S

øse Nyt

19. Årgang Nummer 08

oktober 2015

Fremgang for pigefodbolden

Læs i avisen om
Ny dagpleje
Marielyst
Seniorhøjskole

Debut i Parken

Vildmarken kalder
Ovenstående billede har bladet
modtaget fra Jacob Harris, der
er træner for SGIFs hold i pigefodbold. Det sprudler af varme
og livsglæde, så den eneste
rigtige plads til billedet er på
forsiden.
Holdet startede i 2013, efter at
der havde været en mangeårig
pause i pigefodbolden. Det var
et U5 hold, fordi fodbold var

hans egen piges store interesse.
Det var et blandet drenge og
pigehold. I alt har der været 17
piger tilknyttet holdet fordelt
på årgangene 2008/2009.
Lige nu er der 14 piger med på
U7/U8 årgangene, og det gør
os faktisk til Høje-Taastrup
Kommunes største pigeafdeling
i disse årgange, fortæller den
stolte træner og tilføjer, at det

er dejlig at mærke den store
tilgang med ny spillere til pigeholdet.
Alle piger i årgangene 2008,
2009 og 2010 er meget velkommen til gratis prøve træning hver fredag kl. 16.30 ved
Sengeløse hallen, eller de kan
kontakte mig på tlf. 2296 8999
for at hører mere, udtaler Jacob
Harris.

Åben Hal arrangementet blev en stor succes
Læs mere inde i bladet

Ford Mustang

Omvendte hajtænder
Jakobs kamp
Program for
Mandagsaftener
Og meget mere

Næralarm i Sengeløse

Juletræsfest

Jægerstenalderen
Næste nummer
udkommer
20. - 22. november

Deadline:
10. november 2015

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Birthe Olesen,

2840 1130

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup,

4371 3033

Næstformand:

Jens Bertelsen

2465 1099

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Hans Juul-Olsen, Hultoften 8 ,

2443 5020

Gymnastik:

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Sengeløse pensionistforening afholder bankospil i
Fritidshuset den 3-11-2015 og den 24-11-2015kl. 19,00
præcis.
—..—-..——
Juleafslutning den 7-12-2015 kl. 13,00.i fritidshuset
Husk tilmelding senest 27-11-til Merian Tlf: 2517-7718
Løbemakker søges i Sengeløse til løbetur e i hver dagen om
morgenen mellem kl. 05.00 - 06.00. Jeg ved, det er tidligt på
dagen, men jeg ved også, at det er meget nemmere at komme
ud på turen, hvis man har en løbemakker at mødes med. Det
giver en god start på dagen. Jeg selv er 33 år og løber for motionen og energiens skyld. Jeg tænker en tur på ca. 5 km pr.
gang, og når vi har god tid, kan vi løbe længere. Hvis du er
interesseret så ring eller skriv til mig.
Karina Lafrenz
Tlf.nr. 40 81 68 27
k_lafrenz@hotmail.com"

Spangåvej 10,

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif
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Kære Sengeløsere
Tak fordi vi måtte låne jeres smukke kirke, da vi blev gift d.
29. august 2015. Og tak/undskyld fordi vi spærrede trafikken
rundt om gadekæret. Også tak til jer, der dukkede op i kirken.
Det var hyggeligt at se jer.
Med venlig hilsen
Ditte og Jan

Landsbygaden 23, Sengeløse, 2630 Taastrup, tlf. 43995005

Blev en stor succes!
Mere end 100 børn og voksne fik sved på panden og gav den gas med at prøve forskellige idrætsaktiviteter og vinde præmier til
åben hal arrangement i Sengeløse. Fodboldspilleren Kris Stadsgaard gav autografer til de fremmødte og fortalte om sin karriere
som professionel. Dygtige instruktører sørgede for, at nybegyndere fik succes, når de prøvede fx rulleskøjteløb, volley
ball og badminton. Både forældre og børn dystede om, hvem der var bedst til at give fodbolden fart i fodboldfartmåleren.

Ny markering til trafikken

De små purke, som med elbiler, der ikke står tilbage for Tesla
(det skulle da lige være lyden), drøner rundt på Digehavens
stier, vil naturligvis have det så realistisk som muligt - ikke
mindst ved vejkrydsene. Så der skal selvfølgelig være hajtænder, men hvordan er det lige, de skal vende, de der tænder?
Bedste hilsener
Mads Lund Larsen

Folkeafstemningen torsdag
den 3. december 2015
Omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
Hvem kan stemme?
Enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i landet
og har dansk indfødsret, kan stemme.
Brevafstemning:
Hvis du er forhindret i at møde på afstemningsdagen, kan du
stemme ved personligt fremmøde på et hvert folkeregister i
landet.
Du kan stemme allerede nu.
Du kan brevstemme til og med tirsdag den 1. december 2015.
I Høje-Taastrup Kommune kan du brevstemme i Borgerbetjeningen på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup.
Åbningstider
Du kan brevstemme i Borgerbetjeningens almindelige åbningstid:
Mandag–onsdag kl. 10.00–14.30
Torsdag kl. 10.00–17.00
Fredag kl. 10.00–13.30
Herudover kan du brevstemme:
Lørdag den 21. november 2015 kl. 9.00–12.00
Lørdag den 28. november 2015 kl. 9.00–12.00
HUSK legitimation!
Du skal medbringe legitimation – sundhedskort er nok (det
tidligere sygesikringsbevis).
Mere information:
Fra tirsdag den 13. oktober kan du læse mere om valget på
www.htk.dk/folkeafstemning.

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

Ina Bisgaard Andersson,
som spiller fodbold i Sengeløse, skulle aflevere bolden til landsholdet i Søndagens kamp i mellem Danmark
og
Frankrig.
Hun deltog i DBU’s skattejagt, som er en minifodboldskole for børn i
alderen 5-7 år, som bliver
afviklet fra en lørdag til
søndag i efteråret i hele
landet.
Ina deltog i skattejagten i
Fløng/ Hedehusene sammen med bl.a. 4 andre piger fra Sengeløses pigehold. Herefter sender forældrene billeder fra skattejagten ind til DBU, hvor
der bliver trukket lod imellem alle billederne fra alle
klubberne fra DBU’s skattejagt. Her var det altså Ina,
der var den ene af de heldige vindere, som fik fire
billetter hver til kampen og
desuden skulle aflevere
bolden til dommerne før
landskampen i Parken mod
Frankrig.
Hendes medspiller og veninde Emma Harris Bach fik
to billetter, fordi hun er
med på vinderbilledet.
Begge pigers forældre var

således med på tribunen og
overværede overrækkelsen.
Sengeløsespigernes træner,
Jacob Harris synes, at det
er helt vildt, at det er en af
hans piger, der har vundet.
I sidste uge skrev han om
den store tilslutning til pigefodbolden i Sengeløse,
og nu kom en af hans spillere på ”banen” i Parken.
Jeg er glad for den synlighed, det giver pigefodbolden i de små klubber, og
måske kan det være med til
at få endnu flere piger til at
vælge at gå til fodbold,
udtaler Jacob Harris.
Alle piger i årgangene
2008 - 2010 og alle drenge
i årgang 2009 er meget
velkommen til at træne
med os.
Vi træner hver fredag i
Sengeløse hallen kl.16-17
og der er hente-aftale fra
SFO'en, hvorfra børnene
bliver fulgt over til hallen.
Hvis det har interesse, kan
du bare komme med dit
barn eller ringe til mig på
tlf.22 96 89 99.

