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Loppemarked på Holme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirkus Arli 
 
 
 
 
 
 

Tilbygning til  
Præstegården 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pokaler og 
 Æresmedlemmer 

 
Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

19. -21. oktober-
Deadline: 
9. oktober  

2012 

Loppemarked i byen - en dejlig weekend 

Høstfest i  
kirken 

og på Plejehjemmet 

Vellykket  
Damefrokost 

på loppemarkedet 

Løse ender og løse 
ænder i mosen ? 
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Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86 
Kurt Søborg, tlf.: 43 52 47 95 
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15 
Merry Lisbeth Rasmussen Tlf.:  43 99 50 24 
 
 

Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn, 
den gamle Sengeløse kommune 
 

Der er deadline  9.oktober 2012 
Avisen udkommer  19.-21.oktober 2012 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099  
E-mail jens @bertelsen.mail.dk 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

Næstformand: Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 
4030 5232    

Amatørscene: Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.       2374 7444 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344 
 
Fællesidræt:       Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                    4030 5232 
 

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

Senioridræt Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                                     2970 7740    

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 Pensionistforening afholder bankospil 
 Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00 pc. 

 
Sengeløse Kommunalforening 

afholder ordinær generalforsamling 
i Sognegården, Landsbygaden 70 
onsdag den 24. oktober kl. 19.30 

Dagsorden i henhold til lovene 
Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde skriftligt, 

senest 2. oktober 
Kvittering for betalt kontingent bedes medbragt. 
Alternativt kan kontingent betales ved indgangen 

Bestyrelsen 

Loppemarkedets fjernstyrede banko 
Følgende numre har vundet 
52-114-130-194-228-229-280-341-346-452-454-532 
Alle præmier er afhentet. 
 
Stabil havemand/handyman søges 
Kontakt: Fisker på 43529313 

  

Lavlund Lavlund   
Brolægning ApsBrolægning Aps  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

BrolæggermesterBrolæggermester  
Michael LavlundMichael Lavlund  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
Tåstrup Vænge 39Tåstrup Vænge 39  

2630 Tåstrup2630 Tåstrup  
cvr. nr. 30 08 29 23cvr. nr. 30 08 29 23  

Mob. tlf.  51 70 69 27Mob. tlf.  51 70 69 27  
mlh@lavlundmlh@lavlund--consulting.dkconsulting.dk  
www.lavlundwww.lavlund--consulting.dkconsulting.dk  

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

Landsbygaden 64 
Sengeløse, 2630 Taastrup 
tlf. 43 99 95 38 



Igen en vellykket damefrokost 

Dragshow 

Lille søde Heidi –alias Ejvin 
Rasmussen  (God nyhed) 

De trofaste piger var der. Her med en af nyhederne grill kylling 
a la ”Skagen” 

Og Mette takker af efter 5 
år som chefarrangør. 

Bjarne stod for musikken 

Og sanglærken var der 

Atter en vellykket damefro-
kost uden de store ændringer. De uundværlige tjenere 



 

For godt to år siden var man 
vidne til det helt store drama, 
da Københavns Kommune 
havde planer om at nedlægge 
”Holme” som socialpsykia-
trisk bosted til fordel for kri-
minelle tilflyttere. Ved gode 
kræfters fælles indsats blev 
dette heldigvis forhindret. 
   Det vakte derfor både be-
kymring og frustration hos 
beboere og ansatte, da 
”Holme” ikke var nævnt i en 
ny boligplan for socialpsykia-
triske bosteder udarbejdet af 
Københavns Kommune, der 
ejer bostedet. Det var således 
nærliggende at antage, at det 
skulle nedlægges. 
 
Det er imidlertid ikke tilfæl-
det, fortæller bostedleder 
Kirstin Fokdal, og der var 
derfor at mulig grund til at 
fejre sommerfesten, arrange-
ret af beboere og ansatte. 
Dejligt vejr var rammen om 
afvekslende levende musik i 
gården, kaffe, te, kage og grill
-pølser, inspirerende loppe-
marked med overvældende 

resultat og rundvisning i den 
smukke bygning. 
   Måske en tilbagevende årlig 
tradition, som kan give endnu 
flere Sengeløsere lejlighed til 
at få et indblik i det daglige, 
aktive liv bag murerne. 
 

Kurt Søborg 
  

Hurra - vi bliver boende 
Rygterne om ”Holme”s lukning manet i jorden 

Beboer Lars, der forestod 
loppemarkedet, flankeret af 
kontaktperson Bruno og bo-
stedleder Kirstin 

Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub 
Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 
4335 3481 
 
Tilbyder udlejning af: 
• service til ca. 100 pers. Alt incl. 
• Kanoer incl. Udstyr 
• Hoppeborg 

Det skal være sjovt 
Bjarne”Opera” Hansen fylder 50 år 

Udi de voksnes rækker 
du træder ind i da’da’da’ 
og derfor denne hyldest. 

Vi syntes, du skal ha’ 
en skål som den fra hjertets 

det mest intime rum 
kort sagt fra hjertet kom. 

