Sengeløse Nyt
24. Årgang Nummer 6

august 2020

Vinterens mange aktiviteter

Læs i avisen om

Farmor, som fortæller
om stålormen

Minikonfirmander
Ungdomscafeen åbner

Så gik den sommer - og selv om det var den koldeste juli måned i 20 år, bliver den
måske reddet ifølge de næste ugers vejrudsigter.
Og så starter den første efterårsmåned, og der er tilmelding til vinterens mange aktiviteter.
Som altid er udvalget stort, og uanset om du har lyst til badminton, volleybold
fodbold, eller skuespil, kan du finde et tilbud her i avisen. For gymnaster og motionister i alle aldre er der spændende muligheder. Børnene kan gå til gymnastik, hvor
de kan springe og lege eller til rulleskøjteløb. Du kan gå til TeamGym, Zumba,
Yoga og dans. Der er naturligvis også mulighed for seniorgymnastik, Stavgang og
Kroket, og har du lyst til Parkur eller Pilatus eller Basket, er det også muligt.
Og det tyder på, at vi får et Fitnesscentercenter i julegave ?

Deltag i

Læs om duehøgen

Redaktøren

Skal du være
spejder?

Landboreformen
Ny autocamper stellplads i Hedeland
Og meget mere

Næste nummer
udkommer
18. - 20. september

Deadline
8. september
2020

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Mille Miertz,

2077 22 48

Fodbold:

Margit Pedersen,

2296 8999

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Sengeløse Pensionistforening har udsat bankospil til tirsdag
den 6. oktober kl. 19.00 i Fritidshuset i Sengeløse, så til
orientering er der ikke noget bankospil i september måned.
Vi glæder os til at se jer til oktober.
Bestyrelsen
Året 2020
Arrangementer i Sengeløse
22. november Juletræsfest
29. november Juletræstænding

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Sengeløse Badminton og
Tennis Klub
Formand: Ole holm tlf. 40 19 52 87
E-mail: sbtk@mail.dk

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

Sengeløse Nyt

Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97
Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 8.september 2020
Avisen udkommer 18. - 20.september 2020
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

Hvad er stafet for livet –
Høje-Taastrup?
Stafet For Livet er et døgn,
hvor vi sætter fokus på
kræftsagen, kæmper sammen
og fejrer livet. Det er en
anledning til at mindes dem,
vi har mistet, og give håb til
dem, der kæmper. Stafet For
Livet
er
fællesskab,
oplysning og indsamling for kampen mod kræft.

og så er man en del af dette
års stafet for livet.

Kan alle være med?
JA!
Grundet
Covid-19
afvikler vi i år stafetten som
en online stafet. Dvs. at alle,
familie, venner, kolleger,
naboer og min fætter i
Jylland eller Frankrig, kan
melde sig til, og så gå eller
løbe med i stafetten. Fra den
5. sep. Kl. 10.00 til den 6.
sep. Kl. 10:00 er det bare at
komme ud i ens lokalområde
og gå eller løbe. Og nej, det
er ikke et krav at man skal
være med i alle 24 timer.
Jeg har ikke noget hold!
Er I bare 2 personer kan I

Hvad koster det at være
med?
100 kr. for voksne, og 50 kr.
for børn. Og pengene går til
kræftforskning, patientstøtte
og oplysning om kræft.
Hvor skal vi være som
hold?
Grundet Covid-19 kan vi
desværre ikke mødes på
pladsen ved TIK hallerne.
Derfor opfordrer vi holdene
til at mødes privat, og i
fællesskab afvikle stafetten.
Men i år er der også
mulighed for, at alle kan
være med. Dvs. hvis ikke
man har mulighed for at
mødes fysisk, kan man
stadigvæk være med. Hver
person kan via app’en
indberette, hvor mange km
de har gået for holdet. Og
selve stafetten vil kunne
følges på Facebook.
Er der en lysceremoni i år?
Ja det er der. Men igen, vi

lave jeres eget hold. Og
ellers har vi et åbent hold,
hvor ALLE kan være med.
Det er bare at melde sig på,

kan pga. Covid-19 ikke
mødes og mindes alle
sammen. Men vi vil streame
live på Facebook fra

lysceremonien, så alle kan
følge den lørdag aften. Hvis
dit hold vil afholde jeres
egen private lysceremoni, vil
det i år også være muligt. Vi
skal blot vide det, når I køber
lysposer, og så får vi det
arrangeret så I får poserne ud
til jeres hold.
Hvad med fighterne?
En fighter er en person, som
har eller har haft cancer.
Fighterne
er
vores
æresgæster! Og det vil de
selvfølgelig også være i år.
Men,
da
de
er
i
risikogruppen, vil vi hylde
dem på afstand. Det betyder,
at vores fightergruppe tager
ud til hver enkelt fighter, og
med afstand overrækker dem
deres fighter t-shirt og en
lille overraskelse. Og så vil
vi løbende via vores online
stream hylde dem i løbet af
de 24 timer.
Må vi lave en rute i vores
lokalområde?
Meget gerne. Faktisk håber
vi at de enkelte hold vil

oprette
ruter
i
deres
lokalområde, og så evt. dele
det med andre i samme
område, så flere ved. at der
er stafet for livet i deres
lokalområde.
Hvad med rundesponsorater, kan vi have det i
år?
Hvis I som hold har skaffet
en rundesponsor, kan I
sagtens have det. Dog tæller
vi i år ikke runder, men antal
kilometer. Og det vil nu
alene være via app’en, at der
tælles, så det er vigtigt at
jeres holdmedlemmer husker
at indberette det, de har
gået / løbet via app’en.
Yderligere information og
tilmelding på hjemmesiden
via dette link
https://
www.stafetforlivet.dk/stafet/
hoeje-taastrup kan du få nærmere information og oprette
et hold eller tilmelde dig et
hold. Du kan også holde dig
orienteret på Stafettens Facebook side.

