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Nu kan vi for alvor slå 
gækken løs, lader det til.  
Gad vist hvor meget man 
kan tage for sådant et 
kram?  Måske er det noget 
man kan supplere pensio- 
nen med.? 

I den rette krammer-ånd 
bør det jo egentlig være 
gratis, men så ryger ideen 
med at holde marked.  
Der kunne måske produkt-
udvikles på krammet. Ef-
ter længde eller efter 

vægt, måske. Og med flø-
deskum og syltetøj?  

Men vi skal nok fare frem 
med lempe. Coronaen er 
jo ikke helt væk. Vi har 
først lige vænnet os af 
med det med albuerne i 
stedet for at give hånd.  

Og ude i butikkerne er vi 
lige begyndt at undlade at 
kigge ned i gulvet efter 
afstandsstrimler, og vi 
tripper nervøst baglæns, 
hvis vi er kommet for tæt 
på den foranstående i kø-
en. Selv om vi måske godt 
må, så føles det lidt mær-
keligt.  

Nu hvor rygterne siger at 
loppemarkedet måske 
snart  har været der for 
sidste gang, så var det må-
ske en idé med et kræm-
mermarked med en masse 
kramboder i stedet for.  

Så bliver det i stedet indi-
viduelle stadeholdere, som 
møder frem med  alle mu-
lige brugte genstande, som 
de faldbyder til og købslår 
med kunderne. Gratis idé. 

Er vinbjergsneglen et 
nyttedyr. 

Hvad sker der i 
klubben 

Lene Skagens 
udstilling 
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Sengeløse  

Gymnastik- og Idrætsforening 
 

Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                        6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                             3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene:    Mille Miertz,                                                   2296 8999 
 

Fodbold:    Mikkel Rune Nielsen                                      31313303 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
 Bente Jørgensen                                           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 

 26215095 

Jan Boholdt 

Vintoften 42 

2630  Taastrup 

 

 

Sengeløse pensionistforening 
starter bankospil op tirsdag den 
14. september 2021 kl. 19.00 i 
Fritidshuset. 

 På gensyn. Bestyrelsen.   



 

Maleriudstilling på Bondehøjvej 4.-5. september 
Lene Skagen viste sine billeder frem i fælleshuset. Hun er med i en sammenslutning af kunstnere, som  
afholder udstilling de samme to dage i starten af september på forskellige lokaliteter i kommunen. 

Allerede tidlig eftermid-
dag havde vores lokale 
billedkunstner haft mere 
end 50 gæster. Uden for i 
haven havde Lene dækket 
op, så hun kunne byde 
gæsterne på et lille glas 
hvidvin. Inden for i fælles-
huset kunne man så bagef-
ter i ro og mag besigtige 
Lenes efterårsudstilling.  
I forvejen er Lene kendt af 
mange i Sengeløse, hvor 
hun boede også før hun 
begyndte at male. 
Forud for udstillingen har 
hun så været ude og dele 
kataloger ud og hænge 
plakater op.  
Billederne var arrangeret 

på væggene og i stativer 
rundt omkring i lokalet. 
Selv om rummet ikke er 
voldsomt stort, så gav det 
alligevel mulighed for at 
danne sig et fint indtryk af 
Lenes billeder. De fleste 
af hendes store billeder er 
landskabsbilleder, men 
flere og flere af de nyere 
er kraftfulde fuglebilleder.  
”Nu kan man snart kalde 
mig fuglemaler,” siger 
Lene med et smil. ”Jeg 
maler, fordi jeg ikke kan 
lade være, og så er det jo 
dejligt, at der er så mange, 
der har lyst til at komme 
og se dem, slutter Lene.  

  

  

  

  

 Køb god Thai-mad i food-trucken 

Onsdage kl. 16 - 19.30 

Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1 

Ring 5378 5656 og bestil. 

 

  
Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

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



 
 

 



Har du lyst til at træne i Sengeløses nye  fitness Center ? 
Centret ligger i Sengeløse Idrætscenter Spangåvej 11 Sengeløse 
Tilmeld dig på www.sengelosebtk.dk 
 
Ungdom mellem 13 og 16 år.  ( kun sammen med et familiemedlem) kr. 300 pr. halvår. Ingen indskud. 
Medlemmer af Sengeløse Badminton, Tennis og Fitness 
Voksne fra 16 år til ?  træning alle dage mellem 6.00 og 22.00 kr. 600 pr. halvår. Ingen indskud 
Seniorer over 60 år. Træning alle dage mellem   8.00 og 12.00 kr. 300. pr halvår. Ingen indskud 
Nye medlemmer i Sengeløse Badminton, Tennis og Fitness. 
Voksne fra 16 år til ? træning alle dage mellem 6.00 og 22.00 kr. 700 pr. halvår. Indskud 200 kr. 
Seniorer over 60 år    træning alle dage mellem 8.00 og 12.00 kr. 400 pr. halvår. Indskud 200 kr. 
 