 
Han laver sjov, han er sjov, ikke 
for ingen ting har vi valgt hans 
motto som overskrift. Han er født 
på Frederiksberg, gik i skole i 
Sengeløse og i lære i ”Din Tøj-
mand”. Var på Ollerup Gymnastik 
Højskole - et must, som søn af 
gymnastikægteparret Else og Ver-
ner Hansen, kendt af mange ældre 
Sengeløsere. Løb hornene af sig 
på Færøerne og Island. Tog på 
tommelfingeren i USA og Canada 
og så som ægte ”Rooligan” VM i 
fodbold i Mexico. 
 
Elsker at optræde 
I 1986 fik han hjemve og fik ar-
bejde i Klubben. Han kan godt 
lide at arbejde med børn og unge, 
men han havde en skuespiller i 
maven og havde allerede debute-
ret ved et skolebal med den den-
gang kendte ”Sten med det ekstra 
Ben - dide - lide - dum”. Var et 
smut i Århus, hvor han optrådte 
på Gjellerupscenen og Århus Stu-
denterscene. 
   Det var alvor det med skuespil-
lerriet, og han læste hos Hanne 
Bjarnhof, men blev vraget til Tea-
terskolen. I stedet gik han på 

Guideskole hos Tjæreborg. Var 
entertainer på Mallorca, hvor han 
mødte Lena, som var guide.  
   Efterfølgende har han skiftevist 
boet i Århus, på Mallorca og i 
Norge. Har været discjockey på 
DFDS-bådene og vendte i 2000 
tilbage til Sengeløse, og var klub-
medarbejder i Taastrup og Senge-
løse. 
   Og jo, han er stadig skuespiller. 
Er med i Amatørscenen og optræ-
der sammen med vennen Thomas 
Kristensen med ”Skæve stykker” 
på forskellige institutioner. Siden 
sidste år har han været ansat som 
gravermedhjælper på Kirkegår-
den. Siden han var 6 år, har han 
spillet fodbold. Er holdleder på 1. 
holdet og spiller nu på Oldboys 
Veteranhold. Arvefølgen er sikret. 
Sebastian spiller fodbold, og Jo-
sephine følger meget talentfuld i 
far og mors fodspor. 
 

På scenen skrå dens brædder 
Du vundet har et ry, ry, ry 

Og moret har du ofte 
med mangen sjov revy. 
Vi ønsker dig tillykke 

og vi kan ikke dy 
Hej komfaldera HURRA 

at råbe højt i sky 
 
På fødselsdagen torsdag d. 18. 
oktober er der åbent hus kl. 16-
20.00 på Stendiget 3. 

Kurt Søborg  



Sengeløse  
Amatørscene 
starter ny  
sæson 
Alle teaterinteresserede er 
velkomne til at være med. 
 

I Sengeløse Amatørscene vil 
vi rigtig gerne være flere, da 
det er umuligt at finde gode 
stykker til små grupper på 
mellem 3-5 aktører. Så 
er du over 18 år og har lyst til 
at prøve kræfter med amatør-
teater – enten på eller bag 
scenen - skal du bare komme 
og være med - Jo flere vi bli-
ver, jo lettere er det at stable 
et teaterstykke på benene.   
 Vi har i den forgangne sæson 
knoklet løs med at finde san-
ge og musikere/band til at 
lave en "Dansk Top Kabaret". 
Vi havde fundet sangene, 
åben aftale med Sengeløse 
Kro om at lave arrangementer 
der. Men musikken kneb det 
gevaldigt med. Derfor er dette 
projekt sat på "stand by".   
                                                                             
 Vi starter på sæson 2012 / 
2013 onsdag 26. september 
2012, kl. 19.00 i vores loka-
ler ved siden af Sengeløse 
Hallen og Fritidshuset. 
Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontak-
te Marianne Neumann på 
telefon 29 90 36 93. 
Vi glæder os til at se dig som 
medlem af Sengeløse Ama-
tørscene 

En lille uge før havde farve-
strålende skilte på byens lygte-
pæle bekendtgjort, at Cirkus 
Arli agtede at slå sit telt op i 
byen. Om aftenen før forestil-
lingen kom de første køretøjer 
med påhængsvogne, og i løbet 
af de næste timer havde cir-
kusfolkene fået rejst teltet. Det 
er 70 meter i diameter og har 
plads til 220 tilskuere.  
Der var kun planlagt en fore-
stilling i byen.  I god tid, inden 
kassen åbnede, begyndte folk 
at stille sig i kø. Det var de 
erfarne cirkusgængere, som 
fra tidligere år vidste, hvordan 

man sikrer sig en plads helt 
tæt på manegen.  
Atmosfæren i Cirkus Arli er 
intens. Alle folk har deres 
opgaver for, at forestillingen 
skal lykkes. Ud over at optræ-
de står artisterne fx i pausen 
og sælger souveniers og slik, 
og de skal sikkert selv pakke 
deres ting sammen og sørge 
for forskellige omklædninger 
mellem indslagene.  
Som voksen tilskuer er det 
skønt at have børnebørnene 
med. Det er næsten som at 
blive barn igen og se det hele 
med friske øjne. ”Morfar, hvor 

var det vildt med ham, der gik 
på hænder ned ad trapperne,” 
sagde den mindste på syv. Og 
det var smittende at høre den 
ældste på ti skraldgrine af den 
dumme klovn, som slet ikke 
var så dum alligevel.  
Vi fik en lille snak med cir-
kusdirektør Martin Arli, som 
fortalte, at turnéen nu er forbi 
for i år. Alle vognene er place-
ret i laden andetsteds i byen. 
Truppen er lige nu på turné på 
Grønland. Her må teltet blive 
hjemme. I stedet optræder 
man i forsamlingshuse, sports-
haller og på skoler.    

