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Læs i avisen om
Byrådsmedlem
inviterer på
kaffe og kage

Slaveriets
ophævelse

Koncert med
violin, klarinet og
klaver.
Er det vigtigt at
lære børn om
deres fremtid i
folkeskolen ?
Program for
Mandagsaftner

Kommunalforeningen fejrer
100 års jubilæum

Åbne døre på
Birkevej

Og meget mere
Næste nummer
udkommer
12.–14. november
Deadline
2. november 2021

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Næstformand:
Amatørscene:

Mille Miertz,

2296 8999

Fodbold:
Idræt :

Mikkel Rune Nielsen
Formand Helle Breinholt

31313303
3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Sengeløse Badminton
Tennis og Fitness
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74
E-mail: gittesandstrom@yahoo.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 2. november2021

Avisen udkommer 12. - 14. november 2021
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Sengeløse pensionistforening afholder bankospil tirsdag den 2. november om ænder og tirsdag den 30. november almindelig bankospil i Fritidshuset kl.19.00.
På gensyn. Bestyrelsen.

Fra vores bake-off afdeling

20,-

20,-

Husk hver onsdag: Kæmpe onsdags-snegl, 10,00 kr.

Mandagsaftener indbyder til sæson 2021-22
Vi håber at gense vore mange tidligere såvel som nye medlemmer til den nye sæson. Efter sidste års aflysning har vi været så
heldige, at næsten alle vore foredragsholdere fra sidste program har sagt ja til at besøge os i år.
Som i de tidligere år vil vi her i Sengeløse Nyt bringe en foromtale af foredragene. Mandagsaftener afholdes i Sognegården alle
mandage med enkelte untagelser fra 1. november 2021 til 21. februar 2022. Alle er velkomne til en hyggelig aften med foredrag
og samtale/diskussion med foredragsholderen. I pausen serverer vi en kop kaffe, pris 10 kr. Kontingentet er 575 kr. for hele
sæsonen, enkeltforedrag koster 75,00 kr. Betaling på første aften. Hele programmet med omtale af alle 14 foredrag kan hentes i
Dagli’Brugsen eller på nettet: www.sengeloese.dk.
Mandag 1. november 2021,
kl. 19.30 i Sognegården

Mandag 8. november 2021
kl. 19.30 i Sognegården

Mandag 15. november 2021
kl. 19.30 i Sognegården.

Mandag 22. november 2021
kl. 19.30 i Sognegården.

Trine May Knutzen, cand.mag. i
nordisk filologi og kunsthistorie
Som Leonora læser biblen.

Tidl. højskoleforstander Lillian Hjorth Westh fortæller om
Lise Nørgård
Atter i år kommer Lillian til
os i Sengeløse. Denne gang
har hun valgt at fortælle os
om den folkekære Lise Nørgård, der i år har
fejret sin 104
års fødselsdag.
Hun er mest
kendt som manuskriptforfatter
til TV-serien” Matador”, som
nu fremstår som et historisk
dokument og en del af danskernes selvforståelse.
Selv udtrykker hun det således:
”Alle kender Lise - man er
næsten på fornavn med hende. Hun har rørt os alle med
romaner, noveller, film og tvserier. Hun forstår at forme
historien, så vi alle kan finde
os selv i den. Dette nærvær er
nerven i hendes værker.”
Vi kan igen glæde os til Lillians sprudlende fortælleglæde.

Lisa Sjølander Andresen,
Maleren baron Arild Rosenkrantz - Farvernes mystik.
På Arkens udstilling vistes Arild
Rosenkrantz’
alsidighed i form
af malerier og
pasteller, broderier og illustrationer samt skitser af hans
fantastiske glasruder. Særligt
hans malerier med det eksplosive lys og det farverige
slørvæv, som Arild Rosenkrantz udførte efter sit møde
med Rudolf Steiner, fik stor
betydning for kunstnerens
mangesidige praksis, hans
spirituelle søgen og ikke
mindst hans jagt på lys og
farve.
Efter udstillingen er malerierne flyttet
tilbage
til
slottet Rosenholm. Lisa er
her tilknyttet
som kurator til samlingen, og
er meget glad for at formidle
sin viden om denne ellers
upåagtede danske maler.

Journalist og forfatter Georg
Metz:
Humor som overlevelse

Leonora Christines liv er
dybt fascinerende. Som kvinde repræsenterede Leonora
nok det højeste
dannelsesniveau, som det
var muligt at nå
i
baroktiden.
Christian d. 4.
sørgede for, at
hun udover de kvindelige
områder som håndarbejde,
dans og offentlig optræden,
fik undervisning i læsning,
skrivning, regning, musik,
tegning, dansk, tysk og
fransk og det allervigtigste:
kristendom.
Det er i en tid, hvor de færreste kan læse og skrive. Almindelig skoleundervisning
findes ikke. Børn er bare små
voksne. Som datter af Chr.
IV og hustru til Corfitz Ulfeldt fik Leonora en meget
turbulent tilværelse, der til
tider er spændende som en
roman.

”Det er sagt,
at humor er
tragedie plus
tid. Der er
ting,
man
ikke kan spøge med. Det
gør man så alligevel, hvad
enten man kan eller ej, og det
sker, når tiden har lægt de
mest betændte sår. Man kan
kalde det: overlevelseshumor. Et ikke ukendt behov i
coronatider.”
Sådan siger Georg Metz som
indgang til aftenens møde.
Man mere end aner en dobbelthed i denne personlige
beskrivelse af humorens væsen. Nogle kender Georg
Metz fra radio og tv. Siden
chefredaktør på Information
o.m.a.
En gruppe fra Mandagsaftener havde forrige år fornøjelsen at møde ham som lærer
på Tisvilde Højskole. I aften
har alle vore medlemmer
lejlighed til at møde ham.

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

Aftale om det kommunale budget for 2022 på plads
Af Henrik Torning
Byrådsmedlem konservative
Konservative,
Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti
og Lokallisten er blevet
enige om Høje-Taastrup
Kommunens budgetaftale
for 2022. Aftalen indeholder bl.a. investering og
frisætning af folkeskolerne,
fokus på rekruttering og
opkvalificering af personale
på daginstitutionsområdet,
billige boliger til særlige
målgrupper, indsats mod
støj, bedre forhold for cyklister og styrket biodiversitet.
Vanskelige vilkår fra start
Det startede med en ordentlig mavepuster for byrådet
at få budgettet til at passe.
Regeringens og KL’s økonomiaftale for 2022 indebærer, at Høje-Taastrup kommune ikke må bruge flere
penge på kommunal service
end i 2021. Det betød reelt,
at vi skulle til at spare 48
mio. kr. i forhold til det, vi
ellers havde planlagt.
De stramme rammer skyldes særligt de stigende udgifter til borgere med handicap – heldigvis på et positivt bagtæppe, da bedre
hjælpemidler, behandling
og medicin betyder, at borgere med handicap generelt
lever længere.
Dygtigt borgmesterhåndværk får enderne til at
mødes
Det lignede en umulig opgave at få pengene til at
passe. Derfor kan vi virkelig
glæde os over vores dygtige
borgmester, Michael Ziegler. Michael har utrætteligt
arbejdet sammen med sine
øvrige borgmesterkollegaer
i andre kommuner, og fået
forhandlet sig frem til, at
Høje-Taastrup må overskride sin del af servicerammen
med de 48 mio. kr., som vi
mangler.
Det betyder, at vi ikke skal
ind og skære dybt i budgettet, og derfor kan ”nøjes”
med at omprioritere i budgettet for at finansiere kommunens nye prioriteter for
2022.

