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Danny og Mick Bengtsson
Står det til Danny (31) og
Mick (38), skal der serveres
god mad og holdes fest på
Sengeløse kro.
De har tidligere haft bodega
på Amager, som de solgte
med succes efter fire år.
I begyndelsen af maj kørte
de igennem Sengeløse og så,
at kroen var til forpagtning,
og 1. juni overtog de forpagtningen.
Sengeløse er ikke ukendt
land for dem begge, da de
bor i Taastrup, og Mick’s
oldemor og oldefar havde

købmandsforretning i Sengeløse, som senere blev
overtaget af hans morfar og
hans bror.
Hans mormor var ivrig gymnastikinstruktør i SGIF i
60erne. Hans mor er derfor
født og opvokset i byen, så
rødderne fejler i hvert fald
ikke noget.
De to forpagtere ønsker at
drive koen som en blanding
af at have åbent 2 –3 dage
om ugen med dagens ret og
forskellige
arrangementer
som loppemarked og musik-

underholdning . De to første
er allerede på plads med
Sussi og Leo og Lune Carlsen, som kommer til efteråret.
Danny og Mick er ikke uddannede kokke, men har
erfaring med at lave mad til
store selskaber, og er det
nødvendigt, har de et stort
netværk at trække på.
De forventer at starte op i
juli måned. Følg dem på
facebook og se hvornår.
Vi ønsker dem held og lykke.

Aflysning af
Sankt Hans

Aflysning af SGIF´s
loppemarked
Landreformerne
Og meget mere
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Deadline

børnehøjde

kirken

28. juli 2020

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Mille Miertz,

2077 22 48

Fodbold:

Margit Pedersen,

2296 8999

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Sengeløse Badminton og
Tennis Klub
Formand: Ole holm tlf. 40 19 52 87
E-mail: sbtk@mail.dk

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

Aflysning
Sengeløse Kommunalforening meddeler med
beklagelse, at vi under de nuværende omstændigheder med forsamlingsforbud ikke kan påtage os at afholde Sct. Hansbål.
På bestyrelsens vegne
Per Hammel Formand

Aflysning
S.G.I.F. aflyser
deres Loppemarked
den 29. –30. august
i år.
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Foto: Stig Günther, Sparrebro. Tekst: Gert Lauridsen

Stig Günthers store interesse er naturfotografering. Han bor
ud til åbne marker, en lille skov, en sø og Hove Å, så han har
lige uden for sin døre en rigdom af muligheder for at dyrke
sin hobby. Som svar på vores opfordring til at sende os fuglebilleder har han sendt os et stort udvalg, fra de mest almindelige af vore fugle til de mere sjældne som fx her: isfuglen.
Fakta
Vingefang: 24-26 cm
Længde: 16 cm
Vægt: 40-45 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 19-21 dage
Ungetid: 23-27 dage
Orden: Skrigefugle

Om månedens billede fortæller Stig Günther:
- I de tolv år, som jeg har boet
her, har jeg kun set isfuglen i
alt fem gange. I begyndelsen
lykkedes det mig ikke at fange den med kameraet, for
hver gang den fik blot det
mindste tegn på min tilstedeværelse, så fløj den. Jeg vidste, hvor de ville komme, for
de satte sig altid på en gren
lige over vandoverfladen og
ventede på byttet nede i vandet.. Derfor gemte jeg mig
tidligt om morgenen i flere
timer uden at røre på mig, for
nu ville jeg have et billede .Den første morgen dukke
den ikke op, men den anden
morgen kom den og satte sig
på grenen. Endelig kunne jeg
tage billedet. Det var endnu i
morgendæmringen og i behørig afstand med zoomlinse, så

desværre er billedet blevet
lidt mørkt.
Isfuglens jagtteknik:
Vandet skal være klart og må
ikke være over 30 cm dybt,
for at isfuglen kan stille
skarpt på sit bytte. Den fokuserer med begge øjne til et
samlet billede, men med et
lille ryk med hovedet skifter
den til et enkelt øje for at afstandsbedømme.
Den sidder som regel musestille på en gren over vandet.
Ser den en krusning i vandoverflade, dykker den lynhurtigt og fanger byttet tæt på
vandoverfladen. Dens føde
består af småfisk, hundestejler og skaller, nu og da også
små krebsdyr, fiskeyngel og
haletudser. En gang i mellem
snupper den også insekter i
luften, fx guldsmede o.lign.

