
Sengeløse Nyt 
16. Årgang  Nummer 8                                                                                                                          Oktober 2012 

 
Læs inde i avisen om… 

 
Program for  

Mandagsaftenerne 

Halloween på 
Forten 

 
Malermadammerne 

 
Nyt om sengemanglen i 

Sengeløse ! ? 

Koncert i kirken 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

22-24 november-
Deadline: 

13. november 
2012 

Byens 1. hold i modvind 
Ny situation for de ellers så sejrsvante spillere 

Sengeløse  
Børnehaven i  

Hedeland! 

Turning Tables 
udgiver 

Debutalbum 

Landsmester-
skaber i 

 
 

Krocket for hold 

Efter oprykninger i de foregå-
ende sæsoner skal holdet nu 
vænne sig til, at modstander-
ne er blevet stærkere og bed-
re. De må nu indstille sig på, 
at de må kæmpe for hvert 
point, de kan skrabe sammen. 
Forud for kampen lørdag 
6/10 var situationen, at holdet 
havde tabt de sidste tre kam-
pe i rap. Mod Herstedøster 
viste holdet imidlertid, at de 
gamle takter stadig er til ste-
de, og at holdets problemer i 
serie 2 mest skyldes, at hol-
dene i denne række er så 
jævnbyrdige, at dagsformen 
ofte er afgørende for kampe-
nes udfald. Mod Herstedøster 

spillede holdet i 1. halvleg 
hurtigt og flydende. Herste-
døster kom foran to gange, 
men hver gang udlignede 
Sengeløse og holdet kom 
endda foran 3-2 inden pau-
sen. I anden halvleg fik Sen-
geløse dog flere ti-minutters 
udvisninger, og Herstedøster 
fik derfor scoret to gange til 
stillingen 3-4.  Til slut i kam-
pen lykkedes det imidlertid 
vores drenge at få udlignet til 
4-4, og de havde til sidst gode 
chancer for at afgøre kampen, 
der dog desværre endte uaf-
gjort.  
Det bliver spændende at følge 
holdet i de næste kampe og 

se, hvordan træner Mogens 
Johansen vil sætte holdet op 
til den uvante modstand. Det 
skal nu vise sig, om holdet 
har et ekstra gear, så de i 
hvert fald kan bide sig fast i 
serie 2. Vi kan fra bladets 
side kun opfordre fodboldin-
teresserede læsere at møde op 
i hvert fald til holdets hjem-
mekampe. Uanset udfaldet er 
det faktisk spændende og 
underholdende at følge kam-
pene fra sidelinjen.  
Sidste nyt: Udekampen mod 
Vallensbæk lørdag blev vun-
det af Sengeløse 4– 2, så nu 
ser situationen meget lysere 
ud.                                   glau 
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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: Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 
4030 5232    

Amatørscene: Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.       2374 7444 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                    4030 5232 
 

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

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 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil 
 Tirsdag den 6. november kl. 19.00 præcis. 

 

v/ Andreas Bolvig Legarth, Stærkendevej 242, 2640 Hedehusene 
tlf. 20 85 33 34     mail: info@altotalservice.dk      hjemmeside: www.altotalservice.dk 

RING  ELLER  MAIL  OG  FÅ  ET  UFORPLIGTENDE  TILBUD 

Klinik for fodterapeut 
  v/stats.aut fodterapeut 
  Jane Dani Bygsø 
  Kirkestien 5 
  Sengeløse 
  2630 Taastrup 
 

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

Ny klinik for fodterapeut i Sengeløse 
 

15. november åbner statsautoriseret fodterapeut Jane Dani 
Bygsø klinik på Kirkestien 5. 
Ring og bestil tid tlf. 2095 4329. 
Frem til 31 december 2012 gives der rabat på alle fodbe-
handlinger. 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

 

Du kan nå det endnu 
Vi har stadig tider, hvor du kan spille  

Badminton i Sengeløsehallen 
 

Henvendelse 
Ole Holm 40 19 52 87     Mail sbtk@mail.dk 



Sengeløse skole 
blandt de bedste til 
løsning af  
læsevanskeligheder 
 
I lokalpressen kunne man 
gennem sommeren læse om 
forældre, der ikke mente, at 
deres børn havde fået til-
strækkelig hjælp med at 
bryde læsekoden. Derfor er 
det en stor glæde at kunne 
konstatere, at Sengeløse 
Skole også på dette område 
ligger helt i top. For få år 
siden viste de nationale test, 
at eleverne på vores skole 
desværre præsterede helt i 
bund rent fagligt blandt 
kommunens folkeskoler. 
Det har Jens Arnt, der over-
tog ansvaret som skoleleder 
i august 2011, fået rettet op 
på. Når man evaluerer den 
generelle undervisning, så 
kan man nu konstatere, at 
Sengeløse Skole ligger i 
den bedste ende. 
 
Der er ingen tvivl om, at det 
er særdeles vigtigt, at børn 
med læsevanskeligheder 
bliver hjulpet. Alle elever 
på Sengeløse Skole bliver 
nu testet én gang årligt for 
at afdække eventuelle pro-
blemer med f.eks. ordblind-
hed. Er der behov for hjælp, 
har man en færdig og sam-
menhængende plan, der kan 
hjælpe eleven. 
 
Sengeløse Skole blev på 
sidste byrådsmøde fremhæ-
vet som en af de bedste i 
vores kommune, når det 
handler om at afdække ord-
blindhed. Det glædede mig 
naturligvis, og jeg vil derfor 
videregive en stor tak til 
skolen. 
 