Rammerne var derfor sat for
at nå et bredt budgetforlig
med alle byrådets partier.
Det viste sig dog hurtigt, at
der kun kunne findes fælles
fodslag om budgettet mellem Konservative, Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti
og Lokallisten, der tilsammen udgør 15 ud af 21 byrådsmedlemmer. Rød blok
ville ikke være med, måske
fordi der er et kommunalvalg lige om hjørnet, og
man hellere vil stå fri til at
kritisere og ikke have hånden på kogepladen i de svære prioriteringer
Aftalens indhold
Jeg er meget stolt over, at
det er lykkedes at lande en
budgetaftale, der både styrker vores folkeskoler og
daginstitutioner, skaber flere billige boliger, mindsker
støj og øger sikkerheden i
trafikken og sætter fokus på
biodiversitet.
Investering i og frisætning
af folkeskolerne
Der afsættes i alt 34,7 mio.
kr. i 2022 og 2023 til indretning af faglokaler og læringsmiljøer på kommunens
folkeskoler. Sengeløse Skole er specifikt nævnt som én
af de skoler, der får et kraftigt løft.
Samtidig sættes folkeskolerne fri til at prioritere i budgetterne, så ledelse og skolebestyrelse ikke er så bundet af øremærkede puljer.
De midler, der i dag er øremærket til pædagogressourcer i 1. klasse og lærertimer
i 0. klasse, puljerne afsat til
lejrskoler i udskolingen og
puljen til to lære-ordning
omlægges, så de i stedet frit
kan prioriteres på skolerne
lokalt, alt efter hvad man ny
synes, skaber mest værdi.
Rekruttering og opkvalificering på daginstitutionsområdet
Høje-Taastrup Kommune
har stor succes med byudviklingsprojekterne Nærheden og Høje-Taastrup C.
Rekordmange vælger at
flytte til Høje-Taastrup

Kommune. Det er fantastisk!
Det skaber dog samtidig en
udfordring i forhold til at
etablere daginstitutionskapacitet i det nødvendige
tempo og ligeledes en udfordring med hurtigt nok at
rekruttere det nødvendige
antal pædagoger og andet
pædagogiske personale i
vores institutioner.
Partierne er enige om at
følge udviklingen tæt, og
afsætter samtidig penge til
en langsigtet uddannelsesplan for daginstitutionsområdet. Den skal sikre, at vi
kan tiltrække, fastholde og
opkvalificere pædagogisk
personale.
Den nødvendige finansiering til denne indsats tilvejebringes ved at ligestille
daginstitutioner, SFO’er og
klub i forhold til omfanget
af sommerferielukning. I
praksis betyder det, at vi
pålægger daginstitutioner
og SFO’er én uges sommerferielukning. Til gengæld
fjernes en uges lukning for
klubberne, så de også kun
har én uges sommerferielukket.
Billige boliger
Budgetforligspartierne
er
optaget af, at der tilvejebringes billige boliger til særlige målgrupper.
Derfor indgår det i rammeaftalen
mellem
HøjeTaastrup Kommune og de
almene boligafdelinger, at
der skal etableres 100 almene boliger, hvoraf 50 skal
være billige boliger med et
huslejeniveau på 3.500 kr.

om måneden. De aftalte 100
almene boliger sendes i
udbud i løbet af efteråret,
hvorefter byrådet skal tage
stilling til, hvem der skal
tildeles ret til opførelse af
boligerne.
Indsats mod støj
Hidtil har kommunen ikke
haft præcist overblik over
støjen fra de kommunale
veje. Der eksisterer præcise
beregninger på støjen fra
statsvejene, og der er foretaget beregninger på enkelte
veje i kommunen (f.eks.
Sydvej). Men der mangler
en fuldstændig kortlægning
af støjen fra de kommunale
veje, som et vigtigt beslutningsgrundlag for prioritering af indsatser mod støj.
Der afsættes derfor midler
til en fuld afdækning.
Høje-Taastrup Kommune
melder sig samtidig ind i
kommunesamarbejdet
”Silent-City,” med henblik
på at styrke interessevaretagelsen i forhold til støjdæmpning af statsveje, vidensopbygning og vidensudveksling.
Der etableres en støjpulje i
2023 og frem. Puljens formål er at give tilskud til
støjreducerende tiltag på
private ejendomme. Puljen
giver op til 50 pct. medfinansiering. Det objektive
grundlag for prioritering af
tilskud vil være støjkortlægningen.
Gode forhold for cyklister
Budgetforligspartierne
er
enige om, at der skal være
gode forhold for cyklisterne
i Høje-Taastrup Kommune.
Der er gennem årene løben-

de blevet investeret i bedre
forhold, og vi har generelt
gode forhold for cyklisterne i
Høje-Taastrup
Kommune.
Men der vil også fra tid til
anden være steder, hvor der
er behov for at gøre forholdene bedre. Der afsættes derfor
en årlig pulje på 1 mio. kr.
Puljen anvendes primært til
forbedrede lysforhold på cykelstier, men kan også anvendes til andre mindre stiprojekter. Puljens anvendelse
besluttes af Teknisk Udvalg,
idet der hvert år fremlægges
sag med forslag til puljens
anvendelse. Jeg vil forsat
arbejde på, at nogle af projekterne bliver i Sengeløse og
Vridsløsemagle.

Biodiversitet
I budgetforliget for 2021 blev
det besluttet, at der skulle
sikres større politisk ejerskab
til indsatsen for biodiversitet
på kommunens grønne arealer. I den forbindelse blev det
besluttet, at der skulle fremlægges sag for Teknisk Udvalg med henblik på, at udvalget kan fastlægge, hvilke
områder i byen der plejes
efter hvilke principper. Forligspartierne i budgetforliget
for 2022 er enige om, at denne sag skal forelægges udvalget senest i 1. kvartal 2022.

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

Kom til kaffe og kage hos
dit lokale Byrådsmedlem
Henrik Torning
Søndag den 31. oktober 2021 kl. 15.00-17.00 inviterer jeg til
kaffe og kage hjemme hos mig på Spjeldager 4 i Sengeløse,
hvor du har mulighed for at møde mig og forhåbentligt en
masse andre lokale borgere til en god snak om de aktuelle
politiske emner, samt hvad der rører sig i lokalområdet.
Af politiske emner kunne være, hvordan vi skal udvikle Sengeløse Grusgrav, hvor der skal være cykel- og gangstier,
hvordan ser vores skole ud i fremtiden, skal vi have en lokal
skovbørnehave? hvordan styrker vi vores idræts- og foreningsliv - kort sagt, ordet er frit.
Alle er velkommen
Du kan tilmelde dig på mail: henrikto@htk.dk eller ved at
skrive til mig på Messenger. Men du er også meget velkommen til at ringe på tlf. 4262-7755
Håber vi ses til et par hyggelige timer sammen
Henrik Torning
Byrådsmedlem Konservative

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

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

Er det vigtigt at lære børn om deres fremtid i folkeskolen?
Debatindlæg skrevet af: Nynne og Sophie, skoleelever i 8.A, Sengeløse Skole
Jeg kører i bil med mine forældre, og vi har lige været på
McDonald. Da vi er færdige, kaster min far sin tomme sodavand ud ad vinduet... jeg er helt målløs. Ikke nok med, at vi
kører i Dieselbil ned til McDonald, kaster han også skrald ud
ad vinduet, det er som om han aldrig har lært om klimaforandringer!

