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En våd lørdag - men en fin søndag!

Læs inde i avisen om...

Invitation til
Certificeringsfest
Åkander
eller…?

Byens ældste hus
Høstfest

Sådan så der ud på SGIF's Loppemarked kort før åbningen kl. 13 - allerede inden de ventende
gæster havde trampet rundt og gjort underlaget endnu mere mudret. Men trods en lang række
problemer lykkedes det at blive klar og komme igennem lørdagens program - og heldigvis blev
alt meget bedre om søndagen, hvor vejret klarede op og gjorde markedet meget sjovere.

Sengeløse
Skole

Mandags
aftener

Loppe
Revyen

Krocket
… og meget andet.

Den 10. oktober er der planlagt møde om visionerne for
Sengeløse Skole. Men kommunens dårlige økonomi har
sat ny dagsorden, så det nu
også gælder om at undgå
besparelser, der vil medføre
alvorlige forringelser.

I Mandagsaftenerne har Poul
Erik Sørensen netop afsluttet
planlægningen af vintersæsonen. Et bredt udvalg af
foredrag, der spænder fra
vikingerne til vore dages
krig i Afghanistan - og fra
højskoleliv til atomkraft...

I år sang Lopperevyen på
sidste vers - med en glimrende forestilling, som Kurt
Søborg anmelder med mange roser inde i avisen. Og
han opfordrer alle til at give
en hånd med, så der alligevel kan blive revy i 2012.

Næste nummer
omdeles
21-23. oktober
Deadline:
12. oktober

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

Næstformand:

4371 3033

Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4352 6035/4030 5232

Amatørscene:

Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.

Fodbold:

Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344

Fællesidræt:

2374 7444

Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4352 6035/4030 5232

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39 4399 0848/4045 3764
Senioridræt

Aase Stær Nielsen Spjelager 3

4352 0416

Volleyball:

Per Wiedekamm, Banestokken 5:

2064 3515

Festudvalg: ............... John Jørgensen, Kirkestien 12 ................. 4399 3140
Cafeteria: .................. Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57.. 4352 1091 / 4052 7091

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10,
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Nyt
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
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Part søges.
Hesteglad pige på 12 år søger part på rolig og trafiksikker hest. Har redet i 3 år.
Det må meget gerne være i
Sengeløse og omegn. Har
dette interesse, ring på
24435020 eller 22322464.
Midlertidig bolig søges
Vi er et par, der grundet
ombygning søger midlertidig bolig i Sengeløse eller
omegn fra sidst i september
til ca. 1. marts.
Alt har interesse:
Lejlighed, anneks, sommerhus o. lign.
Anne Holst, 21814074,
mail@anneholst.com"

Kære Henny Legarth
Du ønskes hjertelig tillykke
med de 80 år,
Torsdag d. 29.9.2011
og vi glæder os til at fejre
dagen med dig.
For alle jer, som har lyst
til at fejre
vores Mor, Mormor, Oldemor sammen med os,
er der åbent hus på
Industribakken 6
Kl. 9 - 13
Fra Per, Ella, Vivi, Hanne,
Birte & Sussie,
Svigerbørn, Børnebørn &
Oldebørn
Fremlysning
Sølvring fundet 1. september ved busstoppestedet på
Midtervej. Ring til Charlotte
på 4112 9202.

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.artbrolægnig.dk
wildenradt@msn.com

Afspændingsmassage og Zoneterapi
Helle Kolstrup
afspændingsmassør og zoneterapeut
laserbehandling tilbydes
Landsbygaden 64
Sengeløse, 2630 Taastrup
tlf. 43 99 95 38

Sæt jeres kryds - i kalenderen
:Sengeløse Skole summer..
Skoleåret blev startet op,
før børnene kom fra ferie.
En stor work-shop med alle
lærere, pædagoger og skolebestyrelsen fandt sted.
Samtidig det første møde
mellem skolens lærere og
deres nye chef. Jens Arnt
tiltrådte jo 1.august, og han
har fået hænderne fulde. Ikke nok med, at han og vi
som skolebestyrelse mødte
et stort engagement på dagen, der kom også masser
af gode forslag til fremtiden for vores lokale skole.
Bunker af gode ideer at arbejde med. Fremtiden ser
på den front lys ud.