Vildmarken kalder
16 unge fra Sengeløse Skoles 6.A og 6.B har i efterårsferien gennemført tredje
modul
i
projekt
"Uddannelse Til Mig - fremtidens lederberedskab" med
fire døgn i Wärmland, 500
km nordpå i Sverige.
Denne gang fokuserede træningen på team-samarbejde
og teamledelse i vildmarken. Team Alpha, Bravo,
Charlie og Delta har øvet sig
i at padle i kano, være musestille og mærke naturen,
lavet deres egen mad på
trangiaer, opsat telt, klaret
sig i mørke og løst konflikter - også selv om man er
våd, træt, fryser og er sulten.
Tanker, følelser og oplevelser er delt ærligt i en cirkel
omkring et bål, hvor én taler
ad gangen. Tæt på frost om
natten, men smukke oktoberdage med fint solskin og
morgendis ud over de dampende klare søer. I baggrunden kunne vi høre vildmarkens dyr kalde...
Nordmarkens Kanot Center
stillede med alt udstyr og
med Kim Mortensen og
Mads Cronquist som chefinstruktører - stor tak til centeret og Kim for den flotte
indsats og hjælp til os alle i
projektet! Som medinstruktører deltog Jægersoldaten
Kurt og 14 årige Emil, der
også er med, når vi har lek-

tie-træning med de unge en
aften hver uge hjemme hos
Mads eller den unge selv
(PS: Vi har stadig brug for
flere frivillige lektiehjælpere
her i Sengeløse!).
Der blev igen givet hjemmeopgaver for i den lille notatbog; denne gang omkring,
hvad man har lært af praktisk ting på ekspeditionen,
om sit team og om sig selv og et spørgsmål om, hvad
man vil øve sig på frem til
modul 4 i Østrig (uge 8 i
2016), hvor vi tager bjergbestigeren Ivan Braun med på
tur op i alperne.
Projektet handler om at
kombinere frivillig, ulønnet

KAN KØBES
Hultoften 14
2630 Sengeløse
170 m2, fordelt
på 2 etager
+ 45 m2 kælder
Bygget i 2008
Indflytningsklar/Vedligeholdelsesfrit/Lavt energiforbrug
Stueetage: Stor entré med trappe til henholdsvis kælder og 1 sal, stort køkken alrum, soveværelse med
tilhørende badeværelse.
1 sal: 3 store børneværelser, 1 stort badeværelse.
Grund på 549 m2, 80 m2 Ipe træterrasse, øst-syd- og
vest vendt.
Pris kr. 4.195.000,Henvendelse på mail: hans@juul-olsen.dk

lektiehjælp med karakteropbyggende outdoor teamaktiviteter over fem stk. 2-5
døgns moduler både i DK
og i udlandet for at styrke
og udvikle egenomsorgsevnen hos den unge.

ningsmetode hedder 3H,
som sikrer, at den unge opnår en varighed effekt og
lærer deltageren at skabe
exceptionelle gode resultater
både for sig selv og i samarbejde med andre.

Gradvist arbejder vi hen
mod målet, hvor de unge
finder frem til deres eget,
indre lederberedskab; en
måde at identificere og aktualisere deres enorme, indre
potentiale - vores skaberkraft, hvorfra alle ting er
mulige at realisere, når blot
vi sætter os et ambitiøst mål
og træner dedikeret.

Projektet afsluttes med en
finaleekspedition over fire
døgn i uge 18 i Bosnien,
hvor Outdoor Leadership
Training Center har sin oprindelse baseret på 25 års
erfaring med ledelse af teams under selv de mest ekstreme vilkår. Her arbejdes
der således med træning i
ledelse af højtydende teams,
der arbejder effektivt sammen for at indfri virkelig
ambitiøse mål.

Projektet bygger videre på
foregående moduler og øger
gradvist
sværhedsgraden
henimod at klargøre den
unge til at blive leder i sit
eget liv som forudsætning
for at kunne lede andre med
autencitet, indre ro og stor
personlig styrke. Samtidig
bygges bro til udslusningsklassetrinene.
Den

gennemgående

Du kan læse mere om projektet på:
www.uddannelsetilmig.dk,
hvor der også er billeder og
video fra ekspeditionerne
samt et radiointerview.
Kontakt Mads på 2344
8765, hvis du vil vide mere.

træ-

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99

mindre end 35 sange og
salmer – har en naturlig indflydelse på det, men her i
150-året for komponistens
fødsel, er der selvsagt gene-

2015 - 2016

2. november 2015
Højskoleforstander
Lillian Hjorth Westh
Pablo Neruda – folkets
digter
Pablo Neruda (1904-1973)
var en berømt chilensk digter og politisk aktivist, der i
1971 vandt Nobelprisen i
litteratur for sit forfatterskab. Han anses for at være
en af de vigtigste latinamerikanske digtere i det 20. århundrede. Vort kendskab på
dansk til hans digte skylder
vi bl.a. forfatter og oversætter Peer Sibast, der en tid
arbejdede på Bornholms
Højskole. Hans digtsamling
’Den store sang’, udgivet i
1950, lovpriser det enkle i

naturen og mennesket. I
’Elementære oder’, der samler forfatterens tre udgivelser af digte fra årene 1954 til
1957 er (næsten) alt mellem
himmel og jord poetisk hyldet. Intet er for småt for
Neruda, han viser sin glæde

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

og eufori for såvel det åbenlyse i mennesket, i naturen
og i livet. Pablo Neruda
finder det smukke og naturlige frem i det, som er lige
for næsen af os. Samtidig
kan han på få linjer fortælle
om det uhåndgribelige og
usynlige i tilværelsen.
Under valgkampen i 1970
stillede Neruda op som præsidentkandidat, men trådte
tilbage for at støtte Folkefrontens samlede præsidentkandidat Salvador Allende.
Da en militærjunta væltede
præsident Allende 11. september 1973, knustes alle
Pablo Nerudas drømme og
håb, og han døde kort tid
efter den 23. september
1973.

9. november 2015 Forfatter, kirkehistoriker og musikkender, cand. theol.
Jørgen I. Jensen, Frederiksberg.
Carl Nielsen og den danske kulturhistorie
Da Jørgen I. Jensen i 1991
udgav sin bog om Carl Nielsen (Danskeren), var vi i
Mandagsaftenerne på pletten
med at udbede os et foredrag
ved forfatteren. Det lykkedes, og vi blev indført i historien og musikken vedrørende en af Danmarks største komponister. Vores udstrakte brug af Højskolesangbogen – hvor Carl Nielsen har lagt musik til ikke

relt en forøget interesse for
historien om Carl Nielsen og
hans musik.
Man kan derfor glæde sig til
endnu et besøg af Jørgen I.
Jensen. Hans aktiviteter –
nu som pensionist – dækker
en imponerende cocktail af
emner: musik, litteratur,
billedkunst, film og arkitektur. En kollega har sagt:
Hans bøger og artikler er
præget af et ganske særligt
historisk overblik, kombineret med et intellektuelt vovemod, gehør og musisk kreativitet.
16. november 2015 Professor Tim Knudsen, KU.
Grundloven af 1915 –
kvinders valgret.

I 2006 udgav Tim Knudsen
en bog med titlen: Fra enevælde til folkestyre. En anmelder skriver:

”Hvornår blev Danmark
reelt et demokrati, og hvordan? Tim Knudsen viser i
denne bog, at det næppe var
med Grundloven af 1849.
Først i 1915 kan man hævde,
at demokratiet - også kaldet
folkestyret - stort set var
færdigudviklet i Danmark,
men ikke før omkring 1945
var tilslutningen til parlamentarisk demokrati på det
nærmeste fuldstændig. Indtil
da var dele af samfundets
elite meget skeptiske over
for folkestyret.”
Ud over disse generelle træk
i det danske folkestyres udvikling skal vi naturligvis –
her i hundredeåret - især gå
i detaljer med hensyn til
grundlovsændringen i 1915,
hvor kvinder og visse andre
fik valgret til Rigsdagen.
23. november 2015 Kaptajn Thomas L. Madsen
Livet om Bord

Livet i dagens danske handelsflåde er der af gode
grunde ikke mange der kender til, skibene er jo langt
væk. Derfor vil jeg komme
til jer og fortælle om mit liv
til søs og mit job som kaptajn på et af verdens største
containerskibe, det 398 meter lange "Eleonora Mærsk”.
Jeg vil vise billeder af de
store flotte skibe, men også
af besætningen og vores
dagligdag. Ud over alle de
store ord om verdens største
rederi, skib, motor, propel
osv., vil jeg også fortælle om
de mennesker, der får det
hele til at bevæge sig, nemlig besætningen, og de udfordringer det indimellem
giver at være i samme båd
med 7-8 forskellige nationaliteter.
Ad flere omgange har jeg
også arbejdet som Project
Manager på Mærsk’s hovedkontor på Esplanaden, og
derfor er jeg så heldig også
at kunne fortælle om, hvordan verden ser ud set fra
Esplanaden.

