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Fra vildnis til nye muligheder

Læs i avisen om

Helges Have genopstår i nye udgave – et eksempel på fællesskabets styrke.

Ny serie om landboreformerne i Sengeløse

Kirken åbner
Menighedsmøde
På facebook under opslaget ”Helges Have, Jaccala” vises 32 billeder fra rydning
af brombærbuske og krat. Alt sammen udført med hjælp fra frivillige kræfter.
Teksten fortæller, at ”det giver næring til drømme om nye og store muligheder
for alle unge som gamle i Sengeløse og vores spejdere. ”. Gå selv ind og se billederne og nyd, hvordan det skrider frem.

Husk at overholde corona 19 forholdsreglerne

Kvier på græs
på præstegårdsengen
Aflysning af
Sankt hans
og
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Og meget mere

Tennisbanerne

Byrådsmøde
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Spætten
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Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Mille Miertz,

2077 2248

Fodbold:

Margit Pedersen,

2296 8999

ved vores far, svigerfar og bedstefar,

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Olaf Steinbach's

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Begravelse den 6/3

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

Næstformand:

:

Forsinket, men hjertelig tak for venlig deltagelse og blomster

Mange hilsner fra
Børn, Svigerbørn og Børnebørn

4052 7091

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

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

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

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk
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Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
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Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

Af Anders Hansen, bestyrelsesmedlem i kogræsserforeningen, Sengeløse.

Hermed en lille billed-tegneserie fra ankomsten af kvierne den 11. maj til præsteengen. Taleboblerne er bare for sjov, men illustrerer, hvad jeg tror, kvierne føler ved det første møde med de nye omgivelser. Jeg ved ikke, hvor godt det er lykkedes. Her i
starten vil dyrene gemme sig lidt, indtil de føler sig mere trygge og hjemme. Vi er sikre på, at borgerne i Sengeløse vil nyde
synet af de fine dyr.

Kogræsserselskabet oplyser, at der stadig er et par ledige andele i de muntre kvier - enten en kvart eller en
ottendedel. Skriv til anders@hanseco.dk, tlf. 6167 0592, hvis det har interesse.

Aflysning
Byfesten den 6. juni 2020 er,
efter henstilling fra Mette og Søren,
blevet flyttet til den 5. juni 2021.
Kan I alle have en rigtig god sommer.

John

Sengeløse Kommunalforening medler
med beklagelse, at vi under de nuværende omstændigheder med forsamlingsforbud ikke kan påtage os at afholde Sct. Hansbål.
På bestyrelsens vegne
Per Hammel Formand
.

20,22,Munkebrød, rustikt og flot
brød med sprød skorpe.

MATEUS, rosé eller hvid, kr. 45,en virkelig klassiker.

8 rundstykker, vælg mellem
håndværkere, grove og
almindelige.

Oksefilet, 2,3-3 kg, kr. 199,00

Tekst og foto: Keld Thomsen, Stendiget

Månedens billede er indsendt
af Keld Thomsen, som bor på
Stendiget. Han fortæller:
Vi har både et æbletræ og et
nøddetræ i haven. Vi havde
nogle gange undret os over, at
der lå nøddeskaller ved stammen af æbletræet, men den
pågældende dag fik vi svaret.
Det var spætten, der hentede
nødder i nøddetræet og brugte
et hul i æbletræet til at få hold
på nødden, så den kunne hakke hul på nøden og spise indholdet. Jeg fik hurtigt hentet
mit kamera og fik i alt optaget
ca. 8-9 minutters video, hvor

man kan se spætten hente
nødder 4 -5 gange.
Billedet er fra æbletræet, hvor
spætten er færdig med en nød
og nu er på vej over i nøddetræet efter en ny nød.
Om stor flagspætte
Selv om få af os har set spætten, så har de fleste af os under en tur i skoven hørt dens
banken og hakken i træernes
bark. I yngletiden høres ungernes ivrige ’larm’ fra deres
redehul i stammen langt væk.
Et andet sikkert tegn på spættens tilstedeværelse er de karakteristiske plukkede gran-

For at give et billede af variationen. opfordrede vi i sidste
nummer læserne til at indsende billeder af fugle taget i nærområdet. Flere læsere har allerede fulgt opfordringen, som I
vil se fremover. Dette skal dog ikke afholde jer læsere fra
fortsat at sende jeres bedste fuglebilleder fra byen og omegn.

Orden: Spættefugle
Vingefang: 34-38,5 cm
Længde: 22-23 cm
Vægt: 70-90 g
Ynglealder: 1 år
Yngletid: april/maj
Kuldstørrelse: 4-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 10-13 dage
Ungetid: 21 dage
Flyvefærdig: 7 dg
Levetid: 5-10 år

Stor flagspætte er en almindelig standfugl i Danmark.
Hannen og hunnen danner
par for livet, men lever kun
sammen i yngletiden. De
skiftes til at ruge på æggene.
Man finder den især i vore
skove på steder, hvor der er
mange udgåede træer, dog
kan gamle træer også lokke
den til villahaverne.
Dens føde består af larver,
insekter og desuden nødder
og især koglefrø.

kogler i skovbunden. Det er
affald fra et spætteværksted
oppe i træet, hvor spætten
kiler koglerne fast, mens den
hakker frøene fri af kogleskællene.
Spætten er perfekt tilpasset
sin levevis i skovens træer.
For at kunne sidde på stammen er dens fødder skabt med
to tæer frem og to bagud.
Halen er stiv, således at den
kan støtte sig på stammen.
Næbbet er et kapitel for sig.
Spætten slider sig næb op tre
gange om året, men det vokser hele tiden fra roden. Det

er et effektivt stemmejern, når
spætten om foråret hakker sin
bolig ud i træets stamme, så
spånerne fyger. Det tiltrækker
hunnen, og det ender med at
bliver en rummelig bolig.
Næbbet bruges sammen med
den lange tunge også som
redskab, når der skal findes
larver og biller under barken.
Farver:
Flagspætten er let genkendelig, idet hannen har rød nakke, hunnen har sort hoved, og
ungerne en rød kalot. Fuglen
på billedet er så nok en ungfugl og snart en voksen hun.

