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Maratonrute  Juletræsfest  Cykelpumpe? 

Det giver stof til eftertan-
ke, så lad os et øjeblik filo-
sofere lidt overordnet. Det 
er slet ikke alt gammelt, 
der er bevaringsværdigt. 
Hvis det er bygget dårligt 
og ikke kan moderniseres 
på fornuftig vis, så bør 
man ikke betænke sig på at 
rive det ned. En tom byg-
gegrund giver grundlag for 
at tænke nye tanker om, 
hvad der er passende på 
stedet, hvad der svarer til 
bygherrens behov, og som 
regel ikke mindst, hvad der 
passer til hans pengepung. 
Når talen er om byggeri, er 
det mit indtryk, at vi i Dan-

mark ikke er så bevidste 
om det almene, men det er 
trods alt os alle sammen, 
der skal leve med bygnin-
gernes udseende.  Det syn-
lige miljø er vigtigt for 
vores velbefindende og i 
sidste ende vores sundhed, 
fordi det danner rammerne 
i det byrum, hvor vi færdes 
til daglig. Det springende 
punkt er altså i dette tilfæl-
de, hvad der kommer i ste-
det. Her synes jeg ikke, vi 
som samfund kan overlade 
det helt til den enkelte byg-
herre at bestemme. På en 
eller anden måde må hel-
heden tilgodeses. Hvordan 

vi bedst gør det, er så i sid-
ste ende en sag for vore 
politikere, som bliver nødt 
til at regulere byggeriet til 
fælles bedste. Det er ikke 
nok kun at tale om, hvor-
vidt vi skal have byudvik-
ling eller ej. Det drejer sig 
om, hvordan vi skal byud-
vikle, og det både indad i 
det bestående og udad på 
jomfruelig jord. Det kunne 
være hyggeligt at høre om 
visionerne hos vore lokal-
politikere. Det er ikke gjort 
med at tage stilling til, 
hvorvidt vi skal have et nyt 
piletræ eller en skov i by-
ens udkant.    

Hist hvor vejen slår en bugt ...  
lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned.  
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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: Marianne Neumann, Hultoften 33                 2990 3693 
 
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 5. november  kl. 19.00 præcis   

Tak for venlig deltagelse ved 
Johanne Riegels Nielsens begravelse 

Bodil, Henrik og Vagn  

Sengeløse Komunalforening  
afholder den årlige generalforsamling  

onsdag  6. november kl. 19.00 på  
Sengeløse kro. 

Sengeløse Kommunalforening er Sengeløses talerør i forhold 
til myndigheder og igangsætter af fælles initiativer til gavn 
for byen. 
Alle medlemmer inviteres til at komme og være med til at 
præge Kommunalforeningens arbejde. Kom og hør om alle 
de aktiviteter vi har deltaget i, og giv os tilbagemelding om 
hvordan du mener vi kan gøre det endnu bedre.  

 

 

  50+ andelsbolig på 70m2  nu ledig 

Beliggende Bondehøjvej 4 D med fri udsigt til marker i 
etableret bebyggelse med fælleshus og stabil økonomi. 
Andelspris kr. 370.000 / mdl. boligudgift kr. 6.300,00 . 
Aftale om besigtigelse kan træffes med bobestyrerne  
Henrik Riegels Nielsen, tlf. 28299071,  eller 
Bodil Riegels Rasmussen, tlf. 23316297. 



Høje-Taastrup Kommunes 
nye Maratonring er en 42 km 
lang motions- og cykelrute.  
Stien leder rundt i det meste 
af kommunen – gennem land 
og by.  
Langs ruten er der cykelpum-
per, borde-bænke sæt, hæn-
gekøjer mv. samt skilte, der 
oplyser om interessante ste-
der.  

Ruten er markeret med mara-
tonringens logo på stolper 
langs hele strækningen, såle-
des at man let kan hoppe af 
og på hvor som helst: 
Ruten er etableret for at øge 
kendskabet til Høje-Taastrup 
Kommune, forbedre miljøet 
og sætte fokus på folkesund-
heden. Forløbet er velegnet 
til både naturoplevelser, fri-

luftsliv og leg og bevægelse i 
et spændende, og afvekslen-
de landskab. 
Langs ruten er der etableret 
nye rekreative faciliteter og 
opholdsmuligheder, herunder 
shelter, forhindringsbane, 
hængekøjer, vippestole, bord/
bænkesæt samt luftpumper til 
at tanke cyklen op.  
 

Turfolder og kort over Ma-
ratonringen kan hentes på 
kommunens hjemmeside, 
hvor de rekreative lokaliteter 
er angivet på et kort med en 
røde ring. Klikker man på 
dette ”hot spot”, bliver man 
ført til en side med flere op-
lysninger om stedet.  
Stop på de "røde ringe" og 
se bl .a. følgende:    

Høje-Taastrup Maratonring 

For at finde Maratonruten 
kan du bruge Endomondo. 
Du skal downloade appen til 
en smartphone, åbne den og 
søge på ruter i nærheden, så 
kommer logoet og navnet 
frem. Derefter kan du følge 
ruten rundt eller via kortde-
len zoome ind og se vejnavne. 
Kommunen arbejder netop nu 

på at etablere nye ruter på 
den eksisterende maraton-
ring. De planlagte ruter er på 
henholdsvis 7, 10, 21 og 30 
km. Variationen i ruternes 
længde skal være med til at 
give mere cykling, men også 
give mulighed for andre fri-
lufts-, motions- og naturakti-
viteter for både store og små. 

Ovenstående billeder og tekst 
har vi hentet fra HTKs hjem-
meside, og vi håber hermed, 
at vi har tilført hjemmesiden 
en synergieffekt, således at 
den vil blive brugt af borger-
ne i den ånd, som den er 
tænkt, nemlig nogle flere 
muligheder for motion og 
naturoplevelser for byens 

borgere. På hjemmesiden er 
der mulighed for at udveksle 
erfaringer og komme med 
forslag til de forskellige dele 
af ruten.  
 

Jo flere, der giver sit besyv 
med, jo større er muligheden 
for, at dette projekt ender 
med at blive rigtig vellykket.  

Forhindringsbane  Shelter på Snubbekorsvej  Hængekøjer i Selsmosen  Bænke ved Sengeløse gadekær.  