Jeg håber jeg kan være med
til at udbrede kendskabet til
vores liv om bord.

Farmor fortæller godnathistorie

-for de små

30. november 2015
Cand. mag. Jeannet Ulrikkeholm
Halfdan Rasmussen – 100
år
Halfdan har skrevet mange
digte for børn, men han har
også skrevet filosofiske digte
for voksne, hvori han lufter
sine tanker om alt mellem
himmel og jord. Digtene
virker til tider pjankede, men
skraber man lidt i overfladen, afsløres dybe bibetydninger og spidsfindigheder,
der kan diskuteres i det uendelige.
I løbet af dette foredrag
kommer publikum rundt om
hele Halfdans personlighed.
Han var et meget privat
menneske, der ikke uden
videre gav offentligheden og
medierne adgang til privatlivet. Jeg synger nogle af
hans sange og akkompagnerer på guitar og lut. Publikum er med på fællessang.

Sæson 2015 - 16

Ret til ændringer forbeholdes!
Der kan komme uforudsete
aflysninger - og vejret!!!
Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i
Sognegården, Landsbygaden
68, Sengeløse, 2630 Taastrup,kl. 19.30 - 22.00
Betaling: 575,00 kr. for hele
sæsonen
Enkeltforedrag
75,00 kr.
Der serveres kaffe/te med
kage pris 15 kr.
Nærmere oplysninger om
foredragene, transport m.m.
kan fås ved henvendelse til
formand Poul Erik Sørensen,
på telefon 43 99 51 53 / 20
41 67 24.
De enkelte foredrag omtales
også nærmere i lokalaviserne
specielt i Sengeløse Nyt .
Alle er velkommen

Hej igen!
Nu er vi jo nået en tid, hvor det bliver tidligere mørkt,
men så er det jo bare dejligt at høre godnathistorie – for
i mørke kan det blive lidt hyggeligere!
Har du lagt mærke til, at den sidste tid har været en
værre krible-krabletid? Der er masser af edderkoppespind, fluer, myg, stankelben, mejere, blomsterfluer og
hvepse!
Nogle af dem kan stikke. Du har sikkert prøvet at få
myggestik, så du ved, hvad jeg mener.
Hvepse er giftige – og de kan være meget arrige. De
har advarselsfarver – gul og sort! Dronningen bygger
et hvepsebo af tygget træ. Før jeg malede min altan,
kunne jeg høre hvepsene raspe træet i stykker. Det tygger de, og det bliver til en slags papir, som de så begynder at bygge deres runde, flotte ”rede” af. Kuglen
er grå, og hullet, den flyver fra, vender nedad. De bygger sekskantede celler, lige som bierne gør, og deri bliver æggene lagt. I løbet af sommeren kan der være i
tusindvis af hvepse i sådant et bo! Hold dig væk – og
ring til skadedyrsbekæmperen, der ved, hvordan sådan
noget skal klares. Hvepsen kan på lang afstand lugte is,
syltetøj, sukker, sodavand – ja, alt, hvad der er sødt!
Og så kommer den! Så pas på, når du spiser eller drikker søde sager uden for i hvepsetiden!
Bierne er helt anderledes. Deres farver er mørkebrun
og lysebrun, de har ikke bidemund som hvepsen, men
har en sugesnabel, så de kan suge nektar, det er honning, op fra blomsterne! Den er ganske fredelig – den
KAN stikke, men vær ikke bange, den ønsker dig intet
ondt. Bare se på den, når den tumler fra blomst til
blomst og suger nektar og samler pollen.
Pollen er blomsterstøv, som bien gemmer på sine ben.
Det er sjovt at se; dens bagerste ben kan være kuglerunde af pollen, som larverne så fodres med.
Den lille blomsterflue – man kalder den også svirreflue
– er smart. Den ligner en hveps, har de samme gule og
sorte stribefarver, men det er kun for at kunne beskytte
sig. Den kan stå stille i luften som en helikopter, og den
flyver i sjove ryk. Bare roligt – den er ganske uskadelig!
Nu tror jeg, du er godt soveklar, så jeg vil sige godnat
til dig og din familie!
Sov godt – og husk, det er kun hvepsen af alle kriblekrabledyrene, som du skal være lidt varsom med!

farmor

Sengeløse har en succes, som
ingen rigtig har bemærket.
Men som boligområder og
grundejerforeninger
andre
steder holder øje med, beundrer og kopierer. Der er tale
om et alarmkoncept, som
kom til Sengeløse for godt to
år siden, og som man i dag
kan finde i over 90 af byens
husstande. Der er tale om
Næralarm.
Alarmen, der har vist sig
uhyre effektiv imod indbrud,
er udviklet af Næralarms
stifter, Kim Enevoldsen. Og
konceptet er så ligetil, at man
kan undre sig over, at ingen
havde fundet på det før ham.
I stedet for at bruge traditionelle alarmer, der tilkalder
vagter langvejs fra, så forbinder man en snes husstande ad
gangen. Og så alarmerer disse naboer hinanden i forbindelse med indbrud eller nødsituationer.
Siden Næralarm kom på
markedet for tre år siden, har
Sengeløse udviklet sig til det,
der kommer nærmest på Kim
Enevoldsens vision. ”En hel
landsby, et helt lokalsamfund, der er forbundet indbyrdes med alarmer og hjælper hinanden”.

Sengeløses stille succes
Af Philip Samson

At Næralarm-konceptet slog
rod i netop Sengeløse, skyldes først og fremmest en enkelt mand. Den visionære og
mangeårige formand for Digehavens Grundejerforening,
Lars Petersen, som desværre
døde for nylig.
”Det var ham, der tilbage i
2012 fik øje på Næralarm, og
straks så de muligheder, der
lå i konceptet”, forklarer Kim
Enevoldsen.
Lars Petersen havde en

baggrund i bankvæsenet, og
vidste herfra, hvor lang tid
det ofte tog, når man tilkaldte
vagter fra de traditionelle
alarmselskaber. Som hans
enke, Lonny Petersen, forklarer:
”De kan jo ikke bare lige
altid være i nærheden. Men
vore naboer er jo altid i nærheden, ikke.”
Det var derfor, at Lars Petersen og hans bestyrelse
lagde alle kræfter i at få medlemmerne i grundejerforeningen til at tilslutte sig Næralarm. Det lykkedes dem at
få 51 medlemmer med. Og
for to år siden blev disse
mange husstande i området
Stendiget, Kirkestien og Midtervej sluttet sammen i tre
netværk.
Og de virker. For få uger
siden kom Lonny Petersen
ved en fejltagelse til at aktivere sin alarm i villaen i
Stendiget. Klokken var henimod midnat. Men naboerne
var fremme på få minutter.
”De stod i nattøj herude;
nogle kom cyklende. Det var
jo helt fantastisk. Nu er jeg jo
blevet alene, og jeg følte, at
jeg virkelig var tryg ved, at
de bare stod herude”, fortæller Lonny.
Mund til mund
Efter etableringen af Næralarm-netværk i den vestlige
del af Sengeløse, varede det
ikke længe, før interessen
bredte sig til resten af byen.
I julen 2013 blev det østlige
Sengeløse ramt af en række
indbrud.
Den 19. december gik det ud
over
pensionistægteparret