Ønsker du at se Centret så kontakt Ole Holm  Tlf: 40 19 52 87 

Sengeløse Fitness 

 Sengeløse Hallens 

CAFETERIA 
- altid klar med 

  

Fast Food og forfriskninger 
- før kampen - 

- under kampen - 
- efter kampen - 

og når du bare kommer forbi 
  

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset 
  

Hallens Cafeteria drives af frivillige 
  

Brug Hallens Cafeteria 
- så støtter du 

Sporten i Sengeløse 
  

    Hallens Cafeteria har  
    åbent på hverdage fra 
    kl. 16.00 til kl. ca. 22.00 

  

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 

http://www.sengelosebtk.dk/


Sneglen har generelt et 
utrolig dårligt ry blandt 
haveejere, men de fleste 
snegle er faktisk nyttedyr. 
Langt de fleste snegle gør 
nemlig nytte ved at æde 
både planterester, døde dyr, 
ekskrementer, alger og 
svampe. Sneglene nedbryder 
primært døde blade ved at 
rive dem i stykker og gør på 
den måde næringsstofferne 
tilgængelige for planterne 
igen. Det er kun en lille del 
af sneglenes føde, der 
udgøres af grønne og 
levende planter.  
 
Snegle er desuden føde for 
mange andre vigtige dyr i 
naturens økosystem såsom 
biller, pindsvin, tudser, 
grævlinger og ræve. Mange 
fugle, specielt solsorte og 
krager, kan også godt lide 
snegle. 
 
Sneglene er altså en vigtig 
brik i din haves økosystem, 
og det er derfor vigtigt ikke 
at udrydde dem alle. 
Vinbjergsneglen (Helix 
pomatia) er en spiselig 

snegleart og Europas største 
skalbærende landsnegl. Som 
fuldvoksen kan den opnå en 
højde på 4,5 cm og en 
bredde på 4 cm. Særligt 
i Sydeuropa anses den for at 
være en stor delikatesse. 
 
At sneglen er spiselig, har 
haft betydning for dens 
udbredelse i Danmark: 
I middelalderen blev snegle 
ikke betragtet som kød og 
måtte derfor gerne spises 
under fasten.  
 
Således opdrættede såvel 
klostre som herregårde disse 
snegle, hvilket i dag kan ses 
ved, at koncentrationen af 
vinbjergsnegle ofte er højere 
omkring gamle herregårde 
og klostre – eller disses rui-
ner. 
 
Vinbjergsneglen er fredet i 
det omfang, at kommerciel 
indsamling af sneglen i natu-
ren ikke er tilladt. Det er 
således tilladt at indsamle 
den til eget forbrug, men det 
tilskyndes, at denne indsam-
ling spredes, så man undgår 

for store indgreb i de enkelte 
habitater. 
 
I naturen når den typisk en 
alder på 6-8 år, men det er 
ikke usædvanligt at opleve 
endnu ældre eksemplarer 
med op til 15 år levetid. 
Vinbjergsneglen og den 
almindelige havesnegl 
kommer frem i stort tal efter 
et stort regnvejr i foråret. 
 
Dens parring finder sted 
i maj eller juni. Da sneglen 
er tvekønnet befrugter de 
hinanden: Selve parringen 
foregår ved, at de to snegle 
"rejser sig op" og trykker 
deres fodsåler mod hinanden 
og fører en form for stav 
af kalk ud til hinanden. Det 
nærmere formål med denne 
stav er endnu ikke kendt, da 
selve formeringen først sker 
efterfølgende ved, at de 
begge fører et lem ud, der 
overfører sædcellerne. Efter 
parringens afslutning graver 
sneglen sig ned i jorden, 
hvor den lægger omkring 60 
æg. 
De naturlige leveområder er 
på større og mindre bakker, 

samt i åbne kratområder og 
mere sjældent i folks haver. 
Her lever den mest 
af forrådnede plantedele og 
døde dyr. Ræve og grævlin-
ger betragtes som vinbjergs-
neglens naturlige fjender. 
Midt i november lukker vin-
bjergsneglen sit hus med en 
kalkforsegling for at over-
vintre. 
 
Vinbjergnegle som allergi 
venlig husdyr. 
Det er begyndt at blive 
moderne i vores tid at have 
vinbjergsneglen som husdyr  
hos forældrene til 
allergiramte børn. Sneglene 
bruges også på nogle 
plejehjem som potentiel 
stressaflastende terapi ved at 
kikke på langsomme 
sneglebevægelser.   
 

Vinbjergsneglen (Helix Pomatia) er nyttedyr? 
Irena Bjørnø 

Vinbjergsneglen fra Sengeløse  

Forfatterens tegning 



Her i klubben har vi lavet og skal lave forskellige aktivi-
teter. 
 
Først lidt om, hvad vi har lavet frem til sommerferien 
sluttede. 
Vi har været på mange ture. 
• Bonbonland, hvor vi var lige under 100 voksne, 

børn og unge. 
• Knuthenborg Safaripark, hvor vi så de gamle cir-

kus elefanter, dinosaurusser mm. 
• Go Monkey, Go kart tur til Ballerup, shoppetur i 

Roskilde, Ride lejer, Sommer Games og mange 
andre små hyggelige ture. 

• Fulton tur for de, som ikke kom med på skitur i år. 
• Klubben har investeret over 100.000 kroner i laser-

tag. Så kom ned og tag en kamp. 
 
Det kommer til at ske i klubben nu. 
• Tilmelding til klubbens skitur er startet. 
           Kun få pladser tilbage. 
• Tivolitur for ALLE som går i klubben,  
           fredag d. 10. september. 
• Høvdingebold opstart, håber jeres børn vil  
          deltage. 
• Husk alle værksteder er åbne. 
 
Hilsen Sengeløse fritid og ungdomsklub. 

Så er vi åbnet op, lige som de gode gamle dage før Corona. 