Traditionen tro: Cirkus Arli i byen  
Indtryk fra årets forestilling sidst i august på marken ved Vintoften 
-glau 



Efter at være rykket op to 
sæsoner i rap, var det med 
spænding, man så frem til 
turneringsstarten i år. 
Imidlertid virker holdet, som 
om det bare er blevet bedre i 
takt med de gode resultater, 
og at vi kan forvente, at hol-
det vil fortsætte det gode spil 
og sammenhold og sætte sig 
igennem også i serie 2.  
Foreløbigt er der spillet fire 
kampe, og Sengeløse fører 
rækken med ni points. Kam-
pen mod Brøndby tabte hol-
det ganske vist med hele fem
-nul, men den kan man vist 
roligt sætte en parentes om 
efter dagens kamp (8. sept.) 
mod BGA, Albertslund. Her 
vandt Sengeløse nemlig med 
hele seks-nul. Kampen viste 
et Sengeløse hold, der især i 
første halvleg spillede fly-
dende og målrettet. Første 
halvleg endte fire-nul til 

Sengeløse, og uden at an-
strenge sig scorede holdet 
yderligere to gang i anden 
halvleg.  
 
Billedet viser et nærgående 
forsøg fra Sengeløses side, 
som BGAs målmand må 
kaste sig for at klare. Kigger 
man nøjere på billedet, kan 
man desuden bagest i bille-
det se noget helt nyt på Sen-
geløse Stadion, nemlig den 
nydannede ”SGIF Support 
Group”, som med højlydte 
kampsange, ledsaget af 
trommer og horn, hepper på 
deres hold.  
 I øvrigt var det herligt fod-
boldvejr - det fås ikke bedre, 
men alligevel var der ikke 
mødt så mange tilskuere op. 
Rammerne var ellers til det, 
og klubben havde sørget for 
både pølsevogn og salg af 
drikkevarer.  

God start for SGIF’s 1. hold 
Holdet har klaret sig over al forventning i de første kampe i 
serie 2 
-glau 

· Vi udfører alt indenfor bl.a. :  
     Tagkonstruktioner 
· Udnyttelse af 1.sale 
· Træterrasser 
· Vinduesudskiftninger 
· Døre 
· Gulve 
· Lofter 
· Kontakt Morten Andersen 
· Tlf.: 51 92 81 65 
· www.tomren.dk 









Overskriften er inspireret af 
skuespillerinde Johanne Luise 
Heibergs: Et Liv gjenoplivet i 
Erindringen. I anledning af 
loppemarkedets 40 års jubilæ-
um havde Amatørscenen 
planlagt en kavalkade over 
numre fra de seneste 15 år. 
Faktisk gjorde de det samme 
ved 30 års jubilæet for 10 år 
siden. En enestående mulig-
hed for nostalgiske gensyn og 
genhør. 
   Men hvordan er det med 
hukommelsen? Ligesom vo-
res fortid er den vist ikke, 
hvad den har været. Nogle 
numre stod klart i erindringen, 
medens andre måtte graves 
frem. Det havde hjulpet, hvis 
man i programmet havde an-
ført årstal og de oprindeligt 
medvirkende. Betragter man 
alderen hos det store, velop-
lagte publikum, har de fleste 
numre nok alligevel forekom-
met nye. 

Samme revykunstnere 
Ensemblet var det garvede, 
velkendte og beundrende, 
sådan som vi med enkelte 
oversiddere har mødt dem de 
senere år. Bjarne ”Opera” 
Hansen, som også var instruk-
tør, Karsten ”Poly” Riegels, 
Ghita Mandel Frimel, Gunna 
E. Simonsen, Kristine Trang-
bæk og Lena Ellefsen. 
   Sidste år var Gunna ikke 
med, og derfor savnet. Det var 

hun heldigvis ikke i år, hvor 
hun med vanlig udfordring 
fremførte sit glansnummer 
Sexchikane, gav den hele ar-
men i den afslørende Nabo-
overvågning og tog os med til 
OL i Blæsjing med en paro-
disk øvelse i Rytmisk stor-
bold. I Loppeboden fik hun 
med morsomme dialoger sam-
men med Ghita kærligheden 
at føle som Tilflytter og frivil-
lig hjælper, ligesom Ghita 
sammen med Lena gav den 
”Drøn på drengen” i Født på 
to hjul, så hele Hallen rystede. 
Ghita var meget rammende i 
Mønsterborger—er vi virkelig 
så slemme? Lena sang Gylle-
sangen - der er noget i luften, 
som kun hun kan gøre det, og 
sammen med Kristine sang 
hun Malkekalvens uretfærdige 
skæbne om køerne på Præste-
gårdsengen, en sang med van-
vittige ord-ko-mbinationer. 
Vild jubel vakte Kristine med 
Etnisk strip, hvor hun iført 
burkha strøg om sig med inti-
me klædningsstykker, ligesom 
hun som meget kedeligt ud-
seende dame overraskede med 
et dobbelttydig sprogbrug i 
Kammermusikeren. 
 