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

Foto: Stig Günther, Sparrebro. Tekst: Gert Lauridsen

Fakta :

Totalfredet

Vingefang: 60-75 cm
Længde han: 30 cm
Længde hun: 38 cm
Vægt han: 110-195 g
Vægt hun: 185-340 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 33-35 dage

Om månedens billede fortæller Stig Günther:
-Normalt har jeg et hav af
fugle og fuglestemmer i min
have, men en dag, da jeg kom
ud på min terrasse, var der
helt stille og ikke en fugl at
se. Tilfældigvis kiggede jeg
op og fik til min overraskelse
øje på en stor rovfugl, der sad
oppe på mit foderhus. Så forstod jeg bedre, at alle andre
fugle holdt sig væk. Hurtigt
gik jeg ind og hentede kame-

raet og fik taget dette billede.
Ofte kan man være i tvivl, om
det er en duehøg eller en
spurvehøg, men efter den
gyldenbrune farve på halsen
og de tynde fødder at dømme,
må det være en spurvehøg,
- Når jeg nu her efterfølgende
ikke har set nogen fugle i
haven, så har det hver gang
vist sig, at spurvehøgen sidder oppe i et af træerne på lur,
slutter Stig Günther.

Spurvehøgens jagtteknik:
Den benytter sig mest af
overraskelsesangreb, idet den
flyver langs skovbryn, og
levende hegn og fanger byttet, når det bliver skræmt op.
Den kan også vælge en
udkigspost at angribe fra og
have udvidet jagten til villahavernes foderbrætter.
Levevis og udbredelse:
Det naturlige levested er skov
og parklignende områder, og
med redested i ældre nåletræ-

Spurvehøgen er efter musvågen en af vores mest udbredte rovfugl. Det er en
lille rovfugl, hannen er ikke
meget større end ringduen.
Den kendes især på den
lange hale, de korte, afrundede vinger og de stilkede
fødder, også kaldet fangere.
Hannen (bld.) har gråblå
overside og lys underside
med rustrøde striber og
hals. Hunnen, som er væsentligt større, har gråbrun
overside og lys underside
med gråbrune tværstriber.
er, der er åbne for til– og fraflyvning. I rugetiden er det
kun hannen, der jager, mens
begge forældre jager i ungetiden. Hannen fanger spurvefugle op til solsortestørrelse,
mens hunnen kan tage større
bytte, fx duer. 90% af byttet
består dog af spurvefugle.
Spurvehøgen er almindelig i
hele landet og er mest en
standfugl, hvor kun ungfuglene trækker sydpå til Holland
eller Frankrig for vinteren.

Farmor fortæller
om en stålorm!
Hej min lille ven nu er det vist tid til en godnathistorie - og den kommer her! I dag vil jeg fortælle dig lidt om stålormen,
som mange tror er en slange. I Danmark har vi to
slags slanger - nemlig hugormen og snogen!
Mange tror, at vi faktisk har tre, men nummer tre er
ikke en slange, men en lidt mere enkel skabning,
nemlig stålormen.

Den er lille - kun 40-50 cm lang. Hunnen er lidt brunlig - mens hannen er mere grå.
Du ser den næsten aldrig, for den er nemlig et natdyr.
Om dagen graver den sig ned i jorden og sover.
Den spiser regnorme og snegle, der ikke har "hus på
ryg"!
Den kan godt lide kølige steder, hvor der gerne må
være ret fugtigt! Hunnen føder 5-25 unger - den hvidlige æggeskal går i stykker,lige når ægget kommer ud.
Ved du hvad: Det sjove ved en stålorm er, at dens
hale er dobbelt så lang som kroppen, og hvis en fugl
får fat i halen, ja, så falder hele halen bare af - men
den kommer ikke igen - den vokser ikke ud, som den
gør hos firbenet!
Nu ved du lidt om den fredelige stålorm!
Sov godt og drøm om nuttede dyr som koalaen eller
teddybjørnen!

Hilsen fra farmor!

Blikkenslager
Aut. VVS-installatør
Snubbekorsvej 28
2630 Tåstrup
kmducati@gmail.com

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

Af lis Aagaard

Min mor havde en tante, Borghil, der var fra Norge. Uagtet at hun havde levet 50 år i Danmark, ja,
så talte hun klingende norsk stadigvæk.
Hun har selv, under megen latter, fortalt følgende
historie! Jeg glemte at sige, at hun altid klædte sig
flot, havde flotte, slanke ben, og nydelige, slanke
former! En aften, hvor tusmørket var ved at sænke
sig over Hellerup, kommer hun spadserende hjem hun var da 70 år!
En ung mand kommer cyklende bagfra og fløjter
beundrende efter hende!
Så kommer han foran og vender sig for at kigge lidt
nærmere. Han ser de 1000 rynker i hendes ansigt
og udbryder: "Føj for helvede"!
oooOooo
Hvad kan man kalde en eskimo, der stjæler fedt?

En spækhugger!

Velkommen
til badminton
i S.B.T.K.
Badmintonsæsonen 2020/21 står foran sin begyndelse, og vi byder
såvel gamle som nye medlemmer velkommen til sæsonen.
Sæsonen med faste tider starter d. 1. september 2020 og løber frem til
d. 28. april 2021.
Tilmelding for tidligere og nye medlemmer fra d. 24. august på
hjemmesiden www.sengeloesebtk.dk
Bestyrelsen

Sengeløse Badminton
og tennis Klub
Indkalder til generalforsamling:
Onsdag den 2. september
2020 kl. 19.00 i Fritidshuset, Spangåvej 11
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mød talrigt op vi skal have valgt ny formand og
kasserer
Bestyrelsen

Sengeløse Hallens

Jacala stammen
Spejderne i Sengeløse

CAFETERIA
- altid klar med

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

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

Vi starter op igen efter sommerferien
Familiespejder fra 3 til 6 år med en voksen
Søndag den 30/8 kl. 9-12
Mikro/Min fra 0 til og med 3. klasse
Tirsdag den 18/8 kl 17.30
Junior/Trop fra 4. klasse
Torsdag den 20/8 kl.18
Familiespejderne mødes derefter den 2 søndag i hver måned. Vi mødes omkring aktiviteter i naturen og er udenfor
det meste af tiden. Der er altid bål og lidt at spise lavet på
bålet.
Generelt gælder det, at vi er mest muligt ude.
Mikro/Mini mødes fremover kl. 18. om tirsdagen og Junior/Trop mødes ligeledes kl 18 om torsdagen.
Er du interesseret, så mød op på Håndværkerbakken 9 eller
ring til Hanne på tlf.: 2284 9740.
Vi glæder os til se jer alle sammen. Nye spejdere kan komme og være med på prøve, bare mød op. Voksne er også
velkomne, hvis de har lyst til at være i verdens bedste ledertjans (forudsætninger kræves ikke men lyst til at opleve
og lede børn i naturen.)
Lederne

Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil.