Det ville medføre sult og kaos, fordi befolkningstilvæksten stiger enormt. Vores landbrugsarealer er meget små
i forvejen, og klimaforandringerne ville formindske dem
endnu mere, derfor ville der ikke være nok mad til alle, da
markerne ville udtørre og blive oversvømmet, når polerne
smelter.

Hvis man vokser op, og ikke har lært om klimaforandringer, kan det være svært at vide, hvor slemt det er. Vi
synes, det er vigtigt at lære om klimaforandringer i folkeskolen, fordi det handler om vores og dyrenes fremtid.

Det kan godt være, en stor saftig bøf med bearnaisesovs
og avokadosalat er meget lækkert, men det kræver 7 kg
korn til én bøf og 320 liter vand til en avocado. Spis plantebaseret kød i stedet for rigtigt kød, og erstat din avocado med en god tomat-mozzarella salat.

Hvis vi ikke snart gør noget, kan alt det Co2 vi udsender, blokere solens stråler i at slippe ud gennem atmosfæren igen, og
solens stråler ville være ”fanget” på jorden. Det vil medføre
at jorden bliver varmet ekstra meget op. Hvis jorden bliver
varm nok, kan den smelte polerne, og hvis polerne smelter,
oversvømmer alt vandet en kæmpe del af kloden. Hvis meget
af kloden bliver oversvømmet, drukner millioner af mennesker og deres huse. Jo længere vi venter, des svære bliver det
at redde vores fremtid.
Hvis vi ikke begynder at gøre noget snart, kommer verdens klima til at blive meget voldsommere. Det ville medføre
varmere somre, koldere vintre og meget ekstremt vejr.
Man forventer om 100 år, at den globale laveste middel temperatur vil stige med ca. 1 grad, og den højeste ville stige med
ca. 3 grader. 1
Hvis vi ikke snart begynder at producere en meget større
mængde mad, er der simpelthen ikke nok mad til alle mennesker på jorden.

Projektbaseret læring på Sengeløse Skole
8. årgang har arbejdet i 6 uger tværfagligt og
projektbaseret med bæredygtig fødevareproduktion i en verden med klimaforandringer og voksende verdensbefolkning. Desuden har de debatteret
og argumenteret ud fra personlige holdninger og
viden. Ovenstående er det vindende eksempel på
et skriftligt debatindlæg til avisen.

Klimaet forandrer sig mere end nogensinde. Det er sket før,
men aldrig så voldsomt som lige nu, fordi vi mennesker
bidrager en hel del til det. Der sker klimaforandringer
hvert 6000 år, og det er der mange, der er uvidende om.
Derfor er det meget vigtig, at vi bliver undervist i klimaforandringer i folkeskolen, så vi kan ændre vores fremtid
og vide, hvad det egentlig går ud på.
Vores forældres generation og generationerne før dem,
lærte ikke om klimaforandringer i folkeskolen, og det kan
ses på klimaet nu.
Vores generation går meget op i det, fordi det er vores
fremtid, og fordi vi har lært om det i folkeskolen.
Vi synes simpelthen, at det er for dårligt, at vi skal
rydde op efter vores forældres fejltagelser.
Lige ved siden af mit hus gik jeg engang tur hver dag med
min hund. Det var en flot og frodig skov, med masser
af liv og fugle sang. Nu ligger der en kæmpestor tøjfabrik,
som udsender en masse Co2. Der kører hver dag og hver
nat kæmpe lastbiler forbi for at hente tøjet og køre det ud
til forretningerne.
Vi synes, at det er enormt vigtigt at undervise om klimaforandringer i folkeskolen, fordi det har en kæmpe betydning for vores fremtid.

https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/
fremtidens-klima/
1

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

Kommunalvalget den 16. november
– hvem skal sidde i byrådet de næste fire år
Af Hugo Hammel (A)

Så er det igen tid til at afgive
stemme på hvem, der skal
sidde i byrådet.
Det er jo jer, som afgør,
hvem der skal have depechen
de næste 4 år, så husk at
stemme den 16. november
I Sengeløse er der normalt en
pæn valgdeltagelse. Heldigvis, for det er vigtigt, at Sengeløse-området er godt repræsenteret i byrådet.
Den førte politik i kommunen burde jo egentlig interessere alle, men erkendt, kommunalpolitik kan umiddelbart virke en anelse kedeligt.
Men den er nu hverken farlig
eller kedelig. De beslutninger, vi tager i byrådet, skal
egentlig bare gøre hverdagen
så god som mulig for borgerne, og det finder jeg spændende.
Jeg genopstiller, og det forpligter selvfølgelig, men det
ansvar tager jeg gerne på
mig.
Man må aldrig glemme,
hvor man er valgt.
Selvfølgelig har man sit politiske ståsted, som man prøver at være tro mod, men i
kommunalpolitik må man
aldrig glemme, hvor man er
valgt, og hvem der har valgt
en.
Jeg varetager selvfølgelig
hele kommunens interesser i
byrådet, men det er ingen
hemmelighed, at jeg har min
base i den ”gamle Sengeløse
kommune,” og det er ej heller nogen hemmelighed, at
landsbyernes interesser ligger mig meget på sinde.
For landsbyerne drejer det
sig ikke så meget om at få
noget, selvom vi jo gerne vil
have noget i ny og næ, men
mere om ikke at miste det, vi
har.
Det er vigtigt at bevare det,
der gør en landsby velfungerende, det der gør det til et
godt sted at vokse op og kunne leve en tryg tilværelse
med nære relationer, altså en
god hverdag.
Landsbyernes beboere har
valgt at slå sig ned der, fordi
her er gode rammer for et
indholdsrigt familieliv med
livskvalitet. Vi skal værne

om de gode rammer og den
rige foreningskultur
Helheden skal bevares, så
man har et komplet tilbud til
borgerne hele livet.
Gode
børneinstitutioner,
rummelig folkeskole og
SFO, dag- og aftenklub, tidssvarende
idrætsfaciliteter,
seniorboliger,
plejehjem,
fødevarebutik, kirken, kroen,
mindre virksomheder og så
selvfølgelig landbruget ikke
at forglemme.
Kirken, Kroen og butikkerne
har byrådet ikke megen indflydelse på, men de er vigtige
dele i helheden.
Det er også vigtigt at landsbyboerne kan komme til og
fra. Vi skal fastholde et stabilt kollektivt transporttilbud
og kombinere det med et
godt sammenhængende stisystem, så de bløde trafikanter
også kan færdes sikkert.
Jeg vil ikke stå i vejen for en
trinvis udbygning af landsbyerne, hvor det naturligt kan
indpasses i nærmiljøet og
selvfølgelig i en udførelse, så
landsbypræget bevares.
Min egen rolle
Mange af dem, der har valgt
mig, er måske ikke enig med
mig i alle spørgsmål, men de
er helt sikkert enige i, at
landsbyerne har noget, der er
værd at bevare og noget, der
derfor skal kæmpes for at
fastholde.
Det er min overbevisning, at
Sengeløse stoler på, at jeg vil
være deres stemme i byrådet
og være der til at sige fra, når
landsbyernes eksistens bliver
truet.
Det ansvar påtager jeg mig
gerne. Foreløbig har jeg været byrådsvalgt i 12 år og jeg
tager gerne 4 år mere.
Det er selvfølgelig en balance at se på kommunen som
en helhed og så samtidig
repræsenterer landsbyernes
interesser, men det er vigtigt
at få sagt fra, før der sker
uoprettelig skade.
Man kan selvfølgelig komme
til at virke lidt sognerådsagtig, men det er ikke noget at
bekymre sig om, hvis man
samtidig husker på, at det