   

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 



 



 





Lige til venstre for den inter-

nationale skibsfarts gamle og 

stadig foretrukne sejlrute ind 

og ud af Carabien ligger de 

tre små øer Skt. Thomas, Skt. 

Jan og lidt mod vest Skt. 

Croix, (fransk for Hellig-

korsø). De blev fundet og 

navngivet af europæerne i 

1493 på Colombus` anden 

rejse. De er små. De er kun 

320 km2 , hvilket kun er ca. 

fire gange større end Høje 

Taastrup Kommune, og der 

bor ca. 120.000 mennesker. 

Der er vidunderligt smukt og 

klimaet er behageligt tropisk. 

Her ligger nogle af verdens 

allerbedste og smukkeste 

badestrande ved charmeren-

de idyligste byer, der med et 

umiskendeligt dansk præg fra 

17- og 1800-tallet. For øerne 

var danske kolonier i mere 

end 250 år. Det er det sorte-

ste kapitel i Danmarks histo-

rie Og de allestedsnærværen-

de vidnesbyrd om de ufatteli-

ge grusomheder, som det 

danske styre begik, står lysle-

vende for vores øjne, hvis vi 

sætter os lidt ind i historien 

om Danmarks kolonihistorie. 

Trekantshandelen var også 

for Danmark grundlaget for 

at deltage i denne historisk 

set helt ufatteligt indbringen-

de handel.  

Trekantshandelen 

Fremgangsmåden var, at de 

europæiske stormagter Stor-

britannien, Frankrig Spanien, 

Portugal, Nederlandene og 

Danmark- Norge fragtede 

klædestoffer, våben og andre 

metalvarer samt alkohol fra 

Europa til Afrika. Der blev 

varerne solgt for slaver, som 

under rystende forhold blev 

stuvet i lasten på slaveskibe-

ne. Turen gik så mod vest til 

Nordamerika og Sydamerika. 

Her  blev de  overlevende 

sorte slaver solgt som dyr og 

arbejdet til døde på sukker-, 

tobak- og bomuldsplantager. 

Minerne aftog også mange, 

og en del blev brugt i bygge-

riet, skovrydning og andet 

hårdt arbejde. Produkterne 

fra slavernes hårde arbejde 

blev fragtet til Europa og 

solgt med enorme fortjene-

ster. Danmarks trekantshan-

del udgik fra København. De 

klassiske varer som våben, 

metalvarer, klædestoffer og 

store mængder alkohol blev 

lastet her. Dog vejede disse 

varer   ikke nok til, at skibe-

ne lå så dybt i søen, at de 

kunne sejle sikkert. Det pro-

blem ville gentage sig i Afri-

ka, når slaverne var ombord. 

De vejede heller ikke nok til, 

at skibene lå dybt nok. Der-

for blev skibene i København 

også lastet med teglsten fra 

danske teglværker og andre 

byggematerialer. Så kunne 

skibene sejle sikkert. Første 

stop på ruten var det danske 

Fort Christiansborg på Guld-

kysten, Det nuværende Gha-

na. Der blev våbnene og de 

fleste andre varer solgt til 

afrikanerne for slaver. Når de 

indkøbte slaver var ombord, 

gik turen mod vest til vores 

øer i Caribien. Frem til ca. 

1740 gik alle ture til hoved-

staden Charlotte Amalie på 

Skt. Thomas, hvorfra slaver-

ne blev solgt. Efter 1740 gik 

de fleste ture til Christians-

sted, som var blevet hoved-

stad. Da slaveriet blev ophæ-

vet i 1848, blev Charlotte 

Amalie igen hovedstad.  

På De Dansk Vestindiske 

Øer lastede skibene først og 

fremmest sukker i tønder, 

rom, tobak, tømmer og indi-

go, som blev sejlet hjem til 

København. De fleste af ko-

lonialvarerne blev solgt i 

Danmark, Norge og Slesvig-

Holsten, men en del blev 

også eksporteret. En del af 

sukkeret blev afleveret i 

Flensborg, hvor man produ-

cerede rom af det.  

Slaveoprøret     

Året 1733 medførte store 

ændringer i øernes historie. 

Slaverne på Skt. Jan gjorde 

oprør. De var dygtige, og på 

kun godt et døgn havde de 

erobret næsten hele øen og 

dræbt mange af de hvide 

undertrykkere. De danske 

tropper og en sammenkaldt 

hær af våbenføre mænd fra 

Skt. Thomas kunne ikke slå 

oprøret ned og generobre 

øen. Det var aldrig set før i 

Caribien. Danskerne måtte 

have massiv hjælp ude fra. 

Briterne sendte en lille hær, 

men de dygtige snigskytter i 

slavehæren skød bl.a. også 

den britiske hærføres søn, og 

så tog hele hjælpestyrken 

hjem. Franskmændene stille-

de så med nogle enheder. I 

forening med de danske styr-

ker nedkæmpede de slavehæ-

ren og generobrede Skt. Jan. 

Lederne af oprøret blev of-

fentligt henrettet på de mest 

pinefulde og langvarige må-

der, man kendte. De menige i 

slavehæren blev meget hårdt 

straffet. Denne franske hjælp 

kom naturligvis med en bag-

tanke. Samtidig med at slave-

oprøret blev nedkæmpet fik 

Danmark et fantastisk tilbud 

om at købe den franske ø 

Skt. Croix og det til en nær-

mest foræringspris på nogle 

få hundredetusinde Rigsda-

ler. Baggrunden for det gene-

røse tilbud var, at den fran-

ske konge ønskede godken-

delse fra det nordlige Euro-

pas lokale stormagt Danmark 

til at sætte et familiemedlem 

på den polske trone, og det 

havde Kong Christian VI 

intet imod. Med Skt. Croix, 

som mangedoblede land-

brugsarealet, steg øernes 

produktion til nye højder. 