Nyt fra Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedafdelingen

En hilsen fra SGIF’s hovedafdeling

Til alle aktive i Sengeløse – Og dem som gerne vil være det…
På de følgende sider finder i oplysninger om de tilbud, vi har i Sengeløse Gymnastik- og
Idrætsforening for den kommende sæson 2020/21.
Vi har i SGIF en målsætning om at alle, uanset alder, har mulighed for at dyrke idræt og have det sjovt
imens.
Fællesskab, udvikling, samarbejde og glæden ved sporten, er kerneværdier i vores forening, og det
synes vi også skinner igennem i programmet for sæsonen i år.
Efter et svært forår uden rigtig afslutning, og en opvisning, byfest m.m. som blev aflyst, glæder vi os
til at åbne dørene igen, og tilbyde jer et bredt og varieret udvalg med aktiviteter for hele familien og
hyggeligt samvær med andre fra Sengeløse og omegn.
Der vil selvfølgelig blive taget de nødvendige forholdsregler i forhold til de retningslinjer, som
sundhedsmyndigheder sætter mhp. at minimere risiko for coronasmitte.
Aktiviteterne er fordelt i de forskellige afdelinger vi har i SGIF: Amatørscenen, Fodbold, Volley og
Sengeløse Idræt.
Vi er helt sikre på, at du kan finde en aktivitet som passer til dig – et sted hvor du kan få god motion
og forhåbentlig også få brugt lattermusklerne.
Tilmelding og betaling for deltagelse sker via afdelingernes hjemmesider på www.sengeloese.dk
For Sengeløse Idræts tilbud kan du gå direkte på www.sengeløseidræt.dk
Ved spørgsmål omkring en eller flere af de udbudte aktiviteter, kan I skrive/ringe til kontaktpersonen
for den afdeling i SGIF, der udbyder aktiviteten.
Kontaktpersoner i SGIF’s afdelinger:
Amatørscene:

Mille Goldbach Mieritz, tlf. 25 36 65 67, mail: mille.mieritz@gmail.com

Fodbold:

Margit Pedersen, tlf.20 77 22 48, mail: margitpedersen84@gmail.com

Volleyball:

Martin Nedergaard, tlf. 4093 53 77, mail: martinnedergaard@gmail.com

Sengeløse Idræt:

Tina Hjortsø; tlf. 26 84 36 16, mail: tina.agnethe@gmail.com

Hovedafdelingen: Gitte Malling Buur tlf. 61706818 mail: gbuur@tonnibuur.dk
Vi håber på en fantastisk sæson med idræt og sjov for alle.
Sportslige hilsner,
Hovedbestyrelsen i SGIF

SGIF Volley
Volleyball i Sengeløsehallen for alle unge fra 15 år og voksne
Vi spiller også i år volleyball i Sengeløsehallen hver torsdag aften.
Vi starter officielt indendørs torsdag d. 3. september 2020 kl. 19.30.
Så længe vejret og lyset tillader det fortsætter vi dog med Beach Volley udendørs hver torsdag fra
kl. 18 – 21. Har du lyst til at være med på vores træningsaftener er du meget velkommen! Du skal
bare møde op. Det gør ikke noget at du ikke har spillet før, det vigtigste er at du har lyst til at have
det sjovt med boldspil. Vi plejer at slutte af med en sodavand/øl i cafeteriet, for det sociale
samvær er vigtigt for os. Mød op og vær med til nogle hyggelige volleyaftener. Find os enten
nede i hallen eller udenfor på Beach Volley banen.
Vintersæson
Torsdag 03.09.20 – torsdag 29.04.21, kl. 19.30 – 22.00
Sommersæson
Torsdag 06.05.21 – torsdag 02.09.21, kl. 18.00 – 21.00
Kontaktperson
Martin Nedergaard Møller
Tlf. 40 93 53 77
Formand SGIF Volley

Priser:
Beach og indendørs Volley (hele året) kr. 400,Beach Volley (kun sommer sæson)
kr. 100,-

SGIF Amatørscene
Teater i Sengeløsehallens Amatørscene-lokale
for alle unge fra 15 år og voksne

Har du en lille skuespiller gemt i maven? Og går du og overvejer, om Amatørscenen skulle være
noget for dig? Så ring til Mille eller Ghita og få en snak om det 
Vi mødes i Fritidshuset ved Sengeløse Hallen på tirsdage kl. 19 – 21. Derudover deltager vi i de
forskellige arrangementer i Sengeløse med ansigtsmaling og candyfloss 
Opstart tirsdag 01.09.20 kl. 19
i Fritidshuset ved Sengeløse Hallen
Pris:
Kr. 100,-

Kontaktpersoner:
Mille Goldbach Mieritz, tlf.: 25 36 65 67
Ghita Friemel, tlf.: 23 83 11 34

SGIF Fodbold
I Sengeløse er der rig mulighed for at spille fodbold uanset alder og ambitionsniveau. Vi har mange dygtige trænere og holdledere, der yder en solid indsats
for at skabe et godt sportsligt og socialt miljø i klubben. Ligeledes tilmeldes de
enkelte hold til relevante turneringer og stævner.
Her i efteråret har vi indtil videre oprettet hold som vist nedenfor. Derudover bistår bestyrelsen i
fodboldafdelingen gerne med at oprette og etablere yderligere ungdomshold, hvis der ved fælles
hjælp kan skaffes spillere nok.
Kontingentpriser
Kontingent for ungdomshold: kr. 425,- pr halvår.
Kontingent for herre senior: kr. 600,- pr halvår.
Men vi tilbyder naturligvis et par gratis prøvetræninger.
Kontakt gerne bestyrelsen for yderligere spørgsmål.
Vel mødt til et efterår med masser af motion og fællesskab.
Kontaktperson:
Margit Pedersen, tlf. 20 77 22 48

Årgang 2015 - 2016 - 2017

Træning:
Træner:
Hjælpetræner:

Onsdage kl. 17.00 – 18.00
Margit Pedersen, tlf. 20 77 22 48
Sebastian Pedersen

Mix hold

Træning:

Onsdage kl. 17.00 – 18.00 og
fredage kl. 16.00 – 17.30
Christian Ljørring, tlf. 24 94 80 00
Jacob Harris, tlf. 24 34 88 40

Mix hold - Tumlehold

Årgang 2012 – 2013 - 2014

Trænere:

Drenge

Træning:

Mandage og onsdage kl. 16.00 – 17.30

Årgang 2010 – 2011

Trænere:

Søren Birn, tlf. 22 26 21 00

Drenge

Træning:

Mandage og torsdage kl. 17:00 – 18.30

Årgang 2006 – 2007

Trænere:

Thomas Bach, tlf. 30 61 62 27

Herre Senior

Træning:

Onsdage kl. 18.30 – 20:30

Trænere:

Bjarne Hansen, tlf. 25 17 73 31

Holdleder:

Thomas Bredal Nielsen, tlf. 22 47 47 71

Herre Veteran (Old boys)

VELKOMMEN TIL
SENGELØSE IDRÆT'S
SÆSON 2020/21
Efter sidste sæsons meget pludselige corona-afbrydelse, så glæder vi
os VIRKELIG meget til denne sæson !
Vi kan slet ikke vente med at se jer, og komme i gang med at hoppe,
springe, danse, svede og have det sjovt sammen!
På vores hjemmeside www.sengeløseidræt.dk kan du læse om alle vores hold og tilmelde
dig et eller flere hold. Du betaler direkte ved tilmelding.
Er du på Facebook, så hold også øje med vores facebook side ”Sengeløse Idræt”, hvor vi
løbende informerer om nye hold, ændringer, arrangementer og meget mere.
Vedr. tilmelding og betaling af kontingent:

Gratis prøvetræning:

Tilmelding og betaling foregår via
www.sengeløseidræt.dk. Her skal betales
med dankort. Har du ikke dankort eller
mulighed for at komme på nettet, så ring til
Tina Hjortsø på tlf. 26 84 36 16,

Som altid kan du eller dit barn komme og
prøve et hold gratis to gange, så man kan
afprøve om pågældende aktivitet er noget,
der har interesse. Inden tredje gang skal
man dog være tilmeldt og have betalt.

Er du alene-forsørger eller er økonomien på anden måde
stram, så er der hjælp at hente hos ”Broen Danmark”, der
yder fuldt eller delvist tilskud til kontingent, udstyr og lign.
Se hjemmesiden www.broen-danmark.dk/hoejetaastrup
eller kontakt Tina Hjortsø tlf. 26 84 36 16.
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Sengeløse Idræt's

SÆSONPROGRAM
2020/21
Jeg skal gå til
Funktionel Træning
og blive stærk.

Jeg skal gå til
Kunstrulleskøjteløb,
det er bare vildt sejt.

Vi skal gå til Senior
Gymnastik, for alder
har ingen betydning vi kan nemlig det hele.

Vi skal gå til
Gymnastik så vi kan
springe og lege.

Vi skal gå til Dans
og blive rigtig
gode!

Jeg skal gå til
Stavgang, eller
måske Krocket, det
er altid så hyggeligt
og god motion.

Jeg skal gå til
Zumba og give den
gas! Og min datter
skal gå til badminton.
Jeg skal gå til
TeamGym, der er
altid fuld fart på.
Vi skal gå til Sportsmix
så vi kan prøve lidt af
det hele.
Jeg skal gå til Yoga,
det er altid dejligt i en
travl uge. Og min
teenager skal gå til
Basket

Læs mer

Min søn skal gå til
Parkour og min nabo
skal gå til Pilates.
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Ny autocamper stellplads i den smukke
Naturpark Hedeland.
Langesøparkeringen, Vindingevej 201, 4000 Roskilde

https://hojetaastrup.dk

Set gennem historiens briller:
Af Niels E. Larsen, historiker

Landboreformerne i
Vridsløsemagle 1780.
I dag fremstår Vridsløsemagle og området omkring
landsbyen som et billede af
det danske bondeland, når
det er skønnest. Der er landskabelig skønhed i overflod
og kulturhistorisk perler i
meget fin stand. Det er en
malerisk oplevelse at bevæge sig gennem dette lille
”smørhul” mellem de ret
stejle nedkørsler på Ole
Rømersvej. Skønheden er
så iøjefaldende, at Høje
Taastrups byråd allerede i
1978 , da det vedtog lokalplan 7.02 for området, lover
at beskytte de gamle huse.
Landsbyen er gammel. Den
nærmer sig de 2000 år, da
den fandt sin blivende plads
i Jernalderen. Hvis man
besøger byens kulturelle
højdepunkt, Museet Kroppedal, kan man lære, at området har været beboet i
tusinder af år.
Tilbage i 1680-erne under
Christian d. 5. blev Danmarks love og administration ændret og moderniseret.
Til brug for bl.a. skatteudskrivningen
udarbejdede
centraladministrationen nye
matrikelbøger for hele landet. Heri kan man læse, at
Vridsløsemagles jorder blev
sat til 116,55 tdl. Hartkorn,
hvilket var grundlaget for

den skat, fæstebønderne
skulle betale til Kronen. Det
dyrkede areal blev oplyst til
585,8 tdl. I tovangsdrift.
Vridsløsemagle var altså en
mellemstor landsby. Selv
om der i dag bor flere mennesker i Vridsløsemagle end

Kort 1.
Gårdenes navne:
7. Skovkildegård.
9. Havelandgård.