store billede også er vigtigt.
Jeg sidder pt. i Plan og Miljø
Udvalget, i Teknisk Udvalg
og er næstformand i Arbejdsmarkeds Udvalget, som jo
skal få alle unge i gang med
en uddannelse. Ingen skal
efterlades på perronen.
Jeg er også næstformand i
det Særlige Børne og Ungeudvalg. Det er det udvalg,
som anbringer børn uden for
eget hjem.
Det er selvklart ikke min
muntreste opgave i byrådsarbejdet, men det er vigtigt, at
vi tager bedst muligt hånd
om kommunens børn, og så
må vi desværre nogle gange
flytte dem til plejefamilier
eller bosteder.
Derudover er jeg med i Hedelands bestyrelse og sidder i
arealudviklingsselskabets
bestyrelse for Høje-Taastrup
City, samt i styregruppen for
udvikling af Hedehuse bymidte, så mine ansvarsområder spænder bredt i hele
kommunen.
Hvad med valgløfter for de
næste fire år?
Pulje til byudvikling og
borgernære aktiviteter
Fra 2015 og frem har byrådet
årligt afsat 4 mio. kr. til projekter til byfornyelse og borgernære aktiviteter rundt
omkring i kommunen.
Indtil videre har man tilgodeset
Rønnevangsområdet,
Blåkildekvarteret, Stationsforpladsen i Hedehusene,
Fløng området og Røjlegrøften.
Selvfølgelig har kommunen
netop købt Sengeløse grusgrav, og det lugter jo lidt af

det samme, men alligevel
ikke.
Vi kunne godt bruge en lille
håndfuld millioner til byfornyelse og infrastruktur i vores del af kommunen.
Et sådant projekt vil kunne
inddrage
lokalsamfundet
aktivt i tilrettelæggelse af
landsbyernes fremtid, når de
lokale borgere selv kommer
til at kunne byde ind med
projekter de finder udviklende for området.
Grøn omstilling - Miljø
Høje-Taastrup
kommune
skal være en kommune, hvor
vi giver naturen og vores
klima langt større fokus.
Ambitiøse mål skal sikre, at
fremtidige generationer kan
få lov til at opleve syngende
fugle, summende insekter og
kvækkende frøer.
Naturen er trængt og bliver
langsomt fattigere og mere
ensartet. Der er brug for at
sætte ind. Ved at gøre mere
for den vilde natur kan vi få
det til at summe og kvidre
både i private haver, vores
fælles parker og hos vores
erhvervsliv.
VI skal sætte ambitiøse mål
for at reducere CO2 udledningen. Vi skal tænke i klimavenlige løsninger ved
udviklingen af kommunen,
samt ved at stille krav til, at
industri og transportvirksomheder tænker i markant bedre
klimaløsninger.
Vi skal elektrificere den kollektive trafik og sørge for, at
der bliver opsat flere ladestandere, så borgerne stimuleres til at skifte til elbiler.
Etablering af solcelleanlæg

på alle større offentlige bygninger. Vi skal genbruge
regnvand, hvor det er muligt,
fx i forbindelse med nybyggeri.
Beskytte vores drikkevand,
der er en livsnødvendig ressource. Borgerne skal sikres
rent drikkevand, nu og i
fremtiden.
I Sengeløse er man godt i
gang med udvikling af biodiversitet gennem opkøb af
grusgraven, men mere kan
gøres.
Værdig ældrepleje og flere
ældreboliger.
Den personlige pleje og omsorg for de svageste ældre
skal styrkes ved, at der tilføres mere uddannet personale.
Vi skal løfte flere ufaglærte
gennem uddannelse for at
sikre mere faglært personale.
Vi skal sikre mere stabilitet
og kontinuitet i ældreplejen
for at undgå, at ældre oplever
mange nye ansigter i plejen.
Kapaciteten på vores plejecentre skal udbygges, ligeså
etablering af flere aflastningspladser. Rammerne på
plejecentrene skal emme af
nærvær, aktivitet, fællesskab
og varme for beboerne.
Visitationen til ældre- og
plejeboliger skal justeres, så
alle, der har behov, kan tilbydes en bolig. Vi skal have
bygget nogle flere ældreboliger. Indflydelse på eget liv
skal sikre værdighed og respekt for de ældre og mennesker med handicap. Dette
skal være den bærende søjle i
ældreplejen.
Nej til Ring 5.
Er Ring 5. egentlig lokalpolitik? Næe, egentlig ikke, da
det er staten, der anlægger og
betaler for motorveje. Men
det har i høj grad lokal interesse, fordi det er de lokale
borgere, der skal leve med
støjen.
Og i Høje-Taastrup kommune er det faktisk blevet lokalpolitik, fordi kommunen har
bevilget over en million kr.
til en forundersøgelse for
etablering af Ring 5.
Men der er ikke behov for
endnu en motorvej igennem
kommunen, tæt op ad Sengeløse.
Ring 5. er heldigvis ikke med
i regeringens infrastruktur
plan, der løber frem til 2035,
så mon ikke det er ved at

være på høje tid at få ophævet den arealreservation.
Busbetjening - efter Corona
Nu er samfundet ved at vende tilbage til normal gænge,
men det kniber med at få
borgerne til at benytte den
kollektive transport igen. En
af de lokale tiltag kunne være
at få linje 114 forlænget, så
den også rundede Sengeløse
vest. Det vil kræve meget lidt
økonomi, men have en kæmpe betydning, hvis hele Sengeløse fik halvtimes drift
morgen og aften. Det er givet
et lang sejt træk at få Sengeløserne over i busserne, men
det er nødvendigt at tænke
miljørigtigt.
Vi skal også have busserne
over på el-drift ved først given lejlighed. Det kunne
også være et forsøg værd at
kunne tage cyklen gratis med
i lokalbusserne.
Personligt benytter jeg flere
gange om ugen bus og tog til
min arbejdsplads på Nørrebro. Det tager 45 minutter,
koster under 30 kr. hver vej,
og jeg kommer mindre stresset frem og får også læst min
avis på turen.
Prøv det, jeg kan godt anbefale det.
Cykelstien fra Vadsby
Cykelstien fra Vadsby skal
videreføres langs nordsiden
af Ågesholmsvej til rundkørslen ved Bondehøjvej, så
stien bliver forbundet med
kommunens øvrige stisystem. Hvor den dobbeltrettede cykelsti krydser Midtervej, skal den have en forhøjet
flade, der nedbringer hastighed både for dem, der
skal ind i området og for
dem, der skal ud på omfartsvejen.
Der skal i det hele taget kigges på stierne i området, så
der kan blive gode adgangsveje til den nye naturperle i
Sengeløse grusgrav.
Vridsløsemagle
Vi skal ligeledes sikre de
svage trafikanter i Vridsløsemagle ved at få stisystemet i
Kommunens
nordøstlige
smørhul bedre forbundet med
det øvrige stisystem på Vestegnen.
Der er planer under udarbejdelse, men der skal jo nogen
til at presse på, så de også
bliver til noget.