Alting kan anskues fra flere 
sider, og alle historier kan 
vinkles på mere end én måde.   
Efter at vi i sidste nummer 
efterlyste initiativtagerne til 
disse store, solide cykelpum-
per, har vi fået flere henven-
delser. En dame ringede fra 
Blåkilde og fortalte, at hun 
havde læst i eksemplar af 
Sengeløse Nyt i et ventevæ-
relse på Hvidovre Hospital. 
Hun ville bare spørge, om vi 
havde fundet ud af, hvad den 
skulle bruges til, for hun hav-
de set en lignende genstand 
ved åen i Blåkilde.  
Vi har fået adskillige henven-
delse fra folk, som mente at 
vide, at der var tale om en 
luftpumpe, men ingen havde 
dog prøvet at bruge den. En-
ten havde de selv haft en 
pumpe med, eller også var 
punkteringen ikke sket i nær-
heden af pumpen. En enkelt 
havde dog observeret pum-
pen i brug, men kun til et hjul 
på en barnevogn. 

En enkelt læser, Minna Laur-
sen i Vridsløsemagle, skriver 
følgende i en mail til bladet:  
 
-  Forhåbentlig er det ikke 
gået hen over hovedet på jer, 
at der er etableret en cykel-
ring i kommunen, som går 
gennem Sengeløse. Den blev 
indviet i forsommeren til 
Taastrup-løbet. Den hedder 
Høje-Taastrup Maratonring.   
- I stedet for at brokke jer 
over dette servicetiltag over 
for os på cykel, så glæd jer 
over, at det nu er muligt at få 
pumpet cyklen i Sengeløse, 
hvis man skulle være så uhel-
dig at være flad på et af hju-
lene på cyklen.  
- I bør hurtigst muligt lave et  
indlæg  i  Sengeløse Nyt, der 
oplyser  borgerne  om  denne 
smukke  cykelrute,  det tager 
dig rundt i hele  din kommu-
ne.  Inkl. en tur gennem Sen-
geløse.  
Den er kun 42 km. Svarende  
til en  maratonrute. 

Efter således at være blevet 
kaldt til orden  -, og det er ok 
Minna, det var vi selv ude 
om  -  så skynder vi os andet-
steds i bladet at bringe en 
nærmere omtale af Maraton-
ringen.  
Vi vil dog her lige anføre, at 
der på kommunens hjemme-
side står, at man ikke behø-
ver at køre alle 42 km på en 
gang - man må godt opdele 
ruten i mindre stykker og og-
så lokalt lave sine egne små 
afvigelser fra ruten. 
Nu bliver det spændende at 

følge, hvilke andre service-
tiltag der kommer for cykli-
sterne. Måske depoter med 
nødrationer - måske eller 
hvad med læskedrikautoma-
ter?   

Det er en luftpumpe….  
Det står med stort og rødt på den anden side 

  Sprogvildskab      
  Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.  
     
   Dum i storetåen 

Med alderen kan man vel godt blive lidt tum-
pet, men derfor er jeg vel ikke nødvendigvis 
dum i nakken, det kunne da efter min besked-
ne mening lige så godt være i storetåen, eller 
et andet sted hvor gigten eller forkalkningen 
har slået til. I Amerika taler man (ud over bott-
lenecks) i øvrigt også om ”buttnecks”. Det er 
personer med en fed 
hals (neck) og en fed …
æh, nedre del af ryggen 
(butt). Nogle mener, at 
dette amerikanske ud-
tryk for ca. 20 år siden 
gav anledning til det 
danske udtryk” båtnak-
ke”, som altså til jeres information også er en 
person, der virker dum eller irriterende, dvs. er 
dum i nakken. Nu er min hals ikke særlig fed, 
og jeg synes da heller ikke at jeg er særlig bred 
over, æh, den bagerste del af hoften. Men se 
min højre storetå, det er en helt anden sag…     
det er i det hele taget en dum storetå. 

Dum i nakken 



Juletræsfest for hele familien 
 

Alle SGIFs idrætsafdelinger afholder  
én stor fælles juleafslutning: 

Søndag den 24. november 2013 
i Sengeløse hallen fra kl. 14.00-17.00 

 
Vær opmærksom på, at man i år skal købe  

 

billet via www.sgifgymnastik.klub-modul.dk  –  
opret profil (hvis du ikke har en i forvejen), find arrangement under  

Event, tilmeld og betal.  
Husk at udskrive kvittering, som fungerer som din entrébillet.  
Ved spørgsmål kan I kontakte Ulla Bang Hansen på 40305232 

 
Billetsalget åbner mandag den 21. oktober  

og slutter søndag den 17. november. 
Entré: voksne kr. 50,- og børn kr. 25,- (gælder kun børn, der ikke er medlem af SGIF).  

Alle børnebilletter er incl. godtepose. 
 

Børn, der er tilmeldt et af SGIFs børnehold, får udleveret en gratis entrébillet af deres instruktør i uge 44 og 
for at tilmelde sig, skal de aflevere slippen på den udleverede seddel, 

med navn og underskrift, til deres instruktør i uge 46. 
 

Dagen vil byde på rigtig juleunderholdning med sang og dans omkring det store flotte juletræ,  

besøg af nissepigerne – og hvem ved, måske får vi også besøg af julemanden. 
Der kan købes æbleskiver, gløgg, kaffe, the, slush-ice, juice, øl og vand i baren. 
 Prøv også lykken i vores store julelotteri med flotte præmier. 

 
Vel mødt til den store juletræsfest for hele familien. 

Julehilsner fra SGIF 

 

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 

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 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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



Er det en vej i Sengeløse?  Navnet giver et fingerpeg. 
I sidste nummer af Sengeløse Nyt bragte vi for første gang en 
annonce fra ”Mosedalens Massage”. Det var en adresse i 
2630 Taastrup, men hvor? Hvis du, kære læser, kigger grun-
digt på kortet over Sengeløse, vil du intetsteds finde vejnav-
net ’Mosedalen’, så derfor troede mange, at det måtte være et 
andet sted i Taastrup. Hvis du imidlertid kigger nærmere på 
annoncen i dette nummer, vil du se, at annoncøren mener, at 
hun bor i Sengeløse. Hun undrede sig over, at der overhove-
det ikke var kommet nogen henvendelser på annoncen. Sam-
men fandt vi klogeligt ud af, at vi nok burde skrive, at Mose-
dalen ligger i Sengeløse. Men hvor, for vejen er ikke at finde 
på kortet?  Se selv efter! 

Svar: Den ligger i området Birkevangen, hvor den forbinder 
Vasekær og Poppelvej.  

Hvor ligger Mosedalen? 

Her 

Grundejerforeningen Digeha-
ven, som omfatter Stendiget 
samt dele af Midtervej og 
Kirkestien, er et område, der i 
stor udstrækning har været 
plaget af indbrud. 
 
Onsdag aften før den årlige 
generalforsamling havde 
grundejerforeningen indkaldt 
til orientering om en fælles 
tyverialarm, og man må sige, 
at interessen var stor. Hele 45 
mødte frem. Normalt kommer 
der langt færre.  
 