Men mest af alt bokser Jens
og skolebestyrelsen med
kommunens dårlige økonomi. Det store underskud på
over 100 millioner kroner
skal dækkes. Her får skolerne ikke lov at være i

fred. Der er ilde varsler for
budget 2012, som vil betyde massive besparelser. Og
set med en formand for
skolebestyrelsesformands
øjne også massive forringelser. Det er derfor vores
opgave nu at give høringssvar til kommunen, der
stopper blødningen.
Borgermøde 10.oktober
Det planlagte borgermøde
skulle mest have handlet
om visionen for Sengeløse
Skole. Nu kan vi ikke komme uden om økonomien. Vi
vil på mødet redegøre for
de planer, som er lagt for
fremtiden for skolen og invitere til dialog med hele
byen - både i forhold til retningen, men også til at gøre
politikerne opmærksomme
på konsekvenserne af deres
sparekniv. Hele byen må
aktiveres, så vi kan holde

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

på vores skole, og de fornemme resultater fra sommerens eksamener fortsættes. Her ligger vi jo helt i
top i kommunen. Alle vil
også kunne møde Jens, der
vil fortælle om, hvilke forventninger forældre kan have til skolen – og omvendt.
Hvordan vi kommunikerer,
og hvad er skole-hjem samarbejde set med vores nye
leders briller. Vi håber på
fuldt hus på dagen. Der
skal nok komme yderligere
info senere, men sæt kryds
i kalenderen mandag d.10
oktober og find os på Facebook (Sengeløse Skole –
siden oprettet af skolebestyrelsen). Her kan I løbende følge med.
Henrik Schou
Formand for
skolebestyrelsen

Sengeløse

-

Gør det med et smil

Hvor intet andet er anført, gælder priserne fra den 18. september til den 25. september 2011

Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00
Mandag-fredag 14.00-17.00

Posthuset har åbent mandag til fredag fra kl. 14.00 til 17.00. Lørdag lukket

Kæmpe plastmarked
Opbevaringskasser, bedrollere osv.
Vi har sat alt ned med 50%
Kærgården 350 gr.
Træbriketter
Ta’ 2 bakker
Ta’ 5 pakker
kun kr. 26,95
kun kr. 100.00

Sengeløsevinen 2010
Ta’ 6 flasker
Kun kr. 169,00
Landsbygaden Sengeløse 2630 Taastrup Tlf. 43 99 50 05

+ pant

Loppemarkedet blev reddet på Målstregen
For første gang i markedet historie var der overvejelser om at aflyse på grund af vejret
tekst & foto: Lars Petersen

bekendt meget mere end aktiviteterne på pladsen - så vi
skal da også lige høre hvordan det gik med resten…
- Først skal jeg beklage, at
bankospillet blev aflyst. Det
er der taget hånd om, og det
vender tilbage til næste år!
- Fredagens festaften gik
fint. Der var god mad, god
revy og god musik, så jeg har
kun hørt ros fra deltagerne.
Lørdag aften var der musik
for de unge i teltet, og det var
også en succes. Fuld gang i
musikken næsten til midnat,
og fine tilbagemeldinger. Og
ved søndagens damefrokost
var deltagerne fuldstændig
ustyrlige - ligesom de plejer
at være.
- Til gengæld var vi ikke så
heldige med de nye aktiviteter. Loppe-løbet måtte aflyses, da dele af ruten stod under vand - men det prøver vi
igen i 2012. Farmers Marked
var ikke nogen succes og bliver nok opgivet…

I dagene op til Loppemarkedet havde det ene regnvejr afløst det andet. Natten til lørdag blev det kun værre - med
stærk blæst og spande af regn,
der væltede ned over den i
forvejen gennemblødte loppemarkedsplads. Og lørdag formiddag trak en endeløs række af voldsomme regnbyger
hen over området…
I perioder så det fuldstændig håbløst ud, men alligevel
lykkedes det at få Loppemarkedet nogenlunde klar til tiden - og i betragtning af de
usædvanlige betingelser gik
det over al forventning!
Badeland!
Hvordan kunne det lade sig
gøre? - og hvordan påvirkede
det håbløse vejr de gennemblødte medarbejdere på pladsen? Vi har snakket med formanden for SGIF's festudvalg,
John Jørgensen.
- Det var et trøstesløst syn,
der mødte os lørdag morgen.
Det var et rent badeland. Alt
var dyngvådt og vi måtte hoppe rundt mellem søer af regn
på pladsen. Oven i købet havde vi mere arbejde end sædvanligt, fordi flere af teltene
var taget ned for at undgå
skader i den voldsomme blæst
- og de skulle jo op igen inden kl. 13. Og mens vi satte
telte op, trommede regnen
flere gange så voldsomt mod
teltdugen, at vi ikke kunne
tale sammen. Jeg har aldrig
oplevet noget lignende…
Tæt på aflysning
Hvordan hold I humøret oppe? Var der ingen tvivl om, at
det kunne gennemføres?
- Jo, da regnen stadig væl-

tede ned ved 12-tiden - kun
én time før åbningen - var
jeg ved at være indstillet på
en aflysning. Og bagefter har
vores kasserer, Horst Kraft
fortalt, at han gik med de
samme tanker. Men heldigvis
blev det ved tanken, for da
klokken blev 13, stilnede regnen af - og resten af dagen
var vejret rimeligt.
- Blev det så en god lørdag?
- Bedre end man kunne have forventet, men alligevel
nok den dårligste lørdag nogensinde! Vejret havde holdt
mange gæster væk, så omsæt-