Et stærkt makkerpar 
Hver for sig behersker de 
scenen fuldt ud. Bjarne i bed-
ste Jørgen Mogensen-stil som 
John Andersen; Sidder i min 
Radio, og i Ventelisten fru-
strerende overreagerende over 
ikke at blive tjener ved Dame-
frokosten, og Karsten med 
Æret været  om Uffe 
Woldstrups udnævnelse til 
æresmedlem, eneste nye høj-
aktuelle indslag. 
Fællesskab gør stærk, siger 
man, og de går godt i spænd 
de to. I John-John om betyd-
ningen af at hedde John og bo 

i Sengeløse. Stemmeudfoldel-
sen i Tenorerne, humoren i 
Klaverdanser  og  den 
ringvragsagtige snak i Do-
ping, der gjorde os helt grog-
gy.  
   Uden for nummer tonede 
Thom Bendt frem på en stor-
skærm med byggematador 
føljetonen 4 tønder land, ufor-
ligneligt fremført - synd at 
han ikke selv var til stede - 
synd at han har forladt Ama-
tørscenen. 

De var også med 
Om ikke just på scenen så 
omkring den på den ene eller 
anden måde. Hvem der skrev 
hvad, er ikke til at huske, det 
står ikke i programmet, og 
kun enkelte står i erindringen, 
men der var mange om under-
holdningen - tak for det: Judy 
Hammel, Susanne Hjortlund, 
Michael Jacobsen, Lars Pe-
dersen, Ulla Blicher Mathi-
sen, John Andersen, Pia Han-
sen, Sussie Hammel, Bjarne 
”Opera” Hansen. 
Men der var andre med: Pia 
Jørgensen var konferencier og 

sufflør, Ole Lyd, Poul Neu-
mann og Claus Nielsen stod 
for lyd og lys. Koreografen 
var igen overladt til Josephine 
Ellersen, kostymer og rekvi-
sitter sørgede Marianne Ncu-
mann og Mille Mieritz for, og 
så havde man hyret tre hjæl-
pere: Tom, Jacob og Sebasti-
an. Ledsagermusikken var i år 
Henrik Hansen på klaver og 
Simon Andersen spillede gui-
tar og bas. Det lød da helt 
godt. 

Punktum finale 
Lena sang om manglende 
kirkebesøg, hele ensemblet 
sang en hyldestsang til 
S.G.I.F. - Kom og vær med 
samt om at være ny tilflytter - 
Kom ikke her og lav om på 
noget. 
Sidste år sang man revyens 
svanesang, kun nostalgien 
redede årets revy. Er det vir-
kelig slut på Lopperevyen? 
Hvor er I henne I store og 
små, frem med de skjulte ta-
lenter. Vi glæder os til at hyl-
de jer.   

Kurt Søborg 

En Revy genoplivet i Erindringen 
Lopperevyens jubilæumskavalkade 

 

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 



Det var ved benzintanken, 
Deres udsendte første gang 
spottede de to. Der stod de 
sammen denne sene august-
dag og klædte hinanden så 
smukt i et solstrejf mellem 
regnbygerne, som et nostal-
gisk kalenderbillede fra 
60’erne. Desværre lå kame-
raet derhjemme, men jeg gik 
spontant over og talte med 
bilens ejer, Dorte Rasmus-
sen, som heldigvis sagde ja 
til et interview og billede 
senere på dagen. I ventetiden 
slog jeg bilen op på Internet-
tet, men det gjorde mig ikke 
så meget klogere med hen-
syn til de nærmere detaljer 
om bilen. Navnet ’Mustang’ 
er egentlig betegnelsen for 
en vild eller halvvild hest, 
som lever i flokke på Mexi-
cos og Texas' prærier. Der-
udover findes adskillige 
udgaver og tilhørende tu-
ningssæt og tilbehør, som 
totalt kan ændre på bilens 
karakter, så det var med 
spænding, jeg så hen til sam-
talen med Dorte Rasmussen. 
- Det er en 2 dørs model 
med den kendte V8 motor på 
302 kubik. Motoren er en 
fem liters, som yder 250 hk, 
fortalte Dorte indledningsvis 
og fortsatte, og jeg kan lige 
så godt sige det med det 
samme, for det spørger alle 
om, den kører 7-8 km på 

literen ved pæn kørsel, men 
hvis man leger, så kun 2-3 
km. Så kan man med det 
blotte øje se nålen flytte sig.  
På mit spørgsmål om, hvor 
længe de havde kendt hinan-
den, fortæller Dorte, at hun 
har haft sin Mustang i fire 
sæsoner, for veteranfolk 
regner i sæsoner, for den 
skal i vinterhi fra den 15/11 
til 15/3. Det er loven.  
 
Det er også et must at være 
medlem af en veteranbilklub 
for at få gode forsikringsbe-
tingelser, fortæller Dorte, og 
klubben er også til god 
hjælp ved køb af reservedele 
og giver gode råd til vedli-
geholdelse og ture. Vi har 
mange træf, hvor man møder 
bekendte og viser sin bil 
frem. Jeg har fx været til 
Vikingetræf i Roskilde og til 
træf i Sverige i Hässleholm. 
Via klubben kan man også 
købe og sælge. Min er for-
holdsvis efterspurgt, fordi 
modellen er ret sjælden. 
Danmark er ellers et rigtigt 
Mustang-land. Jeg tror næ-
sten, at der efterhånden er 
flere Mustanger i Danmark 
end i USA. Der er også flere 
her i Sengeløse, der har en, 
tilføjer Dorte Rasmussen, 
inden hun beredvilligt lader 
sig fotografere sammen med 
sin Mustang.  