Tennissæsonen startede den 1.
maj, men du kan nå det endnu.
Har du lyst til at spille tennis, så
kan du tilmelde dig på vor hjemmeside
www.sengelosebtk.dk
Her kan du også betale kontingent med Dankort.
Kontingentet for sæsonen
1. maj til 11. oktober 2020 er uændret:
Voksne
Ungdom under 18 år

Kr. 300.00
Kr. 100.00

Sengeløse Badminton- og Tennis Klub.

S.B.T.K.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

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

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

Byrådsmøder i landsbyerne.
På byrådsmødet den 21. april stillede Socialdemokratiet og Enhedslisten et byrådsforslag om at
rykke byrådsmødet ud i nogle af Høje-Taastrup kommunes landsbyer.
Vi mener, at en sådan ordning ville give god mening i
Høje Taastrup Kommune,
hvor vi har en geografisk
sammensat kommune med
landsbyerne i vest og Taastrup i øst.
Alle byrådsmøder og de fleste kommunale funktioner
ligger i Taastrup, og der kan
til tider være langt fra rådhuset til Sengeløse, Hedehusene, Fløng og Reerslev. I andre kommuner har man, med
succes, afprøvet at afholde
byrådsmøder ude i landsbyerne.
Vi ønskede at prøve det af, da
et kommunalt valgt byråds
fornemmeste opgaver er at
være tæt på sine borgere, så
beslutningerne bliver vedkommende og til glæde for
borgerne. Vi skal med andre
ord bringe virkeligheden ind i
byrådet og byrådet ud i virkeligheden. I andre kommuner
har man oplevet, hvordan det
har inspireret borgere, som
ikke før mødte op til byrådsmøder, til nu at møde op og
engagere sig i lokalpolitik. På
et årligt byrådsmøde på skift i
landsbyerne, vil man samtidig have mulighed for at
dagsordenssætte et punkt
med specifik lokal relevans.
På den måde kunne byrådet,
både fysisk og mentalt, rykker tættere på borgerne. Man
kunne yderligere kombinerede med at afholde borgermøder i forbindelse med de udrykkede byrådsmøder, og få
skærpet
borgerinddragelse
den vej rundt. På den baggrund foreslog Socialdemokratiet og Enhedslisten at
oversende forslaget til udvalgsbehandling i relevante
udvalg.
Kommer vi så til at genoplive byrådsmøder i Sengelø-

se, efter mere end 46 års
fravær?
Næppe!
Dette byrådsforslag fik en
noget bizar behandling, som
vi heldigvis sjældent er vidne
til. Men denne gang skulle vi
så opleve det. Normalt ville
byrådet i enighed, efter en
holdningsmarkerende debat,
oversende sagen til behandling i relevante udvalg, for
dettes vedkommende økonomiudvalget, uden at der dermed var taget stilling til forslagets substans. Så ville administrationen i ro og mag
kunne indhente erfaringer fra
andre kommuner, som har
afprøvet at afholde byrådsmøder uden for byrådssalen.
Man ville få mulighed for at
afdække mulige lokaler, som
kunne rumme begivenheden.
Få undersøgt hvilke tekniske
hjælpemidler der ville være
påkrævet, for at afvikle møderne på vanlig vis, og sikre
sig, at byrådsmødet også kunne blive live-streamet. Man
kunne få afdækket mulighederne for handicapadgang og
få sat et økonomisk overslag
på, hvad det ville koste at
afvikle byrådsmøder uden for
rådhuset.
Men sådan skulle det åbenbart ikke gå med dette byrådsforslag.
Både C og DF kom indledningsvis med sympatiske
tilkendegivelser, som umiddelbart gav indtryk af at forslaget kunne få en både grundig og seriøs udvalgsbehandling.
Men nej!
Så væltede skepsissen frem
og alt blev problematiseret,
ja, der var næsten ingen
grænser for hvilke forhold,
der kunne tårne sig op som
nærmest uovervindelige ud-