Det var bestyrelsen, der hav-
de inviteret fa. Næralarm i 
Søborg, www.næralarm.dk, 
som havde tilbudt foreningen 
at være med i en afsluttende 
test af et nyt alarmsystem, 
hvor der går alarm til alle de 
medlemmer af foreningen, 
som er med i projektet. Det 
har den store fordel, at nogle 
kan være fremme på få mi-
nutter. Man får naturligvis 
udleveret et alarmskilt til dø-
ren eller postkassen, og 
TV2´s ekspert oplyser, at et 
sådan skilt virkelig har en stor 
præventiv virkning, idet det 
nedsætter risikoen for indbrud 
med hele 70 %. 
 

Som testdeltagere havde Di-
gehaven fået et specielt tilbud 
fra firmaet, idet det koster 
2.000 kr. for den såkaldte 
grundpakke og derefter kun 
39 kr. om måneden. Dette til-
bud kræver, at mindst 40 går 
med. Der bør være god mu-
lighed for at opnå dette antal. 
På mødet var hele 25 med-
lemmer positive for projektet. 
Er man ikke medlem af Dige-
haven, kan man købe en 
alarm enten på ”nettet”, hvor 
alarmer koster fra 998 kr.  El-
ler fx hos Jem og Fix, hvor 
prisen er 1.495 kr. De ringer 
hos 4 naboer ved indbrud. 

Ref. John Bilenberg 

Mosedalens Massage  

P A U L A  C A R O L I N E  S T R A N D G A A R D  
M O S E D A L E N  5 ,  S E N G E L Ø S E  

2630  T A A S T R U P  
T L F .  28  77  40  18  

        HOTSTONE - JAPANSK LIFTING 
KLASSISK, VELVÆRE, SPORTS & BABYMASSAGE 

Tyveri-alarmer i Digehaven! 



Derfor  
genopstiller jeg 
 
Jeg stiller op til genvalg til 
byrådet i Høje-Taastrup 
kommune, da der efter 8 års 
borgerligt styre er mange 
ting, der skal rettes op på el-
ler forbedres. 
 
Det skal være slut med et 
smalt borgerligt flertal, der 
fører blokpolitik og tromler 
beslutninger igennem. 
Målet skal være brede bud-
getforlig til gavn for alle 
kommunens borgere. 
 
Vi skal sikre, at de kvalitets-
standarder, vi tilbyder bor-
gerne, er både lovgivnings-
mæssigt og moralsk i orden. 
 
Vi skal have gode børneinsti-
tutioner og klubber med tid 
og plads til børnene.  
Personalenormeringerne skal 
selvfølgelig være baseret 
med vægt på uddannet perso-
nale. 
 
Alle børn skal have mulig-
hed for at gå i en god kom-
munal skole i deres nærom-
råde.  
Der skal anvendes de nød-
vendige ressourcer til iværk-
sættelse af den nye folkesko-
lereform. 
 
Kommunens yderområder 
skal ikke nedprioriteres. 
 
Der skal være sikre skoleveje 
og gode stisystemer til de 
bløde trafikanter. 
 
Der skal genetableres gode 
busforbindelser. Den kollek-
tive transport skal være vel-
fungerende og rationel til 
gavn for både borgere og 
miljø. 
 
Vi skal sikre, at flest mulige 
af vores unge får en uddan-
nelse, så de kan blive selv-
forsørgende og få en god 
start på voksenlivet.  
Der skal gennem dialog og 
sociale klausuler med de lo-
kale arbejdspladser skaffes 
de fornødne elevpladser til at 
opnå Høje-Taastrups kom-
munes uddannelsesmål. 

Høje-Taastrup kommune 
skal gennem krav om ar-
bejdsklausuler og kædean-
svar sikre overholdelse af 
gældende regler og overens-
komster ved udbud af ar-
bejdsopgaver for vores kom-
mune.  

Vi vil ikke acceptere social 
dumping. Det skal være seri-
øse og pålidelige arbejdsgi-
vere, der arbejder for kom-
munen, og vi skal gennem 
kædeansvar og kontrolmulig-
heder sikre, at der er ordnede 
forhold. 
 
Der skal være en bred vifte 
af kulturelle tilbud uanset 
alder. 
 
På biblioteksområdet skal 
tilgængeligheden øges ved at 
oprette åbne biblioteker i 
Sengeløse og Fløng, hvor 
borgerne selv bestemmer åb-
ningstiden. 

For seniorer og ældre i vores 
kommune skal vi sørge for, 
at der er de fornødne aktivi-
teter og hjælpeforanstaltnin-
ger. Ældrepleje skal være 
med omsorg og tid til den 
enkelte borger. 
 
Forholdene for de socialt ud-
satte borgere skal bedres. Bo 
tilbud skal passe til borge-
rens behov.  
Vi skal sikre, at ingen bliver 
isoleret og ensomme i deres 
bo tilbud.  

Vi skal aktivt sikre, at der 
ikke dannes parallelsamfund. 
Vi skal ikke have berørings-
angst for at stille krav til, at  
dansk skal være samtalespro-
get, der benyttes i skolerne, 
på arbejdspladserne og i 
hjemmene. 
 
Ret og pligt skal følges ad. 
Vi vil ikke acceptere at have 
boligområder med høj krimi-
nalitet og utryghed. 
 
Alle i vores kommune skal 
have mulighed for et godt og 
indholdsrigt liv. 
 

Én kommune - 
ens serviceniveau 
Høje ambitioner og mål?  
Tja - men ikke uopnåelige. 
Det er jo bare om at komme i 
gang! 
 

Giv din personlige stemme 
til mit genvalg som Sengelø-
ses Socialdemokratiske med-
lem af Byrådet i Høje-
Taastrup Kommune. 
 

Respekt for borgeren,  
demokratiet og kommu-
nens økonomi.  