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

Frandsens Cementstøberi ApS

ningen i boderne var langt
under middel, og auktionen
gik skidt. Heldigvis blev alt
meget bedre om søndagen.
- Og det reddede markedet?
- Ja, det gjorde det - der var
kø ved lågen søndag kl. 13,
det gik fint i boderne og auktionen var en succes. Da kassereren gjorde resultatet op
søndag aften, var omsætningen kun en smule lavere end
i 2010, og det var vist en positiv overraskelse for alle!
Øvrige aktiviteter
Men Loppemarkedet er som

AL Polering

v/ Andreas Legarth
Hedekæret 55
2640 Hedehusene
www.alpolering.dk

Konklusion
Det lyder som et loppemarked med meget markante opog nedture. Hvordan har indtrykket sat sig her en uges tid
efter, at det er vel overstået?
- Det var hårdt arbejde.
Meget hårdt arbejde! Helt
frem til starten var vi flere,
der - i mere end én forstand havde kolde fødder. Men der
ligger da en tilfredsstillelse i
at have gennemført det med
et godt resultat på trods af de
håbløse omstændigheder.
- I år var det meget tydeligt,
at hvis der ikke var så mange
- rigtig mange - der virkelig
arbejder for det, så blev det
aldrig til noget…!

Ring og få et
uforpligtende tilbud

20 85 33 34

Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse
hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

Professionel vinduespolering - Privat & Erhverv

Fejende flot og bragende bifald
Lopperevyens svanesang - eller…?
tekst: Kurt Søborg / foto: Lonny Petersen

En af de store begivenheder i
Sengeløse er loppemarkedsfesten fradag aften med årets
lopperevy. For år tilbage hyrede man professionelle kunstnere til underholdningen, og
mange kendte har optrådt på
de skrå brædder i Sengeløse.
Revyen var nærmest et vedhæng, men viste sig så bæredygtig, at den blev et trækplaster i sig selv, et cadeau til
vekslende aktører og andre
medvirkende.
Derfor var det lidt af et
chok at erfare, at de er ved at
opgive ævred, hvilket også
fremgik af et par af numrene
i årets fejende flotte revy.
Det er fredag aften i hallen
Allerede i startsangen slog de
fire aktører Ghita Mandel
Friemel, Joan Borger Rasmussen, Kristine Trangbæk
og Bjarne '"Opera" Hansen
tonen an, hvorefter Bjarne
holdt en lidt alternativ festtale, som han selv havde skrevet, med småironiske lokale
hip og megen udenomssnak,
som han er en mester i.
Han havde også et grotesk
nummer kaldet "Kærlighedsshamanen" skrevet af Judy
Hammel, hvori han som en
vis Robert kom med vrøvlende udtryk som mulamumbasse bulle bulle. Her må anmelderen vedkende sig sit manglende kendskab til et åbenbart kendt TV-program, hvor
sexologen Joan Ørting optræder.

Han præsenterede også på
scenen tre tidligere "lopper"
Karsten Riegels, Poul Neumann og Thom Bendt, men
efter en tur gennem byen
måtte han erkende, at han ikke fandt emner til et nyt "Boy
Band". Bjarne fylder meget
både som skuespiller, instruktør og tekstforfatter, en
af de bærende kræfter, som
der nok skal flere personer til
at efterfølge.

Det kvindelige islæt
Vi har tidligere omtalt Kristine som altfavnende, og det er
hun i mere end én forstand.
Hendes sang, hendes mimik,
hendes udstråling og nu også
hendes kropsbevægelser i
dillen "Zumba" på melodien
"Tante Agathe".
I sketchen "Jobsøgning" skrevet af hende selv satte hun
som ihærdig jobkonsulent et
ironisk fokus på håbløs aktivering af arbejdsløse.