John Bilenberg 
Byrådsmedlem C 

Alle børn var mødt ind, den 
dag turen gik til Hedeland. 
Alle børn var mødt op med 
deres rygsække, madpakker 
og drikkedunk. Der kom en 
stor bus og hentede os alle 
sammen. Alle børn havde 
virkelig glædet sig til denne 
tur. Da alle børn og voksne 
var kommet ind i bussen og 
spændt fast, vendte vi næsen 
mod Hedehusene. Der var en 
fin snak i bussen. Nogle af 
børnene havde svært ved at 
forstå, hvorfor bussen ikke 
skulle have andre mennesker 
med, så vi måtte forklare, at 
det var fordi bussen var ble-
vet bestilt specielt til os. 
Da vi kom frem til Hedeland 
sad, vi og ventede et øjeblik 
på, at toget skulle komme og 
køre os til legepladsen. To-
get kom, og alle børn var 
ellevilde med at komme med 
ombord på toget. Mens vi 
kørte derud af, mødte vi en 
lille flok køer, der stod og 
græssede sammen med nogle 
heste, og vi kom et smut ud 
forbi skibakken. Der var 
også en masse søer og blom-
ster. Der var et par stykker, 
som fik øje på en lille hare, 
som hoppede hen over tog-
skinnerne. 
Da vi kom frem til endestati-
onen, skulle vi på en lille 
gåtur hen til legepladsen. Det 
var en meget spændende 
legeplads, men vi var altså 
blevet meget sultne, så vi 
skulle lige have lidt mad 
inden vi kunne lege rigtigt. 
Da vi havde spist vores mad-
pakker, gik vi i gang med at 
lege, og efter lidt tid blev 
vores største børn taget med 
ud på en lille udflugt i Hede-
land. Der var en powertrack 
bane, som vi fik løbet lidt på, 

der var også en masse øvel-
ser, som vi skulle lave. De 
var lidt hårde, og nogle af de 
voksne var lidt for langsom-
me til at lave alle øvelserne. 
Vi kom hen på en anden 
legeplads, der var for lidt 
større børn, hvor der var et 
stort ”hamsterhjul”, som 
børnene kunne løbe rundt i. 
Nogle af dem var lidt vilde 
inde i hjulet, men vi fik alle 
en tur. 
Vi gik tilbage til de andre 
børn på den anden legeplads 
igen, og så var der ikke læn-
ge til, at vi skulle pakke sam-
men og gå hen mod bussen 
igen. Det var en lang tur 

tilbage til bussen, da mange 
af børnene var blevet lidt 
trætte. Mens vi sad og vente-
de på bussen blev der løbet 
lidt på græsset og leget. Der 
var også et par stykker, som 
bare sad og hang og slappede 
godt af. Da vi kom ind i bus-
sen, var der en del børn, som 
fik taget sig en lille lur på vej 
hjem til børnehaven. 
Vi vil sige en stor tak til Sen-
geløse Børnehaveforening 
som har sponsoreret denne 
tur for os. Uden jer kunne 
denne dejlige dag ikke lade 
sig gøre.  
 

Hilsen Sengeløse Børnehave 
og Vuggestue 

Børnene fik tur til Hedeland af 
Sengeløse Børnehaveforening 

 

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                  wildenradt@msn.com 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

Naturgas--Fjernvarme--Solenergi 
Aut. Vand--Gas--Sanitet 

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 



Torsdag den 8. november 2012 vil der være torsdags jazz 
med Hvid Labskovs på Sengeløse Kro. Vi slår dørene op 
17:30 og serverer middag fra klokken 18:00. Preben Nissen 
fra The Spirit of New Orleans og Ole Sterndorff vil under-
holde under middagen. 

Torsdag den 08.11 Jazzmania 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation tlf: 6910 4040 

fo@solarex-gruppen.dk 

De fleste kender krocket og 
har på et eller andet tids-
punkt spillet hjemme i haven 
- men krocket i DGI er en 
anden størrelse. 
Krocket er en aktivitet for 
alle aldersgrupper og aldre. 
Krocket drejer sig om socialt 
samvær og venskabelig kap-
pestrid. Slagteknik og taktik 
er de vigtigste elementer i 
spillet, når to hold mødes, og 
når det virkelig gælder. 
 
DGI Krocket afholdt Lands-
mesterskab for hold d. 22. – 
23. september 2012 på Vild-
bjerg Sports & Kulturcenter. 
Der var i alt 148 deltagere, 
som spillede i hold af 4 (2 
par). Der blev spillet i 8 ræk-
ker, og et hold fra Sengeløse 
havde kvalificeret sig til at 
spille i A1-rækken, som er 
den 3. bedste. 
Holdet bestod af Aase og 
Hugo Nielsen samt Tove 
Falk og Arvid Mærsk. 

 
Der skulle i alt afvikles 20 
kampe pr. hold, fordelt med 
10 til hvert af de to par. 
Da en kamp typisk varer 1 – 
1½ time, var det nødvendigt 
at spille over to dage - med 
10 kampe lørdag og 10 kam-
pe søndag. 
 
Lørdag aften er forbeholdt 
kammeratligt og festligt 
samvær, hvor der serveres 
middag. 
Et harmonikaorkester fra 
Herning leverede den musi-
kalske underholdning, og for 
dem, der havde lyst, var der 
mulighed for en svingom. 
Søndag sidst på eftermidda-
gen var alle kampe afviklet, 
og formanden for DGI 
Krocket, Willy Bay, kunne 
overrække præmier til vin-
derne af de 8 rækker. Holdet 
fra Sengeløse fik ikke præ-
mie, men opnåede en hæder-
fuld 4. plads i rækken. 

Landsmesterskab i 
krocket for Hold 

Tove Falk og Arvid Mærsk aftaler næste slag 
Foto: Peter Bjarnholt 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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

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 

 

Lørdag den 20. oktober kl. 16.00 
 

Sengeløse - Friheden 
 

Byens fodboldhold i serie 2.  
 

Salg af øl, vand og pølser 
 

Mød op og stødt holdet - De behøver det! 





Herringløse Dyreklinik 
inviterer til  

en aften om katten 
Tirsdag d. 23/10 kl. 19-21 
Adfærdsekspert Petrine Severin 
kommer og fortæller om kattens adfærd, hvordan man 
”læser” sin kat, hvad er normal og hvad er unormal adfærd 
og adfærdsændringer ved sygdom. 
Entre 50,- kr. 
Se på www.herringloesedyreklinik.dk for mere information. 
Tilmelding på 29790609 eller mail: 
herringloesedyreklinik@mail.dk 

  

Lavlund Lavlund   
Brolægning ApsBrolægning Aps  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

BrolæggermesterBrolæggermester  
Michael LavlundMichael Lavlund  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
Tåstrup Vænge 39Tåstrup Vænge 39  