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

TELEFAX 43 71 30 66

fordringer. Bordopstillingen,
antallet af gruppemøderum,
altså til et byråd, hvor 2/3 af
partierne er enkeltmandspartier.
Selv muligheden for lukkede
døre ved lukkede sager blev
problematiseret, come on.
Der er forhåbentlig ikke nogen af vores kommunale bygninger, der ikke har døre, der
kan lukkes. I modsat fald er
det da på tide at få gjort noget
ved det. Hvis handicapadgang er en udfordring, så skal
det da også bare ordnes!
Selv live-streamingen blev
problematiseret, og det på et
byrådsmøde, hvor alle medlemmerne, på grund af Corona foranstaltninger, sad 21
forskellige steder i kommunen, uden at det gav streamings problemer. Ja, nogen
har da en sjælden evne til at
finde hullerne i osten!
Der blev stillet modforslag.
Imod sædvane valgte Borgmesterpartiet at stille et modforslag om at sende byrådsforslaget direkte til efterårets
budgetforhandlinger. Så kan
man da også være helt sikker
på, at alle de store spørgsmål,
som dette byrådsforslag jo
tilsyneladende generere, aldrig vil blive afdækket.
Under budgetforhandlingerne
vil der være hundreder af
budgetforhold, udvidelser og
besparelser, der skal undersøges, så forslaget ville aldrig
kunne få den behandling,
som det vil kræve at få det
ordentligt belyst.
Vi blev vidne til et paradoks!
Socialdemokratiet og Enhedslistens
byrådsforslag
kom således aldrig til afstemning, men blev overhalet indenom af Borgmesterens

procedure manøvre.
Jeg kunne aldrig finde på at
beskylde nogen for magtmisbrug, langt fra, men, for denne beskuer, så tenderer det et
uklædeligt indtryk af magtfuldkommenhed, som harmonerer meget dårligt med de
demokratiske grundprincipper, hvor man også tager hensyn
til
mindretallet.
Det kom såmænd ej heller
som en overraskelse, at Borgmesterpartiets
modforslag
blev bakket op af den frikadelle elskende del af det altid
villigt logrende konstitueringsflertal.
Et byrådsforslags relevans og
substans kan selvfølgelig
altid diskuteres, således også
dette forslag, men man må
anstændigvis give det en seriøs behandling!
Når ord og handling ikke
passer sammen, bliver selv
intelligente mennesker forvirrede.
For dem som kunne have
interesser herfor, så vil I kunne finde streamingen af byrådsmødet den 21. april på
http://www.kommune-tv.dk/
ktv/htk/index.php?
id=0&idpag=206&lang=dk
Forslaget er punkt nr. 2 på
dagsordenen.
Her vil man så ved selvsyn
kunne se, hvordan man også
kan forvalte et politisk mandat.
Venlig hilsen
Hugo Hammel,
byrådsmedlem (A)

Mindeord om

For de fleste bare Hanne
Møller, slet og ret.
Hun boede de sidste over
tyve år i Sengeløse. Hun
nåede at blive 96 år, men
flyttede i 2019 til plejecenteret Torsbo, hvor hun døde i
foråret 2020. Hun blev bisat
fra Rønnevang Kirke.
Hanne var til det sidste medlem af ”Mandagsaftener” og
deltog i kirkens sangkor, så
længe hendes stemme holdt.
Hanne gjorde en stor indsats
for de ældre i Sengeløse. Ud
over at hun i mange år underviste i gymnastik og porcelænsmaling, så samlede
hun en gang om ugen de
ældre fra ”Rækken” til sammenkomst omkring et fælles
emne. Her havde hun selv
skaffet en foredragsholder,
ofte fra byen, og desuden
anrettet et efterfølgende veldækket kaffebord med boller
og kage.
Hendes aktivitetstrang stoppede ikke her. Også de ældre
i Høje Taastrup havde glæde
af hende, idet hun her gjorde
et stort arbejde for at opmuntre og give de ældre gode
oplevelser. Hun startede foreningen ”Livsglæde”, hvor
hun samlede ældre, der havde lyst til foredrag og lysbilleder, samt tog dem med på
ture til mange institutioner
og virksomheder. Sæsonafslutningen om sommeren
fandt sted hjemme i hendes

Farmor fortæller videre
have med god hjemmelavet
mad og altid med meget sang
og glæde. Dette forsatte hun
med til højt oppe i årene.
Hanne Møller er fra Thy og
voksede op på en lille gård.
Hun kom tidligt ud at tjene,
men kom også på gymnastikhøjskole, kom så hjem og
videreførte, hvad hun havde
lært. Hun underviste i gymnastik og folkedans og blev
derved meget værdsat af de
unge mennesker i hendes
hjemby. Hun spillede også
dilletant og kunne i det hele
taget underholde på værdig
vis.
Hun rejste til Sjælland, tog
plads som husbestyrerinde
hos en ung agronom, Hjalmer Møller, som bestyrede
Landbohøjskolens forsøgsgård ”Albertslund”. Det varede ikke længe, før mødet
mellem de to slog gnister, og
i løbet af få år løb 4 dejlige
drenge rundt om benene på
dem. Karen Johanne havde
nu et stort hus at passe, samtidig med at hun skulle tage
imod mange gæster fra indog udland, som skulle lære
noget om forsøgsgårdens
arbejde. Senere flyttede de
med Lanbohøjskolen til Højbakkegård og boede der i
mange år for endelig at slutte
med at købe parcelhus her i
Sengeløse.
En stor familie har hun efterladt sig. Foruden de fire
drenge med svigerdøtre er
der ti børnebørn og fjorten
oldebørn.
Dem har hun altid passet
godt på og hjulpet, når der
var brug for det. Hun har
samlet dem alle, så tit hun
har kunnet og altid med højt
humør. Selv til sin sidste
fødselsdag i januar i år samlede hun dem.