Yndige Joan, der debuterede
for et par år siden, sang frækt
og udfordrende (var det virkelig hende?) en skæg sang
af Sanne Hjortlund om et
bordel i Sengeløse.
Og Ghita, som sammen med
Bjarne sang smukt om de ældres problemer i "Længst muligt i eget hjem", var fremragende som en kombination af
stripper og tryllekunstner i
"Magisk Strip"!

De skal også roses
En forestilling bliver kun
vellykket, hvis baglandet er i
orden. Og det var det.
Marianne Neumann var regissør, sufflør var Pia Jørgensen og ganske unge, allerede scenevante Josephine
Ellefsen havde ansvaret for
koreografien.
Erfarne folk som Ole Lyd,
Claus Lys, Karsten Riegels,
Poul Neumann + bærere,
som der stod i programmet,

sørgede for at alt fungerede i
ubemærkethed, sådan som
det skal være.
Musikledsagelsen ved Kenneth Bay og Thomas Christensen var som sædvanlig
perfekt afpasset, ligesom musikledsagelsen under spisningen.
Til gengæld må vi nævne,
at der var flere opfattelser af
dansemusikken. Det larmende Skolebalsorkester afholdt
i hvert fald flere danselystne
fra en svingom på dansegulvet.
Hvad nu?
Og nu til noget sørgeligt. Et
af de store numre var "Lopperevyens Svanesang" på bedste Bakkesangerindevis sunget af Kristine. Vel nok en af
de sværeste sange Judy har
skrevet. Og hun har skrevet
mange. Tak for det.
En direkte appel til os Sengeløsere. Mange skriver lejlighedssange, og mange står
op og underholder. Meld jer
under fanerne og gør Judys
ord til skamme:
Vi støver rundt
og føler os en smule
ja, helt fortabt
i denne trygge by.
Det skyldes mest,
at her i lillebyen
ja, der sker sgu ik' en skid!
Jamen, en loppemarkedsfest
uden revy. Det er da helt
utænkeligt - ikke?

BRØNDBY VVS ApS.

VELVÆRE
Tlf. 70 213 470
Nyt badeværelse
Naturgas
Modernisering
Forsikringsskader
Email: brondby-vs@mail.dk

Vasekær 6, Sengeløse.
2630 Taastrup.

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

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

Krocket, krammere og kage
Himlen er grå og truer med regn. Men det afholder ikke 128 krocket-spillere fra at deltage i årets
mixturnering i Sengeløse. 32 baner står klar og fylder hele sportspladsen
Når så mange samles til
krocket på trods af dårligt
vejr, er det fordi, vi har det
godt, når vi spiller krocket,
siger Inger Mogensen. Hun er
71 år og spiller til dagligt i
Ramløse. Inger Mogensen
giver opskriften på en sund
og sjov alderdom.
Frisk luft og et godt grin
Man får frisk luft og et godt
grin. Man får rørt sig, og vi
ældre har det godt. Vi
behøver ikke at tage piller,
afslutter Inger Mogensen
smilende. Hun giver dagens
makker, Otto Rasmussen fra
Gadstrup klub, et klem om
armen.
Tove Falk er også 71 år og

overdådigt kagebord og
kaffe. Åge Ipsen (Sengeløse
Krockets formand) læser
vinderne af de forskellige

hun spiller i Sengeløse. Hun
har spillet i Sengeløse
Krocket i 11 år.
Vi har et godt sammenhold
her i Sengeløse. Når vi mødes
til træning om morgenen
giver vi hinanden morgenkrammere, siger Tove
Falk.
Afslutning på en hyggelig
dag
Efter spillet er afsluttet
hygges der i teltet med

rækker op. Der uddeles
præmier. Blandt vinderne er
der også et par Sengeløse og
Taastrup-spillere, og de ser
glade ud. Der klappes, og de
modtager en æske chokolade
eller rødvin. Men efter de
mange udsagn om, at det er
hyggen, der her er i fokus,
spiller præmien ikke den
store rolle.
Dog er der en række
elitespillere, der også har

været en del af Sengeløse
stævnet i dag, det kan der
læses mere om her.
Dagen er ved at være gået, og
Åge Ipsen, som har stået for
arrangementet i Sengeløse,
gør status. - Jeg tror, det har
været en god dag, for jeg
kunne se, at spillerne havde
det godt, siger Åge Ipsen.
Åge Ipsen kigger ud over
sportspladsen, som nu er ved
at være ryddet for krocket
buer igen.
Christina Trebbien