Svend og Lilly Larsen på
Mosekilen 2.
”Det var det, der slog hovedet på sømmet”, husker
Svend. Han havde hørt om
Næralarm fra beboere på
Stendiget, og inden længe
havde han fået etableret et
netværk med 13 naboer i
Mosekilen, Spjeldager og
Sognevangen.
Ligesom ovre vestpå satte
det effektivt en stopper for
indbruddene hos de beboere,
der havde Næralarm. Så effektivt var det, at TV2’s Lorry-redaktion sendte folk til
Sengeløse for at berette om
det nye alarmkoncept. Det
igen fik beretningen om Næralarms succes at gå fra mund
til mund.
”Vi har for eksempel nogle
campingvenner i Hvalsø”,
fortæller Svend Larsen. ”De
havde set Lorry-indslaget. Og
så ringede de til os og spurgte: ’Hvad er det for noget?’”
Det førte til, at der kort
efter blev dannet to Næralarm-netværk i Hvalsø, som
efterfølgende har sat en stopper for indbruddene der.
Men det var ikke kun indbrud, Næralarm sætter en
stopper for. Det øger også
trygheden hos især de ældre.
Med et enkelt tryk på Næralarms nødknap, kan man
tilkalde naboer i tilfælde af
eksempelvis et fald eller et
ildebefindende.
For nylig faldt Svend Larsen og brækkede hoften.
Ulykken skete ikke hjemme i
Sengeløse, men den mindede
både ham og hustruen om,
hvor vigtig en sådan nødknap
kan være.

Og som Jakob Offerberg,
administratoren af netværket
på Mosekilen, påpeger:
”Nødknappen betyder, at
man ikke skal ind til naboen
og til den næste og den næste efter hjælp. Sådan noget
tager ufattelig lang tid. Jeg er
uddannet som førstehjælpslivredder og ved, at få minutter kan gøre en enorm forskel”.
Den sociale gevinst
Jakob er til daglig elektroniktekniker og mener som
sådan ikke, at Næralarm rent
teknisk adskiller sig meget
fra andre alarmsystemer. Det
er konceptet, der gør Næralarm til noget særligt.
”Selve det med, at man alarmerer sine naboer, er utrolig
godt”, fastslår han.
På den måde er han helt på
linje med Henrik Retlev, der
er administrator for et Næralarm-netværk i Stendiget.
”Et alarmsystem er et
alarmsystem”, siger Henrik,
en erfaren it-mand, og påpeger den rolle, Næralarmkonceptet har haft i et traditionelt lukket landsbysamfund

som Sengeløse. ”Vi er tilflyttere. Vi har kun boet her i
fem år. Det at være med i
Næralarm har egentlig gjort,
at vi har lært vore naboer
rigtig godt at kende”, forklarer han.
”Det her alarmkoncept har
gjort, at man ikke kun føler
sig hjemme, når man kommer indenfor sine egne fire
hække. Gevinsten er afgjort
også det sociale”, siger Henrik.
Og den anderledes og social indbrudsalarm fortsætter
med at brede sig. I den forgangne måned er der eksempelvis blevet etableret Næralarm-netværk i Helsingør
og Viby Sjælland. Sidstnævnte indirekte på grund af
Sengeløse.
”Vores datter, Annette og
hendes mand bor i villakvarteret Emilsgave i Viby”,
fortæller Svend Larsen fra
Mosekilen. ”Der havde været en række indbrud dér, og
så havde Annette fortalt sine
naboer, at hendes mor og far
havde dette alarmsystem, de
var meget glade for”.
I den nærmeste fremtid vil

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

Pensionist Svend Larsen sammen med den lokale administrator Jakob Offerberg.
der blive etableret yderligere
en række Næralarm-netværk
i det indbrudsplagede villakvarter i Viby Sjælland.
Alt sammen indirekte takket være Sengeløse. Som i
øvrigt fortsat rører på sig. I
Hultoften 33 går Poul Neumann i denne tid rundt og
samler støtte til det, der i
givet fald bliver Næralarms
syvende netværk i byen.
Sengeløse er virkelig arnmestedet for en stille succes.
Alarmnetværkene fra Næ-

ralarm, der breder sig i al
ubemærkethed. Og det ikke
mindst takket være Lars Petersen, som tidligt så mulighederne i disse elektroniske
nabonetværk.
Philip Sampson, tidligere
journalist ved Politiken og
Ritzau, er i dag tilknyttet
Næralarm.

Genbrugsstationen lukker
for at blive renoveret
Genbrugsstationen på Lervangen 1-3 i Høje-Taastrup er
lukket fra søndag den 18. oktober kl. 18.00 på grund af
omfattende renoveringer.
Indtil den åbner igen, opfordres til at benytte storskraldsindsamlingen. Derudover er der mulighed for at benytte
genbrugsstationerne i Roskilde, Ballerup eller Albertslund. Man skal medbringe sygesikringsbevis på genbrugsstationerne.
Når fornyelserne er færdige, får genbrugsstationen bl.a.:
Et nyt plateau, der gør det lettere for brugerne at aflevere affald.
Udvidelse af arealet med plads til flere containere.
Nyt og større kemi-hus til farligt affald.
Ny zoneinddeling og skilte, der gør det nemmere at
finde vej på pladsen.
Bedre adskillelse af tung trafik og let trafik og gående.
Udvidelse af haveaffaldsområdet.
Hvornår åbner genbrugsstationen igen?
Renoveringen tager mindst et par måneder og kan også
vare længere. Datoen for genåbningen vil blive offentliggjort på: www.htk.dk/genbrugsstation og i Lokalavisen
Taastrup.

Et sidste sommerstrejf med
motion og andemad

Onsdag d. 9. september strålede solen fra en næsten
skyfri himmel, og det fik
lysten hos nogle beboere og
personale fra Sengeløse
Plejecenter til at gribe chancen, og tage på en skøn cykeltur i det smukke Sengeløse. Turen gik til en næsten
”hemmelig” lille sø med
ænder, hvor ænderne fik en
skøn lille middagsmad,
mens beboere og personale
fik et velfortjent hvil.
Herefter gik turen tilbage
mod plejecenteret, men undervejs blev der gjort holdt
ved at blommetræ. Vi måtte
simpelthen smage, udtalte
en af beboerne, idet hun
smilede over hele hovedet.
Et smil, som i øvrigt ikke
var det eneste, vi mødte på
vores vej. Overalt, hvor vi
kom frem, blev der vinket
fra storsmilende Sengeløsere - især de mindste, som
var i gang med deres ellers
gode leg, stoppede op og
gav sig til at vinke.

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

Tåstrup Vænge 39
2630 Tåstrup
cvr. nr. 30 08 29 23
Mob. tlf. 51 70 69 27
mlh@lavlund-consulting.dk
www.lavlund-consulting.dk

Se nu kunne man tro at dette
er et enkeltstående tilfælde,
men Sengeløse Plejecenters
frivillige cykelvenner og
beboerne på plejecenteret,
kan bekræfte, at dette er en
ugentlig
tilbagevendende
begivenhed, idet at cykelvennerne kommer fast hver
tirsdag til stor glæde for
alle.
Sengeløse - en by med smil.
Cykelvennerne er en del af
Ældresagen, og skulle man
have lyst til at høre mere om
cyklen, eller tænker man på
muligheden for at blive frivillig cykelven, kan man
kontakte:
Martin Jacobsen & Jeanett
Kramer, Aktivitetsmedarbejdere på Sengeløse Plejecenter. Tlf.43354184
Eller Bente Gouriou, fra
Ældresagen på tlf.43999771