Sti til Birkevejskvarteret
For at blive ved stierne, så
skal der anlægges en regulær
sti til Birkevejskvarteret gennem mosen, der hvor der i
dag blot er en trampet skovsti.
Hvis fodgængerovergangen
ved Engbrinken på Kathrinebjergvej skal give mening,
skal stien føres igennem til
Birkevejskvarteret og udføres i en kvalitet, så den kan
benyttes hele året rundt, dvs.
asfaltbelægning og belysning
gennem skoven.
Sengeløse Idrætsanlæg skal
gennemgå en tiltrængt modernisering.
Sengeløsehallen og Idrætsanlægget har god belægningsprocent, men anlægget trænger til at få en ordentlig omgang. Der bør også anlægges
en kunstgræsbane, som kan

udvide anvendeligheden af
anlægget.
Konklusion
Alt i alt små lokale ønsker,
som ikke vil slå benene væk
under kommunens økonomi,
men som helt sikkert vil skabe store diskussioner, for det
strider mod tendensen til at
centralisere det hele i de store byområder.
Jeg vil opfordre alle til at
stemme ved kommunalvalget
den 16. november. Støt en
lokal kandidat, så området
kan forblive repræsenteret i
Byrådet. Jeg håber selvfølgelig, at I vil støtte mig i valgkampen, så jeg på et stærkt
mandat fortsat kan varetage
Sengeløse områdets interesser
Venlig hilsen
Hugo Hammel,
Byrådsmedlem (A)

Sengeløse
Kommunalforening
fylder 100 år

Foreningen blev stiftet d. 13. november 1921.
Foreningens første mål var at samle penge ind til at
kunne opsætte lys rundt om gadekæret. Man
afholdt derfor en ”Pærefest” og det lykkedes at
indsamle tilstrækkelige midler til at opsætte lys.
Dengang havde de færreste husstande elektrisk lys,
så det var en milepæl at kunne belyse gadekæret.
Det årlige kontingent var 1 kr. !
Det hele foregik i Danmarks folkefattigste
kommune, Sengeløse Kommune med ca. 1200
sjæle. Siden er der løbet meget vand i åen, og der er
i de forgange 100 år, stort set ikke det foreningen
ikke har været inde over. Som bekendt blev
Sengeløse Kommune senere sammenlagt med Høje
-Taastrup Kommune som vi i dag har et rigtigt godt
samarbejde med.
Vi bringer senere en mere udførlig historik, efter at
foreningens medlemmer har fejret sig selv på
Sengeløse Kro.
Da Sengeløse Kommune er nedlagt, vil vi benytte
100 års anledningen til at fjerne ordet ”Kommune”
i navnet, og bestyrelsen foreslår til
generalforsamlingen navneændring til det mere
mundrette ” Sengeløse Bylaug ”
Per Hammel Formand

Efter slaveriets ophævelse
Efter slaveriets ophævelse 3.
juli 1848 blev det meget svært
for plantageejerne at tjene på
driften af deres ejendomme.
De nu frie sorte blev underlagt
en version af den danske tyendelov, der var tilpasset øernes
forhold. Lønningerne til alt
tyende var meget lave, og de
forhenværende slaver fandt
ikke deres livsforhold meget
anderledes end i slaveriet. Mekanisering af sukkeravlen blev
indført, men det var dyrt. Sukkerroedyrkning i Europa begyndte langsomt, men sikkert,
at erobre markedet for sukker
her hos os. Øernes økonomiske
fremtid så sort ud. I 1867 forsøgte Danmark at sælge øerne
til U.S.A. Det mislykkedes.
Flere forsøg op gennem tiden
fejlede også. Men 1. Verdenskrig ændrede forholdene. Faren
for, at Danmark måske ville
sælge til Tyskland, fik amerikanerne til at byde på øerne.
De var bange for, at tyske
ubådsbaser på Skt. Thomas og
Skt. Jan ville være meget farlige for driften af den i 1913
åbnede Panamakanal. Forhandlingerne gik i hårdknude, men
med løgnagtige kneb lykkedes
det Erik Scavenius at føre både
Landsting, Folketing, den danske offentlighed og til dels
amerikanerne bag lyset i beslutningsprocessen. Amerikanerne ville købe. Danskerne
ville dog have en folkeafstemning om spørgsmålet. Ikke på
øerne forstås, men i Danmark.
Resultatet af afstemningen
blev et ja med 74% af stemmerne. Prisen blev 25 mill. kr.,
og den 31. marts 1917 blev
øerne overdraget til U.S.A.
Følgerne af salget
Det blev en social katastrofe
for øernes indbyggere. Kun en
dansk familie blev på øerne.
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Det var familien Lavets, der
havde grundlagt et mejeri på
Skt. Croix. Al administration
og al magt på øerne lå hos den
øverstbefalende i US-Navy i
Charlotte Amalie. Der var intet
budget til civile formål. Sundhedsvæsen, Skolevæsen, retsvæsen, politi og alle andre
former for offentlig forvaltning
forsvandt. Fattigdommen ramte næsten alle beboerne. Sult,
sygdom samt tidlige og unødvendige dødsfald blev hverdagen. Befolkningen havde overhovedet ingen rettigheder, og
de måtte end ikke forlade øerne. Først i 1927 blev de amerikanske statsborgere, men uden
stemmeret ved valg til Senatet,
Kongressen og ved præsidentvalgene. Sådan er det stadig.
Det civile samfund blev genopbygget i 1930-erne.
Opvartere i eget land
I dag er U.S. Virgin Islands det
fattigste område i USA. Næsten al fast ejendom er i dag
ejet af folk, der bor oppe i staterne. Mange af dem bruger
kun deres ejendomme som
vinterresidens. De indfødte er
så at sige blevet opvartere i
deres eget hjem. Øernes fastboende befolkning har de laveste indkomster af alle områder
i USA. For at føje spot til skade har øerne også USA’s højeste prisindeks for dagligvarer.
Næsten alt bliver fløjet til området. Kun alkohol, tobak og
dyre luksusvarer er billigere
end oppe i staterne. Læg dertil,
at øerne også er det mest korrupte område i USA.
Alligevel er et besøg på øerne
en helt særlig oplevelse. Der er
så smukt. Strandene er i verdensklasse, og turistindustrien
er veludbygget. Prisniveauet er
ikke langt under vores. Flere
rejsebureauer tilbyder ture til

U.S. virgin Islands. Stjernegaard i Lyngby har fremragende ture med både historie, kultur og herlig afslapning på de
dejlige strande. Deres guider er
de bedste, som min kone og
jeg nogensinde har mødt. Hvis
det er muligt, bør man forsøge

synagoge i den nye verden er
også gode indslag på byrundturen. Den store flotte dybvandshavn med de fem til tolv enorme krydstogtsskibe, der dagligt
lægger til, er både frygtindgydende og imponerende. En
sightseeingtur rundt på øen er

at besøge alle tre øer. På Skt.
Thomas er hovedstaden Charlotte Amalie med det gamle
fort, den gamle danske kirke
og kirkegården af særlig interesse for danskere. Trappen
med de 99 trin op til Peter von
Scholtens hus og den ældste

et must. Der er rigtig mange
mennesker i Charlotte Amalie i
dagtimerne. Efter kl. fem tynder det hurtigt ud, og efter seks
ligner byen en mindre dansk
provinsby. De mange spisesteder og barer lukker, og en saliggørende stilhed indfinder

sig. Man bør også tage på en
guidet rundtur på Skt. Jan.
Museet i den gamle plantages
bygninger er bestemt prisen
værd.
Skt. Croex
Den mest charmerende af øerne er Skt. Croix. Både Christiansted og Frederiksted er med
deres forter både spændende
og interessante. I Christiansted
er øens bedste butikker. Den
flotte gamle bygning, der huse-

ber. Når en orkan har flået de
fleste skilte ned, varer det år,
før de igen er på plads, og tropesolen brænder afstribninger
af i løbet af et par år. Budgetterne til vedligeholdelse er
tilsyneladende meget små. Skt.
George Village Botanical Garden er også værd at besøge.
Der er planter fra hele Caribien. Det ligger på en nedlagt
sukkerplantage.
I Christiansted er danskernes
gamle kirkegård et spændende