Hugo Hammel 

  

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  

 

Mobil 2970 3033 



Allerede kl. 19.00 kommer 
medlemmer af bestyrelsen 
for at ordne bordopstilling og 
gøre klar til kaffebrygning 
mv. Formanden byder afte-
nens foredragsholder vel-
kommen, og man indleder 
altid med en fællessang fra 
Højskolesangbogen, hvoref-
ter alle sætter sig forvent-
ningsfuldt til rette for at høre 
aftenens emne. Præcis kl. 
20.30 drikkes der kaffe, mens 
snakken, inspireret af afte-
nens emne, går livligt. Kl. 
21.00 starter man igen. Fore-
dragsholderen runder emnet 
af og besvarer evt. spørgsmål 
fra tilhørerne. Efter at for-
manden har takket foredrags-
holderen  og annonceret næ-
ste uges emne, slutter man 
altid af med en sang. Sådan 
har det været de sidste 30 år, 
og sådan vil det blive ved 
med at være, så længe der er 
tilhørere nok og folk, som 
synes, det er spændende at 
finde emner og sammensætte 
et program.  
Sengeløse Nyt bringer en for-
omtale af de foredrag, der 
kommer i perioden op til næ-
ste bladudgivelse. Desuden 
udleveres det trykte program 
på den første foredragsaften i 
Sognegården, og ellers i 
Brugsen og i Sognegården, 
så længe lager haves. Man 
kan også hente hele program-
met  på www.sengeloese.dk  

PROGRAMMET: 
 
4. november 2013    -    
Gymnasielærer Niels Larsen, 
Sengeløse 
 
Enevælden og Frederik VI  
I  1813 gik dobbeltmonarkiet 
Danmark-Norge bankerot, og 
året efter blev Norge skilt fra 

Danmark og tvunget ind i 
dobbelt-monarkiet Sverige-
Norge. Danmark var blevet 
”et lidet fattigt land ”. På kun 
en halv generation var Dan-
mark gået fra at være en 
blomstrende regional stor-
magt til at være et gennem-
pryglet og ydmyget fallitbo. 
Men hvorfor?   
 
Svarene skal findes mange 
steder, men hovedårsagen 
finder vi i selve enevældens 

system med den uhørt ringe, 
men desværre almægtige le-
der Frederik VI. 
Han skulle ved skæbnens 
ugunst lede land og rige gen-
nem Napoleonskrigene, som 
var den enevældige periodes 
største udfordring. Han for-
stod ganske enkelt ikke det 
internationale politiske sy-
stem og den praktik, stater-
nes politiske magthavere til 
alle tider har anvendt for at 
opfylde egne mål. For at føje 
spot til skade var han som 
voksen også helt ude af stand 
til at uddelegere vanskellige 
opgaver og således lade sig 
råde af mere erfarne og ind-
sigtsfulde folk. På det per-
sonlige plan havde Frederik 
VI allerede fra begyndelsen 
alle odds imod sig, Han var 
hverken udvortes eller ind-
vortes begavet. Familiebag-
grunden og opdragelsen var 
nærmest skræmmende pro-
blematisk. 
 
11. november 2013   -   
Cand.  mag. Lise Lotte Fre-
deriksen, Frederiksberg. 
 
 ”Af en endnu Levendes 
Papirer Om Søren Aabye 
Kierkegaard – 200 år. 
Søren Kierkegaard døde kun 
42 år gammel. Dødsårsagen 
kan have været den såkaldte 
Potts sygdom, der var en tu-
berkuloseform, der netop før-

te til den krumbøjede hold-
ning, som Kierkegaard er 
kendt for. Den 5. maj i år var 
det 200 år siden Kierkegaard 
blev født, og det er blevet 
markeret ved talrige lejlighe-
der i årets løb.  
 
Lise Lotte har gæstet os flere 
gange tidligere med beretnin-
ger om kendte forfattere. For 
Peter og Ping Klubben i Kø-
benhavn arrangerer hun  
spadsereture og rejser i litte-
rære personers fodspor:  
 
Her i 2013 har selvfølgelig 
Kierkegaard været på pro-
grammet både i København 
og Berlin. Lise Lotte tager os 
af gode grunde ikke med på 
en fysisk spadseretur, men i 
stedet vil hun denne aften 
prøve at levendegøre denne 
mystiske og verdensberømte 
dansker for os.   

 

Mandagsaftener starter 4. november 
Og derefter så godt som hver mandag kl. 19.30, når mørket så småt har sænket sig, og der alligevel 
ikke er noget interessant i fjernsynet. 

 



18. november 2013   -    
Carsten U. Larsen,  
direktør for Folketinget  
 
Fra arkæolog på feltarbejde 
til leder af Folketinget 

Carsten U. Larsen har i mere 
end 30 år lagt sit arbejdsliv på 
to institutioner, som de fleste 
danskere kender, nemlig Na-
tionalmuseet og Folketinget. 
Han vil på aftenens møde for-
tælle om sit arbejde på Natio-
nalmuseet, fra ung student til 
direktørkontoret, fra feltarbej-
det til udstillingsåbningerne, 
fra Grønland til Ghana og jor-
den rundt med Galathea – og 
om gravhøje. Siden 2008 har 
han været direktør i Folketin-
get (hvor der også findes 
krukker og mumier), og han 
løfter lidt af fligen til arbejdet 
bag Borgens mure: om styrin-
gen af den lovgivende magt, 
den politiske og den admini-
strative hverdag og de større 
projekter. Der vil også være 
lejlighed til at stille spørgs-
mål.  

25. november 2013   -    
Birgit Mørup, Taastrup 
  
Martinus verdensbillede og 
det tredje testamente 

Birgit vil tale om det store 
værk, som Martinus (1890-
1981) arbejdede på i ca. 60 
år, og hvorom han selv i 1979 
fortalte, at det skulle hedde 
Det Tredie Testamente.  
I Martinus åndsvidenskab bli-
ver vi igennem analyser gjort 
bekendt med den foranderlige 
del af det evige liv - den del, 
hvor vi selv er med til at ska-
be. Birgit vil også forklare, 
hvorfor livet ikke fortsat skal 
være et mysterium, - og det, 
”at elske sin næste som sig 
selv", bliver til videnskab.   
Martinus har formidlet dette 
åndelige kosmiske livssyn til 
mennesker, som ikke mere 
har evnen til kun at tro, men 
også vil vide.  Alle, der føler 
sig inspireret, kan tage det, de 
kan bruge og lade resten ligge 
- der er ingen medlemskab, 
sammenslutning, sekt, for-
ening eller lignende - værket 
er frit som solen.  Birgit Mø-
rup har kendt til Martinus 
åndsvidenskab siden 1980 og 
studeret værket mere indgå-
ende fra 1993. Fra 2006 har 
Birgit været leder af studie-
gruppen Martinus-Tåstrup, 
der mødes hver uge i Taa-
strup Kulturcenter. 

Praktiske oplysninger  
om mandagsaftener  
Sæson 2013 - 14 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

 
Der kan komme uforudsete aflysninger -  og vejret!!!  

 
Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i  

Sognegården, Landsbygaden 68, Sengeløse,  
2630 Taastrup, kl. 19.30-22.00  

 
Betaling: Enkeltforedrag 50 kr.   -    450 kr. for hele sæsonen. 

Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr. 
 