Ny dagpleje i Sengeløse
Fra december åbner Astrid
Munksgaard Vasekær Dagpleje med plads til 2 børn ud
over hendes tvillinger.
Hun er uddannet pædagog
og har arbejdet i vuggestue.
Hun er 35 år og mor til tvillingerne Lilli og Elena fra
februar og deres storebror,
Lukas, som går i børnehave.
Sammen med hendes mand,
Frej, bor de i et rummeligt
og rart hus i Sengeløse. Dit
barn vil få trygge, hyggelige
rammer og en forudsigelig
hverdag, hvor der både er
plads til leg og ro.
Her vil dit barn få et rigtigt
hjem, væk hjemmefra.
Du er velkommen til at kontakte Astrid og aftale et

besøg. Se mere info på:
www.vasekaerdagpleje.dk
Vasekær 8, Sengeløse 2630
Taastrup Telefon: 42 40 18
80
mail@vasekaerdagpleje.dk

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

Art Brolægning

v. Erik Wildenradt,
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025 / 43525917
www.artbrolægning.dk
wildenradt@msn.com

Veterankøretøjer, klassikere og andre (s)køretøjer. (12)

Ford Mustang Cobra Performance
Kim Ahler har solgt sin Ford
Mustang Hardtop 1966. Dette flotte og særdeles velholdte eksemplar kører nu i
Holte. Den nye ejer er en af
hans bekendte, der i sin tid
importerede vognen fra
U.S.A. som veteranbil og
solgte den videre til Kim.
Men hvorfor valgte Kim at
sælge sit klenodie? Kim
fortæller, at det skete fordi
Kims kone, Charlotte, fra
begyndelsen hellere ville
have haft en åben vogn, altså en convertible, og at
Charlotte aldrig blev glad
for at køre en så gammel bil
med alle de særheder, en
sådan altid har. Han fik en
god pris for den, lidt mere
har en plade med en garanti
for arbejdet og navnene på
de to, som samlede den. Så
kan Kim jo altid tage en tur
til Dearborne ved Detroit
Michigan og give gutterne
en gang buksevand, hvis
maskinen ikke lever op til
løfterne. Fabrikken lover, at
den går til 100 km/t på 5,7
sek. Og at tophastigheden er
240 km/t. Denne vogn er
helt moderne i sin opbygning. Uafhængig affjedring
på alle fire hjul og store ventilerede skivebremser hele
vejen rundt. Gearet er manuelt betjent med fem trin. Den
står på 18” fælge med lavprofildæk. Benzinforbruget
er overraskende lidt bedre
end den gamles. EU`s besynderlige og totalt ubrugelige opgivelser siger 9,1 km/
l. Men det er naturligvis
noget vrøvl, da tallet kun er
et teoretisk facit fra en fiktiv
beregningsmodel, som intet
har med virkeligheden at
gøre. Kim siger, at den ved
normal kørsel går 7 km/l, og
når Kim skal vise vennerne,
hvad den kan, går den kun 5
km./l. Bilens mål er stort set
de samme som Mark 1, altså
ca. som en Ford Mondeo.
Egenvægten er 1.603 kg.
Interiøret er et kapitel for
sig. Meget flot og gennemført. Den forede sorte kaleche er eldreven. Sæderne er
en to plus to kombination.
Det betyder to lækre forstole
forrest og to siddepladser på
et bænksæde bag. Der er alt
i lækkert ekstraudstyr. Det

Kim og hans fantastiske Ford Mustang Cobra. Bemærk, hvor flot og glad Kim er på billedet.
Da det blev taget, var han nys kommet hjem fra ” Smuk Festival” i Skanderborg. Det var 17.
gang i træk.
er lige før man både kan få
vandkæmmet sin sideskilning og snoet sit overskæg.
Jeg fandt dog ingen spytbakke. Men det er heller ikke
nødvendigt. Det er jo en
åben vogn.
Lyden fra den nye er dog
meget anderledes end den
fra den gamle. Mark 1 fra 66
havde en hyggelig V8- tomgangsbuldren med noter fra
både Dolly Parton, Kenny
Rogers og Kris Kristoffer-

sen. Når den fik gas, fik man
oveni et strejf fra ”Duel på
banjo og guitar” fra filmen
”Udflugt med døden”. Den
nyes lyd har slet ingen følsomme hilsener fra det elskelige og ærkeamerikanske
country
and
westernunivers. Det er lige på og
hårdt. No nonsens! Tomgangen er animerende og helt
ren, nærmest med en reference til maskingeværerne
fra filmen ” Full Metal Jack-

et”. Med gassen bliver lyden
et inferno med mindelser fra
Lars Ulrich, når han rigtig
giver et musikalsk burn out i
Metallica. Ved frisk kørsel
ledes tanken hen på lydsporet fra ”Dommedag nu” med
Wagners ”Valkyriens ridt”.
Der blev i 1997 produceret
10.049 Ford Mustang Cobra.
Heraf var 3.088 convertibles, og af dem var 925 røde.
Niels E. Larsen

Hermed næste afsnit i bladets nye serie om Sengeløse
Gammelt
Nyt.
Niels Larsen vil i dette afsnit sætte menneskets udvikling i et tidsmæssigt
perspektiv, inden han i
kommende afsnit går videre med den lokale historie.
Vores meget fjerne forfædre
begyndte at leve som jægere
og samlere i Afrika for ca.
2,6 mio. år siden. De var
verdens første stenaldermennesker. En meget lang række
og endnu ikke klarlagte evolutionære processer har ført
frem til os. Det er værd at
bemærke, at stenalderen
endnu ikke er helt slut, idet
denne livsform stadig praktiseres nogle få steder i Amazonas.
Nu inddeles stenalderen i to
hoveddele, nemlig jægerstenalderen og bondestenalderen. Disse er så igen inddelt i afsnit for at holde styr
på tid og data. Det er bemærkelsesværdigt, at systemet, hvor arkæologien inddeler oldtiden i stenalderen,
bronzealder og jernalder, er
skabt af danskeren Christian
Jürgensen Thomsen, som
ikke var arkæolog, da den
uddannelse jo ikke var skabt
endnu. Han blev i Enevældens sidste år udnævnt til
sekretær for oldsagsselskabet. Ved grundlovens indførelse blev Oldsagsselskabet
og Kongens Kunstkammers
samlinger delt mellem folket
og kongen. Folkets andel
blev vores første museer, og
Jürgensen Thomsen blev
leder af, hvad vi i dag kalder
Nationalmuseet. Han sorterede, som den første, samlingerne efter ovenstående tidslinje. Denne opdeling viste
sig at være helt korrekt og
anvendes i dag over hele
verden. Godt gået af vores
første museumsmand.
De to vigtigste udviklinger i
menneskets liv i Stenalderen
var, da mennesket lærte sig
at tænde, bruge og kontrollere ild samt menneskets udvikling af landbruget. Brugen af ild betød et kvantespring fremad i menneskets
udviklingshistorie. Maden
blev stegt, kogt eller røget.
Bakterierne blev derved
dræbt og neutraliseret. Føden blev meget lettere at
tygge. Indsamlede rodfrugter
var i kogt tilstand langt nem-
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Generel intro til Jægerstenalder.

Nogle af jægerstenalderens imponerende byttedyr fra hulemalerierne i grotten ved Lascaux i
Frankrig. Billeder ca. 20 – 22.000 år gamle.
mere at fordøje. Blandt
primaterne udviklede kun
mennesket enzymer, der
hurtigt kunne omdanne stivelsen i rodfrugter til glukose, der er hjernens brændstof. Disse enzymer løftede
så at sige vores forfædre op
og frem i konkurrencen mellem arterne. Mennesket blev
stadig større, og særlig hjernen udviklede sig. Alt dette
skete i Afrika og derfra
spredtes arten, med ilden
som varmekilde, til stort set
hele verden. I Europa og i
Mellemøsten blandede de
blodlinjer med de der boende Neanderthalere. Ilden
kunne også bruges til drivjagt og som forsvar af bopladsen mod vilde dyr. Enkelte steder har mennesket
ved afbrænding af leveområder også brugt ilden til at
fremme livsbetingelserne for
de arter, som mennesket
ønskede skulle trives på
jagtreviret og i indsamlingsområdet.
Jægere og samlere levede
tæt i pagt med naturen. Livsformen krævede et meget
stort areal pr. person. De var
ikke bofaste, men flyttede
rundt mellem flere bopladser

i deres område. De vidste,
hvor mange dyr, fugle, fisk
og planter, de kunne tage
uden at ødelægge flora og
fauna, og de efterlevede
konklusionerne af deres viden. Fordelingen mellem
hvor meget mad man fik fra
jagt og fiskeri på den ene
side, og fra samlingen af
rødder, frugt, nødder, svampe, æg og fugleunger var
ikke ens i klimabælterne.