de generalguvernøren og hans
stab, er i dag et fremragende
museum. Vejerboden ved fortet og pladsen foran kirken,
hvor slavemarkederne blev
afholdt, er også et besøg værd.
Man kan også tage en tur ud til
øens østligste sted, som påstås
at være det østligste punkt i
USA. Det er en smuk tur. Monumentet på spidsen af øen er
stilfuldt, og der får man et godt
indtryk af den evindelige vind
fra nordøst, som køler dejligt i
varmen. Lejer man en bil, er
det både let og billigt at komme rundt på den smukke ø.
Men husk, at der er venstrekørsel på de tre øer. Bilerne har
dog rettet siddende i venstre
side, så det er ligesom at køre
sin egen bil i U.K. Trafikken
går stille og roligt. Der er dog
problemer med skilte og stri-

sted. Mange af de gamle gravsteder er imponerende, men
delvis ødelagt af de kæmpestore træer, der vokser på kirkegården. Her kan man se en
særlig variant af kunsten at
vedgå et faderskab. Når en
dansk mand havde besvangret
en sort kvinde og ikke ville
være bekendt at svigte både
hende og barnet, gav han barnet sit efternavn, men det blev
stavet bagfra. Generalguvernør
Peter von Scholten var glad for
kvinder. Han havde familie
med kone og børn i København og levede åbenlyst sammen med en sort kvinde på
Skt. Croix. Han havde også
flere familiemedlemmer som
var ansat på øerne. På kirkegården her er der flere gravsten
med efternavnet Netlohcs.
Dette spændende sted skal man

ikke besøge alene. Kirkegården
er uofficielt natlogi for hjemløse mænd. Ved nitiden kører en
patruljevogn fra politiet en
formiddagstur rundt på kirkegården og får de sidste ud, så
kirkegårdens andre brugere tør
gå ind på arealet.
Familien Lavets
Whimp Plantage midt på sukkersletten er øens museum for
den med slaver drevne sukkerproduktion. Man kan besøge
ejernes flotte hjem og slavehytterne, hvor der kun var det
allermest nødvendige. Udstillingerne giver et skræmmende
indblik i tilværelsens vilkår for
alle, der boede der i slavetiden
og perioden frem til salget af
øerne.
Familien Lavets sted ved Frederikssted er også et spændende mål. Det gamle stuehus er
nu museum for familiens liv og
virke på Skt. Croix. Det er
både meget fremmed og meget
dansk. Der er også en fin samling stenredskaber fra de indianere, der beboede Caribien før
europæerne kom. Der er meget
smukt i den store park, der
omkranser museet.
Vi besluttede at gå i kirke til
julen i 2011, og vi valgte Den
Lutheranske Kirke Holy Trinity Lutheran Church i Frederikssted. Det er en gammel
dansk folkekirke. Peter von
Scholtens lillebror Frederik var
tolder i byen gennem en menneskealder. Han skrev i sin
fritid om livet i kolonien. Tolderen var også en habil maler,
som malede billeder i både olie
og akvarel i sin fritid. Frederik
var nabo til denne kirke og
ligger nu begravet tæt ved kirkens dør. Vi var blevet advaret
om, at selve juleaften og første
juledag var meget søgte gudstjenester, så vi valgte fjerde
søndag i advent den 18. december 2011, kl. 10. De tog

vel imod os, og vi fik en anden
oplevelse af, hvad kirkegang
også kan være. Præsten var Dr.
Kathryn Love, og hun lagde
virkelig sjæl i sin forkyndelse.
Det hjalp degnen Denise Colbert med til. Desværre havde
organisten ikke haft tid til at
øve et par af salmerne, men så
meget mere stolt var han, når
det gik godt med de salmer,
han kendte. Det blev en dejlig
formiddag.
Drikkepenge
Ved alle seværdigheder betaler
man entre. Det er ikke dyrt.
Men husk nu. Det er USA.
Mange servitricer, tjenere,
bartendere og hotelansatte får
en meget lille løn, og de er alle
afhængige af drikkepenge. Vi
skandinaver er uvante med det
system. 10% i drikkepenge er
minimum. 20% er ret almindeligt, og pengene falder oftest
på et meget tørt sted.
Øerne er toldfri handelszone,
og hovederhvervet er turisme.
Mellem 5.000 og 25.000 turister besøger dagligt øerne fra
krydstogtsskibene. Den luftbårne turisme er også blevet
omfattende, især på Skt Croix.
Det øboerne frygter allermest i
deres fremtidige økonomi er, at
Cuba igen bliver et frit land.
Sker det, vil en meget stor del
af turismen vende tilbage til
Cuba, og det vil føre til drastiske fald i indtægterne på vores
gamle øer.
Vi danskere er i øvrigt ret populære på øerne. Det skyldes,
at de godt ved, at de sorte ved
salget i 1917 var verdens bedst
uddannede og formentlig også
den rigeste sorte befolkning i
verden. Disse nedarvede positive erindringer overskygger den
vrede og foragt, som Danmarks politikere fremkaldte
med deres adfærd over for
øernes beboere ved salget til
USA
Niels E. Larsen

Allehelgen
Om sorg og tab af sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
20. søndag efter trinitatis
17. oktober kl. 11.30
Matthæusevangeliet 22,1-14
Thomas Laurberg Vedel
21. søndag efter trinitatis
24. oktober kl. 11.30
Johannesevangeliet 4, 46-53
Søren Nolsøe
22. søndag efter trinitatis
31. oktober kl. 10.00
BUSK-gudstjeneste i
Høje Taastrup Kirke
Se omtale her i avisen
Allehelgensdag
7. november kl. 17.00
Matthæusevangeliet 5, 1-12
Flemming Bak Poulsen
Efterfølgende spisning i sognegården
Kirkebilen kører
24. søndag efter trinitatis
14. november kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Matthæusevangeliet 9, 18-26
Anders Nielsen
Sidste søndag i kirkeåret
21. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 25, 3146
Søren Nolsøe
1. søndag i advent
28. november kl. 13.00
Lukasevangeliet 4, 16-30
Adventsgudstjeneste m. efterfølgende
Æbleskiver og gløgg
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
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Det er svært at finde ud af
livet, når man er i krise, og
sindet slår sprækker. Ofte er
det sådan, at den sørgende
føler sig mutters alene. Sorgen isolerer os. For uanset
hvor meget empati vi har for
den anden, kan vi aldrig
mærke den andens smerte.
Den ene kan jo ikke mærke,
hvordan den anden har det,
som har mistet sin elskede
hustru eller ægtemand. Den
ene kan heller ikke mærke,
hvordan den anden har det,
som har mistet sin søn eller
datter, sin mor eller far. Jeg
kan muligvis se den andens
smerte, men jeg kan ikke
mærke den. Smerten og sorgen har den sørgende helt for
sig selv. Det er en slags dobbelt byrde for den sørgende:
der er sorgen selv og sorgens
ensomhed og isolation. Og
begge dele gør forfærdelig
ondt. Ensomheden og isolationen får os til at længes. For
mennesket er ikke skabt til at
leve alene. Vi længes efter
den døde, og vi længes efter
Gud. Så derfor tager vi sorgen med i kirke. Vi tager den
med ind i den tradition, som
Allehelgen er. For her er vi
sammen med andre sørgende. Vi har alle mistet et menneske. Ja, ikke bare et menneske, men et kært menneske, et elsket menneske.
For nogen af de døde gælder
det, at det var godt, at de fik
fred. Deres liv var levet til
ende. Her var døden ikke en
tragedie, men en befrielse.
For andre gælder det, at døden netop var en tragedie.
Den kom så uventet og alt
for tidligt. Der var så meget
liv, som aldrig fik lov at blive levet. Døden kan komme
på så mange måder, og derfor har sorgen også så mange
forskellige måder at udtrykke
sig på.
De, som har mistet, er
ufrivilligt blevet eksperter i
sorg. Det er jo ikke noget
man ønsker at være. Det er
noget man bliver kastet ud i.
De ved, hvordan det føles.
De har mistet et menneske,
de har kendt og elsket og delt
livsfortælling med. Den døde
har et navn, og med navnet
følger en hel verden af
samliv, af minder, af dufte og