2630 Tåstrup2630 Tåstrup  
cvr. nr. 30 08 29 23cvr. nr. 30 08 29 23  

Mob. tlf.  51 70 69 27Mob. tlf.  51 70 69 27  
mlh@lavlundmlh@lavlund--consulting.dkconsulting.dk  
www.lavlundwww.lavlund--consulting.dkconsulting.dk  

Lørdag den 13. oktober var de 
fire talentfulde medlemmer af 
bandet ’Turning Tables’ på 
besøg hos John på Sengeløse 
radio for at spille et par sange 
og snakke lidt om musikken. 
Det er historien om, hvordan 
fire meget forskellige drenge 
fra Sengeløse i 2008 fandt 
sammen i et band, hvor de i 
en fælles proces har fundet 
frem til deres eget udtryk. 
Bandet består af Anders Elle-
høj Nielsen (vokal, klokke-
spil), Henrik Wennermark 
(synthesizers), Lasse Lund 
Kyllesbech (guitar, mundhar-
monika) og Valdermar Meer-
sohn Stauning (trommer). 
Dette samarbejde har nu ført 
til, at Turning Tables den 27. 
oktober udgiver sit officielle 
debutalbum. Ifølge deres egen 
beskrivelse består albummet 
af 11 inderlige og medrivende 
sange, som er spækket med 
nyskabende instrumentering 
og fængende melodier.  
De er også alle med til at skri-
ve musikken og gør det også 
tit på hinandens instrumenter. 
Teksterne kredser om alt fra 
simple historier om vennerne, 
barndommen og den uopnåe-
lige kærlighed til mere kom-
plekse følelser af fremmed-

gjorthed og ønsket om ikke at 
passe ind. De benytter dertil 
instrumenter som fx mund-
harmonika, tamburin, klokke-
spil, fingerspilsguitar og kor-
arrangementer, og drives frem 
af en insisterende synth-bas 
og stortromme. Som de selv 
siger, ”eksisterer bandet i et 
ganske særligt lyd- og tekstu-
nivers, der på samme tid hen-
vender sig til dit bankende 
hjerte og dine dansende fød-
der ” 
Indspilningerne til albummet 
begyndte allerede for et år 
siden, dengang med et plade-
selskab i ryggen. Men de be-
sluttede hurtigt at vinke farvel 
til pladeselskabet for at kunne 
lave musikken præcis, som de 
bedst selv kan lide at høre 

den. Resultatet er inderlig 
indie-pop med et på samme 
tid overraskende og lytterven-
ligt udtryk, som er skrevet ud 
fra en dyb kærlighed til mu-
sikkens både skæve og stilre-
ne aspekter. 
Bandet har givet live-
koncerter på steder som Rust, 
Vega og Plænen i Tivoli og 
har da også allerede fået man-
ge tilhængere på Københavns 
musikscene, hvor de i dag 
holder til. 
Turning Tables kan til enhver 
tid findes, høres og kontaktes 
p å  f a c e b o o k . c o m /
turningtables.dk og albummet 
kan købes på alle større onli-
ne musiktjenester og til ban-
dets koncerter. 

Turning Tables  
Fire barndomsvenner fra Sengeløse udgiver deres første album  v/glau 



 

                                                                                                   
Gensyn igen med de festlige og farverige madammer 
 
Nu er det igen tid til, at Malermadammerne udstiller i Sogne-
gården. Gruppen af damer har haft en række udstillinger 
rundt om på Sjælland. Vi er en lille flok med fælles interesse 
for at male som oftest abstrakt og spændende farver. Vi giver 
tanker og hænder frit spil og inspirerer hinanden i en fælles 
og individuel udvikling, ligesom vi også gerne lader os inspi-
rer af kunstudstillinger. Vores borgerlige navne er Tove Bjørn 
Hansen, Lone Hartmann, Rebekka Nielsen, Helle Esbensen, 
Anne Overgaard, Lisbet Bolm, Birgitte Caspersen, Hanne 
Maymann og Connie Nielsen. De mange forskellige kunst-
værker kan ses fra søndag den 11. november 2012 til og med 
søndag den 25. november 2012 alle 3 søndage fra kl. 11-14. 
 

Connie Nielsen  
Malermadammerne   

 Sengeløse Hallens 

CAFETERIA 
- altid klar med 

 

Fast Food og forfriskninger 
- før kampen - 

- under kampen - 
- efter kampen - 

og når du bare kommer forbi 
 

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset 
 

Hallens Cafeteria drives af frivillige 
 

Brug Hallens Cafeteria 
- så støtter du 

Sporten i Sengeløse 
 

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

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 

Læs i næste nummer om: 
 

Ballonflyvning - et nyt firma i Sengeløse 







5. nov. 2012: Højskoleforstan-
der Lillian Hjorth-Westh,  
Bornholms Højskole 
Holger Drachman og  
Skagen 

På Skagens Museum er rum-
met for aktuelle udstillinger i 
øjeblikket beriget med histori-
en om Marie Krøyers liv og 
skæbne – som er emnet for 
Bille August nye film med 
undertitlen:  

Længslen, lidenskaben, løg-
nen. 
Men rummet domineres som 
sædvanligt på endevæggen af 
P.S. Krøyers kæmpemaleri 
(hans sidste) fra 1906 af: 
Sankthansaften på Skagen 
Sønderstrand. Krøyer var psy-
kisk ustabil og en provokatør, 
og han har da også på billedet 
fundet plads til den aldrende 
Drachmann med sin 20 år 
yngre (tredje) kone. Og stor 
var forargelsen. Men hvem var 
egentlig denne mand, Drach-
mann, og hvordan var hans 
relation til kunstnermiljøet i 
Skagen? 
Vi skal høre om digteren og 
maleren Holger Drachmann, 
og af erfaring kan vi dårligt 
forestille os en bedre formidler 

end Lillian Hjorth-Westh, der 
har beæret os med mange 
spændende foredrag i årenes 
løb. 
12. nov. 2012: 
Museumsinspektør  
Leif Plith Lauritsen  –  
Træk gennem mesterman-
dens historie 
I starten af den europæiske 
middelalder fandtes der ikke 
nogen former for lovgivning, 
der gav en øvrighed ret til 
dømme og straffe offentligt. 
Således var konsekvensen af 
et mord ofte et mod mord. Det 
vil sige, at en fra den dræbtes 
familie ville drage ud for at 
dræbe enten drabsmanden 
eller en i dennes familie, hvor-
efter dennes familie ville føle 
sig forpligtet til hævne dette 

mord. Således startede mange 
blodfejder. Først med indførel-
sen af Karl den Stores lov fra 

ca. 800 blev en øvrighedsper-
son sat ind som bøddel og 
dermed ophørte blodfejderne – 
næsten.  