Set i byen: 
Ford Mustang ’69 fastback 
En ’Newtimer’ med muskler og potens 
- glau 

Ved Loppemarkedes Jubilæ-
umsfest i Sengeløse-Hallen 
den 31. august 2012 foretog 
SGIFs formand Jens Bertel-
sen en række uddeling af po-
kaler og udnævnelser af æres-
medlemmer. 
 
Den først pokal der blev ud-
delt var Verner Hansen 
ærespokal Årets SGIFer. Po-
kalen skal uddeles til en, der 
har gjort en stor arbejdsind-
sats for SGIF.   
Sidste års modtager Jeanette 
Wolstrup fik en erindringspo-
kal.  
Dette årets modtager af Ver-
ner Hansen Æres pokal er 
Kristine Trangebæk 

Den anden pokal, der blev 
uddelt, var Olga Andersen 
ærespokal, også kaldet Lop-
pemarkedspokalen.  
Pokalen tildeles en person, 
der har gjort en stor arbejds-
indsats for eller på loppemar-
kedet. 
Dette årets modtager af Lop-
pemarkedspokalen er Flem-
ming Rasmussen. 
 

Da dette års Loppemarked er 
en slags Jubilæums Loppe-
marked, har SGIF’s Hoved-
bestyrelse besluttet at udnæv-
ne to nye Æresmedlemmer. 

Den første der blev udnævnt 
var Uffe Wolstrup. 

Uffe har været med i Fore-
ningsarbejdet i SGIF i mange 
år, idet han har været for-
mand for Gymnastikafdelin-
gen. 
 
Uffe var den, der tog initiativ 
til at drive Cafeteriet ved 
Sengeløse Hallen på for-
eningsbasis. 
 
Uffe var den, der tog kontakt 
til Roskilde Festivalen for at 
være med til at servicere de 
mange gæster.  
Denne aktivitet har de sidste 
mange år omfattet 4-500 del-
tagere, der hver især hjem-
bringer et ganske pænt beløb 
til foreningskassen. 
 
Derfor blev Uffe Wolstrup 
udnævnt til nyt Æresmedlem 
i SGIF. 
 
Den anden, der blev udnævnt 
var John Jørgensen. 
John har været aktiv i SGIF i 
mange år.  

Først i håndboldafdelingen, 
senere kom han med i besty-
relsen og hvad deraf følger. 
John har været med ved Lop-
pemarkedet alle år side star-
ten på Langagergård. 
 
John har også været Festud-
valgsformand i mange år, og 
som sådan med i hovedbesty-
relsens mange og til tider 
lange møder. 
 
John har været med til at flyt-
te Loppemarkedet flere gange 
og været med til at udvikle 
det til, det det er i dag. 
 
Derfor blev John Jørgensen 
udnævnt til nyt Æresmedlem 
i SGIF. 

Årets pokal og æresmedlemsmodtagere 

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 



Spørgsmålet er så, om de 
gamle forekomster af Senge-
løse fx 1178 Siængeløse eller 
1271 Sengiløs er nok til en 
særtolkning af ordet. Sprog-
forskere var tidligt inde på, at 
efterleddet –løse kunne have 
flere betydninger. De ældste 
teorier gik på, at -lose skulle 
svare til oldnordisk leysa, et 
hunkønsord, der betyder 
'mangel, brist' eller måske af 
sideformen *lausōn 'løs' (jf. 
engelsk -less), altså noget i 
retning af 'nøgenhed, skov-
løshed' om et jordareal. Man 
blev dog snart klar over, at 
dette passede dårligt på de 
fleste stednavne på -lose, så 

det måtte betyde noget andet. 
Det var vistnok obersten og 
militærhistorikeren Emil 
Madsen (død 1919), der før-
ste gang gjorde opmærksom 
på, at -lose også kunne betyde 
'eng, græsgang', og heri støt-
tes han til fulde af den 
sprænglærde professor Jo-
hannes Steenstrup (1844-
1935), som ud over en sprog-
lig tilgang også ser på byer-
nes beliggenhed i kulturland-
skabet, dvs. også en geogra-
fisk synsvinkel. Efterfølgende 
vil jeg gengive et uddrag af 
Steenstrups skrift fra 1908 i 
sin oprindelige formulering 
og retskrivning:.  

Løse ender og løse ænder i mosen?  