Mange af plantageejerne fra 

Skt. Jan flyttede til Skt. Cro-

ix. Danskerne opførte to for-

ter på øen. Christians Fort 

ved Christianssted og senere 

Frederiks Fort ved Frederiks-

sted. De overlevende slaver 

fra oprøret på Skt. Jan blev 

sat til at arbejde med at byg-

ge Christians Fort, hvorunder 

de fleste døde.  

Rejsebrev Fra De Dansk Vestindiske Øer. U.S. Virgin Islands. 1. del 

Af Niels E. Larsen 



Peter von Scholten I 1848 

blev slaveriet opgivet på De 

Dansk Vestindiske Øer. Et 

oprør havde ulmet i lang tid. 

Den navnkundige generalgu-

vernør Peter von Scholten 

nåede i allersidste øjeblik at 

forhindre oprøret ved at frigi-

ve slaverne. I stedet indførte 

det danske styre den danske 

tyendelov på øerne. De fri-

givne slaver fandt ikke me-

gen frihed under de nye for-

hold, og ved skiftedagene 

den 1. maj og 1. november 

var der altid større eller min-

dre optøjer på øerne. Uden 

slaveri faldt øernes overskud 

brat, og de gyldne tider var 

endegyldigt forbi. Fremtiden 

blev en lang næsten ubrudt 

nedtur for de tre små sam-

fund. De sidste 69 år under 

dansk styre beskrives i næste 

afsnit.  

Som turistmål 

Som rejsemål er U.S. Virgin 

Islands et pragtfuldt sted. De 

ligger godt 7.000 km mod 

sydvest, og det er naturligvis 

langt, og det bliver ikke bed-

re af, at mange forbindelser 

ikke er direkte, men medfø-

rer flyskift, der oftest sker i 

Miami. Men øerne er meget 

specielle set med danske 

øjne. Vi har mere end 250 

års historisk fællesskab, og 

det ses i både stort og småt. I 

byerne er de gamle danske 

gadenavne og gadeskilte 

bevaret. Det er sjovt at gå i 

tropevarmen under palmerne 

i sin turistuniform bestående 

af en sommerhat, en løsthæn-

gende poloshirt, et par korte 

bukser med rigtige lommer 

med små sokker på fødderne 

i et par solide travesandaler. 

De forbipasserende taler 

mest engelsk med den typi-

ske caribiske dialekt. Mange 

taler spansk, og et utal af 

andre sprog høres på gaden, 

som imidlertid hedder 

Strandgade, og op til venstre 

ligger Nørregade. De gamle 

huse er bygget af danskere af 

danske mursten og med røde 

teglsten på tagene. Mange af 

disse sten har ligget som 

ballast under slaverne på den 

grufulde sejltur over Atlan-

ten. Det virker meget hjem-

ligt i det fremmede, dog er 

der arkader alle vegne. Så 

nok ligner det Danmark, men 

en god buegang er nu god i 

det brændende solskin.  

Forberedelsen 

Påtænker man at besøge øer-

ne, har man en gylden mulig-

hed for ar forberede sig me-

get grundigt. Vores nu 

længst afdøde forfatter Thor-

kild Hansen skrev fra 1968-

74 en triologi om den danske 

trekanthandel. Første bog 

hedder: ”Slavernes kyst", og 

omhandler Danmarks tvivl-

somme bedrifter på Guldky-

sten i det nuværende Ghana. 

Næste bind hedder: 

”Slavernes skibe". Der be-

skrives transporten af slaver-

ne over Atlanten. Det har 

været grufuldt. Det sidste 

bind: ”Slavernes øer", giver 

en fantastisk beskrivelse af 

øerne, både før og nu. Det er 

spændende læsning. Thorkild 

Hansen fik helt fortjent Nor-

disk Råds Litteraturpris for 

denne triologi. Hvis man kan 

lide at læse, er alle tre gode. 

Som forberedelse til en ferie 

på øerne er sidste bind en 

guldgrube af information og 

fakta.  

Forholdsregler 

Er man ikke til historie, er 

øerne også et godt feriemål. 

Der er meget smukt. Vejret 

er behageligt hele året rundt, 

og badestrandene er fremra-

gende. Man bør dog huske, 

at fra maj til november er det 

orkansæson i Caribien, og 

vores gamle besiddelser ram-

mes ret tit. Det har ry for at 

være en rædselsfuld oplevel-

se. Resten af året er uden 

sådanne farer, men december 

og begyndelsen af januar er 

en dyr periode.  Man kan få 

mad fra det meste af verden, 

og drikkevarerne står ikke 

tilbage. Der er et mikro-

bryggeri på havnen i Christi-

anssted, og det laver godt øl. 

Naturligvis har de rom i ver-

densklasse, men man skal 

passe på sig selv. Den meget 

gode rom er uhørt billig, ofte 

billigere end den Coca Cola, 

der også bruges i mange 

drinks. Derfor skænkes rom-

men op med rund hånd, så 

drinks og rom-punch er me-

get stærke, men de smager 

meget uskyldigt. Dem skal 

man ikke have for mange af i 

tropevarmen. Verdens ældste 

romdestilleri ligger på Skt. 