Inuitterne levede mest af
jagt, mens man i vores tempererede klima fik det meste
af føden fra samling.
Der har givetvis været evigt
tilbagevendende stridigheder
om territorierne og disses
grænser. Stammekrige har
været en del af de flestes
livserfaringer, og for nogle
den sidste. Kannibalisme har
mange steder været en del af
både livet og døden. Det er

Brænde og træpiller
Fyringsklar egebrænde sælges i løs
vægt.
Brændet kan afhentes, min 1.7 rm
- eller leveres.
Svenske træpiller
i 16 kg sække eller i løs vægt,
afhentning eller levering
Lager 1 km fra Sengeløse.

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

sket såvel i den rituelle form,
hvor de mente, at de spiste
deres fjendes fysiske og
mentale kraft, og i den form,
der var drevet af nød, hvor
man i en sultperiode spiste
de første, der bukkede under.
Vi må ikke tro, at
Jægerstenalderens folk var
ubegavede. De byggede ikke
monumenter, og verden har
derfor kun få vidnesbyrd om
jægerfolkenes tanker. Nogle
enkelte markante findes dog.
I både Frankrig, Spanien og
Australien kan vi endnu i
dag
se
imponerende
hulemalerier udført med stor
kunstnerisk
evne
og
indlevelse. De ældste er
formentlig hele 40.000 år
gamle. Næsten alle de gamle
malerier skildrer jagtscener
eller
jagtdyrene.
Ingen
fortæller om den trivielle
indsamling. De nye C13prøver gør det muligt for
biokemikere at analysere sig
frem til, hvilken kost der
dominerede i den enkeltes
liv. Disse prøver fortæller en
anden og langt mindre
dramatisk
historie
end
hulemalerierne. Nok dominerede den spændende og
inciterende jagt i hulemalerens hoved, men i hans
mave var indholdet dog mest
fra indsamlet mad. Ak ja!
Også om vores fjerne
forfædre må vi konstatere, at
også de fremstillede sig selv
på så spændende måde som
muligt. Det får mig til at
tænke
på
det
gamle
testamente: ”Hånden var
Esaus, men røsten var
Jacobs.”
Jægersamfundene har også,
måske lidt overraskende,
bidraget med adskillige
betydelige opdagelser af
medicinsk art. I Amazonas
har indianerstammer, der
levede som jægere og
samlere, fundet adskillige
medikamenter. Fra disse
stenalderfolk har vi blandt
andet fået giften kurare, som
hos os blev udviklet til et

effektivt bedøvelsesmiddel.
Disse indianere havde endda
udviklet en medicin, som de
brugte til svangerskabsforebyggelse og dermed
fødselskontrol. Vores moderne
medicinindustri
ændrede lynhurtigt denne
medicin til P-piller, og de
har i sandhed haft stor
indflydelse både på vores liv
og antallet af os. For mange
mennesker har P-pillerne
gjort det muligt for dem at
efterleve Piet Heins ord:
”Lev, mens du gør det, og
elsk, mens du tør det.”
Det tog mennesket 2,6 mio.
år at komme igennem denne
udvikling.
For kun 10.000 år siden
indtraf en ny og afgørende
ændring for menneskeheden.
Man udviklede landbruget,
og det ændrede verden
fundamentalt, men derom
senere.
Det er væsentligt at erkende
vores begreber i deres rette
sammenhænge. Vores forfædre levede som jægere og
samlere i 2,6 mio. år. Det
ældste landbrug er kun
10.000 år gammelt, og den
første spæde begyndelse på
industri kom først for godt

200 år siden. IT- verdenens
første vaklende skridt så vi i
årene
lige
efter
2.
verdenskrig.
Landbrug,
industri og IT er, relativt set,
nytilkomne i menneskets
historie. Landbruget har kun
været hos os i knap 4 promille af den tid, vi har defineret
som menneskets tid på
jorden. Industri, IT og
teknologi er kun netop trådt
ind på historiens scene. Stort
set hele vores evolutionære
udvikling
fra
et
lille
”primitivt urmenneske” til
Homo
Sapiens
(det
tænkende menneske) er sket
i de 2,6 mio. år, hvor vi
levede
i
jæger/samler
samfund. Vores naturlige
færdigheder og reaktionsmønstre er derfor meget

langt fra betingelserne i det
liv, de blev udviklet til.
Tænk på det, næste gang du
føler dig stresset eller
frustreret, og når du får en
rundtur i manegen med
netop din fobi. Det er også
her, at du skal søge
forklaringen på den sunde og
naturlige trang, du ind
imellem kan få til at baske
skallen ind på din umulige
chef, eller når du pludselig
kan mærke, at den dejlighed,
du ser foran dig, kan få
naturen til at gå over
optugtelsen.
Af Niels E. Larsen

Klinik for fodterapi
v/stats.aut fodterapeut
Jane Dani Bygsø
Kirkestien 5
Sengeløse
2630 Taastrup
Tidsbestilling tlf. 2095 4329

- er Lis Aagaard Munch - alle børns farmor.

En af Sengeløse Nyt’s læsere, Irina Bjørnø skriver,
som har bragt teksten. Her
begrundelsen: ”Lis har altid
et smil på læben. Uanset
vejret stråler hun som en sol
på himlen. Hun er sangskriver og tryller med ord og
rim. Sidst skrev hun
”Sengeløse valsen” til vejfesten på Stendiget.”
(Vi har tidligere bragt Sengeløse-valsen i bladet.)
Vi kan kun nikke samstemmende hertil, for vi har gennem de sidste måneder
bragt Lis’ godnathistorier
under navnet ”farmor”, og

vi ved, at de læses af mange
med stor fornøjelse.
Vi har talt med Lis, som
fortæller, at ”farmor” kom
af, at børnene på vejen altid
råbte ”farmor, farmor, kom
og leg”, når de så hende.
Hun har arbejdet som lærer
i folkeskolen, hvor hun mest
var dansklærer i de ældre
klasser. Hun boede mange
år i Vridsløsemagle, men
flyttede senere til Sengeløse, hvor hendes drenge gik i
skole. Nu bor de tre generationer sammen i huset, hvor
hun har 1. sal.
I sin fritid maler hun, mest
med akrylfarver og mest for
sin egen fornøjelses skyld.
Det er ren terapi, ler hun.
Sjovt nok var det også Lis,
der gav os ideen til englesnakken her på siden, så det
er kun passende, at vi slutter
her med englekåringer. Med
mindre at nogle af læserne
insisterer på en fortsættelse.

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup

43 99 69 36

Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

-

her til sidst om de såkaldte skytsengle.

Vi kender dem især fra gamle postkort, der lidt glansbilledagtigt viser, hvorledes skytsengle passer på små og
store menneskebørn. Ovenstående billeder er lånt fra
”Gyldendals bog om Engle”. Der er utallige beretninger
om mennesker, der på uforklarlig vis bliver hjulpet i farlige situationer, hvor hjælpen dukker op i skikkelse af mennesker, der egentlig ikke ville have været den vej, men
blot havde fulgt en pludselig indskydelse. Her er det forståeligt, at nogle mennesker tror, at en højere magt har
grebet ind og sendt beskyttende engle i skikkelse af andre
mennesker. På den måde er mennesker ofte engle for hinanden, og så bliver der lidt om snakken.
Beretninger om engle, som er baseret på egne oplevelser,
findes der uendeligt mange af, men konkret viden om
engles faktiske eksistens findes i sagens natur ikke.
Vil man dykke ned i emnet, så lån fx Jørgens Hansens
bog ”Englene og al deres væsen” og Malcolm Godwins
bog “Engle, en truet Art” på biblioteket.