Hej med dig!
Nu er der gået 8 mdr.
siden Mishu kom til mig,
og selv om den nu ligner
en voksen kat, så er der

stadig meget killing i
den. Den elsker at løbe
efter et garnnøgle, og
dens bedste legetøj er et
lille paprør omvundet
med snor. Når jeg holder
i snoren og vifter det i
luften, så stiller den sig
på bagbenene og prøver
at fange det i luften. Jeg
trak det højt gennem
lufte, men det skulle jeg
ikke have gjort, for
Mishu sprang flere meter
gennem luften og landede i en lampeskærm og
væltede en vase. Den så
helt fortumlet og flov ud
bagefter, men det var jo
min skyld. Det skal jeg
nok kun gøre udenfor.
Når jeg sidder og læser
avis, sker det, at den
kommer og lægger sig i
mit skød, så jeg ikke kan
læse. Det er som om den
siger, at nu er det dens

tur til lidt opmærksomhed. Den elsker at lægge
sig op ad mig, og så skal
jeg stryge den over hoved og ryg. Så begynder
den at spinde og ælter
min mave med poterne,
ligesom den gjorde som
helt lille killing, når den
diede hos sin mor.
En dag kom mit barnebarn på besøg, og Mishu
sagde goddag ved at
stryge sig op ad hans
ben. Jeg viste ham, hvordan han skulle ae den,
men så ville han løfte
Mishu op og tog den om
maven. Det kunne den
bestemt ikke lide. Halen
blev stiv som en pind, og
de ellers så bløde poter
blev pludselig til skarpe
knive, og han fik nogle
kradsemærker på armen.
Han gav hurtigt slip på
Mishu.
Nu er de gode venner
igen. Jeg havde en lækkerbid, som han kunne
give Mishu, så nu er alt
glemt.
I starten ville Mishu gerne sove i min seng, men
nu lægger jeg den på sin
egen pude inde i stuen
og lukker døren. Det er
fint.
Sov godt, knus ,
farmor

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

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

Set gennem historiens briller:

Landboreformerne i Sengeløse Sogn 1780-1810.
Det er vigtigt at forstå, at ordet bonde har skiftet betydning gennem tiderne. Oprindeligt
betød ordet fastboende. Så kom det til at betyde landmand, altså en mand, der lever af at
dyrke jorden og opdrætte og udnytte dyr. Sådan var det op til landboreformerne, men efter dem betød bonde gårdejer
Da det i 1780 var blevet
besluttet at reformere
landbruget i Danmark og
dermed også i Sengeløse
Sogn, bestod det som i dag
af de tre landsbyer Sengeløse, Vadsby og Vridsløsemagle samt godset Cathrinebjerg med Frederiksholm.
Jorderne i sognet er nogle af
de allerbedste på Sjælland.
Det meste ligger på den meget frugtbare Hedeboegn,
der er navnet på den trekantede hede mellem Køge,
Roskilde og København.
Frem til 1660 var der en
landsby mere i sognet. Den
hed Raarup og lå lidt nord
for Cathrinebjergs hovedbygning. Under Svenskekrigene blev den i 1658 besat
af de fjendtlige soldater. De
bortjog landsbyens beboere
og flyttede ind på gårdene.
Broderfolket stjal, plyndrede
og raserede her på egnen,

som de gjorde overalt i Danmark. Da de forlod Raarup i
1660, havde de brændt hele
landsbyen ned, men smedjen
blev dog skånet. Godsejeren
på Cathrinebjerg, som ejede
Raarup, opgav at genrejse
byen. I stedet valgte han at
lægge landsbyens jorder ind
under Cathrinebjerg, hvilket
gjorde godset betydeligt
større.
Danmarks landbrugsreformer er en indviklet historie,
der består af både landbrugsfaglige, økonomiske og sociale problemstillinger. Ændringerne begyndte omkring
1780 og var i forhold til
gårdene stort set gennemført
omkring 1810. Forholdene
for de små brug, husmændene, blev først afklaret langt
inde i 1800-tallet. Baggrunden for hele den enorme
ændring af Danmarks absolut største erhverv, som beskæftigede mere end 80% af

befolkningen, var et ønske
om at rationalisere driftformen, så udbytterne kunne
øges og udgøre basis for en
betydelig større skattebetaling.
Kronen ejer mest jord.
Skøderne til jorden i Danmark var samlet på meget få
hænder. Kronen, forstået
som staten, med den enevældige konge Christian 7. i
spidsen, var den største jordejer. I 1784 overtog kronprins Frederik (fra 1808
Kong Frederik 6.) sin fars
embedsfunktioner.
De private godsejere ejede
langt hovedparten af de resterende jorder. En stor del
af disse godsejere var adelige, og de skulle ikke betale
skat.
Den sidste lille del var ejet
af offentlige eller halvoffentlige institutioner.
Således ejede København
Universitet og Vartorv en

del fæstegårde i hovedstadens nærhed. Københavns
Magistrat ejede også lidt
jorder og en del skov på
Sjælland. Spredt over hele
landet var der en forholdsvis
lille del såkaldte selvejere,
altså bønder, som selv ejede
gård, jord og besætning. De
levede blandt de andre bønder. Ofte havde de også et
andet liberalt erhverv. Det
kunne være en møller eller
en smed.
Driftfællesskabet.
Helt tilbage fra forhistorisk
tid i Danmark havde bønderne drevet landsbyerne i fællesskab. Det havde givet
meget større sikkerhed både
i forhold til farlige vilde dyr
samt tyve- og røverbander.
Det havde også givet et større og tættere socialt liv. Men
driftfællesskabet var langsomt og besværligt, da det
krævede et voldsomt stort
ekstraarbejde. Systemet blev