Ny sæson Mandagsaftener i Sengeløse
Vi har talt med foreningens formand om det kommende program
Deres udsendte mødtes med
formanden Poul Erik Sørensen uden for Sognegården,
som igennem adskillige år er
udlånt af Kirken til afholdelsen af Mandagsaftener. Med
sig havde han det første udkast til programmet for 2011
- 2012, i alt 14 mandage fra
november til marts med et
bredt udvalg af foredrag.
Poul Erik fortæller gerne
herom:
- Aftenerne forløber fra
19.30 – 21.30, i en fast ramme med 1 times foredrag,
derefter samvær og snak
over en kop kaffe og derefter
afrunding og spørgsmål. Én
aften er en særlig debataften,
hvor der kan stilles spørgsmål og diskuteres løbende.
- Selve programmet vil blive
udgivet i næste måned og
udleveres 1. foredragsaften
d. 7. november. Det vil endvidere blive lagt frem i
Daglig’Brugsen, i Sognegården, i Hallen og på biblioteket. Desuden kommer der
forhåndsomtaler i Sengeløse
Nyt.
- Kan du allerede nu løfte
sløret for nogle af emnerne,
spørger vi.
- Alle aftaler med foredragsholderne er for så vidt på
plads, og jeg har meget svært
ved at fremhæve det ene
frem for det andet emne. Det
er min erfaring, at man altid
får noget med hjem, og meget tit bliver man overrasket.
Men jeg kan da fortælle, at
det historiske islæt i år er
markant. Vi skal høre om

udvandrere, hvorfor de rejste
bort, og hvordan det gik dem
i det fremmede. Jeg er også
spændt på emnet ”Christian
den 10., skurk eller helt?” Et
andet historisk emne er
”Vikingerne, var de nu så
vilde?”.
- Af mere kontroversielle
emner har vi også noget om
danskernes tilstedeværelse i
Afghanistan, og vores debataften bliver om emnet
”atomkraft”, hvor en tilhænger vil prøve at forklare sig.
- Hvad med sprog og litteratur, spørger vi nysgerrigt?
- Vi får f.eks. besøg af Michael Ejstrup, som har forsket i danske dialekter. Det
lyder tørt, men jeg kan godt
love en oplevelse, for hans
foredrag er både interessant
og forrygende morsomt.

- Vi får også besøg af Lillian
Hjorth-Westh, som mange
tidligere har stiftet bekendtskab med. Hun er lærer på
Bornholms Højskole og vil
denne gang fortælle om to
kvindeskikkelser i litteraturen, nemlig Thit Jensen og
Agnes Henningsen.
- Hvad koster det at være
medlem, spørger vi videre?
- Vi holder prisen fra sidste
år. Et medlemskab koster
450 kr. for hele sæsonen,
dvs. godt 30 kr. pr. foredrag.
Man kan også vælge at komme til enkeltforedrag. Så er
prisen 50 kr. pr. gang.
- Forresten glemte jeg at
nævne, at første foredrag den
7. nov. er med højskolelærer
Ole Vind. Han vil give et
billede af højskolelivet gen-

nem tiden, med særlig vægt
på Grundtvigs betydning og
”det levende ord”, som hans
eget foredrag vil være et
strålende eksempel på.
Til slut kan vi kun ønske
Poul Erik og resten af bestyrelsen for Mandagsaftener et
godt fremmøde i den kommende sæson. Det fortjener
det store forarbejde, der ligger bag.
Gert Lauridsen

Alt var ved det gamle
til årets damefrokost
Torben stod for musikken, og underholdningen var
som altid i top med vore drag´s venner og vores dejlige sangerinde. At betjeningen var topløs og maden
hjemmelavet ,er naturligvis også et stort plus.
Blot for at nævne det, var fotografer og dørvogtere
de samme som de tidligere år..
Alt som tidligere , hvilket måske var med til at gøre
stemningen virkelig god.

Har du lyst til at spille
badminton?
Du kan nå det endnu.
Vi har stadig enkelte ledige baner
mandag, tirsdag og onsdag.
Hvis du har lyst til at spille badminton, kontakt da Ole Holm på
tlf.: 40195287.
Kontingent kun kr. 500
for en hel sæson.

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

43 99 69 36

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

Høstfest i Sengeløse
anno 2011
Mange fandt vej til høstfest efter årets høstgudstjeneste

De fornemme gamle træer i præstens have dannede den perfekte kulisse. Dertil kom, at denne søndag blev en af årets varmeste, og at den bebudede regn helt udeblev i Sengeløse. I år var
der besøg af FDF-gruppen, som lavede snobrød og hyggede sig
ved bålet. Stemningen var således i top, og gæsterne nød maden
og musikken til fulde.
Æresgæsten denne dag var i anledning af færdiggørelsen af den
nye alterdug selvfølgelig Margit Jørgensen, som blev behørigt
hyldet af menighedsrådsformand Henny Sørensen.
Undervejs underholdt Sengeløse Kirkes Kor med festlige høstsange, og de skænkede frugtkurve blev solgt til højestbydende.
Den festlige auktionarius var Torben H.S. Svendsen, som fik
hjælp af FDF-pigerne til uddelingen.
Musikken blev leveret af Cornet Ole og Salty Dogs i form af
levende og glad New-Orleans-jazz. En dejlig eftermidag.