steder den døde og den
efterladte har været sammen.
Selvom døden med sin
adskillelse er trådt imellem
dem, hører de sammen
alligevel! Ethvert menneske
står på skuldrene af dem, der
gik forud for os. De døde
udgør vores historie. Det var
dem, der var med til at gøre
os til de mennesker, vi er i
dag. Det var dem, der
formede den verden, som vi
har overtaget og lever i nu.
De døde bliver ved med at
spille en rolle i de levendes
liv. De lever med os som
døde. Vi kan stadig se dem
for os, og høre hvad de
tænker og ville have sagt i
den og den situation. Så jo,
de døde og de efterladte
hører stadig sammen trods
adskillelsen. Og i kirken får
vi vor Herres ord for, at vi
hører sammen hos Gud, som
er herre over både levende og
døde. Derfor er der også en
særlig symbolik i, at kirken
som et gudstjenestehus her i
landsbyen ligger midt på
kirkegården, for her lyder
Guds ord, som et ord, der
gælder både de levende og de
døde: Salige er de fattige i
ånden, for Himmeriget er
deres. Salige er de, som
sørger, for de skal trøstes.
Salige er I, når man for
troens skyld håner og
forfølger jer, jeres løn er stor
i himlen. Det er smukke ord.
De
brænder
virkelig
igennem. De er brændt
igennem i 2000 år og står der
endnu så dugfrisk, som da de
første gang blev sagt. De har
glød og flamme.
De mennesker, som Jesus
havde foran sig på en
bjergskråning i Galilæa, da
han sagde ordene, var sådan

set ikke noget særligt. I
samfundet
blev
de

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

formodentlig ikke regnet for
noget. Men sådan som de
står foran Jesus, så bliver de
til noget særligt, fordi de
hører hans ord og vel at
mærke ikke er ligeglade med
dét, som de hører, men tror
dét, som de hører. I dag er
det os der hører hans ord,
ikke på en bjergskråning i
Galilæa, men når vi går i
kirke her i Sengeløse. Og det
vi hører, er ikke en
pædagogisk forklaring på alt
det forfærdelige, der er sket.
Nu skal I bare høre, hvorfor
og hvordan. Nej, det er ord,
der brænder igennem, fordi
de forkynder, at det er sådan,
det er. Og det der er i dag, er
en trøst. Det er en trøst, at
det er Guds vilje, at de
sørgende skal trøstes, at de
sultne og tørstige skal
mættes med retfærdighed, at
de, der stifter fred, skal
kaldes Guds børn. Det er lige
akkurat hvad de skal. Og det
er der trøst i.
Og uanset hvor alene du
føler dig med den sorg der
nu er din, er du aldrig alene.
For saligprisningerne er
formuleret i flertal. Salig er
man aldrig alene om at være.
Salig er man kun sammen
med andre. Men når man
tænker over saligprisninger,
må man spørge, hvordan
salighed egentlig kan være
forbundet med at have mistet
et menneske, man holder af.
At være salig betyder at være
lykkelig, og lykkelig er man
jo ikke, når man sørger over
tabet af den døde. Ligesom
man heller ikke skulle tro, at
alle de, som lyttede til Jesus
dengang i Galilæa, var
salige, da de led under sult,
uretfærdighed og forfølgelse.
For livet bliver aldrig helt
det samme igen, når man har
mistet, hvad enten det så er
død, skilsmisse eller noget
tredje, der har slået det
gamle liv i stykker.
Men ikke desto mindre så
var de salige, som Jesus talte
til dengang, ligesom vi i dag
er salige. Og det, der gør
dem og os salige, er det, vi
hører og ser: Se f.eks. vores
lysglobe i Sengeløse Kirke.
Lyset i midten symboliserer
Kristus. Han siger nemlig
om sig selv: Jeg er verdens
lys. Den, som følger mig,
skal aldrig i evighed vandre i
mørke. Og alle de andre lys
brænder for de døde. Og
globen symboliserer den
verden, vi bor i. Og i den

verden er der mange
mennesker, der lider de mest
ufattelige tab, som profeten
Esajas også taler om i Det
Gamle Testamente. Men
Esajas taler også om en
anden verden, som er Guds. I
den verden er det ikke solen
og månen og elektriske
installationer, der skal være
menneskets lys, men Guds
evige lys. Og i den verden er
menneskets sørgedage forbi.
Det er en verden uden død
og uden sorg. Og det var den
verden, den gamle, vise
Johannes
fra
Biblens
fortællinger fik et glimt af,
da han sad der med døden
tæt inde på livet, fordi han
selv havde mistet én, han
holdt af ligesom os, og han
skuede ind i Guds lys. Og
der så han, at Gud er og altid
har været og altid vil være.
Og han så livet og døden og
sorgen og savnet og glæden
og smerten, og alt det, den,
som har mistet, også kender
til, men han så det i et helt
nyt lys. Og det gjorde ham
salig. Ligesom det også gør
os salige. For hvilken lykke
er det ikke at se de
mennesker, vi har mistet i
det lys, hvor deres sjæl bliver
løftet op til himmelen. I det
lys tager Gud døden og alt
det smertelige og forvandler
det
til
mere
liv
i
opstandelsen til lys og glæde
og lykke. I det lys ser vi det
samme som den gamle
Johannes; en ny himmel og
en ny jord, og det er, som om
at Jesu ord synger i os:
Salige er de, som sørger, for
de skal trøstes. I de ord fandt
den gamle Johannes trøst,
selvom hans verden var brast
sammen i sorg og smerte,
men ordene åbnede en dør
for ham og hans døde til
evigheden, hvor sorgen og
smerten ikke længere er. Der
så han, hvad vi synger om i
Grundtvigs salme: Den store
hvide flok, som er de dødes
sjæle, som lignede tusinde
bjerge fulde af sne. Dér i
himlens helligdom holder de
nu kirkegang med uophørlig
jubelklang, som der står,
fordi livet i evigheden i
Paradiset er saligt, fyldt med
lys og glæde og jubel og
sang og kærlighed og
lykkelig forening med dem
vi har mistet. Det syn og det
budskab er Allehelgenssøndags store trøst til os alle.

Højskoleeftermiddag med
byrådsmedlemmerne Hugo
Hammel og Henrik Thorning.

Denne eftermiddag får vi
besøg af vores to lokale byrådsmedlemmer Hugo Hammel og Henrik Thorning.
Trods kommunalvalget er
eftermiddagen ikke tænkt
som et vælgermøde, men
snarere som en eftermiddag
med en bred snak om deres
politiske virke, interesseområder og om, hvad de gerne
fremover vil arbejde for.
Mange vil vide, at Hugo er
socialdemokrat, og Henrik er
konservativ.
De brænder begge for at gøre
en forskel i kommunen. Hugo
vil fortælle lidt om, hvordan
det gik til, at han havnede i
politik. Indtil nu har han været medlem af byrådet i 12 år.
Han har været medlem af

forskellige udvalg som Plan
og Miljø og interesseret sig
for trafik og byudvikling,
arbejdsmarkedspolitikken
samt ældre og sundhed.
Henrik vil ligeledes berette
om de områder, han har været
involveret i. F.eks. købet af
Sengeløse Grusgrav, udvidelse af Sengeløse Hallen,
oversvømmelsesproblemer på
Ole Rømersvej. Fremover vil
han gerne arbejde for at
styrke naturen og kulturen
samt
undervisningen
på
Sengeløse Skole. De to
byrådsmedlemmer er selvfølgelig
åbne
overfor
spørgsmål og samtale om
deres virke. Vi glæder os til
snakken.