Bestyrelsen for Mandagsafte-
ner har netop lagt sidste hånd 
på programmet for den kom-
mende sæson. På billedet ses 
Poul Erik Sørensen, Finn 
Larsen, Mona Holmberg og 
Ruth Nielsen, som sammen 
med fotografen Gert Laurid-
sen står for programlægnin-
gen. Alle bestyrelsesmed-
lemmer kommer med ønsker 
og forslag til foredragsholde-
re, idet vi bestræber os på at 
være så brede som muligt i 
emnevalget. De må gerne 
omfatte egnshistorie, natur 
og miljø, litteratur og maler-
kunst og almene samfunds-
spørgsmål, ligesom vi også 
prøver at være lidt aktuelle.  
 
Det er altid lidt af et pusle-
spil at få placeret 14 fore-
dragsholdere hver mandag 
aften fra november til febru-
ar. Derfor er det dobbelt 
skønt, når kabalen går op, og 

vi kan gå i gang med at skri-
ve programmet.  
 
Når vi nu ser programmet 
igennem, drøfter vi altid, om 
det så vil falde i tilhørernes 
smag, for det er ikke nemt at 
gøre alle tilpas hver gang. Vi 
kan glæde os over, at mange 
tegner sig for hele sæsonen, 
fordi de synes, at det er 
spændende at møde levende 
mennesker, der har noget på 
hjerte. Som en tilhører en-
gang sagde til mig: ”Jeg 
kommer hver gang, for jeg 
synes, at jeg altid får noget 
med hjem, uanset hvad det 
handler om.” Sådan er vi så 
forskellige, og derfor er det 
også muligt at tegne sig for 
alle foredrag på en gang eller 
vælge at betale pr. foredrag. 
 
Programmet er fremlagt i 
Sengeløse Daglig Brugs, på 
biblioteker og i Sognegården. 

Endvidere vil der her i Sen-
geløse Nyt som en appetit-
vækker hver måned være en 
udførlig omtale af periodens 
foredrag. 
 
Til orientering for nye læsere 
kan vi fortælle, at ”Mandags-
aftener” er en selvstændig 
forening, der arrangerer fore-
dragsaftener. Kirken har ven-
ligst stillet Sognegården til 

rådighed hver mandag aften 
kl. 19.30 – 22.00 i perioden 
november - februar til i alt 14 
foredrag, idet der er pause 
omkring jul og nytår.   
Kontingentet er stadig for 
alle 14 foredrag kr. 450,00, 
det vil sige godt 30 kr. pr. 
gang. Enkeltforedrag koster 
kr. 50,00.   

-glau 
 

Mandagsaftenerne starter igen  
Det nye program for sæson 2012-2013 er udkommet 

Program for mandagsaftener 

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 



Mestermanden eller bødlens 
erhverv var skabt. I aftenens 
foredrag vil museumsinspek-
tør Leif Plith Lauritsen berette 
om bødlen gennem næsten 
1100 år og fortælle om bød-
lens optur og nedtur i samfun-
det. 
Det vil være en spændende, 
blodig og uhyggelig fortæl-
ling, men også krydret med 
både gys og grin. 
19. nov.: Gymnasielærer Ni-
els Larsen, Sengeløse – 

 Jeg var lærer for tigermød-
renes enebørn på en elite-
skole i Kina. 
”Livets sære veje førte mig i 
efteråret 2011 til Kina som 

udvekslingslærer. For egen 
regning fik jeg lov til at tage 
min kone med. Min opgave 
var at undervise i historie, 
samfundsfag og engelsk fra 7. 
klasse til 3. G på en eliteskole 
med ca. 11.500 elever. Vi 
blev indkvarteret i en 1½ -
værelses tjenestelejlighed på 
50 m2. Det var bestemt ikke 
uproblematisk, for der var fx 
ingen varme og ingen madras-
ser. Der var fem årgange for-
delt på 40 spor og med 70 
elever i klasserne. Undervis-
ningslokalerne var på 40 m2. .  
Disciplinen var nådesløs og 
skræmmende. Alt var topsty-
ret af ledelsen med lærerne 
som ansvarlige. 
Ud over at fortælle om sine 
indtryk og mange oplevelser 
under opholdet, vil Niels Lar-
sen vise en fotomontage fra 
turen.  

Så er det oktober og dermed tid til at gøre klar til Halloween 
med hygge og lys i flotte græskarhoveder. 

Søndag den 28. oktober kl. 15 til 17  
vil der være fælles udskæring af græskar 

 ved Laugshuset. 
Kom og vær med til at skære flotte uhyggelige ansigter.  

I medbringer selv græskar til eget brug. 
Husk også snittekniv ☺ 

Når vi har sat lys i de færdige græskarhoveder,  
vil der være hygge i huset,  

hvor Bylauget byder pa kaffe/te/saftevand og kage. 
Vi glæder os til at se jer. 

Hilsen Bylauget 
Ved evt. spørgsmål:  
Kontakt Anette Berrig, tlf. 43 99 08 48 

Græskarhygge ved Laugshuset 
på Forten i Vridsløsemagle 

· Vi udfører alt indenfor bl.a. :  
     Tagkonstruktioner 
· Udnyttelse af 1.sale 
· Træterrasser 
· Vinduesudskiftninger 
· Døre 
· Gulve 
· Lofter 
· Kontakt Morten Andersen 
· Tlf.: 51 92 81 65 
· www.tomren.dk 



 