Sengeløses ældste hus

Forbipasserende har i den senere tid sikkert bemærket, at murene har været i gang med at renovere facaden på huset over
for Brugsen. Bag pudset åbenbarede sig den oprindelig husvæg
med soltørrede lersten. De er fra Sengeløses ældste hus opført i
1577! Kun kirken er ældre. I Sengeløse Byatlas fra 1996 over
ældre huse, og som nu desværre er udsolgt, bringer arkitekt
Anne Lise Rasmussen en arkitektonisk og byggeteknisk beskrivelse af huset og slutter af med ordene—”Huset er meget vigtig for landsbygadens rummelige fornemmelse, og det lukker
visuelt gaderummet mod øst”. En udtalelse, som får os til at
betragte vore historiske minder med nye øjne.
Kurt Søborg

Åkander er ikke altid åkander

Midt i begejstringen over det smukke syn på gadekæret og gådens løsning næsten, før den blev fremsat, bliver vi gjort opmærksomme på, at åkanderne slet ikke er åkander, men derimod de beslægtede nøkkeroser. Åkander er altid gule, medens
nøkkeroser kan være både gule og hvide og forskellige nuancer
af mørkerød, sådan som vi ser de flydende tæpper. Det er tidligere sognepræst Preben Hedegaard fra Reerslev, som er en
god bekendt af Sengeløse og interesseret læser af Sengeløse
Nyt, der fortæller om dette. Vi takker for belæringen. Det er altid et godt udgangspunkt, at man kun kan blive klogere.
Nøkkerosen er den største vildtvoksende plante i vores land.
Under disse store, hjerteformede blade troede man i gamle dag,
at nøkken, den farlige åmand levede. I skyggen af bladene står
fisken og sover, og oven på den hviler guldsmedene sig. Når
natten kommer, folder blomsterne sig sammen for ikke at fryse. Når deres frugter er modne, trækkes de af stænglen ned under vandet. Frugten rådner, og frøene falder ud. De er fulde af
luft og sejler bort for at slå rod et andet sted. Derfor ser vi nøkkeroserne brede sig hen over gadekæret.
Kurt Søborg

Kirke & Sogn

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
13. s. e. trin.
18. september kl. 10.00
Luk 10,23-37
(Merry Lisbeth Rasnussen)
14.s.e.trin.
25.september kl. 10.00
Luk 17, 11-19
(Charlotte Slot)
15.s.e.trin.
2. oktober kl. 10.00
Matt 6,24-34
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen kører.
Kaffe efter højmessen
16.s.e.trin.
9. oktober kl. 10.00
Luk 7,11-17
(Merry Lisbeth Rasmussen)
17.s.e.trin.
16. oktober kl. 10.00
Luk 14,1-11
(Merry Lisbeth Rasmussen)
18.s.e.trin.
23. oktober kl. 10.00
Matt 22,34-46
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på tlf. 4399-5024
Andagt på Holme
Torsdag d. 13. oktober kl.
13.30
Gudstjenester på
Sengeløse Plejehjem
Ikke oplyst