” I Bynavnene paa -løse (-
else) har vi et af de klareste 
Eksempler paa en Navne-
form, der knyttes til bestem-
te Naturforhold. Man vil saa 
godt som altid træffe Byer 
med denne Endelse i det 
vide og flade Terræn, hvor 
der er udstrakte Enge og 
Moser, lavtliggende, flade 
Marker, allerhelst i Nærhe-
den af Aaer, hvor der er go-
de naturlige Græsgange. 
 Saaledes ligger paa Stræk-
ningen fra Fure Sø til Ros-
kilde Fjord ved Hove Aa og 
de tilstødende Vandløb Sten-
løse, Gandløse, Kirke- og 
Lille Værløse, Herringløse, 

Sengeløse, Vridsløse Lille 
og Magle, i Egnene mellem 
Tissø og Holbek Fjord, især 
ved Halleby- eller Aamose 
Aa og dens Tilløb, Merløse, 
Grandløse, Kvandløse, Ond-
løse, Uggerløse, Nidløse, 
Jordløse. Enhver, der har 
Kendskab til en eller anden 
Egn, vil kunne bevidne, at 
d e t t e  s l a a r  t i l .  
Naar man nu skal fortolke 
denne Endelse -løse, der ofte 
er bleven afslidt til -else, 
s a a l e d e s  H a v e l s e  
[Hawgeløsæ], Slagelse 
[Slauløsæ], kan man ikke 
sætte den i Forbindelse med 
løs, fri for noget, da f. Eks, 

Stenløse, Jordløse ikke kan 
savne, hvad der angives i 
Navnets første Led, og da 
det i det Hele vilde være en 
besynderlig Maade at navn-
give paa, stadig at henvise 
til, hvad der mangler. Under-
ligt er det, at Ordet Løse 
ikke findes selvstændigt i det 
gamle Sprog, det maa allere-
de i længst forsvunden Tid 
være gaaet ud af Brug.  
Man er dog nu ikke i Tvivl 
om, hvad det betyder, idet 
Løse efter sproghistoriske 
Regler kan jævnstilles med 
det angelsachsiske Læs, Eng, 
og har udviklet sig af samme 
Rod som dette. Denne Be-
tydning af Ordet svarer jo 
godt til den Skildring af dis-
se Landsbyers Naturforhold, 
som ovenfor blev givet. Og 
undersøger vi disse Byer 
med Hensyn til Landsbymar-
kens Størrelse, vil vi finde, 
at de netop hører til Landets 
allerstørste; de har et Tillig-
gende gennemsnitlig af o. 
100 Td. Hk., o. 1000 Td. 
Land. Stednavne med Endel-

sen -løse findes paa en en-
kelt Undtagelse nær ikke i 
Jylland. 
Det Ord, til hvilket Løse 
hæftes som sidste Led - som 
første Led forekommer Løse 
aldrig - vil gerne være en 
Naturgenstand (Sten-, Jord-, 
Træ-, Jern-), men ofte er ved 
Ordets Form i Nutiden dets 
rette Skikkelse bleven tilslø-
ret. Saaledes har Byen Sen-
geløse Navn efter sine Sø-
Enge, hvad den gamle Skri-
vemaade [Siængeløse] viser 
hen til.” 
Altså iflg. Steenstrup kan der 
kun være én betydning af –
løse  og betydningen 
”mangel” forkastes helt.  
Den eneste måde vi kan få 
klarhed på, hvad der senere 
har fået professor Bent Jør-
gensen til at operere med to 
betydninger af ordet, må vi 
skrive og spørge ham om. I 
næste nummer, kære læser, 
kan vi så forhåbentlig bringe 
svaret, som giver fuldstæn-
dig klarhed om spørgsmålet. 
 

Sengeløse betyder ”Stedet, hvor de mangler senge” ? (2)   
De løse ænder i Sengeløse Mose viser, at et enkelt bogstav kan være afgørende. 

DE DANSKE STEDNAVNE 
Deres tolkning og hvad de oplyser om vort lands bebyggelse og folkets kultur gennem tiderne 

 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

Naturgas--Fjernvarme--Solenergi 
Aut. Vand--Gas--Sanitet 

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

116.s.e.trin. 
23. sep. kl. 10.00 
Joh 11, 19-45 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
17.s.e.trin. 
30. september kl. 10.00 
Mark 2, 14-22 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kaffe og kirkebil 
 
18.s.e.trin. 
7. oktober kl. 16.00 
Familiegudstjeneste 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Spagetti og kødsovs i  
sognegården 
efter gudstjenesten 
 
19.s.e.trin. 
14.oktober kl. 11.30 
Joh 1,35-51 
(Steffen Ringgaard 
Andresen) 
 
20.s.e.trin. 
21. oktober kl. 11.30 
Matt 21,28-44 
(Søren I. N. Sørensen) 
 
21.s.e.trin. 
28. oktober kl. 10.00 
Luk 13,1-9 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
 
Andagt på  
Bostedet Holme 
Torsdag d. 25. oktober kl. 
13.30 
 
Gudstjeneste på  
Plejehjemmet 
Onsdag d. 26. september kl. 
13.00 
Onsdag d. 24. oktober kl. 
13.00 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på 43 99 50 24 

Kirke & Sogn  

Man kan være samfund på 
flere måder. Man kan være et 
velfærdssamfund, hvor skat-
tekroner går til den offentlige 
sektor, der tager sig af dem, 
der ikke kan klare sig selv. 
Man kan også være et sam-
fund, hvor de frie markeds-
kræfter regerer, og hvor en-
hver må tage vare på sig 
selv. Under alle omstændig-
heder er samfundsanalytikere 
enige om, at velfærdsstaten, 
som vi kender den, ikke kan 
blive ved med at bestå, uan-
set om det er en venstre- eller 
højreorienteret regering, der 
sidder ved magten. Hvis sta-
ten kommer til at fylde min-
dre i fremtiden, og derfor 
overlader den enkelte til at 
klare sig selv, fordi skatte-
yderne bliver færre, kommer 
kirken sandsynligvis til at 
fylde mere. Vi må derfor 
overveje, hvordan vi skal 
være kirke - med eller uden 
en social profil. Og når jeg 
siger kirke, er det ikke kun 
præst, menighedsråd, perso-
nale. Det er os alle sammen, 
enhver som er medlem af 
kirken. Det er os der ER Fol-
kekirke. Jeg beder jer derfor 
om at tænke med. 
 