ledet af landsbyens ting.
Tinget og tingstedet
Her havde hver gård en
plads. De valgte et medlem
som formand. Som navnet
antyder var det ofte den ældste, men med tiden ændrede
det sig, så den, der blev
valgt, oftest var den, som
fæstebøndernes herremand
ønskede, eller den med den
største gård. Tinget mødtes
mindst en gang om ugen.
Oldermanden blæste i landsbyens horn, og så kom fæstebønderne til tingstedet.
Her stod en kreds af store
kampesten, en til hvert medlem. Disse sten fungerede
som stole. Mødet indledtes
ofte med meddelelser. Det
var mest fra godsejeren og
myndighederne. Det kunne
være om ekstra arbejde på
veje, vadesteder eller broer,
som det påhvilede landsbyens bønder at vedligeholde.
Der kunne være indkaldelser
til hoveriarbejde på godset
eller oplysninger om nye
skatter til kongen. Der kunne også være straffe for forsømmelighed osv. Derefter
diskuterede de hvilke fællesarbejder, der nu skulle laves
på marker og enge. Nåede
man ikke enighed, blev der
stemt om forslaget. Når beslutningen var taget blev det
aftalt, hvem der skulle gøre
hvad, og hvem der skulle
medbringe hvad. Under mødet gik bysladderen. Oftest
forløb det hele i en gemytlig
og familiær tone. Det hele
blev skyllet ned med de nødvendige mængder af hjem-

mebrygget øl. Fra 1600tallets midte kom også
brændevinen med på tinge.
Jeg er overbevist om, at ingen af os har grund til hverken at misunde dem det
hjemmebryggede øl eller
den fuselholdige brændevin.
Husmændene deltog ikke.
Deres mening blev der overhovedet ikke taget hensyn
til.
Fæstebonden.
For at blive fæstebonde
skulle man indgå en aftale
med ejeren af gården og
dens jordtilliggender. Det
fungerede, som når vi i dag
indgår en forpagtningsaftale.
Først skulle fæsteren betale
en mindre garantisum, som
blev kaldt indfæste. Det var
helt, som når vi i dag betaler
indskud, for at leje en lejlighed.
Fæstebonde eller tyende
Den løbende leje, som skulle
betales et par gange om året,
blev kaldt landgilde. Ofte
kunne det for den nye fæster
være en betingelse for at få
fæstet, at han giftede sig
med enken efter den sidste
fæster og overtog ansvaret
for hendes børn. Det var
bestemt ikke ualmindeligt,
at godsejerne og myndighederne løste sociale problemer på den måde. For præsterne var det også meget
udbredt. At fæstebønderne
alligevel accepterede at indgå disse arrangerede ægteskaber, skyldtes, at det var
den eneste mulighed for at
få egen familie. Som tyende
kunne man ikke gifte sig, og
fæstebonden var dog i al sin
nød leder på gården, og han
havde også en lille indflydelse
på
landsbyens
ting. Det var bedre end at
være tyende. For kvinderne
må det have været endnu
værre.
Det er ikke svært at forstå,
hvorfor Jeppe drak, og hvorfor den evigt svigtede Nille
var blevet bitter.

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

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

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

Kort over Sengeløse sogn ca. 1780

Billedtekst:

Kortet viser Sengeløse Sogn, som det så, ud da opmålingerne til den nye jordfordeling var gennemført, men før
gårdene var flyttet ud på de nye jordlodder. Jordudskiftningen i Vridsløsemagle blev gennemført i 1780, i Vadsby
i 1787 og i Sengeløse i 1792. Det originale kort findes i Det Historiske Arkiv på Blåkildegård. Det fylder tre A-3
ark.
Tak til Blåkildegård for kopier af kortet.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Niels E. Larsen

Coronaen bragte os i kontakt med hinanden

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
6. søndag efter påske
24. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 17, 20 –
26
Merry Lisbeth Rasmussen
Pinsedag
31. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 14, 15-21
Merry Lisbeth Rasmussen
Kaffe og rundstykker efter
gudstjenesten
Kirkebilen kører
2. pinsedag
1. juni kl. 11.00
Fællesgudstjeneste for
Alle provstiets kirker i
Høje Taastrup Kirkes
Præstegårdshave
Trinitatis
7. juni kl. 10.00
Matthæusevangeliet 28, 1620
Merry Lisbeth Rasmussen
Første søndag efter
Trinitatis
14. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 12, 13-21
Flemming Bak Poulsen
Anden søndag efter
Trinitatis
21. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 14, 25-35
Merry Lisbeth Rasmussen
Tredje søndag efter
Trinitatis
28. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 15, 11-32
Merry Lisbeth Rasmussen
4. søndag efter Trinitatis
5. juli kl. 11.30
Matthæusevangeliet 5, 43-48
Præst fra Nykirken