Vi skrev til professor Bent 
Jørgensen, KU, Humanistisk 
Fakultet, afd. for navneforsk-
ning, og bad om den nærme-
re begrundelse for valget af 
tolkning af vores bynavn 
Sengeløse. I sit svar henviser 
han til den udførlige behand-
ling af navnet i serien Dan-
marks Stednavne, som han 
selv redigerer, nærmere be-
tegnet bd. 19, udg. 1988 og 
skriver endvidere: ”Det 
fremgår her, at der er gode 
og tungtvejende sproglige 
grunde til at foretrække de 
tolkninger, som De ikke er så 
tilfreds med, men det er der 
så desværre ikke noget at 
gøre ved. Stednavnetolkning 
må respektere den sproglige 
formudvikling og de mulig-
heder, det tillader, afprøvet i 
forhold til hvad man i øvrigt 
ved om sprogets ordforråd 
og sprogets lydforhold til 
forskellige tider.” 
Bent Jørgensen lader således 
ingen tvivl tilbage om, at her 
har den højeste fagkundskab 
talt, og det kan der pt. ikke 
rokkes ved. Det skal imidler-
tid ikke afholde os fra at 
studere hans baggrundsmate-
riale nøjere. Hvori består det, 
og hvilke oplysninger lægger 
han til grund for sin konklu-
sion?  
Det tilsendte artikelblad om 
Sengeløse er et langt mere 
omfattende materiale end 
den mere populære udgave 
fra stednavneordbogen, som 
vi tidligere har bragt. Det 
indeholder et sammendrag af 
den viden, stednavneinstitut-
tet har samlet om forekom-
ster af stednavnet Sengeløse, 
stavemåder samt de forskel-
lige overvejelser og tolknin-

ger forskere gennem tiden er 
kommet frem til. Stoffet er 
så omfattende, at vi afstår fra 
at bringe det her, men inte-
resserede kan få det tilsendt 
ved at sende en e-mail til 
bladet. Navnet Sengeløse er 
fundet i mange former, men 
alle i meget yngre udgaver 
end selve ordet. Man regner 
med at dannelsen af ord på –
løse er gået af brug inden 
vikingetiden, og de forekom-
ster, man har af ordet i skrift-
lig form, er fra middelalde-
ren og frem. Vi ved altså 
ikke med bestemthed, hvor-
dan ordet har været udtalt 
oprindeligt. Adskillige af 
forekomsterne er gengivelser 
af håndskrift med gotiske 
(krøllede) bogstaver, hvilket 
tydeligt har givet problemer 
ved overførslen til tryk med 
brug af latinske bogstaver. 
Eksempler på skrivemåder: 
Siængeløse, Syongnelofae, 
Sengiløs, Syengeløsæ, Sæn-
gæløsæ, Sengeløsze, Senghe-
løsse, Sengeløeβe, Sengeløse 
m.m.fl. Med udgangspunkt i 
de kendte forekomster af 
skrivemåder er skiftende 

sprogforskere gennem tiden 
fremkommet med hver deres 
udlægning af ordet. Grund-
læggende har de fulgt de to 
hovedlinjer udgående fra 
tolkningen enten som Senge-
løse eller Sengeløs. I artiklen 
gennemgår Bent Jørgensen 
nogle af de tidligere forske-
res udlægninger, for til sidst 
at afvise disse som værende 
fonetisk ikke mulige. I stedet 
påpeger han, at man får en 
lydhistorisk tilfredsstillende 
forklaring, hvis man antager, 
at forleddet er afledt af det 
gammeldanske ord ”siang” 
for seng + efterleddet –løs, 
som betegnelse for en man-
gelsituation, således at nav-
net som et smæde- eller 
skæmtenavn betyder ”stedet, 
hvor de mangler senge”. 
Hertil støtter han sig på tidli-
gere forskere bl.a. Lundahl 
1956 og Jørgensen 1981, 
som begge nævner denne 
tolkningsmulighed. I øvrigt 
støtter han sig på, at formen 
Sengiløs er den ældste fore-
komst af ordet Sengeløse, 
der er lokalt forankret, og 
han fremdrager et par andre 

byer, hvor man kan tolke 
bynavnets efterled som –løs. 
Sidst i artiklen nævner han 
en anden forekomst af sted-
navnet, nemlig i Sængeløse 
Agre i Viskinge sogn, Skip-
pinge herred, som nævnes 
hos Pontoppidan og anføres 
af Lundahl som eksempel på 
brug af navnet med spotten-
de karakter, idet han mener 
det henviser til et ”fangevog-
terhus”, som har ligget der.  
 
Forklaringen på tolkningen 
er i mine øjne noget letkøbt. 
Og det forekommer mig sta-
dig mærkværdigt, at man kan 
leve med to forskellige tolk-
ninger, hvor den ene må si-
ges at være undtagelsen fra 
reglen. Lige så mærkværdigt 
er det, at man fra sproglig 
side helt fortier Johannes 
Steenstrups forskning. Til 
betydningen af et bynavn 
hører foruden den sproglige 
synsvinkel også både den 
geografiske og historiske 
synsvinkel, mener jeg. Mit 
referat yder imidlertid ikke 
Bent Jørgensens artikel fuld 
retfærdighed, idet jeg ikke 
har alt med. Nogle ting kræ-
ver en nærmere forklaring af 
en fagmand. 
Vi har derfor overtalt 
MANDAGSAFTENERNE 
til at invitere stednavnefor-
sker lektor Peder Gammel-
toft fra KU til at komme 
mandag den 3. december 
kl. 19.30 i Sognegården. 
Han vil her give os et ind-
blik i stednavneforsknin-
gens metode, og han vil 
desuden give et oplæg til en 
drøftelse af rimeligheden i 
den nuværende tolkning af 
navnet på vores by.  

Sengeløse – stedet hvor de mangler senge (3) 
Svar fra Professor Bent Jørgensen, KU, om den videnskabelige baggrund  

Resumé : 
I de to foregående artikler så vi med undren på den dob-
belte tolkning af stednavne med efterleddet  – løse: 
Den generelle tolkning er, at sådanne stednavne består 
af to navneord, hvor efterleddet –løse betyder ’lysning’. 
Dog findes der undtagelser herfor, bl.a. Senge-løse, der 
består af et navneord ’senge’ og et tillægsord ”løs”, dvs. 
”et spottenavn antagelig givet af naboer med betydnin-
gen stedet, hvor de mangler senge.”  
Dette fænomen med to forskellige betydninger satte vi 
et stort spørgsmålstegn ved, og støttede os til professor 
Johannes Steenstrups tolkning i hans store gennemgang 
fra1908 af de danske stednavne ikke bare sprogligt som 
hos Bent Jørgensen, men også geografisk og historisk.  