Croix. Det er åbent for rund-

ture, og i salgsafdelingen kan 

man få smagsprøver og købe 

nogle flasker. De gode mær-

ker fra dem er det bedste 

spiritus, jeg har smagt. Øerne 

er jo et toldfrit frihandels-

område, så meget er billigere 

end oppe i U.S.A. Man skal 

dog huske. at tolderne i Ka-

strup pålægger indkøbte va-

rer dansk afgifter og told. 

Der er også rige muligheder 

for at komme på gode fiske-

ture. Er man til heste, er der 

også gode muligheder. Man 

kan også besøge en golfbane 

eller en skydebane. Har man 

rigtigt saltvand i årerne, kan 

man også komme ud med en 

sejlbåd, ja, endda en sejlfø-

rende katamaran. Hvis man 

kigger sig for, kan man finde 

det meste. Man kan altid 

spørge sin guide eller på tu-

ristkontoret.  

 

                                                                                                                             

I næstenummer vil jeg bl.a. 

gennemgå nogle af de bedste 

seværdigheder. 
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Kommunalvalget nærmer sig! 

Kommunalvalget nærmer 
sig! 
Selvom vejret heldigvis sta-
dig viser sig fra sin gode 
side, er vi officielt gået ind i 
efteråret. Efteråret er en dej-
lig tid, som de fleste nok 
forbinder med naturens skif-
tende farver, frisk luft, bræn-
deovn og hyggelige stunder 
med familien.  
Efter min mening er efteråret 
noget ganske særligt – og i år 
endnu mere end normalt. 
Dette efterår markerer nem-
lig, at det er fire år siden 
sidste kommunalvalg, og det 
er derfor tid til, at vi alle 
sammen igen skal til stem-
meurnerne og sætte retnin-
gen for de vigtige lokalpoliti-
ske spørgsmål.   
Lokalpolitik er det helt nære 
demokrati. Det er her, hvor 
de lokale spørgsmål bliver 
diskuteret, og hvor der bliver 
truffet beslutninger, som 
byens borgere reelt kan mær-
ke i hverdagen:  
Hvordan vil vi indrette vores 
skoler?  
Hvordan skal vi prioritere 
vores idræts- og forenings-

liv?  
Hvad er vores ambitioner for 
fri natur i kommunen?  
Hvor er der behov for bedre 
offentlig transport? 
Disse spørgsmål og mange 
flere bliver året rundt disku-
teret livligt i vores byråd. 
Her sidder dygtige og dedi-
kerede ildsjæle – fra alle dele 
af det politiske landskab – og 
bruger deres fritid på at dis-
kutere idéer, visioner og vær-
dier. Alle med et fælles mål 
om at gøre Høje Taastrup 
kommune til den bedst muli-
ge kommune at bo i. 
Lokale stemmer gør en for-
skel 
 
Jeg har selv siddet med i 
byrådet de seneste fire år. 
Her har jeg arbejdet hårdt 
for, at hverdagen i Sengeløse 
og landsbyerne bliver så god 
som mulig for alle vores 
familier. Mine prioriteter er 
gode rammer for familieli-
vet, sikkerhed i trafikken, og 
et rigt natur- og fritidsliv for 
byens borgere. Jeg har derfor 
også set, hvordan det faktisk 
er muligt at gøre en forskel i 

kommunalpolitik. Jeg har 
selv været med til at skabe 
lokale resultater, som jeg 
håber, du som borger i Sen-
geløse og landsbyerne har 
haft glæde af: Den nye bus-
rute 114 til Sengeløse. Køb 
af Sengeløse Grusgrav, med 
en vision om at udvikle det 
til fremtidens naturprojekt. 
Udvidelse af Sengeløsehal-
len, og større trafiksikkerhed 
i Vridsløsemagle med en ”2 
minus 1”-vej. 
Det gør altså en forskel, 
hvem du sætter dit kryds ved 
den 16. november. Vi lokale 
kandidater har noget at skul-
le have sagt, når vi sidder 
med om bordet.   
Visioner for lokalområdet 
Personligt håber jeg også på 
at få fire år mere i byrådet. 
Det vil give mig mulighed 
for at kæmpe videre for mine 
mærkesager: Gode lokale 
rammer for familielivet, sik-
kerhed i trafikken, og et rigt 
natur- og fritidsliv. Helt kon-
kret går jeg til valg på at 
opnå en fortsat udvidelse og 
udvikling af naturområdet i 
Sengeløse Grusgrav. ”Kys-
og-kør”-parkeringsplads ved 
Sengeløse Skole. Udvidelse 
af busrute 114 til Sengeløse 
Skole og Midtervej. Nye 
trygge cykel- og gangstier. 

Samt at arbejde for en lokal, 
privat skovbørnehave i Sen-
geløse.  
Valgkampen er kun i sin 
spæde start, og jeg ser meget 
frem til at deltage i debatten, 
både til lokale borgermøder, 
i spalterne i nærværende 
avis, på Facebook og i mødet 
med byens borgere på gader 
og torve. For jeg tror på, at 
det er i samtalen med hinan-
den, at vi bedst finder op-
skriften på at sikre, at Senge-
løse og landsbyerne også i 
fremtiden kan danne gode og 
trygge rammer for byens 
borgere. 
 
Med ønsket om et dejligt 
efterår og en god valgkamp.   
 
Henrik Torning Nielsen 
Byrådsmedlem, Det Konser-
vative Folkeparti.   
 