10. Ukendt navn
6. Baunegård.
5. Bakkegård.

men de bor smukt, og det er
helt fantastisk, at dette vidunderlige og rolige sted kun
ligger ca. 18,5 km. i luftlinje fra Rådhuspladsen.
Jordudskiftningen i 1780.
Allerede i årene op til 1780

8. Solagergård.
12. Havrebjerg/Stangagergård.
2. Stenagergård
3. Snubbekorsgård.
16. Rørrendegård?

dengang, er landsbyen nu at
regne blandt de små. I Trap
Danmark opgives den til i
2018 at have 272 indbyggere, og selve byens areal
udgør 34 ha. Der bor ikke
mange i Vridsløsemagle,

var ejerne af de tolv gårde
og husmandsbrugene i
Vridsløsemagle blevet enige om at ophæve fællesdriften af landsbyens landbrug
og at samle landsbyens jorder i sammenhængende

lodder, som hver skulle
dyrkes af en fæstebonde eller en fæstende husmand. Fæsteren skulle lede
arbejdet og have ansvar for
driften. I året 1780 var aftaler og opmålinger færdige.
De tolv fæstebønder og de
ligeledes fæstende husmænd kunne nu tage deres
jordlodder i brug, og de, der
havde fået et jordstykke
uden i periferien af landsbyens jorder, kunne begynde
at flytte ud til det. Men fæstebønderne flyttede ikke ud
af byen. Ti husmænd flyttede allerede i 1780, men kun
fæstebonden på Kroppedal
flyttede i samme år sin fæstegård ud på marken. To
husmænd og elleve fæstebønder blev i de gamle bygninger i den velkendte og
trygge landsby, og det blev
skæbnesvangert. I Vridsløsemagle, som overalt i landet, var de stråtækte gårde
og huse bygget så tæt på
hinanden, at det nærmest
var umuligt at slukke en
ildebrand, der havde fået
rigtigt fat. Netop det skete
allerede året efter den 5.
maj 1781. Branden fik så
godt fat, at hele den vestlige
og sydlige del af landsbyen
brændte. Seks gårde og
tretten huse brændte helt
ned og mange af de resterende havde svære brandskader. Kun Solagergård og
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Set gennem historiens briller (fortsat)
Havelandgård led kun mindre overlast. Så flyttede alle
med lodder i den yderste
kreds ud til deres jord. Også
de gårde, som lå inde ved
forten og kunne være blevet
genopbygget på den gamle
tomt, valgte af angst for
fremtidige brande at bygge
lidt ude på deres jorde. Det
er forståeligt. Som det gamle ord siger: ”Brændt barn
skyer ilden”.
Vridsløsemagles
udskiftning
Det er bemærkelsesværdigt,
at planlægningen og opmålingerne af Vridsløsemagles
udskiftning fandt sted i slutningen af 1770-erne og i
1780. Det er to år før, den
kun 16-årige Kronprins
Frederik og en gruppe fremsynede grever med Bernsdorff og Reventlov i spidsen kuppede den enevældige magt fra den sindssyge
Christian d. 7. Det foregik
ved, at kongen underskrev
et dokument, som ved lov
lagde magten hos den unge
kronprins. En ny og mere
fremsynet regering blev
indsat, og det satte virkelig
fart i landboreformerne. Det
er også otte år før, det forhadte stavnsbånd blev ophævet i 1788, efter at det i
55 år havde været adelens,
Kronens og borgerlige
godsejeres værktøj til at
udnytte og nedværdige den
største del af landets befolkning. Men Vridsløsemagle
var klar. Årsagerne til disse

udviklinger skal søges i, at
kongemagten støttede landboreformerne for at øge
skatteindtægten. Vridsløsemagle var velegnet til at
gennemføre en jordudskiftning, da Kronen selv havde
fire fæstegårde, Universitetet havde også fire, Vartov
og familien Bartholin havde hver en fæstegård. Kun
to fæstegårde ejedes af en
privat godsejer, nemlig ejeren af Cathrinebjerg. Kronen skulle altså ikke kives
med stærke lokale godsejere. Det er ikke svært at forestille sig at Universitetets
og Vartovs folk af hensyn
til husfreden og den fremti-

dige kongelige nåde valgte
at støtte Kronens folk i deres ønske om at gennemføre
en udskiftning. Hvad godsejeren på Cathrinebjerg
mente, ved vi ikke, men han
var nok klog nok til ikke at
lægge sig ud med den enevældige Kongemagt.
Selve
udskiftningen.
Af Sengeløse Sogns tre
landsbyer ligger kun Vridsløsemagle så nogenlunde
midt på landsbyens jorder,
og det muliggjorde en næsten hel stjerneudskiftning.
Det gjorde udskiftningen
både lettere og billiger, at
man kunne bevare otte af
gårdenes placering i den

Kort 2. Vridsløsemagle med landsbyens jorder efter 1780.
Gårdene er på kortet endnu ikke flyttet ud på de nye lodder.
De små grunde blandt gårdenes store lodder er husmandsbrug. De små rektangulære lodder mod nord er eng- og moselodder til græsning og tørveskæring.

v/Rasmus Andersson
Anlæg og pleje af grønne arealer:

Træfældning, beskæring og rodfræsning.
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning.

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

gamle landsby, som blev
midten i den stjerne jordlodderne dannede. Kun fire
gårde kunne ikke indpasses
i stjernen, og de blev lagt
mod syd og øst. Fæstegårdene blev lagt i grupper, alt
efter hvem der ejede dem.
Skovkildegård og Baunegård fæstede under Cathrinebjerg Gods. Derfor blev
de lagt så deres jorder stødte op til godsets arealer, så
de senere eventuelt kunne
inddrages i godsets jordtilliggender. Den service blev
standard i udskiftningen i
Danmark. Solagergård fæstede under Vartov, og den
blev liggende på sin plads i
landsbyen. Dens tildelte
jordlod var smalt og strakte
sig langt mod nord. Kronens fire fæstegårde var
Havelandgård og dens
navnløse nabogård mod øst,
samt Kroppedal og Havrebjerggård. Deres klynge
delte jorderne øst for Solagergård og nord for Ole
Rømersvej frem til Snubbekorsvej. De fire gårde, der
fæstede under Universitetet,
var Bakkegården, Rørrendegård, Stenagergård og
Snubbekorsgård. De delte
landsbyens areal mod syd
og øst. Det afgrænses af Ole
Rømersvej mod vest, Dybendalgrøft mod syd, Snubbekorsvej mod øst og Ole
Rømersvej mod nord. Gården, der blev kaldt Det Bartholinske Gods, fik arealet øst for Snubbekorsvej
på skråningen ned mod