Har kirken et særligt an-
svar? 
Skal kirken have en social 
profil? Har kirken et særligt 
ansvar for næsten, for den 
der har det svært? Har kirken 
et særligt ansvar for den fat-
tige, for den syge, den en-
somme? Har kirken et særligt 
ansvar for de flere og flere 
utilpassede grupper, som 
dukker op her og der, og som 
samfundet allerede nu ikke 
magter at tage sig af? Har 
kirken et særligt ansvar for 
en generation af unge men-

nesker, som ikke kan finde 
fodfæste i samfundet, fordi 
der ikke er lærepladser eller 
jobs af finde? Jeg vil mene, 
at Kirken har et særligt an-
svar. Kirken bør have en 
social samvittighed, fordi 
dens budskab handler om 
kærlighed og barmhjertig-
hed. Du skal elske, siger Je-
sus: Du skal elske Gud og 
din næste som dig selv. Og 
kærlighed indebærer, at man 
skal tage sig af sin næste. 
Man skal handle til gavn for 
den anden. Man skal hjælpe 
den, der har det svært. Dem, 
der har hjælp behov. I kirken 
har vi et menneskesyn, der 
handler om, at vi ikke kun 
har ansvar for os selv. Vi har 
også ansvar for andre. Hvis 
vi kan være enige om det, er 
det næste spørgsmål: 

Hvordan skal vi så VÆRE 
kirke? 
Hvordan skulle Sengeløse 
Kirke være kirke med en 
social profil, en social sam-
vittighed? Hvordan ville en 
sådan kirke se ud i løbet af 
ugen, hvor vi som et levende 
fællesskab varetager ansvaret 
for hinanden: For de gamle 
på Plejehjemmet; for de psy-
kisk syge på Bostedet Hol-
me; for de ensomme i parcel-
huskvarteret; for de ulykkeli-

ge og fortvivlede, for de øko-
nomisk trængte; for de for-
virrede unge og alle dem, 
som har svært ved at leve op 
til samfundets mange krav 
om uddannelse og tilpasning 
til en global verden, der er 
under konstant forandring? 
Det er den opgave, kirken 
står overfor, og enhver, som 
er interesseret i at deltage i 
den samtale med gode løs-
ninger og forslag, er selvføl-
gelig velkommen. 
 

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 
(ikke mandag) 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Kontortid kl. 12.00 – 13.00 
43 71 07 01 
 
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 ons-
dag. 
Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
  
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Hvordan skal vi være kirke? 
Overvejelser op til menighedsrådsvalget d. 13. november 2012 

 

v/ Andreas Bolvig Legarth, Stærkendevej 242, 2640 Hedehusene 
tlf. 20 85 33 34     mail: info@altotalservice.dk      hjemmeside: www.altotalservice.dk 

RING  ELLER  MAIL  OG  FÅ  ET  UFORPLIGTENDE  TILBUD 



Familiegudstjeneste 
og spagetti med kødsovs 
Hvem er Gud? 
Søndag d. 7. oktober kl. 16.00 inviteres alle børn med foræl-
dre til gudstjeneste i Sengeløse Kirke. Efter gudstjenesten går 
vi over i sognegården og spiser spagetti med kødsovs. Maden 
koster 30 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Gudstjenesten 
handler om, hvem Gud er? 

 
Med tegningen fortæller Joachim, at Gud er glad, fordi han 
godt kan li´ at bestemme. Gud har skæg og krøllet hår. Gud 
har ingen tænder, for når man bliver så gammel, som Gud er, 
så er tænderne faldet ud. Og Gud behøver jo ikke at spise, for 
han lever uendeligt og er derfor altid mæt. Hvem tror du, Gud 
er? Og hvordan tror du, han ser ud? Det skal vi høre om i 
gudstjenesten. Du må gerne tegne en tegning af Gud og tage 
med til gudstjenesten. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Onsdag d. 26. september 
begynder en ny sæson med 
sogneeftermiddage i Senge-
løse Kirke. Vi begynder i 
Sognegården kl. 14.30 med 
kaffe og en sang eller to fra 
Højskolesangbogen. Resten 
af denne sogneeftermiddag 
vil finde sted i kirken. Tradi-
tionen tro indleder vi hele 
sæsonen med en gudstjene-
ste. Dernæst vil vores orga-
nist Torben Svendsen spille 
på kirkens nyindkøbte flygel 
og fortælle anekdoter om de 
komponister og værker, som 
indgår i dagens repertoire. 
Programmet holder han ind-
til videre hemmeligt, men 
han har lovet, at der i dagens 
program vil indgå både 
kendte og mindre kendte 
komponister. Det er gratis at 

deltage, og det er ikke nød-
vendigt med tilmelding på 
forhånd. Man dukker bare 
op og deltager i et hyggeligt 
og åbent fællesskab, hvor 
der altid er plads til flere. 
Kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Meddelelser 
I uge 41 og 42 er sognepræsten ikke til stede i sognet. Skulle 
behovet for en præst opstå, kan Søren I.N. Sørensen tlf. 43 
71 88 18 og Steffen Ringgaard Andresen tlf. 43 71 28 19 
kontaktes  i uge 41. I uge 42 kan sidstnævnte kontaktes. For 
attester og lignende kan præstesekretær Sus la Cour kontak-
tes på e-mail: sull@km.dk  