 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 
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Kroppedal Museum 

åbner nyt udstillings-

værksted i Høje Taa-

strup - med historis-

ke Vestegnsoplevel-

ser for familier og 

skoleelever  

Fra 7. september kan du 

møde Karen, Harald, 

Bjarne og Sara i Høje 

Taastrup.  

De er hovedpersonerne i 

”Historieværkstedet”, 

som Vestegnsmuseet 

Kroppedal åbner på 

Taastrupgårdsvej 45. 

Værkstedet viser, 

hvordan livet har været 

på Vestegnen før og nu. 

Samtidig kan besøgende 

selv undersøge, hvordan 

fire unge har levet på 

forskellige tidspunkter i 

egnens historie. 

På oplevelse i fortiden 

I Historieværkstedet kan 

både unge og ældre se 

genstande, fotos og film. 

Og så kan de røre 

historiske ting. 

Derigennem kan de 

prøve at gætte, hvilken 

tid tingene stammer fra. 

Gæsterne kan også prøve 

kræfter med nogle af de 

tjanser, som en 

tjenestepige skulle udføre 

i 1600-tallet. Eller som 

en teglværksarbejder 

skulle udføre i 1920’erne. 

”I Historieværkstedet kan 

børnefamilier og 

skoleelever gå direkte ind 

i Vestegnens historie,” 

udtaler museumschef 

Mads Thernøe.  

Og fortsætter: ”De kan 

for eksempel høre om 

tjenestepigen Karen, der 

levede i Taastrup i 1600-

tallet. Eller om 23-årige 

Harald, der for hundrede 

år siden knoklede på 

Hedehusene Teglværk.” 

Taastrupgård er et 

optimalt sted at opleve 

historien 

Historieværkstedet ligger 

i bebyggelsen 

Taastrupgård. Det er lige 

midt i Høje Taastrup – 

kun få minutter fra S-

toget.  

Det passer godt med 

Kroppedal Museums 

ønske om at bringe 

historien tæt på borgerne. 

”Vi er rigtig glade for at 

kunne åbne 

Historieværkstedet i 

Taastrupgård-området. 

Blandt andet fordi det 

ligger centralt på 

Vestegnen. For på 

Kroppedal Museum vil vi 

gerne lave formidling af 

egnens historie, som alle 

har let ved at komme til,” 

fortæller Mads Thernøe. 

Og tilføjer:  

”Vi har allerede truffet 

aftaler med flere folke-

skoler om klassebesøg i 

Historieværkstedet i 

hverdagene. Og vi regner 

også med besøg af mas-

ser af børnefamilier og 

andre interesserede, når 

vi har åbent for alminde-

ligt besøg fra den 8. sep-

tember”. 

Historieværkstedet vil 

have åbent alle dage fra 

kl. 13-18 i dagene 8.-21. 

september.  

Derudover vil værkstedet 

have åbent i efterårs-

ferien samt hver den 

første og sidste søndag i 

måneden kl. 12-16 frem 

til jul.   

 

For yderligere 

information om 

Historieværkstedet og 

åbningen d. 7.9., kontakt: 

Mads Thernøe, 
Museumsleder:  

mads.thernoe@kroppedal.dk,  

tlf. 30 25 48 90 

Anders Dalsager, 

Museumsinspektør: 

an-

ders.dalsager@kroppedal.dk, 

 tlf. 31151979 

Anne-Kristine Holm  &   

  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

 

mailto:mads.thernoe@kroppedal.dk
mailto:anders.dalsager@kroppedal.dk
mailto:anders.dalsager@kroppedal.dk


 
                              

                                 
 

                  
I Sengeløse er der rig mulighed for at spille fodbold uanset alder og ambitionsniveau. 
Vi har mange dygtige trænere og holdledere, der yder en solid indsats for at skabe et 

godt sportsligt og socialt miljø i klubben. Ligeledes tilmeldes de enkelte hold til 
relevante turneringer og stævner. 

 
Her i efteråret har vi indtil videre oprettet hold som vist nedenfor. Derudover bistår bestyrelsen 

i fodboldafdelingen gerne med at oprette og etablere yderligere ungdomshold, hvis der ved fælles 
hjælp kan skaffes spillere nok.

               

 

    S G I F  F O D B O L D

 

Vi glæder os til at se piger og drenge, unge som gamle på grønsværen. 
                

                                                Formand 
                                               Mikkel Rune Nielsen

                                             tlf. 31313303
                                                        sgiffodboldformand@gmail.com
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Jeg skal gå til
Funktionel Træning 

og blive stærk.

Jeg skal gå til
Stavgang, eller

måske Krocket, det
er altid så hyggeligt

og god motion.

Vi skal gå til
Gymnastik så vi kan

springe og lege.
Jeg skal gå til

Kunstrulleskøjteløb,
det er bare vildt sejt.

Vi skal gå til Dans
og blive rigtig

gode!

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

Jeg skal gå til
TeamGym og

lære flotte spring
og rytmeserier

Jeg skal gå til Yoga,
det er altid dejligt i en

travl uge. Og senere på
året skal min søn køre
med rc biler, det bli'r

sjovt!

Vi skal gå til Sportsmix
så vi kan prøve lidt af

det hele.

Jeg skal gå til
Zumba og give den
gas! Og mine børn

skal gå til badminton.

 Læs mere om holdene og tilmelding  på www.sengeløseidræt.dk                                                               

       Du kan også scanne QR koden, hvis du synes det er nemmere.                                                      

Min mand skal spille
hockey og min nabo 

skal gå til Pilates. 