Set gennem historiens briller (fortsat)
Store Vejleå og en kile på
vestsiden af Snubbekorsvej
ved Stenagergård. Gårdene
var ikke lige store. De otte
var mellemstore med ca. 60
tdl. hver. Kroppedal, Stenagergård, Rørrendegård og
Snubbekorsgård var store
gårde, der alle havde mere
end 100 tdl. Husmændene
fik mellem en- og tre tdl. og
de blev indpasset mellem
gårdenes jorder spredt over
hele landsbyens jordtilliggender.
Selvejet kom ikke ved
udskiftningen.
Alle jordejerne i Vridsløsemagle beholdt deres gårde
og jordlodder efter udskiftningen. At fæstebønderne
ved køb skulle blive ejere
af gårdene og jorden var
1780 bestemt ikke et ønske
i Danmarks enevældige
styre. Ønsket var øjensyn-

ligt kun rettet mod modernisering og effektivisering
af det tilbagestående landbrug, med det ene mål at
øge landets skatteindtægter.
Mulighederne for, at fæstebønderne i 1780 kunne købe gårdene, eksisterede
ikke. Den finansieringsmodel, der senere muliggjorde
disse handler, var endnu
ikke etableret. I 1797 var
situationen dog ændret.
Finansieringsmodellen med
en mindre udbetaling på 57%, som køber selv skulle
skaffe, et stort realkreditlån
med første prioritet og et
sælgerpantebrev med anden
prioritet på restbeløbet,
havde sat gang i handlerne.
Otte gårde var blevet solgt
til selvejere. Kun Universitetets fire gårde og alle husmændene, der jo ikke havde
adgang til finansieringslån,

sad stadig som fæstere på
deres steder. Først op i
1800-tallet solgte Universitetet sine besiddelser i
Vridsløsemagle, og husmændenes forhold blev
først ordnet, efter at de i
flere generationer havde
slidt hårdt for et oftest meget ringe udbytte.
Danmarks Statsbankerot
1813.
Landboreformerne
kom
godt fra start, men allerede
i 1813 gik staten bankerot.
Det forsinkede de forventede resultater af denne gigantiske omlægning af
Danmarks største erhverv.
Flåden var taget af briterne,
og søfarten var blevet en
skygge af sig selv. Det blev
meget hårde tider for almuen. Men det lysnede langsomt. I Vridsløsemagle gik
det også langsomt men sikkert fremad. Gårdene var
efterhånden alle blevet
solgt til frie selvejere. På
forten var der opført et fattighus, og i 1827 åbnede en
skole nede i Bartholinstræde. Det var 13 år efter, at
skoleloven var blevet vedtaget, men riget fattedes
penge, så alting tog meget

lang tid. I 1828 blev gården
Det Bartholinske Gods
solgt til Ejeren af Stenagergård, som lagde de nyerhvervede 60 tdl. til de mere
end 100 tdl., han ejede i
forvejen. I samme år blev
Havrebjerggården delt i to
dele. Den nye gård fik navnet Stanghøjgård. Der kom
også flere håndværkere til
byen. I 1780 havde byen
kun haft en sadelmager og
en tømrer. 50 år senere var
der to hjulmagere, to sadelmagere, en skomager, to
skræddere, en tømrer og
endelig den næsten uundværlige smed. Vores hårdt
prøvede lille rige var ved at
komme i gang igen. Vridsløsemagle udviklede sig
med tiden til en effektivt
producerende landsby. At
den i dag ligner en tidslomme, skyldes den såkaldte
fingerplan fra 1947, som
har styret udviklingen i
Københavns omegn. Den
fremsynede plan har sørget
for, at vi her i sognet har
kunnet bevare et miljø med
lys og frisk luft i smukke
og grønne omgivelser. Og
det er i grunden slet ikke så
galt!

og bevar de gode vaner!

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu at bruge mundbind i kollektiv trafik!
Det understreges, at mundbindet kun skal betragtes som et supplement til de øvrige værnemidler,
og det er vigtigt, at mundbindet bruges korrekt for at forhindre smittespredning. Brug ikke mundbind af stof, men brug godkendte engangsprodukter og helst med elastik til ørerne. Sæt dig ind i
reglerne for brug og læs brugsanvisningen, derved beskytter du både dig selv og andre mod smitte. Masken skal være af medicinsk kvalitet og CE-godkendt, og producentens navn skal fremgå
af emballagen. Et godkendt mundbind til flytrafik fås fx på apoteket i pakker á 4 stk., pris 50 kr.

Efter sommerferien

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
9. søndag efter trinitatis
9. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 12, 32-48
N.N.
10. søndag efter trinitatis
16. august kl. 10.00
Matthæusevangeliet 11, 1624
Merry Lisbeth Rasmussen
11. søndag efter trinitatis
23. august kl. 11.00
Konfirmation
Merry Lisbeth Rasmussen
Lørdag d. 29. august
Konfirmation kl. 10.00,
12.00, 14.00
Merry Lisbeth Rasmussen
12. søndag efter trinitatis
30. august kl. 11.00
Konfirmation
Merry Lisbeth Rasmussen
30. august kl. 13.30
Dåbsgudstjeneste
Merry Lisbeth Rasmussen
Lørdag d. 5. september
Dåbsgudstjeneste kl. 11.00
og 12.30
Merry Lisbeth Rasmussen
13. søndag efter trinitatis
6. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste og -fest i
sognegårdshaven
Kirkebilen kører
Merry Lisbeth Rasmussen
14. søndag efter trinitatis
13. september kl. 10.00
Johannesevangeliet 5, 1-15
N.N.

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

Da vores sognepræst har
brækket armen og derfor
ikke er i stand til at skrive,
har undertegnet overtaget
opgaven med at skrive en
lille hilsen til Sengeløse
Nyt vedr. tiden, der er gået
og kommende begivenheder i kirke og sognegård.
Sommerferien lakker mod
enden, og på den anden
side venter efteråret. Selv
om lyset svinder, og
dagene
fortsat
bliver
kortere,
så
kan
vi
forhåbentlig alligevel se
ind i en lysere fremtid med
en endnu højere grad af
normalitet og genkendelig
hverdag, end den situation
vi for nuværende må
navigere i. Danskerne – ja
hele verdens befolkning –
fik den velkendte dagligdag
vendt på hovedet, da
Covid19 spredte sig fra
Kina til resten af kloden i
løbet foråret; vi skulle
forholde os til begreber
som nedlukning, forsamlingsforbud, afstandskrav,
smitterisiko, smittekæde,
og disse blev en del af
vores fælles virkelighed.
Vi har i Danmark været
dygtige til at holde
smittetrykket nede, hvilket
kan ses i statistikkerne over
smittede, indlagte og døde.
Vi har været dygtige til at
holde en god håndhygiejne
og ditto hosteetikette.
Vi har stået sammen om at
passe på samfundets svageste, nemlig de ældre og de
kronisk syge.
Det er fællesskabets styrke!
Også for kirkens vedkommende
havde
coronapandemien konsekvenser. I
en periode blev vi påbudt at
aflyse gudstjenester og alle
andre aktiviteter i kirken og
i sognegården undtaget
bisættelser,
begravelser
m.v.
Konfirmationerne
blev
udskudt til august.
Lykkeligvis kunne vi atter
afholde gudstjenester og
genoptage
de
andre
kirkelige aktiviteter i midten af maj, naturligvis
under de af sundhedsmyndighederne udstukne retningslinjer. Efter et forår
med nedlukning vil kirken

