og udsat for uhyrlig vold. Det er et
kæmpe problem, at der er
tradition for i Danmark at
fortie forfølgelserne. Vi er
sædvanligvis meget optaget
af at tale om menneskerettigheder, når de bliver overtrådt, men ikke når det handler om de kristnes menneskerettigheder, som er sat ud af
spil. Vi skal derfor blive ved
med at tale om problemet,
skrive om problemet, oplyse
fakta om problemet, og presse vores politikere til at forholde sig til problemet. Ingen
seriøs
kommunalpolitiker,
folketingspolitiker eller borger for den sags skyld kan

med denne viden tale om
menneskerettigheder, trosfrihed og forsamlingsfrihed
uden at tale om de 75 % af
alle verdens forfulgte, som er
kristne. Der er tale om menneskerettigheder, der bliver
overskredet og sat ud af kraft.
De danske politikere må gøre
noget for at hjælpe verdens
forfulgte kristne. Og vi, befolkningen, må begynde med
os selv ved at begynde at
interessere os for problemet
og give verdens allermest
forfulgte mennesker en stemme i vort demokrati, hvor vi
holder meget af at tale om,
hvor gode vi er til at værne
om menneskers ret til, at være det menneske vi er, med
den tro vi har eller ikke har
for den sags skyld.

Meddelelser
Sognepræsten holder ferie i ugerne 30-33 fra den 26. juli
– 22. august.
Skulle behovet for kontakt til en præst opstå, kan følgende præster kontaktes:
Uge 30, præsterne i Taastrup Nykirke 70 10 02 16
Uge 31, præsterne i Rønnevang 43 52 22 19
Uge 32-33, præsterne i Taastrup Nykirke 70 10 02 16
For attester, navneændring eller andet kontaktes præstesekretær Maria Ditlev Rosenvinge på e-mail
MDRA@KM.DK

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 11. august kl. 19.00 i sognegården. Menighedsrådsmøderne er offentlige. Man er derfor
velkommen til at komme og lytte.

Sengeløse Kirkes

holder sommerferie.

Vi ses til september. Vi ønsker
alle unge en rigtig god sommer.
OBS: Grillfesten d. 18. juni er desværre aflyst.
Kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

Bestil en gratis & uforpligtende vurdering af din bolig i Sengeløse - 100% SOLGT el. GRATIS

Solgt
Lignende søges
Hultoften 1A, Sengeløse

Skal vi også sælge din bolig?

Solgt
Lignende søges

Spjeldager 23, Sengeløse

Skal vi også sælge din bolig?
86x25 mm
Nybolig Skiffard & Simonsen

Taastrup Hovedgade 72 · 2630 Taastrup
2630@nybolig.dk · Tlf. 4371 4422

Vesterkøb 21 · 2640 Hedehusene
2640@nybolig.dk · Tlf. 4656 2555

Åbningstider: Mandag-torsdag: kl. 9.00 -UGENS
17.00 BOLIG
Se
mere side 46
Fredag : kl. 9.00 - 16.00 / Søndag: kl. 10.00 - 16.00