Nærmere oplysninger om foredragene, transport m.m. kan fås 
ved henvendelse til formand Poul Erik Sørensen,  

på telefon 43 99 51 53 / 20 41 67 24.  
 

Alle er velkommen 
 

Fodgængere, cyklister, barne-
vognsførere og hundeluftere 
har gennem flere uger undret 
sig over, hvad det var, der ske-
te inde bag hegnet for enden af 
skolestien ved børneinstitutio-
nerne.  Langsomt havde det 
taget form, og med sine stærke 
røde, orange og senere grønne 
farver  lignede det noget mo-
derne kunst. Der er blevet mo-
delleret og skåret ud og indsat 
nye stykker, der snoede sig ind 
og ud.  Placeringen på stien og 
pælen med symbolet for mara-
ton-ruten i midten gav også et 
fingerpeg om, at ’kunstværket’ 
kunne have forbindelse til mo-
tionsruten. Et besøg i børnein-
stitutionen ved siden af kunne 
måske gøre os klogere, men 
ingen her syntes at have taget 
notits af banen, og ingen hav-
de sat den i forbindelse med 
noget, som institutionen kunne 
bruge.  
I dag er stakittet pludselig 
væk, og værket ligger hen, 
som man ser på billedet. Det 

indføjede logo på banen viser 
nu tydeligt hen til maraton-
ringen. En opringning til 
driftsbyen, som står for Ma-
rathon-ringen, satte os i for-
bindelse med Mikael Einfelt, 
som kunne oplyse os om, at 
banen skal opleves som et af 
de ”hot spots”, der  hører med 
til Maraton-ringen. Banen er 
en pukkel-bane, og skal ses 
som et redskab, hvor  brugerne 
af motionsruten og børn fra 
institutionerne kan træne deres 
balanceevne  på en morsom 
måde. Vi synes, at pukkel-
banen er et festlig og overra-
skende element på skolestien. 
Man bliver i godt humør bare 
af at se på den. Der mangler 
blot en lille festlig indvielse af 
banen og også en introduktion 
til brugerne, specielt til institu-
tionerne om banens hensigt og 
brug. Efter efterårsferien lader 
vi os gerne invitere med til en 
festlig indvielse sammen med 
nogle ledere og børn og repræ-
sentanter fra kommunen. 

Pukkelbane på Skolestien 
Nu er den færdig og klar til brug  
Af G. Lauridsen 



Vi sidder i stuen hos Lita 
Jensen på Landsbygaden. 
Der bliver budt på kaffe, 
men først skal bordet ryddes 
lidt, så der bliver et hjørne 
til koppen. Det vrimler med 
igangværende gøremål, helt 
aktuelt med nisser i filt, som 
skal sælges, så der kommer 
penge til huse - til forenin-
gen forstås  - ved auktionen 
på Senioridræts juleafslut-
ning. Typisk for hendes 
uselviske engagement i alt, 
hvad hun foretager sig. En 
egenskab, som nok stammer 
fra hendes opvækst på et 
børnehjem. 
 
Opvækst på børnehjem 
Lita er født på Lolland, hvor 
hendes mormor havde været 
roepige. Da hun var fire år, 
forlod moderen hjemmet og 
sine seks døtre, som blev 
anbragt langt væk på børne-
hjemmet på Jægerspris Slot, 
grundlagt af grevinde Dan-
ner. En opvækst, ingen kan 

misunde hende. 360 børn 
fordelt på sovesale med 15 i 
hver, som betragtede sig 
selv som en søskendeflok 
under ledelse af en plejemo-
der. En streng tid uden den 
kærlighed, som heldigvis 
kommer de fleste børn til 
dels. Din vilje sidder i min 
lomme, kunne plejemoderen 
finde på at sige. Men trods 
alt er der også gode stunder 
at mindes med godnathisto-
rie, fremstilling af julepynt 
og dukketøj og frihed til at 
tegne m.m., som er kommet 
hende til gode senere i livet. 
Der var også et sammenhold 
mellem børnene, der har 
medført, at de hvert år mø-
des til sommerstævne på 
børnehjemmet. 
 
Et virksomt liv på jord 
Det ville nok være forkert at 
gøre det til et Grundtvig ci-
tat  og tilføje ordet 
”muntert”, men indholdsrigt 
har det været, og hun har 

selv været med til at præge 
det. 
- Hun kom ud at tjene som 
14-årig, og da hun var 18 år, 
kom hun på højskole, noget 
som forstanderen gennem-
trumfede. Herefter fulgte 
forskellige jobs i huset og på 
fabrikker, senest på høreap-
paratfabrikken Tøpholm og 
Westermann i Værløse. I 
mellemtiden havde hun lært 
sin tilkommende Peter at 
kende. De købte i 1972 hus 
på Landsbygaden, og turen 
til Værløse blev lidt for 
lang. Foretagsom, som hun 
er, opsøgte hun forstanderen 
Nellie på det nyåbnede ple-
jehjem, hun ville gerne være 
sygehjælper. Det kunne 
imidlertid ikke lade sig gøre, 
og hun blev i stedet ansat 
som rengøringshjælp. Et ar-
bejde, som hun passede i 
syv år, indtil hun tog 9. klas-
se eksamen, en forudsætning 
for at komme på Sygehjæl-
perskolen. Hun gennemførte 
uddannelsen og fik fast an-
sættelse på plejehjemmet, 
vellidt som hun var. Her var 
hun indtil 1996, da hun blev 
ramt af en diskopolaps, no-
get som stadig kan give ef-
tervirkninger. 
 
Et skudsmål 
Alle, der kommer i berøring 
med Lita, kan ikke undgå at 
blive betaget af hendes åbne 
sind, hendes umiddelbarhed 
og hendes gode humør. Hun 
har altid villet noget, tager 
initiativer, følger op og dra-
ger omsorg. Hendes over-
skud er beundringsværdigt, 
når hun som medlem af ple-
jecentrets støttegruppe Sen-
geløsevennerne tager del i 

arrangementer, sørger for 
bordpynt til festerne og hol-
der øje med plejecentrets 
blomsterkasser. Altid et op-
muntrende ord, når hun med 
kioskvognen besøger bebo-
erne, eller som fast besøgs-
ven går tur med dem, hun 
kærer for dem, og de elsker 
hende. 
Det er også hende, som 
ufortrødent skaffer gevinster 
til lotterierne. For ikke at 
tale om, at hun uforknyt træ-
der hjælpende til, når der 
samles ind til Folkekirkens 
Nødhjælp. Intet går hun af 
vejen for, og hvem kan dog 
modstå det. 
- Herudover har hun en 
blomstrende have at se til, 
og hvorfra hun gerne for-
ærer blomster væk, ikke 
mindst tagetes, som hun selv 
fremelsker. Minsandten om 
hun ikke også giver sig tid 
til senioridræt og stavgang, 
og ikke mindst hendes store 
passion for at male på æl-
dresagens malerskole, hen-
des hjem er prydet med egne 
værker. 
 