efter sommerferien igen
sprudle af liv, og det
glæder vi os gevaldigt
meget til.
I skrivende stund er vi ved
at lægge sidste hånd på
programmet for det kommende år med alle de
aktiviteter der - udover den
traditionelle højmesse om
søndagen - skaber liv og
glæde i kirken.
Til efteråret vil Sengeløse
Kirke afholde babysalmesang, som henvender sig til
babyer i alderen 2-8
måneder og deres forældre.
Foruden
dåb
og
konfirmation
har
vi
desuden minikonfirmandundervisning, familiegudstjenester, institutionsguds-

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
E-mail: lras@km.dk
Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Ellers efter aftale

tjenester samt ungdomscafé
som en del af kirkens børne
- og ungdomsarbejde.
For de voksne afholder vi i
løbet af de kommende år
koncerter,
kulturaftener,
kor, højskoleeftermiddage,
sogneudflugt, onsdagsklub
med
fællesspisning,
nørkleklub og brunchcafé
Café Sengeløse.
Alle arrangementer vil
selvfølgelig foregå under
de til en hver tid gældende
retningslinjer, så alle føler
sig trygge ved at komme i
kirke og i sognegården. Vi
skal nemlig fortsat passe
rigtig godt på os selv og
hinanden – og så er jeg
overbevist om, at vi trods
efterårets komme går lysere
tider i møde.
Vi håber, at alle har haft en
dejlig sommer, og vi
glæder os til at se jer igen.
På glædeligt gensyn til
berigende, hyggeligt og
opmuntrende samvær på en
sundhedsmæssig forsvarlig
måde.
Kirke-kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

Gravstedsvedligeholdelse
Graver Hans Friis Christensen
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Formand for menighedsrådet Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
formand@sengeloesekirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge,
Sognegården,
Landsbygaden 68
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk
Tlf.nr.: 21 37 07 33
Organist Dmitri Egholm
Tlf.: 26 44 88 01
organist@sengeloesekirke.dk
Brug af lokalerne aftales med
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.
43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfest

I år vil vi for første gang invitere til udendørs høstgudstjeneste i
Sognegårdshaven bag sognegården søndag den 6. september kl.
11.00. Vi håber selvfølgelig, at vejret er med os til både at holde gudstjenesten og den efterfølgende fest

under den blå og solbeskinnede himmel.

Tag gerne et uddrag af årets høst med
til gudstjenesten: Lidt frugt og grønt,
lidt hjemmesyltet, hjemmebrygget, smukke blomster eller andet.

Efter gudstjenesten vil alle de gode gaver blive solgt på auktion.
Overskuddet går til vores FDF’’ere og til Værestedet Paraplyen
i Taastrup.

Til høstfesten underholder Svend Hammels
jazzband South Coast Stompers med musik
og gode vittigheder.

Vi skal ha´ grillmad, øl og vand, og børnene skal lege og lave snobrød og grille skumfiduser.
Tag en skilling med til auktionen og til mad og
drikke. Vi glæder os til at se dig! For dem der har
svært ved at komme til kirke, kan kirkebilen bestilles
på tlf. 43 99 50 24.
Merry Lisbeth Rasmussen

Information fra kirkegården

For gravsted 87 Edith Christine Fisher søger menighedsrådet pårørende med tilknytning til afdøde. Har ingen
henvendt sig til graveren inden 1. november 2020, vil
gravstedet blive nedlagt efter 30 års fredning. Graver
Hans Friis kan kontaktes på tlf. 21 71 84 07 eller på mail
graver@sengeloesekirke.dk.
Menighedsrådet ved Sengeløse Kirke

Reserveret gravsted

Hvis man ønsker at reservere et gravsted, kræver vedtægterne
for kirkegården, at man tegner et legat for vedligeholdelse af
det pågældende gravsted i min. fem år. Hvis du mener at have
reserveret et gravsted, bedes du rette henvendelse til graveren
for at kontrollere, at der er betalt for det.
Graver Hans Friis kan kontaktes på tlf. 21 71 84 07 eller på
mail graver@sengeloesekirke.dk.
Kirkeværge Paul Kehler

Velkommen i Café
Sengeløse efteråret 020
Fredag d. 11. september
kl. 10.00-12.00 slår vi igen
dørene op for vores
hyggelige brunch-café, Café
Sengeløse.
Foråret bød desværre på
flere aflysninger på grund af
Covid19, og derfor glæder
vi os særligt til at tage hul
på efterårets sæson.
Vi følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger og retningslinjer, så man
kan være ganske tryg ved at
deltage.
Vi skal frem
for alt passe
på hinanden!
Vi mødes kl. 10.00-12.00 en
gang om måneden i
sognegården. Vi plejer altid
at begynde med et par
skønne sange fra Højskolesangbogen, men i
skrivende stund er det
vanskeligt at sige noget om,
hvorvidt vi kan synge ved
efterårets
første
café
Sengeløse på grund af det i
øjeblikket gældende afstandskrav i forbindelse
med sang.
Vi spiser desuden en lækker
brunch sammen og taler om
løst og fast.