I en tid, hvor alt var lukket
ned, og alle var isoleret fra
hinanden, opstod der pludselig
kontakt imellem en familie i
Tanzania og undertegnede her
i Sengeløse. Fra den ene ende
af verden til den anden. Sådan
er det med den digitale
verden. Anledningen var en
påskevideo for børn, som jeg
uploadede
på
Sengeløse
Kirkes hjemmeside og på
Youtube. I påskevideoen
opfordrede jeg børnene til at
sende påsketegninger til mig.
Blandt de indkomne tegninger
ville jeg trække lod, og
vinderen kunne vinde et
påskeæg. Da Mukiza og
Alinda havde set filmen
færdig, spurtede de ind for at
tegne nogle påsketegninger til
mig. Det var meget rørende.
Men da tegningerne nåede
frem
til
mig,
havde
lodtrækningen allerede fundet
sted blandt de tegninger,
børnene i Sengeløse havde
tegnet, og ægget var givet til
en glad og sød lille dreng i
Sengeløse, som havde tegnet
påskens fortælling så fint.
Den
dansk-tanzanianske
familie består af Brightons,
som er teolog og har en PhD
fra universitetet i Hamborg,
Anne som har læst etnologi og
socialantropologi og deres 4
børn, som hedder Aganyila,
Amanya, Mukiza og Alinda.
Brightons og Anne har
etableret KATEMPRIS, som
er en grundskole i det
nordvestlige Tanzania, hvor
de bor. Efter åbningen af
skolen i 2014 var der 12
elever. Inden lukningen på
grund af corona havde de 195
elever fordelt på 8 klassetrin.
Desuden
har
de
en
kostafdeling, hvor 100 af
skolens elever bor. Desværre
har corona-pandemien forårsaget nedlukning af skolen,
hvilket ulykkeligvis har haft
store konsekvenser for både

skolens ansatte og eleverne.
Spredningen af COVID-19 i
Tanzania spreder selvfølgelig
angst i befolkningen. Anne
fortæller, at der ikke er nogen
hjælpepakker fra regeringen
og heller ikke noget socialt
sikkerhedsnet. I det bjergrige
Kayanga, hvor den dansktanzanianske familie bor, er
der et enkelt distriktshospital,
som skal behandle patienter
fra et område, som er ligeså
stort som Sjælland. Man kan
derfor ikke være sikker på at
kunne blive behandlet, hvis
man er så uheldig at blive
smittet af corona. Anne
fortæller, at der i Tanzania
hverken findes hjælpepakker
fra regeringen eller et socialt
sikkerhedsnet, som vi kender
det i Danmark. Man må selv
gøre, hvad man kan for at
undgå at blive smittet og så
håbe på, at det er nok. Derfor
er der uden for alle huse og
butikker sæbe og spande med
vand. Folk er flittige til at
vaske hænder. På billedet
herunder kan man se Brighton
og Mukiza gøre udendørshåndvasken klar uden for
deres hjem i Sunflower.
Livsvilkårene for den dansktanzanianske familie er mere
privilegeret end for så mange

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
E-mail: lras@km.dk
Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Ellers efter aftale
Gravstedsvedligeholdelse
Graver Hans Friis Christensen
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk
Sekretær for sognepræsten
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

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

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

andre, men de gør hvad de
kan for at hjælpe og brødføde
og
undervise.
En
skæbnesvanger konsekvens
af coronaen med en eventuel
nedlukning af landet, som
man har set det i Uganda, er
sulten. I Danmark har vi let
adgang til vand og mad, vi
har et samfund der passer på

os, men sådan er livsforholdene ikke i Tanzania.
Derfor er Anne nervøs ved
tanken
om
en
total
nedlukning
af
landet.
Medarbejderne på KATEMPRIS har en gennemsnitlig
månedsløn på 800 kr. Det er
ikke nok til at lave en
opsparing. Hele lønnen går til
at forsørge de nærmeste i
familien. For at holde sulten
fra døren har ledelsen på
KATEMPRIS besluttet at
dele ud af den indkøbte ris og
majs, som var tiltænkt de
varme måltider til elever og
ansatte. Måske kan dette
holde sulten for døren i en
måned eller to.
Det begyndte med en
påskevideo og en tegne-

konkurrence for børn og
endte med at give et lille
indblik
i
den
dansktanzanianske families liv og
gerning og befolkningens
bekymrende livsforhold. Jeg
håber
så
inderligt,
at
coronaen ikke vil få tag i
befolkningen i Tanzania, at
de kan undgå en nedlukning,

og at folk snart kan komme
tilbage til deres hverdag og
opretholde et forsørgelsesgrundlag. Ud over at håbe det
bedste kunne vi også forsøge
at samle lidt penge ind i
Sengeløse. Skulle vi ikke
gøre det? Til samtlige
gudstjenester i Sengeløse
Kirke fra vi åbner den 24.
maj til og med august, vil vi
samle ind til KATEMPRIS
og sende lidt penge afsted og
gøre gavn i arbejdet med at
brødføde og undervise. Det er
også muligt at støtte dem ved
at overføre penge her: Konto
i Jyske Bank:
7171 – 1343567
Mobile Pay: +45 23 24 66 07
Merry Lisbeth Rasmussen

Valg til menighedsrådet
I over 90% af sognene i Danmark har der i de sidste mange
år kun været én liste til menighedsrådsvalget – og således
også i Sengeløse. I et forsøg på at gøre valghandlingen mere
demokratisk har Folketinget vedtaget en ny lov om valg til
menighedsråd.
Der afholdes orienteringsmøde sammen med det