Festen som blev væk 
Alt var gjort klar til en vel-
fortjent fejring. Kroen var 
bestilt, indbydelserne parate, 
men måtte brat afbrydes. Pe-
ter blev ramt af en blodprop 
og er indlagt på Sygehuset. 
Herefter følger en længere 
genoptræningsperiode, som 
kræver sit af både hende og 
deres to sønner Mads og 
Tim. Måtte hun med sin 
usædvanlige ukuelighed fin-
de udvej for dette.  
Mange kærlige tanker vil 
følge hende på vej. 

Kurt Søborg 

Et lille, stort menneske 
Ubegribeligt - Ildsjælen Lita runder de 70 år 

 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 



Nogle har fået den fejlagtige opfattelse, at jeg ønsker skov over-
alt i Sengeløse. Jeg vil gerne understrege, at mit ønske først og 
fremmest gik og går på at sikre og bevare Sengeløse som en ak-
tiv by, med skole, lokal butik, kultur og gode idræts- og sports-
faciliteter. 
Jeg kan berolige dem, der ikke ønsker skov øst for byen med, at 
det kommer der ikke. Sengeløse ligger i en såkaldt grøn finger, 
hvor der ikke må bygges, og da det var en del af projektet, vil 
det ikke kunne gennemføres. 
Man har tidligere spurgt her i avisen, om det var muligt at plante 
skov i grusgraven. Som medlem af Plan- og Miljøudvalget send-
te jeg forespørgslen videre til vores fagfolk i kommunen og har 
nu fået svaret, der blandt andet henviser til, at en meget stor del 
af området ligger i den såkaldte transportkorridor, som er reser-
veret til ring 5, når den på et eller andet tidspunkt kommer. Her 
er svaret fra administrationen: 
Mulighederne for arealanvendelse i transportkorridorer er 
meget begrænsede:  
-   Der må ikke rejses skov. 
-   Der må ikke etableres faste anlæg eller bygninger i    for-  
    bindelse med fritidsaktiviteter. 
-   Arealerne kan ikke retableres til landbrugsmæssige formål,  
    da der ikke må foretages opfyldning med tilkørt  overskuds-  
    jord 
-  Endelig skal det bemærkes, at myndighedsopgaven vedr.   
   meddelelse af gravetilladelser til indvinding af råstoffer med  
   tilhørende retableringsvilkår samt tilsyn med disse overgår  
   fra kommunerne til regionerne den 01.01.2014. 
 

Der er derfor samlet set ikke stort råderum og ikke mange  
virkemidler for planlægning og realisering af en fremtidig 
anvendelse af de nuværende og tidligere grusgrave i området. 
Administrationen har imidlertid planlagt og prioriteret, at der i 
det kommende år skal arbejdes med denne problemstilling. 
Det er hensigten at opfordre ejerne af arealer i området til en 
dialog med henblik på en afdækning af, hvilke visioner, 
ønsker, ideer og behov de måtte have for en fremtidig 
anvendelse af området. Administrationen vil tilbyde at under-
støtte og servicere en sådan dialog. 
Når der står, at man vil drøfte situationen med ejerne, er det, 
fordi langt den største del af grusgraven er privat ejet. Kun en 
lille del ejes af kommunen. Jeg  vil naturligvis følge op på, at der 
bliver lavet en afklaring og en plan for området med henblik på, 
at det jo gerne med tiden skulle blive til et rekrativt område. 

John Bilenberg 

Skov i Sengeløse grusgrav! 

Sengeløse idrætsanlæg brugerråd – 
Hvem er vi, og hvad laver vi? 
 

For lidt over et års tid siden blev Ulla Bang Hansen (formand for Fællesidræt) kontaktet 
af kommunen med henblik på, at der skulle oprettes et Brugerråd i Sengeløse. Bruger-
rådet skulle repræsentere brugerne af idrætsanlægget, hvilket blev til en sammensætning 
bestående af en repræsentant for Volley, Per Wiedekamm - SBTK, Claus Barslund  - 
Fodbold, Steven Thygesen - Amatørscenen, Jeanette Wolstrup -  Senioridræt, Rita Møl-
ler - Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub, Jens Ove -  SFOen, Ruth Nielsen og Fælles-
idræt, Yvonne Nygaard. Her ud over deltager Thomas Lund, der er ansvarlig for idræts-
anlægget og idrætskonsulent Peter Christensen ved møderne. Rådet mødes fire gange 
om året og taler om, hvordan man kan udvikle og opgradere Sengeløse Idrætsanlæg ude 
som inde.  
I årets løb er der bl. a. blevet hængt et net op til opdeling af hallen, så der nu er mulig-
hed for at afholde to forskellige aktiviteter på samme tid for at udnytte hallen bedst mu-
ligt. Formanden er kontaktperson til personalet i hallen og Brugerrådet kan reagere i til-
fælde af særlige opgaver. Det har bl.a. gjort sig gældende i forbindelse med det nye var-
meanlæg, renovering af vinduer og gulvet i hallen samt loft i cafeteriet. Ud over det ar-
bejdes der på at få skabt et aktivt og indbydende ’være-sted’ omkring hallen. Nogle pro-
cesser tager længere tid end andre, men overordnet skal det gerne være til glæde for by-
ens borgere, unge som gamle.  
Ulla Bang Hansen har nu valgt at give stafetten som formand videre til Steven Thyge-
sen, men ønsker at informere alle borgere og brugere af idrætsanlægget om, at man altid 
er velkommen til at rette henvendelse til Brugerrådet, hvis man har idéer eller forslag.  

Fritidshuset er i gang med at blive 
’piftet’ op. Der er kommet nye 
frontplader på, vinduerne skiftes 
inden længe, så de alle er ens og 
der kommer nye gardiner. 

Gulvet i hallen er nylakeret og står 
nu lyst og indbydende. 

  Klinik for fodterapi 
     

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

    Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

 

En del af grusgraven har udviklet sig til et fantastisk flot område.  Desværre 
har det ikke været muligt at få en generel tilladelse til, at borgerne i Sengelø-
se må gå tur her,  da der for øjeblikket er tvivl om ejerforholdet.  
John Bilenberg har dog her taget chancen. 



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 

Du kan nå det 
endnu ? 
Vi har stadig  
ledige badmintonbaner 
på attraktive tider i 
Sengeløsehallen  
Mandag, tirsdag og onsdag 
 
 
 

Ring til Ole Holm tlf. 40 19 52 87 og aftal nærmere. 
 