Kristendom - Hvad er det?
Måske har du troen og kirken
i periferien, men kunne godt
tænke dig at se nærmere på
de spørgsmål om kristendommen, der rejser sig ind imellem – når f.eks. dine børn
skal konfirmeres, når du har
været til dåb, begravelse eller
vielse, eller af helt andre
grunde.
Kristendom for voksne er
kvalificeret kristendomsundervisning, der helt konkret
giver indblik i, hvad den
kristne tro er. Samtidig åbnes
der også op for at finde sammenhænge mellem egne livs‐
og troserfaringer og den
kristne tro. Det henvender sig
til alle, der har lyst til at vide
mere om kristendommen og
dens betydning i vores liv – i
vores dagligdag og i vores
kultur og samfund.
Programmet løber over ni
torsdagsaftener fra oktober
2011 til marts 2012 kl.
19:00 - 21:00.
Ved hvert arrangement serveres der brød, vin og ost, samt
te og kaffe. Deltagelse er
gratis.
Programmet er et samarbejde
mellem præster fra Høje‐
Taastrup Provsti, og finder
sted på skift rundt om i provstiets kirker og sognegårde.
Tilmelding kan ske til provstisekretær Susanne Hansen:
sha@km.dk eller tlf. 43 71 66
28
Yderligere information om
sogne og præster kan findes
på provstiets hjemmeside
www.hoejetaastrupprovsti.dk
Man tilmelder sig som udgangspunkt hele programmet.
Sådan ser programmet ud
13. oktober 2011 Sognets
Hus, Fløng Byvej 16, 2640
Hedehusene
Gud og menneske v/Britta
Raakjær Vind. Hvad forbinder du med ordet Gud? Hvordan taler kristendommen om
Gud? Gud er personlig, men
Gud er også en magt – en
kraft – der er i stand til at
skabe liv. De kristne læresætninger om, at Gud har skabt
verden og om, at verden er
skabt god, bliver diskuteret
og belyst ud fra nogle af Bibelens grundfortællinger og
deltagernes egne bud på,
hvem Gud er. Hvad er et
menneske? Hvad kan det

betyde at være skabt i ”Guds
billede”? Og hvorfor handler
vi mennesker ofte ondt, når
vi ikke ønsker det, mens vi
ikke gør det gode, som vi
gerne vil? Dette modsætningsforhold har til alle tider
gjort tilværelsen til en velsignelse og en forbandelse. Kan
kristendommens tale om
menneskets syndefald være et
redskab til at fortolke denne
splittelse?
27. oktober 2011 Taastrup
Nykirke, Taastrup Hovedgade 34, 2630 Taastrup
Hvem er Jesus? v/Maria
Rosted Smith. Den første
kristne trosbekendelse var
ganske kort: Jesus Kristus er
Guds søn. Men hvad betyder
det? Og hvad betyder det her,
2000 år senere?
Hvad ved vi om Jesus, og
hvor ved vi det fra? Det er
spørgsmål, vi kigger nærmere
på, og sammen vil vi også
debattere, om man kan være
kristen uden at tro på Jesus
Kristus. Og, om man kan tro
på Jesus og ikke være kristen.
10. november 2011 Vejleå
Kirke, Ishøj Boulevard 1,
2635 Ishøj
Hvad gør Helligånden? v/
Sophie Nielsen.
Helligånden er ofte den glemte del af treenigheden. Måske
fordi det er så selvfølgeligt,
hvad den gør, at det er let at
glemme at fokusere på det.
Men Gud skal have mindst
tre dimensioner i vores kristendom for at blive nærværende og aktuel. Derfor skal
vi have en aften kun om Helligånden.

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
(ikke mandag)
Kirkekontoret,
Landsbygaden 68
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Kontortid kl. 12.00 – 13.00
43 71 07 01
Sekretær for sognepræsten
Jørn Lund Rasmussen
Alle henvendelser skal ske i
præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffetid: Onsdag 10.0011.00
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

24. november Taastrup
Nykirke, Taastrup Hovedgade 34, 2630 Taastrup
Gudstjenesten v/Finn Risum
Hvem holdes der gudstjeneste for? Hvem eller hvad
bestemmer egentlig, hvordan
gudstjenesten skal være, og
hvornår den skal være? Vores højmesse, eller ”den almindelige gudstjeneste om
søndagen”, er ikke tilfældigt
sat sammen. Dens historie
går helt tilbage til de første
kristne, der spiste sammen,
og dens enkelte led kan spores tilbage gennem tiden.
Bøn og bibellæsning, altergang, prædiken og salmesang, det er dele af gudstjenesten, som den ser ud i dag.
Hvorfor det? Og hvad skal
der til for, at vi kan kalde
noget en gudstjeneste? Det
kommer aftenens foredrag til
at handle om.
12. januar 2012 Rønnevang
Kirke Taastrup Hovedgade
150, 2630 Taastrup
Bibelen v/Søren Sørensen.
Bibelen er kristendommens
hovedskrift. Men hvordan er
den blevet til? Hvilke genrer
og stilarter rummer den, og