 i/s arkitekt-tegnestuen 
 v/ Jesper Holm            43 99 69 36 
 Landsbygaden 58 
 2630 Taastrup 
 
 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

20.s.e.trin. 
21. oktober kl. 11.30 
Matt 21,28-44 
(Søren I. N. Sørensen) 
 
21.s.e.trin. 
28. oktober kl. 10.00 
Luk 13,1-9 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
Alle Helgens dag 
4. november kl. 17.00 
Matt 5,13-16 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebilen kører. 
Aftensmad efter 
gudstjenesten 
 
23.s.e.trin. 
11. november kl. 10.00 
Mark, 12,38-44 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
24.s.e.trin. 
18.november kl. 10.00 
Joh 5,17-29 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
Sidste s. i kirkeåret 
25. november kl. 10.00 
Matt 11, 25-30 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på  
tlf. 43 99 50 24 
 
Andagt på Bostedet 
Holme 
Torsdag d. 25. oktober  
kl. 13.30 
Torsdag d. 22. november  
kl. 13.30 
 
Gudstjeneste på 
Plejehjemmet 
Onsdag d. 24. oktober  
kl. 13.00 
Onsdag d. 28. november  
kl. 13.00 
 

Kirke & Sogn  
Alle inviteres hermed til 
mindegudstjeneste Alle Hel-
gens dag, søndag d. 4. no-
vember kl. 17.00 i Sengeløse 
Kirke. På denne dag i året vil 
vi mindes de døde ved at 
afholde en smuk og stem-
ningsfuld gudstjeneste, i 
hvilken navnene på dem, der 
er døde indenfor det sidste 
år, vil blive oplæst. Minde-
gudstjenesten er for alle: De 
som har mistet inden for det 
sidste år, de som har mistet 
for flere år siden, den som 
sørger, savner og længes 
efter den døde, og enhver 
som blot har lyst til at være 
til stede ved en lysfuld aften 
gudstjeneste. 
 
Kirken er det eneste rum i 
vort samfund, hvor det er 
naturligt og legitimt at 
komme med de følelser, som 
nu en gang hører til det at 
være menneske, og til det at 
elske og miste den, man 
elsker; sorgen, glæden og 
smerten, taknemmeligheden, 
længslen og ulykkeligheden. 

I kirken bliver hele 
menneskets historie fortalt, 
både tragedien, som vælter 
mennesket omkuld og 
efterlader det i sorgens 
tomrum, men også lykken, 
glæden og taknemmelig-
heden over alt det, de døde 
har betydet for os, da de 
endnu var i live. Efter 
gudstjenesten går vi ud på 
kirkegården og tænder lys på 
gravstederne. Lysene kan 
købes i våbenhuset for 10 kr. 
pr. stk. Til sidst går vi over i 
sognegården og får lidt at 

spise og drikke. Maden 
koster 30 kr. Kirkebilen 
kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 

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) 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Kontortid kl. 12.00 – 13.00 
43 71 07 01 
 
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 ons-
dag. 
Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
  
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Alle Helgens dag 

Onsdag d. 31. oktober kl. 
14.30. Sognemedhjælper 
Trine Knutzen vil denne 
eftermiddag fortælle om 
Skønvirke – at virke for det 
skønne. Skønvirketiden i 
Danmark forløb fra 1809-
1920. Skønvirke kan opleves 
som et isoleret dansk fæno-
men, men i virkeligheden 
var det en hel bevægelse. 
Den udgik fra England med 
Arts and Crafts bevægelsen 
og spredte sig til hele Euro-
pa. I Tyskland kendes den 
som Jugendstil og i Frankrig 
som Art Nouveau. Denne 
eftermiddag skal deltagerne 

høre om baggrunden og for-
målet med bevægelsen, og vi 
skal se billeder af den skøn-
ne kunst fra tiden. 
 
Alle er velkomne og kirkebi-
len kører. 
 

Sogneeftermiddag 



 

Har du lyst til at være med i 
et åbent fællesskab, som har 
det til fælles, at vi elsker at 
se film og læse bøger? Så har 
du nu muligheden for at til-
melde dig en ny sæson af 6 
aftener med indhold. Temaet 
for aftenerne er sammenstød. 
Sammenstød i menneskers 
måde at tænke og tro forskel-
ligt, hvad angår politik, reli-
gion, kultur, normer etc. 
Som udgangspunkt tilmelder 
man sig alle aftener, som 
finder sted i præsteboligen. 
Første aften Midtervej 16. 
Resten af aftenerne Landsby-
gaden 70. Egenbetaling ud-
gør 25 kr. pr. aften for trakte-
mentet. Tilmelding sker på 
tlf. 43 99 50 24 eller på e-
mail: LRAS@KM.DK se-
nest 9. november. 
Aftenerne forløber som be-
skrevet: 
 
2012 
Tirsdag d. 20. november kl. 
19.00 – 22.00: Vi skal læse 
en artikel af Carsten Jensen 
Varselsskuddet på Utøya, 
som blev bragt i Politiken 
søndag d. 24. juni i forbin-
delse med Breiviks mord på 
69 mennesker. I artiklen si-
ger Carsten Jensen: Et sam-
fund, der dømmer Breivik til 
sindssygehospitalet, handler 
ud fra en misforstået huma-
nisme. 
2013 
Tirsdag d. 29. januar kl. 
18.30- 22.00: Filmen Om 
Guder og mænd er en prisbe-
lønnet film instrueret af Xa-
vier Beauvois. På et kloster i 
Algeriet lever syv franske 
munke i fordragelighed med 
landsbyens fattige muslimer, 
som de bl.a. hjælper med 
lægebistand. I 1996 bliver 
der imidlertid ballade, da 

ekstremistiske terrorister 
beordrer alle udlændinge og 
ikke- muslimer ud af landet. 
Munkene må nu overveje, 
om de skal flygte og dermed 
forråde deres kald – eller 
blive på klosteret og gå den 
visse død i møde. Filmen 
handler om mandsmod, når 
sammenstød finder sted i 
menneskers liv. 
                                 