Kontingentet er for seniorer kr. 500,- . 
 
Betales på konto 5471 1510691  
 
 
 
SBTK’s bestyrelse: 

Formand   Ole Holm          Tlf.  40 19 52 87 
Kasserer   Ulla Blicher-Mathiesen Tlf.  43 52 59 17 
Veteraner   John Bilenberg         Tlf.  43 99 54 53 



Det er blevet sagt igen og 
igen igennem mange år, at ti-
den læger alle sår. Sorgen 
forsvinder igen, siger de. Det 
er blot et spørgsmål om tid! 
Hvor mange gange har vi ik-
ke hørt det? 
Men det er ikke sandt. Der 
findes ulægelige sår. Sår som 
bliver ved med at gøre ondt 
og bryde op i alle mulige for-
skellige situationer. Pludselig 
kan man se sig selv sidde og 
græde over et eller andet li-
gegyldigt, man netop har set 
i fjernsynet, men som minder 
en om den søn eller datter, 
man mistede for 5, 10, 20 el-
ler 30 år siden, eller den sø-
skende, forælder eller ægte-
fælle man mistede i en al for 
tidlig alder, eller som man 
har levet sammen med i 50 
år. Det GØR ondt at miste, 
og for mange gælder det, at 
det mere eller mindre bliver 
ved med at gøre ondt resten 
af livet. 
 
Sorgens faser 
Selvfølgelig ændrer sorgen 
karakter med årene. Det 
skyldes, at sorgen har 
forskellige faser. I begynd-
elsen er den meget frem-
trædende. Den sørgende er 
lammet af fortvivlelse og 
føler sig ikke forstået og set 
af andre i sin sorg. 
Almindelig kommunikation 
med andre mennesker har 
pludselig trange kår, og en 
følelse af isolation indfinder 
sig. Det kan være angst-
provokerende at være i sorg, 
fordi der er en reel mulighed 
for at miste sig selv periodisk 
eller varigt. Man kan så at 
sige forlade sig selv, fordi 
sorgen og dens følelser er så 
smertefuld, at det ikke 
længere er muligt at være til 
stede i sig selv som sig selv. 
Så indtræder fremmed-

gjortheden overfor sig selv. 
Man er ikke længere i 
kontakt med sine egne 
følelser, man kan ikke 
længere mærke sig selv. Man 
er en fremmed, en gæst fra 
det ydre rum, som ikke kan 
knytte an til sig selv eller til 
livet, som det leves blandt 
såkaldt almindelige menne-
sker. For de fleste er denne 
fase i sorgen periodisk, og 
med tiden vil sorgen ændre 
sig, finde sin plads og blive 
mindre fremtrædende i det 
daglige. Man lærer at leve 
med den. Glæden ved livet 
kan såmænd også indfinde 
sig igen. Men sorgen, savnet 
og længslen bærer man ofte 
med sig resten af livet, 
uanset hvor mange år der er 
gået, siden den, vi elsker, 
døde mellem hænderne på 
os. 
 
Forventningspres 
Jeg vil tro, at de fleste, der 
har mistet og været i sorg, 
har prøvet at blive mødt med 
et forventningspres fra omgi-
velserne. Nu må du snart 
komme på benene igen.  

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
 

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

22.søndag efter trinitatis 
27. oktober kl. 10.00 
Matthæusevangeliet kap. 
18, 21-35 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Alle Helgens dag 
3. november kl. 17.00 
Matthæusevangeliet kap.  
5, 1-12 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Voksenkoret deltager.  
Kirkebilen kører. 
Et lille traktement efter 
gudstjenesten 
 

24. søndag efter trinitatis 
10. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet kap. 9, 
18-26 Lægmandslæsning. 
Kirkebilen kører. 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

25. søndag efter trinitatis 
17. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet kap. 
24, 15-28 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
 
 

Sidste søndag i kirkeåret 
24. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet kap. 
25, 31-46 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på  
tlf. 43 99 50 24 

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: gravermiesenge-
loese@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 menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes  
Sognegård 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
 
Læs mere på hjemmesiden 
www.sengeloesekirke.dk 

Tiden læger alle sår! Eller gør den? 

 TROLLE-URE-GULD 
 

Taastrup Hovedgade 81 
 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 



Eller: Du kan jo ikke blive 
ved med at være ked af det. 
Eller: Der er gået to år siden 
N.N. døde. Kan du ikke snart 
være glad igen – måske tage 
dig lidt sammen? Eller: Du 
skal bearbejde sorgen, så 
den ikke bliver ved med at 
plage dig. Ja, de velmenende 
og formanende ord vil ingen 
ende tage. I visse dele af 
psykologien og såmænd 
også i sjælesorgen i kirken 
har man talt om, at sorgen 
skal bearbejdes, som om 
sorg er et problem, der skal 
løses. Ligesom når man 
brækker en arm, og får den 
sat sammen igen og lagt i 
gips. Efter en måneds tid er 
den fiks og færdig og 
fungerer igen som før. Men 
sådan hænger det ikke 
sammen med sjælen. Man 
kan ikke reparere sjælen, 
som man kan reparere en 
brækket arm. Det hænger 
sammen med, at sorg er 
kærlighed, man ikke længere 
kan komme af med, fordi 
den elskede er død. Man 
holder ikke op med at elske, 
fordi den elskede er død. 
Tvært imod: Kærligheden til 
afdøde lever i bedste 
velgående, hvilket er et 
sundhedstegn, og netop 
derfor bliver sorgen ved med 
at være der, om end den 
ændrer karakter med tiden. 
 
I kirken 
I kirken er der intet 
forventningspres. Der er 
ingen forestillinger om, at 
sorgen kun må vare så og så 
længe, for hvis den varer 
længere, er det, fordi man er 
en lille smule forkert, og 
derfor skal man tage sig 
sammen. Sorg er ikke et 
problem, der skal fikses, 
men snarere en værens-
tilstand. Der er et før og et 
efter det, som skete og 
forvoldte min sorg. Det, som 
skete, har ændret mit liv for 
altid. Det betyder ikke, at 
livet ikke igen kan blive 
godt. Det kan det heldigvis. 
Blot på en anden måde end 
før. For noget er sket, noget 
har forandret mit liv, og 
derfor kan jeg ikke skyndes 
tilbage af velmenende og 
uforstandige mennesker til 
det, jeg var før. Og måske 
skal vi ikke være så kede af 
den kendsgerning. For sorg 