Sengeløse Idræt's



Høstgudstjenesten og -
festen i sognegårdshaven 
var på alle måder en dej-
lig dag. Solen skinnede 
fra en skyfri himmel, der 
var tændt op i grillen, og 
ved bålet blev der lavet 
pandekager til kaffen. 
Der mødte ca. 100 skøn-
ne mennesker op, som 
alle bidrog til, at dagen 
blev så hyggelig. De 
medbragte et udpluk at 
årets høst, som blev 
solgt på auktion. Der var 
hjemmelavet mælkebøt-
tesirup, marmelade, 
hjemmebrygget snaps, 

blomster, grøntsager etc. 
Det er ikke ualmindeligt 
på denne auktion, at man 
kan komme til at betale 
130 kr. for 3 porrer, men 
når man ved, at det går 
til et godt formål, gør det 
ikke spor. Hele auktio-
nen indbragte ca. 8.000 
kr., som bliver fordelt 
mellem Værestedet Para-
plyen i Taastrup og de 
lokale FDFere.  
Tusind tak til alle for 
bidraget! Som et ekstra 
krydderi på årets høstfest 

mødte Lune Carlsen op 
og underholdt med Kim 
Larsen sange. Og det 
gjorde han både med 
stor musikalitet og en 
god humor. Lune Carl-
sen var først så generøst 
at gå med til et alt for 
lille honorar i forhold til, 
hvad han plejer at koste. 
Dernæst donerede han 
sit honorar til indsamlin-
gen. Han har tilmed lo-
vet os at komme igen til 
næste år, som bliver søn-
dag den 4. september kl. 
11.00. Det vil vi glæde 
os til!  
 
Merry Lisbeth Rasmus-
sen 

 

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 menigheds- 
rådet 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 

Tak for en dejlig dag! 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 
 
15. søndag efter trinitatis 
12. september kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 6, 24-34 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
16. søndag efter trinitatis 
19. september kl. 10.00 
Lukasevangeliet 7, 11-17 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Andre gudstjenester 
 
Bostedet Holme 
9. september kl. 13.30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Konfirmationer 
11. september kl. 10.00 og 
12.00 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Plejehjemmet 
14. september kl. 13.30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Gudstjenestetidspunkter 
under præstens sygemel-
ding 
Fra tirsdag den 21. september 
– fredag den 5. november er 
sognepræsten sygemeldt. Det 
har ikke været muligt at få 
gudstjenestetidspunkterne på 
plads inden deadline på Sen-
geløse Nyt. 
Alle opfordres derfor til at gå 
ind på vores hjemmeside på 
www.sengeloesekirke.dk.  
Gå derefter ind under 
gudstjenester i bjælken øverst 
på siden. Her vil gudstjene-
stetidspunkt samt navn på 
dagens prædikant fremgå.  
Gudstjenestelisten vil også 
blive hængt op i udhængs-
skabene ved kirken. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 

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 

 



Den 6. oktober mødes vi 
igen i Onsdagsklubben til et 
måltid. Dagens ret er fiske-
pande med tilbehør. Efter 
maden plejer der at være en 
kop kaffe/te og en dessert 
eller en kage. Der er øl, vand 
eller vin til maden. Hele her-
ligheden koster 75 kr. og 
betales på dagen. I prisen er 
inkluderet 1 genstand. 
Onsdagsklubben er for enker 
og enkemænd og andre der 

bor alene, som har lyst til at 

dele et måltid. Vi mødes hver 
første onsdag i måneden kl. 

18.00 i sognegården, Lands-
bygaden 68.  Vi plejer at 

være en stor flok, og stem-
ningen er snaksom og meget 

hyggelig. Kunne du tænke 
dig at være med, skal du blot 
tilmelde dig hos Lonny Pe-

tersen på tlf.: 22 51 62 67 
eller på E-mail: lon-

ny.bp@gmail.com senest 
søndag den 3. oktober. 

Sengeløse Kirkes   

Hvorfor er det så svært at 
tilgive? Er der grænser for, 
hvad man skal prøve at tilgi-
ve? Hvad siger psykologien 
og teologien om tilgivelse? 
Som mennesker kan vi ikke 
undvære hinanden, for vi kan 
ikke blomstre i isolation. 
Men vi kan heller ikke undgå 
at såre hinanden, og derfor 
har vi brug for tilgivelsen.  
Nogen tænker måske, at tilgi-
velse er for svage mennesker. 
Intet kunne være mere for-
kert, for sand tilgivelse er 
aldrig letkøbt. Tilgivelse er 
ikke for tøsedrenge. 
 Flemming Bak Poulsen er 
forfatter til bogen Tilgivelse 
er ikke for tøsedrenge – en 
dialog mellem psykologi og 
teologi. Han er præst i Røn-
nevang kirke i Taastrup og 

har igennem mange år arbej-
det med spændingsfeltet mel-
lem psykologi og teologi. Der 
er gratis adgang, og alle er 
velkomne.  