Torsdag den 30. august blev 
der som traditionen byder 
afholdt rejsegilde på udvi-
delsen af præsteboligen. 
Til stede var selvfølgelig 
alle håndværkerne sammen 
med byggeledelse og arki-
tekt Jesper Holm.  
”Bygherren” var repræsente-
ret ved sognepræst Merry 
Lisbeth Rasmussen samt 
medlemmer af menighedsrå-
det. Formand Henny Søren-

sen takkede alle for indsat-
sen i forbindelse med bygge-
riet, og hun udtrykte glæde 
over det gode håndværk, 
over at byggeriet skred  
planmæssigt frem, og ikke 
mindst over, at der derfor er 
gode udsigter til, at man kan 
tage bygningen i brug til 
december, som det blev for-
udset.  

glau 

Rejsegilde på den nye tilbygning 
Udvidelsen af præsteboligen med kontor og samta-
lerum halvvejs færdig 

Sogneeftermiddag 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

 i/s arkitekt-tegnestuen 
 v/ Jesper Holm            43 99 69 36 
 Landsbygaden 58 
 2630 Taastrup 
 
 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 



Flygelindvielseskoncert no.1 
Lige før sommerferien ind-
købte  kirken et nyt Yamaha 
digital flygel. Dette flygel, 
som har en fremragende lyd, 
skal nu indvies, og det sker 
ved en række indvielseskon-
certer i dette efterår og vin-
ter. Indkøbet af dette flygel 
gør endvidere at vi nu har 
mulighed for at arrangere en 
lidt anden slags koncerter 
end hidtil, og det mærker 

man allerede ved sæsonens 
først koncert. 
Ved koncerten 14. oktober 
har vi fornøjelsen af at præ-
sentere to fremragende mu-
sikere – Det er violinisten 
Emily Fowler og pianisten 
Carol Conrad. De vil spille 
musik for violin og klaver af 
komponister som: Mozart, 
Vivaldi,  Debussy, F. 
Kreisler m.fl. Der vil klinge 
smukke og inderlige toner, 
udfordrende nye klange og 
fejende flotte virtuosting fra 
violinen. Der er som altid 
gratis adgang.  

Frugtkurvene står klar i vå-
benhuset. Vandmeloner, majs 
og auberginer. Æbler, blom-
mer og peberfrugter. Løg og 
kål. En overdådighed af årets 
høst dufter og pirrer næsen. 
Grøntsagernes farver, der slet 
ikke ”passer sammen”, lyser 
op. Børnene står og tripper. 
Mon den sidste minikonfir-
mand kommer, som hun har 
lovet? Jo, nu er hun der! Så er 
rækken klar. Forrest præsten 
og de to børn, der skal døbes. 
Så minikonfirmanderne – de 
mindste først – og til sidst 
FDF’erne, der skiller sig ud 
med de lyseblå skjorter.  
Processionen går ind i kirken 
til Johannes Johansens høst-
salme: ”Nu går vi glad vor 
kirkegang”. 
Kirken er propfuld. Heldigvis 
er der reserveret plads til bør-
nene, så de kan sætte sig på 
første række og være med til 
at lytte, synge og bede. Prøve 
at få hold på de tykke salme-
bøger med de tynde sider.   
Sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen taler om dagens 
tekst. Om den syge mand, der 
lå i søjlegangen ved Betesda 
dam og bare ventede på at 
komme ned i det helbredende 
vand. Han havde ligget der i 
38 år! Han ventede på, at 

nogen skulle komme og hjæl-
pe ham ned i vandet. Enhver 
var sig selv nærmest. Og 
hvad er det, præsten siger? 
Noget med, at vi skal være en 
social kirke. At velfærdssam-
fundet ikke længere kan løse 
alle sine opgaver – at kirken 
har en vigtig rolle at spille. 
Nu skal der være valg til me-
nighedsrådet. Alle kan være 
med til at tage ansvar og væl-
ge.  
Voksenkoret synger en høst-
salme – skønt bare at få lov at 
sidde og lytte.  Der er plads 
til eftertanke. 
Efter gudstjenesten er der 
høstfest i præstegårdshaven. 
Svends Hammels orkester: 
”South Coast Stompers” spil-
ler jazz. Havebordene er dæk-
kede med gule duge i nervøst 
velour og med georginer i 
alle farver. Pølser på grillen, 
frikadeller og kartoffelsalat. 
Og ved bålet sidder FDF’erne 
og laver pandekager.  
En stor dag i kirken er ved at 
være slut. Efter Voksenkorets 
høstsange, auktion over 
grøntsagerne og endnu en 
runde med jazz går gæsterne 
hjem. En stor dag er ved at 
være slut. Nu glæder vi os til 
næste års høst. 
 

Koncert i Sengeløse kirke søn-
dag den 14. oktober kl. 15  

Violinisten Emily Fowler  

Pianisten Carol Conrad. 

Frugtkurvene står klar  
– det er høst 
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen 

 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 
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