Sengeløsere på
Marielyst Seniorhøjskole

Vi var 13 fra Sengeløse, som deltog en uge på Marielyst Højskole, og vi havde det noget så hyggeligt. Der var lavet et særprogram for Sengeløse-gruppen, som handlede om Falster og
Lollands historie og musik år tilbage.
Ud over vort særarrangement hørte vi nogle fantastiske foredrag om fx Kai Munk, Carl Nielsen og Ghita Nørby.
Vi havde endvidere en heldagstur i bus ud i naturen, hvor vor
fantastisk guide Lillian, som var tidligere forstander på højskolen, præsenterede os for flotte godser, parker, kirker og Fuglsang Museum.
Vi havde festaften med 3-retters menu, hvor deltagerne selv
skulle pynte deres eget bord, og vores var bare helt i top. Vores
sidste aften sluttede med et foredrag af selveste Peter Lund
Madsen, som jo er hjerneforsker. Det var helt fantastisk og ud
over de 59 deltagere på højskolen kunne folk udefra købe billetter, og vi endte med at være 240 mennesker og totalt udsolgt.
Ud over mange dejlige oplevelser fik vi også jordens skønneste
mad, hjemmelavet alt sammen.
Ja det er ikke sidste gang vi besøger Marielyst Højskole med
Mette og Hans Henrik som forstanderpar. Der var ud over foredrag tilbud om morgenbadning i havet, stranden lå ca. 100 meter fra højskolen, morgengymnastik, værksteder med syning,
strikning, smykker, glasarbejder, bibliotek, ja alt muligt, som
man kunne lave i hyggeligt samvær med andre.
Tak til alle for hyggeligt samvær.
Laila Holm

Du kan nå det endnu. Der er
stadig badmintonbaner til
rådighed i Sengeløse Hallen
Ring til Ole Holm på tlf. 40 19 52 87
eller send en mail til sbtk@mail.dk
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HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
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EMAIL jb@jb-rev.dk

TELEFAX 43 71 30 66

Ny forening omkring Sengeløse Mose
Navnet er ”Lodsejerforeningen for Sengeløse Mose”

Da Sengeløse Mose er blevet
fredet, mente en gruppe lodsejere, at det var relevant at have et
fælles talerør i form af en forening.
Foreningens formål er at opnå
størst mulig indflydelse på udviklingen af mosen og at skabe
et forum for drøftelse af de fælles interesser, der måtte være. På
den netop afholdte stiftende
generalforsamling blev der
vedtaget vedtægter for foreningen og efterfølgende afholdt
konstituerende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen vil gerne opfordre
alle lodsejer om at melde sig ind
i foreningen. Sammen står man
stærkest.

Det årlig kontingent er på 100
kr., som skal indbetales til Nordea på reg. 2445 konto nr.
6891216198
Bestyrelsen består af : Poul
Neumann, Kristian Riegels
Thomsen, Morten Kim Nielsen
Ann Søholm.
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte:
Formand
Poul Erik Neumann
Hultoften 33, Sengeløse
Mail:poul.neumann@gmail.com
Kasserer:
Kristian Riegels Thomsen
Enghavegårdsvej 2
Sengeløse
Mail: kristian@riegels.dk

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Alle Helgens dag
1. november kl. 17.00
Minde gudstjeneste for de døde
Med navneoplæsning
Matthæusevangeliet 5, 1-12
Merry Lisbeth Rasmussen
Koret deltager.
Spisning i sognegården efter
gudstjenesten.
Kirkebilen kører
23. søndag efter trinitatis
8. november kl. 10.00
Gudstjeneste for nybegyndere
Violinist deltager
Matthæusevangeliet 22, 15-22
Merry Lisbeth Rasmussen
24. søndag efter trinitatis
15. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 9, 18-26
Thomas Laurberg Vedel
Sidste søndag i kirkeåret
22. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 25, 31-46
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen bestilles hos sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen senest dagen før på
telefon 43 99 50 24
Gudstjenester på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag d. 25. november kl.
13.15

I første Mosebog kapitel 32
vers 25-33 i Det gamle Testamente kan man læse den
berømte fortælling om Jakobs kamp med Gud. Jakob
nægter at slippe Gud, før han
har velsignet ham. Gud giver
Jakob et slag på hofteskålen
for at få ham til at slippe,
men Jakob er stædig og bliver ved med at kæmpe samtidig med, at han råber til Gud:
”Jeg slipper dig ikke, før du
velsigner mig”, og til sidst
fik han, hvad han kæmpede
for – Guds velsignelse. Siden
bruger
man
udtrykket
”Jakobskampen” som en
beskrivelse for den voldsomme kamp, der opstår i sjælen,
når man har mistet den, man
elsker. Kampen handler om
at overleve, at skulle finde ud
af at leve videre uden den
elskede ved sin side. Den
handler om at komme
overens med det chokerende,
som er sket. Og for nogen
handler den også om at komme overens med Gud. For
hvor er Gud henne i alt det
smertelige? Hvordan kan
Gud tillade, at min søn eller
datter dør? At min elskede
ægtefælle dør? For nogen
opleves det på den måde, at
tabet er forbundet med et
stort, eksistentielt, gudsforladt mørke. For andre er det
stik modsat. Midt i den ulidelige smerte opleves Guds
nærvær meget stærkt. Som

Jakobs kamp

en grund under fødderne, der
forhindrer at sjælen knækker
og synker ned i afgrunden.
Sjælens sorgfulde Jakobskamp er tung og mørk at
komme igennem. Nu hvor
uret er sat en time tilbage,
dagen er blevet kortere og
natten længere, kan det være
svært at komme igennem
vinterens mørke. Rituelle
handlinger, kirkens rum og
de
håbefulde,
smukke,
gamle, store ord der lyder i
kirken, og Guds velsignelse
kan måske være til trøst og
opmuntring for den, der er i
gang med at kæmpe sin egen
Jakobskamp. Søndag d. 1.
november kl. 17.00 holder vi
Allhelgen gudstjeneste, hvor

Gudstjeneste for nybegyndere
Den første gudstjeneste for nybegyndere blev afholdt søndag d. 11.
oktober. Ved gudstjenesten deltog
en violinist, som bidrog til, at musikken fik en mere folkelig drejning. Det var en dejlig gudstjeneste, og derfor vil vi gentage succesen søndag d. 8. november kl.
10.00. Også her deltager violinisten.
Gudstjenesteformen er selvfølgelig for alle, men der vil blive
taget særlige hensyn til dem, som føler sig usikre over, hvad
det hele egentligt drejer sig om.
Merry Lisbeth Rsmussen

enhver kan tænde et lys i
mørket.
Merry Lisbeth Rasmussen

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: Tirsdag, onsdag
og fredag 11-12
Torsdag 17-18
Eller efter aftale
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Træffes tirsdag til fredag,
kl. 8 – 16,
Tlf. 43 71 07 01
E-mail: gravermiesengeloese@gmail.com
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser skal ske
i præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffes i sognegården
onsdag.
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes Sognegård
(Præstegårdens hovedbygning)
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Alle Helgen gudstjeneste
Søndag d. 1. november kl. 17.00
Igen i år inviteres alle til en stemningsfuld og smuk Allehelgens gudstjeneste, hvor vi vil mindes alle dem, vi har mistet.
Med navneoplæsning vil vi mindes dem, som vi har mistet i
det forgangne år. Undervejs i gudstjenesten tænder vi hver især
et lys for vore kære i troen på, at selv om deres kroppe ikke er
at se iblandt os mere, så lever de videre i ånden i Guds rige.
Kom og syng de smukke Allehelgen salmer sammen med koret
og alle os andre. Tænd et lys i kirken under gudstjenesten og
på gravstedet efter gudstjenesten. Lysene til gravstedet kan
købes i kirken for 10 kr.