Årlige Menighedsmøde 9. juni 2020
kl. 19:00 i Sognegården,
hvor reglerne omkring valget vil blive gennemgået, og hvor
du kan høre om menighedsrådets arbejde i den forgangne
periode og planer for fremtiden. Det annoncerede møde i maj
blev jo udsat, så hold Jer orienteret på kirkens hjemmeside
https://www.sengeloesekirke.dk/ - hvis dette møde også
skulle blive udsat.
Med venlig hilsen
Sengeløse Menighedsråd
Lars Enghoff Jensen, Formand

Kirken åbner igen

Det vakte stor glæde, da statsministeren meddelte, at kirken er
med i fase 2 af genåbning af samfundet. Vi åbner fra den 18.
maj, men i skrivende stund ved vi intet om, hvordan vi åbner.
Vi havde ellers glædet os til at invitere til Onsdagsklub, Ungdoms Café, Café Sengeløse osv., men da vi ikke kender retningslinjerne for åbningen, kan vi desværre ikke sige andet end,
at kirken åbner fra den 18. maj. Åbningen betyder dog, at vi
glædeligvis og med sikkerhed kan holde gudstjenester, dåb,
vielser, bisættelser og begravelser, men med et begrænset antal
deltagere. Efter opmåling af kirken, som det er foreskrevet, kom
vi frem til et deltagerantal på 40. Så mange må vi være i Sengeløse Kirke. Afstandskrav og hygiejnekrav skal efterleves, hvilket indebærer, at vi skal sidde med 2 meters mellemrum, hvis vi
synger, og 1 meters mellemrum, hvis vi ikke synger. Dette afstandskrav gælder ikke familiemedlemmer, som i forvejen er
tæt på hinanden i det daglige. Ved indgangen i døren står der
sprit, så vi kan afspritte, inden vi går ind. Vi skal nok passe godt
på hinanden.
Så langt så godt. Tilbage står, at vi må være svar skyldig på alle
spørgsmål, som kunne vedrøre sogneudflugt, koncerter, minikonfirmander og alle de andre aktiviteter, der almindeligvis
finder sted i Sengeløse Kirke og Sognegård. Vi væbner os med
tålmodighed.

Den første gudstjeneste efter åbningen er søndag den 24. maj kl. 10.00!!! Vi glæder os til at
se jer.

Pinsegudstjeneste
søndag den 31. maj kl. 10.00

Pinsegudstjenesten bliver gudskelov også til noget. Kom derfor
i kirke og syng med på alle de dejlige pinsesalmer, som Grundtvig har skrevet.
Jeg tror, vi trænger til at være sammen og til at synge og høre et
guddommeligt ord til trøst og opmuntring. Vi ville så gerne
servere morgenkaffe og rundstykker inden gudstjenesten, som
vi plejer, men da vi endnu ikke ved, om vi må, er det bedre at
konvertere morgenkaffen før gudstjenesten til efter
gudstjenesten. Hvis det skulle vise sig, at vi ikke må forsamles,
kan vi jo blot gå hjem og drikke kaffe i stedet. Jeg glæder mig
til at ser. Kirkebilen kører.

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

Pinsehilsen
Det er pinse. Den sidste af kirkens 3 højtider. Jul, påske og
pinse. Pinse betyder 50 og falder 50 dage efter påske. I pinsen fejrer vi Helligåndens komme. Helligånden er den ene af
tre i den treenige Gud, som er
Fader, Søn og Helligånd: Faderen som skaber og opretholder
verden. Sønnen som frelser og
forsoner, og Helligånden som
trøster os og skænker os visdom, som danner vort hjerte
med ånd og kærlighed, som
puster nyt liv i det døde og
skaber fællesskab og venskab
på tværs af alle forskelligheder.
Og forskelligheder er der nok
af. I politik er der klimaengle,
klimasyndere og tilmed klimatosser. Der er også vikaren fra
himlen, som godt nok er forsvundet ud af mediernes lys.
Der er den snu retoriker, og der
er tågehornet. Der er snehvide
og de 7 små dværge, eller hvor
mange dværge der nu for øjeblikket er i politik. Der er den,
der går langs panelet, og den
som ofte og gerne tager mikrofonen. Der er den, der smiler
velvidende, at den der smiler,
er den der vinder. Der er personlige skæbner med dybe ar i
sjælen, som derfor har svært
ved at smile, der er dem der
hader, og dem der elsker, dem
der spreder og dem der samler.
Der er den der triumferer, og
dem der bryder sammen. De er
der alle sammen, de er som alle
os andre – det vil sige, at de er
menneskelige på godt og ondt.
Og de viser os med stor tydelighed alle de barrierer, der er
mellem os mennesker i de fællesskaber vi danner. I de fællesskaber har vi forskellige interesser, som dem i Babel også
havde. Det er dem, vi kan høre
om i Det Gamle Testamente.
Dem der sagde: Kom! Lad os
stryge nogen tegl og bygge et
tårn. Et Babelstårn.
Det er det samme, politikerne
siger i dag: Kom! Lad os bygge
en omfartsvej på Vestegnen.
Eller kom! Lad os lave den og
den reform og føre den og den
politik. Og pointen er, at det alt
sammen er meget menneskeligt.
Vi laver fællesskaber, hvor vi
ligner hinanden og er forholdsvis enige. Vi slutter os
sammen om at bygge et tårn
eller danne et politisk parti. Og
dét der forener os og tilfører
partiet energi, vitalitet og
eventuelt også kampgejst, det
er, at vi har nogle fælles
interesser, vi vil slås for og stå
på mål for; vi har nogle fælles
visioner, vi er opsatte på at få
realiseret. Sådan er det med de