Efter sommerferien mødes vi 
første gang fredag d. 24. 
september kl. 16-20 i sogne-
gården! Vi glæder os til at 
fylde sognegården med unge 
mennesker til hygge og soci-
alt samvær. 
Efter sommerferien har de 
nye 8. klasser også mulighed 
for at deltage, tilbuddet er 
nemlig for alle unge fra 8. 
klasse – 18 år, og det er helt 
og aldeles gratis at være med. 
Vi mødes kl. 16.00 og drik-
ker the, saft og spiser kanel-
gifler. Kl. 17.30 bestiller vi 
lækre pizzaer, som vi spiser 
ved 18-tiden, mens vi ser en 

kortfilm om et emne, der er 
aktuelt og relevant for et ungt 
menneske. Efter filmen får vi 
altid en god snak om emnet. 
Det er en fantastisk måde at 
starte weekenden på! Hvis 
det lyder som noget for dig, 
så kom og vær med i et åbent 
og kærligt fællesskab – og 
tag gerne din ven under ar-
men.  
Vi håber, at alle unge menne-
sker i Sengeløse har haft en 
rigtig dejlig sommer! 
 
Kirke-kulturmedarbejder  
Maria Ditlev Rosenvinge 

Højskoleeftermiddag  
Onsdag den 29. september kl. 14.30 
Tilgivelse er ikke for tøsedrenge 

Der har været tilmelding 
til konfirmationsforbere-
delse på vores hjemmeside 
et stykke tid. Skulle der 
fortsat være kommende 
konfirmander, som endnu 
ikke er blevet tilmeldt, 
skal I blot gå ind på hjem-
mesiden eller ringe til sog-
nepræsten. 
Undervisningen starter op 
den 15. september. Der er 
orienteringsaften for 
forældre og konfirmander 

den 14. september kl. 
18.00 i sognegården. 
Undervisningen er for 
elever der går i 8. klasse, 
er bosiddende i sognet og 
går på Sengeløse Skole. 
Privatskoleelever, som går 
i skole udenfor sognet, 
men bor her i Sengeløse, 
er selvfølgelig også 
velkomne.  
 

Alle corona-restriktioner er ophævet 
Store dele af verden har været i en slags und-
tagelsestilstand på grund af corona. Corona-
restriktionerne har ramt os hårdt. Især bisæt-
telser og begravelser. Her har familier ople-
vet ikke at kunne have alle deres begravel-
sesgæster med i kirke til et sidste farvel. Alle 
kirkens aktiviteter har også været ramt hårdt. 
Efterhånden som restriktionerne blev ophæ-
vet trin for trin, blev det diskuteret, hvornår 
det mon blev kirkens tur. Nu kan vi langt om 
længe og med stor glæde meddele, at alle re-
striktioner i kirken er ophævet. Der er ingen 
andre begrænsninger på, hvor mange menne-
sker vi må være i kirken end kirkens fysiske 
størrelse og brandmyndigheder. 

Meddelelse 
Menighedsrådet ved Sengeløse Kirke holder møde 
den 13. oktober kl. 19.00 i sognegården. Mødet er 
offentligt, og enhver er velkommen til at møde op. 
Dog har man ikke taleret, medmindre menighedsrå-
det giver lov. 

Konfirmander 

mailto:lonny.bp@gmail.com
mailto:lonny.bp@gmail.com


Velkommen til en 
spændende koncert ved 
kirkens organist, Dmitri 
Egholm, som vil opføre et 
blandet orgelrepertoire fra 
begyndelsen af 1600-tallet 
og frem til slutningen af 
1800-tallet. Dmitri afslutte-
de orgel/kirkemusik ved 
Det Kgl Danske Musik-
konservatorium i 2013 og 
fortsatte samme år på so-
listklassen hos Bine Bryn-
dorf og Hans Fagius. I 
2014-15 tilbragte Dmitri to 
semestre i Paris, hvor han 
fordybede sig i sine orgel-
studier hos Eric Lebrun, og 
året efter debuterede han i 
Jesuskirken i København. 

Til koncerten vil vi bl.a. 
høre musik af Camille 
Saint-Saëns (1835-1921), 
som døde for 100 år siden, 
når Dmitri vil opføre et af 
komponistens fineste 
orgelværker, Fantaisie nr 2 
i Des-dur, op. 101. 
Derudover vil der på 
programmet være musik af 
Bach, Buxtehude, 
Mendelssohn og 
Praetorius. 

Efter koncerten inviteres 
alle til et traktement i 
sognegården.  

Der er gratis adgang til 
koncerten. 

Café Sengeløse d. 17. september 

kl. 10.00-12.00 
Efter en dejlig sommerferie mødes café Sengeløse i 
sognegården fredag d. 17. september kl. 10.00-12.00.  
Alle interesserede er velkomne.  

Vi indleder formiddagen med sang fra 
Højskolesangbogen akkompagneret af kirkens organist 
Dmitri Egholm. Det er så dejligt, at vi nu må synge 
sammen igen, så mon ikke vi synger et par ekstra sange 
i dagens anledning. Dernæst spiser vi en lækker brunch 
sammen, og så følger et lille oplæg om et 
samfundsaktuelt emne ved kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge. I tidens løb har vi diskuteret 
alt fra digitalisering af samfundet, krænkelseskultur, 
åndelig omsorg i det danske sundhedsvæsen til 
præsidentvalget 2020, den nye bibeloversættelse og 
klimaudfordringerne. Vi kommer altid vidt omkring, og 
alle har mulighed for at give sin mening til kende.  

Vi vil minde om, at der er en deltagerbetaling på 50 kr. 
Tilmelding foregår til Maria på 
kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk  
eller 21 37 07 33. 

På glædeligt gensyn! 
Kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge 

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. 

Orgelkoncert lørdag den 2. ok-
tober kl. 15.00 i Sengeløse Kirke 