Tirsdag d. 26. februar kl. 
19.00 – 22.00: Kim Leine 
har skrevet en anmelderrost 
bog der hedder Profeterne i 
Evighedsfjorden. Den unge 
norsk-danske præst Morten 
Falck rejser i 1787 til Suk-
kertoppen i Grønland for at 
missionere. Mange voldsom-
me oplevelser venter ham, 
og efterhånden bliver han i 
tvivl om både sig selv og 
hele situationen. Trøstesløs-
hed, kulde, druk og rådden-
skab er desværre primært 
det, der møder Morten Falck, 
da han ankommer til Grøn-
land, og snart bliver hans 
egen idealisme og drøm om 
forandring da også ned-
brudt. Mødet mellem den 
”nye” og den "gamle" verden 
er interessant læsning. De 
vrangforestillinger, datidens 

danskere havde om Grøn-
lænderne, som de beskriver 
som ”de vilde”, leder uvil-
kårligt ens tanker hen på den 
opfattelse, som de hvide 
mennesker havde om slaver-
ne, tanker som ”mon de kan 
tænke, vilddyrene?” Og ”de 
ser jo alle sammen ens ud!”. 
Omvendt siger grønlænder-
ne. Find bogens pris via 
Bogpriser.dk ”Naluara” til 
danskerne og fortæller, at det 
betyder ”Det ved jeg ikke”. 
Men måske betyder det fak-
tisk ”Rend mig i røven”…? 

Tirsdag d. 12. marts kl. 
18.30 – 22.00 skal vi se fil-
men Harold and Maud, som 
er en perle og en livsbekræf-
tende kærlighedsfilm. Den 
unge overklassedreng Harold 
har meget svært ved at finde 
sig til rette mellem snobbede 
mennesker og skejer ud gen-
nem at fingere selvmord, der 
ikke længere imponerer hans 
mor. Harold fordriver tiden 
med at gå til fremmede men-
neskers begravelser. Han er 
fascineret af disse ceremoni-
er og køber også en gammel 

ligvogn til privat brug. En 
dag møder han den 79-årige 
Maude, der viser sig at have 
samme sære interesse, men 
er anderledes udadvendt og 
energisk. De to finder nu 
sammen og fascineres af 
hinanden. Filmen er en sort 
komedie, som bestemt ikke 
var lige ønsket af alle, da den 
blev lavet. Det tabubelagte 
emne: Kærlighed mellem 
ung og gammel, faldt ikke i 
god jord. 
 
Tirsdag d. 30. april kl. 
19.00 – 22.00: Søren Ulrik 
Thomsen siges at være dansk 
lyriks betydeligste digter. 
Han debuterede med digt-
samlingen City Slang i 1981, 
som nåede ud til et stort pub-
likum, da Lars Hug satte 
musik til nogle af digtene. 
Digtsamlingen kredser om 
menneskets fremmedgørelse 
i byens rum. I de senere digt-
samlinger er Thomsen blevet 
optaget af de menneskelige 
grundvilkår som døden og 
ensomheden, skabelse og 
tilintetgørelse. Vi skal læse 
Thomsens digte højt, høre 
lidt af Lars Hugs CD og se 
klip fra Jørgen Leths portræt-
film af Søren Ulrik Thom-
sen, som allerede er en klas-
siker. I filmen læser Thom-
sen digte op, giver et indblik 
i skriveprocessen og fortæl-
ler om nogle afgørende begi-
venheder i sit liv, bl.a. om 
barndommens hus på Stevns, 
om morbror Børge i Kon-
gens Have, om hvordan han 
fandt frem til sin måde at 
læse op på, og om generob-
ringen af patos og skønhed. 
 
Tirsdag d. 14. maj kl. 18.30 
– 22.00: Fællesspisning, 
oplæsning og evaluering. 

Litteratur og filmkreds: Sammenstød  

 

Koncert søndag den 11. november kl. 15  
 

Flygelindvielseskoncert nr. 2 
 

Denne koncert er med fløjtetrioen ( fløjte, cello, klaver) –’Kielland Friends’, som tæller mu-
sikerne: Katrine Kielland-Brandt, fløjte – Ulrikke Høst Madsen, cello og Jørgen Ellegård 
Frederiksen, klaver. På programmet ved denne koncert står værker af: Bach, Poulenc, 
Haydn, Loeillet samt Moszkowski. Der spilles dels i trio-konstellation, men det er også lyk-
kedes os at overtale Jørgen til at vise os, hvad flyglet kan. Dette sker gennem ikke mindre 
end 3 værker for solo klaver, og det ene af dem bliver et rigtigt virtuosnummer. Der er som 
altid gratis adgang. 



På det årlige syn af kirke, præste-
bolig og sognegård beslutter vi at 
påbegynde en opsparing til instal-
lering af gasopvarmning i disse 3 
bygninger. Vi var tidligere blevet 
pålagt en energitest, som med 
klar tydelighed viste, at det gamle 
system med olie og el-
opvarmning bestemt ikke var 
energivenligt. Nye energivenlige 
fyr er installeret.  
I maj måned doneredes 30 nad-
verbægre og en hvid dug til an-
vendelse ved gudstjenester på 
Sengeløse Plejecenter.  
I december protokolleres det, at 
der er kommet nye overenskom-
ster, som er ret omfattende, og 
der skal indføres et nyt regnskabs 
system. Det var en stor mund-
fuld! Nye overenskomster, nyt 
regnskabssystem - som om det 
ikke skulle være nok; men nej, al 
officiel post skal nu være elektro-
nisk. It-skrivebordet sættes i 
gang.  
Året 2010 Gudstjenesteformen er 
til debat. Disse diskussioner 
munder bl.a. ud i en beslutning 
om at indføre lægmandslæsning 
1. søndag i måneden, hvor der 
bydes på kirkekaffe.  
Disse diskussioner i menigheds-
rådet skal/ kan være med til at 
støtte op om både kirke og sog-
nets præst og er med til at afgøre, 
hvordan vi gerne vil være kirke i 
Sengeløse.  
I efteråret 2010 arrangerede sog-
nepræsten en sognerejse til Obe-
rammergau, hvor vi skulle over-
være passionsspillet, som kun 
kan opleves hvert 10. år. Det blev 
en uforglemmelig oplevelse.  
I rådet hygger vi os også med 
projekter som fx forsatsruder i 
tårnrummet, vinduesåbnere, tør-
reskab, skohylde, ny industriop-
vaskemaskine, nyt lydanlæg i 
kirken og flismaskine til graver-
ne.  
Begyndelsen af 2011 bliver ret så 
festlig, da biskop Lise-Lotte Re-
bel gerne vil komme til højmesse 
i Sengeløse Kirke og efterfølgen-
de spise frokost med os.  
Ved høstgudstjenesten senere på 
året tages den nye alterdug, som 
er fremstillet af Margit Jørgen-
sen, i anvendelse.  
I foråret er der provstesyn, og her 