hvilken betydning har det for
vores tolkning af indholdet?
Vi skal åbne Bibelen og selv
sidde med teksten i hænderne, så vi kan få en fornemmelse af forskelle og ligheder på de forskellige skrifter.
Og vi skal i fællesskab snakke om mening, betydning og
autoritet – for hvilken plads
vil vi give Bibelen i vore
dage?
26. januar 2012 Vejleå kirke, Ishøj Boulevard 1, 2635
Ishøj
Det evige liv v/Kirsten Rod.
Det evige liv, kødets opstandelse er store ord, som kirken ikke desto mindre tager i
munden hver søndag. Kirkernes arkitektur understøtter
ordene, ligesom musik og
salmer højlydt besynger det
evige liv i hjemlige billeder.
Men hvilke tanker gør vi os
selv? Hvorfor er duen, som
tidligere sad på gravstenen,
forsvundet op i den blå luft,
og når det går højt erstattet af
den truede gråspurv? Foredraget og samtalen vil begynde ved dogmet om Kødets opstandelse.
9. februar 2012 Ansgar
kirke, Hovedgaden 369,
2640 Hedehusene
Fadervor v/ Tove Villarsen.
Fadervor er den bøn, Jesus
lærte sine disciple, og den
eneste han lærte dem. Fadervor har sin plads i vores
gudstjeneste, i den kristnes
daglige liv og i den kristne
lære. Derfor
har den for en stor del kunnet
leve sit eget selvstændige liv
som udtryk for kristen tro og
vores gudsforhold.
Ingen steder er forståelsen af
Fadervor udtrykt klarere end
i Luthers forklaringer i Den
lille Katekisme. Både en
fælleskirkelig forståelse af
Fadervor, som Luther på
ingen måde brød med og så
samtidig hans egne særpræ-

Stig Hansen VVS
Aut. VVS installatør

Naturgas--Fjernvarme--Solenergi
Aut. Vand--Gas--Sanitet
Forsikringsskader
Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40

gede formuleringer, der gør
bønnen så levende og nærværende i vores og i kirkens
liv. En bøn for livet her og
nu, og for livet i evigheden.
1. marts 2012 Sengeløse
kirke Landsbygaden 68,
Sengeløse, 2630 Taastrup
Dåb v/Merry Lisbeth Rasmussen. Drømmen om ”det
gode liv” fylder meget i vores bevidsthed. Vi drømmer
om kærlighed, sundhed, venskab og materiel velstand i
vort eget liv og ikke mindst i
vores børns liv. Drømmen
henter næring fra en virkelighed, som er præget af alt det,
som ødelægger livet: Uvenskab, fravær af kærlighed,
sygdom, smerte og død. I
erkendelse af, at vi ikke har
magt til at værne vore børn
mod de destruktive kræfter
livet igennem, kommer vi til
Gud og beder om, at han vil
holder hånden under dem.
Aftenens foredrag og samta-

le vil handle om den kristne
dåb, som porten til ”det gode
liv”.
15. marts 2012 Rønnevang
kirke, Taastrup Hovedgade
150, 2630 Taastrup
Kristendom og kultur v/
Steffen Andresen. I vores
sekulære samfund opfatter vi
religion og politik som to
adskilte størrelser. Religion
skal, med en tidligere statsministers ord, holdes inden
døre. Den kan udtrykke sig i
kirkens gudstjeneste eller i
privaten – ikke i det offentlige rum. Men da gudstjenesten bliver til i en vekselvirkning mellem gudstjenestens
rum og vore øvrige livsrum,
kan religionens henvisning
til kirkerummet og det private medføre, at samfund og
kultur ikke længere lever
med i denne vekselvirkning.
Foredraget vil beskæftige sig
med kristendommens betydning for kultur og samfund –
og omvendt.

Opstart af børnekor ved
Sengeløse kirke!
Tirsdag den 27. september
2011 starter børnekoret ved
Sengeløse kirke op til en ny
sæson. Kirkens organist
Torben H.S. Svendsen, inviterer alle sangglade børn fra
2.-5. klasse til at komme og
være med, nye såvel som
gamle medlemmer af koret
er velkomne .
Koret synger tirsdage kl. 14
-15.30 og for de mindste vil
der, efter aftale, være mulighed for afhentning og tilbagebringning i skolens SFO.
Korprøverne finder sted i
Sognegården og begynder
tirsdage
Tirsdag den 27. september
2011.

Kirken og organisten håber
på at se rigtig mange sangglade børn i vores kor og vil
vi påtænker allerede nu aktiviteter såsom, Lucia-optog i
kirke og på Plejehjemmet,
deltagelse ved børne og familiegudstjenester i kirke.
På sigt deltagelse i stævner
med andre børnekor, og i
slutningen af sæsonen en
udflugt.
Har du lyst til at synge med,
så bed din mor eller far om
at kontakte organisten på
thss@get2net.dk eller fra
telefon 28 97 58 97 – med
oplysninger om navn, klasse, og om du skal hentes i
SFO’en.
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