Allehelgensgudstjeneste

Du/I inviteres hermed til en
smuk og stemningsfuld Allehelgensgudstjeneste i Sengeløse Kirke søndag d. 7. november kl. 17.00. I gudstjenesten vil vi med navneoplæsning, smukke og håbefulde ord, lystænding, musik og
sang mindes dem, vi har mistet i det forgangne år.
Måske har du mistet for flere
år siden. Når hjertet er tungt,
kan det være til trøst og
opmuntring at komme i kirke
og høre et trøstende ord og
tænde et lys i mørket sammen
med alle os andre. I
gudstjenesten
medvirker

mezzosopranen
Marie
Højlund og violinisten Anna
Egholm, som sammen med
kirkens organist, Dmitri
Egholm, vil opføre smuk og
stemningsfuld musik af Bach,
Fauré og Bossi. Prædikant er
sognepræst Flemming Bak
Poulsen.
Det er muligt at købe en
lanterne i våbenhuset, som
kan sættes på graven på
kirkegården. Den koster 10
kr. Efter gudstjenesten vil der
være lidt mad og drikke i
sognegården.
Hele traktementet koster 50
kr. per person.

Koncert med violin, klarinet og
klaver Søndag den 21. november kl. 15.00

Kom og oplev dansende,
spændstige
toner
og
svævende melodier fylde
det smukke kirkerum, når
violinisten Anna Egholm,
klarinettisten Jonas Frølund
og pianisten Elias Holm vil
folde sig ud i to sonater og
en trio af henholdsvis
Beethoven, Brahms og
Bartók.
Mesterværkerne af disse tre
store komponister danner en
flot helhed og demonstrerer,

hvordan musikken udviklede sig i spændet mellem
første halvdel af 1800-tallet
og midten af 1900-tallet.
Der vil være noget at
komme efter for både den
erfarne og den nye lytter.
Efter koncerten inviteres
alle til et traktement i
sognegården.
Der er gratis adgang til
koncerten.

Den
næste
aften
i
Onsdagsklubben er den 3.
november kl. 18.00.
Aftenens menu er Gule ærter
med flæsk og medister. Til
middagen hører et glas vin,
en øl eller en vand. Efter
middagen er der kaffe og te
med kage.
Hele traktementet koster 75
kr., som man betaler på
dagen. Onsdagsklubben er
for enker, enkemænd og
andre der bor alene, som har
lyst til at være sammen om et
måltid. Onsdagsklubben mødes hver første onsdag i
måneden kl. 18.00 i
Sognegården,
Landsbygaden 68.

Stemningen er snaksom og
meget hyggelig, og der plejer
at være en stor flok.
Hvis du vil vide alle datoerne
på
Onsdagsklubben
det
kommende år, kan du gå ind
på vores hjemmeside på
www.sengeloesekirke.dk
under aktiviteter og dernæst
under Onsdagsklub. Her står
datoer og menu. Man kan
også få en folder, når man
kommer til sognegården eller
kirken. Kunne du tænke dig
at være med, skal du tilmelde
dig hos Lonny Pedersen på
tlf. 22 51 62 67 eller på email: lonny.bp@gmail.com
senest den 1. november.

Meddelelse
Menighedsrådet ved Sengeløse Kirke holder møde
den 10. november kl. 19.00 i sognegården. Mødet er
offentligt, og enhver er velkommen til at møde op.
Dog har man ikke taleret, medmindre menighedsrådet giver lov.

Sognepræstens fravær
Sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen er tilbage i sit
embede fra den 23. november. For bisættelser og
begravelser og andre uopsættelige forhold kan følgende præster kontaktes:
I uge 40 sognepræst Flemming Bak Poulsen på tlf.:
21 84 21 92
I uge 41 præsterne i Taastrup Nykirke på tlf.: 70 10
02 16
I uge 42 sognepræst Søren Nolsøe på tlf.: 43 71 88
18
I uge 43 og 44 præsterne i Taastrup Nykirke på tlf.:
70 10 02 16
I uge 45 præsterne i Taastrup Nykirke på tlf.: 70 10
02 16
I uge 46 sognepræst Søren Nolsøe på tlf.: 43 71 88
18.
For attester og lignende kontaktes Fløng Kirkekontor
på tlf.: 46 56 27 49

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

Højskoleeftermiddag med Dr.
Phil. Jon Gissel om Det Byzantinske Rige og Hagia Sophia
onsdag den 24. november kl.
14.30.

Vi får besøg af Jon Gissel,
som er Dr.phil. i historie
og forfatter. Jon Gissel er
medlem af Den danske
National-komité for byzantinske Studier og har
beskæftiget sig meget med
Det byzantinske Rige og
med kristendommens betydning som indhold i dette riges kultur. Titlen på
foredraget er Det byzantinske Rige og Hagia Sophia.
Hagia Sophia er navnet på
den store kirkebygning i
Konstantinopel, et græsk
navn, som betyder Den
hellige Sophias eller Den
hellige Visdoms Kirke.
Kirken blev bygget i Det
byzantinske Rige, hvor

græsk var hovedsproget;
og den er et af den menneskelige civilisations mesterværker. Det byzantinske Rige er tusind års europæisk historie. Foredraget vil fortælle om dette
rige, om den kristne kirke,
som prægede det, om hovedstaden Konstantinopel
og om kejserne, som regerede det. Foredraget vil
også fortælle om Hagia
Sophias og de kristnes
historie efter 1453, da tyrkerne erobrede Konstantinopel og om den aktuelle
situation.
Der er gratis adgang.

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

Kirke-kulturmedarbejderen takker for
denne gang
Kære alle i Sengeløse
Efter en god tid som kirke-kulturmedarbejder ved
Sengeløse Kirke har jeg søgt andre udfordringer og
har pr. 1. oktober fået nyt job i FOF Køge Bugts administration. Det er et spændende job, som desuden
ligger væsentligt tættere på min bopæl vest for Køge.
I min tid i Sengeløse har jeg haft fornøjelsen af at
møde mange søde og venlige mennesker - lige fra de
helt små babyer på blot et par måneder til byens ældste på mere end 90 år. Jeg vil gerne sige jer alle tak
for nogle gode og berigende stunder både til babysalmesang og minikonfirmandundervisning samt i ungdomscaféen og café Sengeløse. Det har været en stor
glæde for mig at lære jer at kende.
Jeg ønsker alle i Sengeløse sogn alt det bedste.
Med kærlige hilsener
Maria

Nørkleklubben

Nørkleklubben mødes hver
anden torsdag i lige uger kl.
13.00. Mødestedet er sognegården. Man dukker blot op
med sit håndarbejde under
armen. Man kan også ringe til
Lonny på tlf.: 22 51 62 67.
Der plejer at være en kop

kaffe eller te og et stykke
kage. Nørkleklubben er en
hyggelig
forsamling
af
kvinder, der elsker at strikke.
Der er altid en god og
lattermild stemning, og du vil
helt sikkert blive budt
hjertelig velkommen.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