kommer det helt klart til udtryk, 
at der må og skal ske noget med 
præsteboligen. Menighedsrådet 
gør sig mange overvejelser. Boli-
gen er renoveringsmoden, og 
kontorfaciliteterne er ganske 
enkelt for små, og hvad med 
økonomien. Vi debatterer med 
hinanden, med provstiudvalg, 
undersøger forskellige mulighe-
der. I 2012 falder menighedsrå-
dets valg på arkitekt Jesper 
Holms forslag med en renovering 
af den eksisterende bolig med en 
tilbygning, som rummer alle de 
officielle rum. Arbejdet bliver 
udbudt i licitation. Genhusning af 
sognepræsten falder på plads. 
Der er afholdt rejsegilde, hvor 
hovedentreprenøren kunne med-
dele, at tidsfristen overholdes, og 
fra arkitekten lyder det: Økono-
mien holder.  
I marts måned 2011 raser stor-
men over Danmark og over Sen-
geløse Kirkegård. Det er en 
storm, som får betydning for 
kirkegården. Mange af de gamle 
randtræer er væltet. Det giver 
meget lys, og det giver luft - og 
luft til tanker og nye idéer.  
Hvad nu med alle disse gravsten, 
som står langs kirkegårdsmuren? 
Spørger vi os selv. Det var blevet 
en kultur her på stedet, at de sløj-
fede gravminder flyttedes ud til 
muren; men efter stormen kom 
idéerne. Vi må se på de fredede- 
og de sløjfede gravminder. Kon-
takte Koppedal Museum. Stenene 
fotograferes. En bortkørsel af de 
ikke fredede sløjfede sten vedta-
ges. Offentliggørelse på hjemme-
siden af stenene i et år. Et møde 
med Stiftets kirkegårdskonsulent, 
med hvem vi forsat samarbejder. 
Det er spændende, når tingene 
griber ind i hinanden.  
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hvert fjerde år. Dette skete i aug. 
Nuværende lejer var højest by-
dende. Lejen tilfaldt ham.  
En samarbejdsaftale med den 
lokale FDF gruppe er på plads. 
Vi hilser dette samarbejde vel-
kommen.  
Et lysekroneudvalg har været 
nedsat med det for øje at begræn-
se tændingen af stearinlysene i 
kirken af hensyn til kalkmaleri, 
inventar og vægge. Stearinlys har 
det med at sode.  
Sengeløse Sogn er et lille sogn 
med kun 1976 folkekirkemed-
lemmer. Efter sognets størrelse er 
der mange aktiviteter. Vi afhol-
der naturligvis det, vi skal - høj-
messer, gudstjenester, dåb, kon-
firmation, bryllupper og bisættel-
ser/ begravelser.  
Derudover har vi babysalmesang, 
mini-konfirmander, pigekor, 
voksenkor, konfirmandforældre-
aften, sogneeftermiddage, sogne-
udflugt og måske et par ting, som 
jeg ikke har husket at få med. 
Men udover disse aktiviteter er 
det efterhånden blevet en traditi-
on, at menighedsrådet mødes 
med personalet 3 gange om året. 
MR vægter disse møder højt. Vi 
har en god personalegruppe, som 
vi skatter højt.  
1. gang i foråret til en visions- og 
planlægningsaften, hvor næste 
års arbejde og nye tiltag kommer 
på bordet under vores vision, som 
lyder sådan:  
Sengeløse Kirke er en kirke i 
Helligåndens fællesskab om 
evangeliets forkyndelse. Det er 
en kirke i midten: En kirke, der 
bliver brugt af sengeløseborgere 
og foreningsliv. Kirken er din og 
min, den er en naturlig del af liv 
og dagligdag i Sengeløse.  
2. gang helt uformelt, hvor perso-
nale og menighedsråd mødes i 
juni måned til grill i Sognegårds-

haven et par timer for at ønske 
hinanden en god sommer.  
3. gang i januar måned til nytårs-
kur, hvor personale, menigheds-
rådet og ægtefæller har en hygge-
lig aften.  
Af arbejdsopgaver til det nye 
menighedsråd ligger:  
1. Det påbegyndte kirkegårdspro-
jekt fuldføres og afsluttes.  
2. Renovering af kirkens vinduer.  
3. Udskiftning af vinduer i Sog-
negården  
4. Flisebelægning på kirkegår-
den.  
Valgperioden, kirkeåret og min 
beretning er ved at udrinde-  
Her vil jeg gerne benytte lejlighe-
den til at takke menighedsrådet, 
sognepræsten og personalet for 
en god periode - med glæder - 
møje og besvær - og som Kaa-
lund siger i sin sang. "Jeg elsker 
den brogede verden," "Ja, kamp 
må der til, hvis livet skal gro." 
Dette gælder også, når en kirke 
og kirkelivet skal gro; men tro 
mig: Det føles som et ærefuldt 
hverv at være medlem af menig-
hedsrådet, have indflydelse på, 
"hvordan Kirken i Sengeløse skal 
forme sig", sætte sit præg på den 
kulturarv, vi har modtaget af vore 
forgængere. En arv, som vi skal 
tage vare på og være med til at 
forny, tilpasse, så den med god 
samvittighed kan overlades til 
næste generation. Det er lærerigt, 
det er udfordrende. Man møder 
en masse rare og spændende 
mennesker og ikke mindst, man 
har en fornemmelse af at have 
gjort en god gerning for Sengelø-
se Kirke og Sogn.  
Vel mødt i kirken og til kirkens 
aktiviteter. 

Henny Margrethe Sørensen.  
 
Sengeløse Sognegård d. 11. september 
2012.  

Formandens beretning på opstillingsmødet  
11. september 2012 i Sognegården 

       

  Henny Sørensen       Elisabet Heiberg     Hanne-Lise Hansen       Jens Bertelsen          Gert Lauridsen     Inge-Lise Wetterstein 
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