Hver gang tager vi også et
samfundsaktuelt emne op,
som danner udgangspunkt
for en berigende samtale
rundt om bordet faciliteret
af
kirkeog
kulturmedarbejder Maria Ditlev
Rosenvinge. Alle, der har
lyst, får mulighed for at
give deres holdning til
kende.
Tilmelding til spisning
foregår som
sædvanlig til
Maria på email:
kirkekulturmedarbejder
@sengeloesekirke.dk eller
på telefonnummer 21 37 07
33.
Alle er velkomne - vi plejer
at være 10-12 personer, der
mødes til en hyggelig
formiddag i fællesskabets
tegn!
Kirke-kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

Skal dit barn begynde i 3.a. efter
sommerferien? Så se med her! Minikonfirmandundervisning for elever i den kommende 3.a.
Søndag d. 6. september kl.
11.00 byder Sengeløse Kirke
det nye hold minikonfirmander varmt velkommen! Det
sker ved en festlig høstgudstjeneste for hele familien.
Som noget helt nyt vil denne
gudstjeneste blive afholdt
udendørs i sognegårdshaven.
Efter gudstjenesten er der
høstfest med livemusik af
Svend Hammels Jazz band,
auktion, god mad, leg og meget mere. Vi skal også grille
skumfiduser og lave snobrød
over bål. Høstgudstjenesten
markerer minikonfirmandforløbets opstart, som derefter
forløber over 10 torsdage kl.
14.00-16.00.
Minikonfirmandundervisning
er et frivilligt, folkekirkeligt
tilbud om indledende konfirmationsforberedelse. Alle
elever i den kommende 3.a.
på Sengeløse skole kan
deltage, og det er gratis at
være med 😊
Til minikonfirmand skal vi
høre fortællinger fra Bibelen,
lære kirken at kende, synge
og bede fadervor. Vi skal
lege, lave rollespil og en
masse kreative ting. Vi skal
spise boller og frugt og
drikke saftevand. Vi skal

Meddelelse

også på udflugt til Roskilde
Domkirke. Vi skal stille en
masse spørgsmål og have det
sjovt og hyggeligt med
hinanden.
Hvis det lyder som noget for
dit barn, så tilmeld det
allerede nu på kirkens
hjemmeside
sengeloesekirke.dk ved at
udfylde den digitale formular
på forsiden – der er plads til
alle :)
Hvis I har spørgsmål til
undervisningen, er I meget
velkomne til at kontakte mig:
e-mail: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk; tlf.
21370733
Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

Sognepræsten holder sommerferie fra den 7. september
til den 5. oktober. Embedet varetages af præsterne i
Taastrup Nykirke og Rønnevang Kirke. Præsterne i
Taastrup Nykirke kan kontaktes på tlf. 70 10 02 16.
Rønnevangs præster på tlf. 43 52 22 19.
Præstesekretær Sus la Cour kan kontaktes vedrørende
navneændring, attester med mere på e-mail
SULL@KM.DK

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

Babysalmesang i
Sengeløse Kirke

Opstart af babysalmesang i Sengeløse Kirke er blevet
udskudt på ubestemt tid som følge af corona-pandemien. De
retningslinjer, som regeringen og sundhedsmyndighederne
har udstukket, gør, at det i skrivende stund ikke er muligt at
afholde babysalmesang, da der skal være to meters afstand
mellem personer, der synger. Alle skal være trygge ved at
deltage, og derfor er vi nødt til at afvente lempelser af
afstandskravet i forbindelse med sang, inden vi kan melde
en dato ud for opstart af babysalmesang.
Vi håber på, at vi kan sætte salmesang for sognets mindste i
søen i løbet af sensommeren eller efteråret. Vi opfordrer alle
interesserede til at holde øje med kirkens hjemmeside
sengeloesekirke.dk og udhængskasserne ved kirken, hvor vi
vil melde nyt ud, så snart vi ved mere.
Kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge

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

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

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Tlf. 26216025
wildenradt@msn.com

Det er alt for længe siden, vi
har
set
hinanden
i
Onsdagsklubben. Coronapandemi lukkede det hele
ned. Men nu glæder vi os til
at byde velkommen til en ny
sæson af hyggelige aftener i
Onsdagsklubben.
Den første aften er onsdag
den 2. september kl. 18.00 i
sognegården
Landsbygaden 68.
I skrivende stund har vi
endnu ikke haft planlægningsmøde for aftenernes
menuer. Jeg kan derfor ikke
fortælle, hvad vi skal have at
spise. Jeg er dog sikker på,
at vores 4 frivillige kokke:
Lonny og Pia, Marianne og
Paul også denne aften vil
tilberede et dejligt måltid til
os. Til aftenens traktement
hører som altid et glas vin,
en øl eller en vand, og efter

maden er der kaffe og te
med kage.
Hele herligheden koster 75
kr., som betales på dagen.
Onsdagsklubben
er
for
enker, enkemænd og andre,
som bor alene, som har lyst
til at dele et måltid mad. Vi
mødes hver første onsdag i
måneden kl. 18.00. Vi plejer
at være en stor flok, og
stemningen er snaksom og
meget hyggelig.
Kunne du tænke dig at være
med, skal du tilmelde dig
hos Merry Lisbeth Rasmussen på 43 99 50 24 eller
på e-mail: LRAS@KM.DK
senest den 31. august. Hold
dig ikke tilbage. Du vil blive
taget godt imod af de mange
søde mennesker.
Merry Lisbeth Rasmussen

Sengeløse Kirkes
Efter et forår med mange
aflysninger på grund af
corona slår vi igen dørene
op for Sengeløse Kirkes
ungdomscafé.
Efter
sommerferien
mødes vi første gang
fredag d. 18. september
kl. 16-20 i sognegården!
Vi skal selvfølgelig fortsat passe på hinanden, og
vi følger naturligvis alle
myndighedernes retningslinjer, så alle kan være
trygge ved at komme.
Efter sommerferien har de
nye 8. klasser også
mulighed for at deltage,
tilbuddet er nemlig for
alle unge fra 8. klasse –
18 år, og det er helt og
aldeles gratis at være
med. Vi mødes kl. 16.00
og drikker the, saft og
spiser kanelgifler. Kl.
17.30 bestiller vi lækre
pizzaer, som vi spiser ved
18-tiden, mens vi ser en
kortfilm om et emne, der
er aktuelt og relevant for

et ungt menneske. Efter
filmen får vi altid en god
snak om emnet. Det er en
fantastisk måde at starte
weekenden på!
Hvis det lyder som noget
for dig, så kom og vær
med i et åbent og kærligt
fællesskab – og tag gerne
din ven under armen. Jeg
glæder mig til gode og
hyggelige aftener i jeres
selskab!
Vi håber, at alle unge
mennesker i Sengeløse
har haft en rigtig dejlig
sommer!
Kirke-kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