og smerte har det med at 
gøre menneskers perspektiv 
større. Den har det med at 
gøre dem visere, mere 
dybsindige, mere menneske-
lige, mere i kontakt med 
livets grund. 
Når vi træder ind i kirkens 
rum, er der på mange måder 
højt til loftet. Intet andet sted 
kan et menneske rummes, 
præcis som det er i sjæl, ånd 
og krop som i kirken. 
Hverken mere eller mindre. 
Man kan komme som man 
er lige nu og blive taget 
imod! – måske med tårerne 
trillende ned af kinderne, 
måske kejtet og forkert, 
måske glad og taknemmelig. 
Uanset hvordan du har det 
lige nu, så tag det med ind i 
kirken. Min påstand vil nu 
være:  
Hvis du går til gudstjeneste 
og bringer noget eksistentielt 
med ind i kirkens rum og er 
lidenskabeligt til stede og 
lytter, så vil du med garanti 
få noget med hjem, som 
taler ind i din situation, som 
den er nu. Det kan være et 
enkelt ord, der blev sagt. Det 
kan være en melodi, der blev 
spillet. Det kan være et smil 
fra et andet menneske, en 
salme, der blev sunget, eller 
et lys der blev tændt.  
Vel mødt i kirken – om ikke 
før, så til Allehelgens-
gudstjeneste den 3. novem-
ber kl. 17.00. 
 
Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Enhver er indbudt til en 
stemningsfuld gudstjeneste, 
hvor vi mindes dem, vi har 
mistet for nylig, eller måske 
for 5 eller 20 år siden, men 
som stadig er elsket og sav-
net. Tag dit hjertes savn med 
i kirke og hør et trøstende 
ord, tænd et lys i mørket 
sammen med alle os andre 
og lyt til musikken og san-
gen og vid, at du bliver taget 
imod. 
Med forløsende Guds Ord, 
med fakler på kirkegården i 
de dødes have, med 
lystænding i kirken og med 
salmesang i samklang med 
Sengeløse Kirkes Kor vil vi 
gå til gudstjeneste og blive 
mødt som de mennesker, vi 

er, og i det vi står i i livet 
med længsel og savn, smerte 
og fortvivlelse over at have 
mistet. Der vil være navne-
oplæsning på dem der er 
døde inden for det sidste år. 
Efter gudstjenesten går vi ud 
på kirkegården og sætter lys 
på gravene. Der vil være 
mulighed for at købe lys ved 
kirken.  
Til sidst er der et lille 
traktement i sognegården 
med lidt at spise og drikke 
og mulighed for at snakke, 
hvis behovet skulle være der. 
Tag 30 kr. med til maden og 
10 kr. til en øl eller vand.                      
      Alle er selvfølgelig  
             velkomne! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Kom til Allehelgensgudstjeneste 
Søndag d. 3. november kl. 17.00 

Gudstjeneste på Sengeløse Plejehjem 
 

Onsdag d. 23. oktober kl. 13.00 
Onsdag d. 20. november kl. 13.00 

 
 

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

Torsdag d. 21. november kl. 13.30 



 

Onsdag d. 30. oktober kl. 
14.30 åbnes dørene til endnu 
en sogneeftermiddag denne 
gang med sognemedhjælper 
Trine May Knutzen. Dagens 
foredrag handler om: "Svend 
Havsteen-Mikkelsen - 100 
år". 2012 var 100-året for 
Sven Havsteen-Mikkelsens 
fødsel. Han blev født den 16. 
september 1912 og døde 14. 
februar 1999. Det blev mar-

keret med forskellige udstil-
linger rundt omkring i landet.   
Det nordiske fik en særlig 
betydning for maleren.  
Svigerdatteren Mette Eriksen-
Havsteen Mikkelsen taler 
ligefrem om en ”nordisk 
længsel”. Det skal vi høre 
mere om denne eftermiddag. 
Alle er som altid velkomne.  
Der er gratis adgang, og 
kirkebilen kører.  

Orkesteret, der består af de tre rutinerede musikere,  Mads 
Westfall (guitar),  Lars Grand (harmonika) og Rasmus Ven-
nevold (kontrabas) vil underholde publikum med et program 
med viser og sange, kendte og ukendte, primært af forfatterne 
Halfdan Rasmussen og Benny Andersen. Den kun fire år 
gamle trio har indspillet flere album, som har fået en fremra-
gende modtagelse. Foruden deres cd-udgivelser har de op-
trådt live ved en række velbesøgte og roste koncerter rundt 
om i landet. Deres show giver plads til både humor og dyb-
sindigheder og desuden nogle usædvanligt gennemarbejdede 
musikalske lækkerier. Nu er der en enestående mulighed for 
at opleve Halfdanskerne live her i Sengeløse, og der er som 
altid gratis adgang!  Dørene åbnes kl. 14.30.  

Visekunst i Sengeløse Kirke 
Lørdag 2. november kl. 15 indbyder vi til koncert med 
trioen Halfdanskerne. 

Sogneeftermiddag 
Onsdag d. 30. oktober kl. 14.30 

 

Dobbelt glæde for beboerne på  
Sengeløse Plejecenter 
Både Plejecenter og SengeløseVennerne fejrede ”rundt”. 
 

Torsdag den 19.september var der i anledning af Sengeløse Ple-
jecenters 40 års fødselsdag og SengeløseVennernes 40 års jubi-
læum linet op til den helt store fest. 
SengeløseVennerne havde som altid lagt både hjerte og sjæl i at 
gøre aftenen både oplevelsesrig og mindeværdig, og det blev 
den. Efter en flot velkomsttale af Sengeløse Plejecenters leder, 
Ulla Dedenroth, blev der serveret lækker mad, mens snakken 
lystigt gik. Aftenens store højdepunkt var, da to glade og festli-
ge sangerinder indtog gulvet.  Fra start af blev der både sunget 
og klappet med til de dejlige sange, og ikke mindst blev der 
grint så meget, at tårerne trillede ned ad kinderne. 

 

Martin Møller Jacobsen & Jeanett Kramer 
Aktivitetsmedarbejdere  
Sengeløse Plejecenter   

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            43 99 69 36 
 Landsbygaden 58 
 2630 Taastrup 
 
 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 



 
 
 
 
 

 

Kommunalforening afholder vælgermøde for at give alle byens 
borgere mulighed for at få kommunalpolitikerne i tale lige før val-
get. Alle opstillingsberettigede partier er inviteret. Kandidaterne 
vil først fortælle om, hvad de har gjort for Sengeløse i den forløb-
ne valgperiode, og dernæst fortælle om, hvad de har af planer for 
den kommende valgperiode.  

Sengeløse Kommunalforening 
 

  Afholder vælgermøde onsdag den 6. 11 kl. 19 - 22 
på Sengeløse kro. 
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