fællesskaber mennesker danner.
De samler internt og spreder
eksternt. De danner tydelige
skel mellem venner og fjender,
mellem dem udenfor og dem
indenfor.
Men de partier og interessefællesskaber,
mennesker
danner, kommer og går. De har
ikke evighed i sig. Historien har
vist os hvordan. Civilisationer
og politiske ideologier opstår
og går under igen.
Men sådan er det ikke med
kirken eller menigheden. Og
det er egentlig et mirakel, når
man tænker over det. Kirken –
og her tænker jeg ikke på
bygningen, men på menigheden, altså os, som udgør
kirken
–
har
overlevet
civilisationers og politiske
ideologiers fald. Civilisationer
kommer og går, fordi de som
sagt ikke har evighed i sig. De
er noget, mennesker finder på,
ligesom de finder på at bygge et
tårn eller en omfartsvej. Men
kirken, menigheden, den består,
fordi den har evighed i sig. Den
er ikke noget, mennesker finder
på. Menighedens fællesskab
bygger bro imellem menneskers forskelligheder, og alle
de mange barrierer der er
imellem os. Og det er jo lige
præcis det, som er så smukt ved
kirken, som vi i trosbekendelsen kalder de helliges
samfund, fordi det samfund er
kaldet til live af Gud, og alt,
hvad der kommer af Gud, er
helligt – derfor de helliges
samfund.
Det er det, vi hører om i pinsen,
hvor Guds Ånd blæses ind i
disciplene, så de med stor
lidenskab begynder at forkynde
det kristne evangelium om
Kristus,
Guds
rige
og
opstandelsen til det evige liv. I
det fællesskab er der plads til
både dronningen og alle hendes
undersåtter. Og der er plads til

både de røde og de blå og nu
også de grønne. I menighedens
fællesskab er der ingen
programerklæringer,
ingen
visioner, som er vores egne. Vi
er ikke kommet i kirke for at
høre på os selv eller lytte til,
hvad vi selv kan eller har for.
Nej, vi er kommet for at høre,
hvad Gud har at sige til os. Og
vi be´r om, at Gud vil lukke
vore hjerter op, og om, at Gud
blander sig i alle vore indre og
inderste anliggender. Det skal
du ikke blande dig i, siger vi,
når vi vil være i fred. Men her i
kirken beder vi altså ikke om at
være i fred og være overladt til
os selv. Vi beder Gud om at
blande sig i den samtale, vi hele
tiden fører med hinanden og
med os selv – fordi vi erkender,
at vi ikke er herrer over vort
eget liv. Vi beder derfor Gud
om at blande sig i den samtale,
vi fører med os selv om vort
livs mysterier, der handler om
troen, håbet og kærligheden
eller det modsatte: tvivlen,
sorgen, tabet, det udsigtsløse.
Og vi be´r Gud om at blande
sig og bygge bro imellem de
interessefællesskaber, mennesker danner. Og blande sig, det
vil han. Det har Jesus lovet os.
Blande sig, det er det, han vil,
og det han gør ved døbefonten
og ved nadverbordet; det er det,
han gør gennem fortællinger
om, hvad Jesus sagde og gjorde
og i den dramatiske beretning
om den skæbne, der overgik
ham. Han blander sig i vores
indre samtale - sådan! Og vi
erfarer Åndens gerning, og vi
erfarer Åndens virke, og der
skabes kirke og menighed, når
Guds Ord rører os og får os
overbevist om, at det er godt at
være her i menighedens
fællesskab, som ikke har sig
selv til Herre, men Kristus. Og
nu hvor Kristus ikke er her
mere, er det Helligånden, eller

Talsmanden som han også
kaldes, som vejleder os og
danner menighedens fællesskab, som bygger bro over
menneskers forskelligheder. Og
der er plads til os alle sammen.
Fordi det ikke er vores egne
programerklæringer eller vores
egne projekter og drømme om
at bygge små eller store
Babelstårne, der danner ramme
om menighedens fællesskab.
Her er det Gud, der danner
rammen om vort fællesskab, og
det er derfor, det har evighed i
sig og ikke forgår på samme
måde som civilisationer og
politiske ideologier.
Jesu ord og Helligånden tager
os med et andet sted hen og
taler til os fra evigheden og i
gudstjenesten. Han puster liv i
os. Han fylder os med Ånd og
kærlighed.
Han
gør
os
begejstrede, og gør kirken til en
enhed trods alle forskelligheder. Og i det enhedens
fællesskab er vi ikke hinandens
modstandere eller fjender, blot
fordi vi er uenige om, hvad det
er for et tårn vi skal bygge. Vi
er hinandens venner. Kristi
venner er venner på tværs af
nationalitet og kultur og
politiske skel og ethvert andet
interessefællesskab.
Herren være med dig, siges det
til os i starten af gudstjenesten.
Og den slutter med velsignelsen
og ordene – og give dig fred!
Det er den ramme, der er om
menighedens fællesskab. Fra
begyndelse til slutning i
gudstjenesten holder vi os
inden for den ramme, der er sat
af Gud – ikke af os selv.
Det er smukt, og vi har brug for
det. Glædelig pinse alle
sammen!
Merry Lisbeth Rasmussen