Efter gudstjenesten går de af os, som har lyst, over i
sognegården og spiser lidt aftensmad og drikker en øl eller
vand. Maden koster 30 kr., og drikkevarer koster 10 kr. Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Adventsgudstjeneste og adventsfest
Første søndag i advent, søndag d. 29. november kl. 13.30 er
der igen i år familiegudstjeneste, men denne gang med deltagelse af violinist og pianist for at give gudstjeneste en glad
adventsstemning med spillemandspræg. Gudstjenesten er lagt
an på en måde, som er egnet for såvel børn som voksne.

Fællesspisning i onsdagsklubben
Onsdag d. 4. november kl. 18.00 samles vi i onsdagsklubben
og spiser andesteg. Onsdagsklubben er for enker, enkemænd
og singler, der synes, det er hyggeligt en gang imellem at
komme ud af sine egne stuer og spise et måltid mad sammen
med andre mennesker.

Onsdagsklubben mødes 1 gang om måneden, og der er altid en
hyggelig og imødekommende stemning. Vi er i gennemsnit 20
- 22 mennesker, der spiser sammen, men der er plads til flere.
Så har du lyst, er du hjertelig velkommen.
Andesteg, vin, øl eller vand samt kaffe og kage koster 75 kr.
Det er nødvendigt med tilmelding på tlf. nr. 43 99 50 24 (det
er muligt at indtale en besked på tlf. svareren, hvis jeg ikke er
ved telefonen) eller på e-mail: LRAS@KM.DK senest mandag
d. 2. november.
Merry Lisbeth Rasmussen

Julegudstjeneste for de mindste
Onsdag d. 9. december kl. 10.00 inviteres vuggestuebørn,
børnehavebørn og hjemmegående børn til julegudstjeneste i
Sengeløse Kirke.

Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og holder
adventsfest med julegodter og hyggeligt samvær.
Arrangementet slutter, så vi kan nå at deltage i juletræs
lystændingen ved gadekæret. Tag de mindste og de ældste og
alle dem midt imellem med i kirke, så vi kan få en festlig
adventsgudstjeneste og efterfølgende –fest. Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Meddelelse
Fra mandag den 9. november til og med mandag d. 16. november er sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen ikke til stede
i sognet. Præsterne i Taastrup Nykirke står til rådighed på
telefon 70 10 02 16.

Vi plejer at være ca. 100 veloplagte børn + deres hjælpsomme
voksne, og det er altid vældigt givtigt og livsbekræftende.
Kom gerne igen i år og syng med på julens salmer og hør, om
nissen Hulda har noget at fortælle om julens begivenheder.
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og spiser
æbleskiver og drikker saftevand.
Merry Lisbeth Rasmussen

Farmor fortæller godnathistorie

-for de små
Hej igen! Kan du huske, at jeg lovede dig resten af historien om Pjus og hendes kloge killinger?
Den kommer her:
En dag skulle Pjus igen have killinger, og derfor lavede
jeg en kasse til hende og forede den med bløde klude, og
en sen aften kom hun og mjavede – hun fortalte mig, at nu
var det nu!
Hun hoppede op i kassen, lagde sig og spandt….og jeg
holdt hende i poten, mens fødslen gik i gang.
Snart lå der en blød, våd lille bylt, og Pjus fik travlt med
at vaske den ren. Jeg undrede mig, for killingen så så
mærkelig ud! Snart efter lå der 4 små killinger hos deres
mor, og nummer 1 var nu blevet tør. Nu så den ikke mærkelig ud længere – den var silkegrå i pelsen, og pelsen var
bare så utrolig lang og flot!
Den lignede en Angora-kat, så jeg kaldte den Ango!
Nummer 2 var flot og stribet og med en MEGET tæt pels,
den kaldte jeg Bølle.
Se, dengang gik vores børn i Sengeløse Børnehave og der
arbejdede Alice Eslau. Og jeg spurgte selvfølgelig alle,
om de var interesseret i en kattekilling, og på den måde
kom Ango til Alice og Lauge, der boede næsten lige over
for Sengeløse Kro. Bølle kom til naboen.
Det var et farligt sted at have katte, for folk kørte alt for
hurtigt ind i byen – også dengang!
Og Bølle klarede ikke trafikken mere end 2 år!
Alice fortalte mig resten af historien: Aldrig havde de
haft så klog og kærlig en kat; det var som om Ango forstod alt, hvad de sagde, og de 3 børn var vilde med ham.
Børnene blev store og flyttede hjemmefra, og efterhånden
var Ango blevet 18 år!
En dag hoppede Ango op til Alice, strakte sig og lagde
begge forpoter om hendes hals og så hende ind i øjnene.
Lauge fik samme mærkelige optrin, og de 2 voksne børn
oplevede det også. En uge efter kom den yngste datter
hjem og så gjorde Ango det samme igen, lagde poterne
om hendes hals, forsigtigt og kiggede hende længe ind i
øjnene.
Næste dag fandt de Ango i udestuen, hvor han lå død!
Tænk, han havde sagt farvel til dem alle, han vidste, at
hans tid var omme.
Næste gang jeg havde killinger, spurgte jeg Alice, om de
ikke skulle have en ny kat, Men hun svarede:”Nej, for vi
kan aldrig få en kat magen til søde, kloge Ango!”
Du skal ikke være ked af, at Ango døde, for han var rask
lige til det sidste, og 18 år er en meget lang levetid for en
kat!
Sov godt min ven, og drøm måske om Ango: Stor, flot,
silkegrå,
sød
og
meget
klog.

Set i bakspejlet
Mindeord om Lars
Pedersen
Overskriften er titlen på det
radioprogram i Sengeløse
Radio, som Lars i mange år
glædede lytterne med og
øste af sin store musikalske
viden fra flere årtier.
Men radioen var ikke den
eneste, der nød godt af hans
initiativ og virkelyst. Da han
for knap 20 år siden fyldte
50 og var på toppen af sit
aktive liv, forsøgte vi at viderebringe indtrykket af et
engageret og behageligt
menneske, og vi kan ikke
undgå at bringe citater derfra.
Kommunalforeningen
Da Lars sammen med Lonnie flyttede til Sengeløse i
slutningen af 70’erne, var
naboer og lokale folk ikke
længe om at få øje på hans
store potentiale. Han blev
formand for grundejerforeningen og medlem af skolebestyrelsen, men det var især
Kommunalforeningen, der
fyldte hans behov for frivillig indsats. Her præsterede
han sit mesterstykke, en
udgivelse af foreningens
historie ved 75 års jubilæet i
1996. En lokalhistorisk bedrift, som burde kendes af
alle Sengeløsere.
Avisen
Det var derfor ikke nogen
overraskelse, at han som
medlem af Kommunalfor-

eningens bestyrelse blev
primus motor i Projekt Bedre Bymiljø, som medførte
realiseringen af en plan om
udgivelse af en lokal avis.
Uden Lars’ gennemarbejdede oplæg var Sengeløse Nyt
ikke nået så langt, som den
er i dag. Ved redaktionsmøderne var Lars i høj grad
med til at opretholde en
munter og afslappet stemning. Med journalistisk flair
og
situationsfornemmelse
påtog han sig helt naturligt
de mere tunge og dybtgående opgaver, som han med
tilsyneladende let pen rystede af sig, men tro mig, der lå
hårdt arbejde bag. Ikke desto
mindre skiftede han ubesværet mellem avis og radio,
mellem musik og aktualitet,
mellem instruktion og tekstforfatter i Amatørscenen. En
mediekunstner, som vil blive
elsket og savnet.
Lars havde den glæde, at
han i sine sidste svære år var
tæt omgivet af sin familie,
Lonnie, hans hustru gennem
over 40 år, døtrene Linda og
Lisbet og deres tre børnebørn. Lars blev 67 år.
Kurt Søborg