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

Efter klækningen får isfuglen
travlt med at skaffe mad nok.
Ofte overlapper andet hold
unger, som bliver udklækket i
et andet redehul samtidig. Så
tager hannen sig af første
kuld, medens hunnen tager
sig af det nye kuld. Der skal
skaffes op til 60 fisk og insekter om dagen af hver af forældrefuglene i den periode.
Farver, form og bosted.
Isfuglen er en af vore mest
farvestrålende fugle. Farverne
er skrigende turkis og orange,
som skifter nuancer alt efter
lysets brydning i fjerdragten.
Dens næb er forholdsvis stort
og kraftigt. Kroppen er meget
kompakt og næsten uden hals
og hale. De danske isfugle er
standfugle, og de spreder sig
ikke langt fra fødestedet. Det
ved vi fra ringmærkning, hvor

Isfuglen har sit navn fra tysk,
og navnet betyder jernfugl.
Det henviser til det metalliske
skær i fjerdragten. Der er ca.
300 ynglende par fordelt over
hele landet, flest i midt/øst
Jylland og forholdsvis sjælden
på Sjælland. Fuglen er meget
sky og flygter ved den mindste
lyd. Den stiller store krav til
sit habitat, idet den foretrækker klare og rene søer og
vandløb, og at der er jord–
eller lerskrænter, hvor den kan
grave et dybt redehul.
den største afstand af fundne
fugle er 140 km. Isfuglen
yngler op til det mellemste
Sverige, og vi får besøg af
fugle fra de svenske yngleområder.
Isfuglens rede placeres i 4080 cm dybe redehuller, som
graves lidt opad, så reden
ligger højest. Selve reden er
uforet og er efter udklækningen fyldt med måltidsrester
mv. Isfuglene holder derfor
hovedrengøring af redehullet
før det evt. bliver genbrugt.

Mindeord over
Frederik Albert Hansen
*160549 - + 07062020
Af John Andersen

Frederik er død – beskeden
var kort og chokerende klar,
tidlig mandag morgen.
Jeg gik vel i chok. Det var
fuldstændig urealistisk at
tænke det som en mulighed.
Han og jeg var jo lige gamle/
unge og alt det, som vi har
delt gennem tiden, gjorde det
uforståeligt, at vi ikke skulle
mødes igen.
Frederik Albert Hansen levede hele sit liv i Sengeløse,
bortset fra hans tid i Livgarden. Det er også i Sengeløse,
at jeg møder Frederik første
gang.
Da Sengeløse Fritids- og
Ungdomsklub åbnede i de
nye lokaler på Kirkestien i
1976, var jeg så heldig, at
min lille elskede havde fået
job i klubben, og derigennem
lærte jeg også Frederik at
kende.
Jeg indrømmer gerne, at jeg
var noget benovet over de
mange ting, Frederik havde
nået på de forudgående år og
var i gang med.
Bedless Beatclub som startede i Olsens garage på Birkevej. Senere flyttede den til
Ledøje Forsamlingshus, da
garagen ikke længere kunne
rumme de unge musikinteresserede mennesker fra byen og
omegn. Et musiksted, der

nåede at sætte sine spor i
konkurrence med den store
musikklub på Ballerup Gymnasium.
Starten af en uofficiel ungdomsklub i lokalerne under
fritidshuset ved Hallen. Det
afstedkom, at Høje Taastrup
Kommune så sig nødsaget til
at oprette en ”rigtig” klub i
1976, som Frederik blev leder af.
Herfra gik det slag i slag,
indtil Frederik stoppede i
slutningen af 90’erne.
I alle de år, har jeg som
”vedhæng” deltager i et utal
af arrangementer og fester i
klubben og privat.
Privat havde Frederik og
hans medbeboere af Landsbygaden 42, en stor omgangskreds af tidligere spejderkammerater, gymnasievenner og naturligvis de
mange ansatte fra klubben.
Der skulle ikke mange undskyldninger til for at skabe en
fest.
Et af de steder, hvor jeg befandt mig bedst i Frederiks
selskab, var, mens vi renoverede den gamle Ford A i garagen. Ford A’en 1930 var et
arvestykke efter farfar, den
store købmand i Sengeløse.
En klausul på, at Ford'en altid
skulle forblive i familiens eje,
gjorde, at Frederik ville hovedrenovere den og få den
synet og godkendt på 50 års
dagen for den første synsdato. 1. april 1980 kørte Frederik til synshallerne i Rødovre.
Den var endnu ikke malet og
lignede lidt en farvelade, men
et par timer senere kom Frederik stolt hjem med det eftertragtede papir på synsgodkendelsen.

Herefter blev det til mange
fællesture i den flotte Ford A.
Den kører stadig.
Samarbejdet fortsatte i bestyrelsen i Sengeløse Kommunalforening, som ændrede
foreningen til et talerør for
byen. I hælene på det kom
også stiftelsen af Sengeløse
Byfest. Man skulle jo ikke
mangle en fest.
En af de store ting, der kom
ud af bestyrelsesarbejdet i de
år, er stiftelse af Sengeløse
Radio. Starten på Sengeløse
Radio blev til en munter aften
i bestyrelsen. Jeg havde forladt bestyrelsen på det tidspunkt, men blev dog involveret ret tidligt i forløbet og
kørte i mange år parløb med
Frederik om radioens drift.

Det fortsatte, til Frederik
forlod Sengeløse Fritids- og
Ungdomsklub, hvorefter jeg
fortsatte radioen.
I alle de efterfølgende år
mødtes vi ved forskellige
arrangementer og begivenheder i byen. Jeg lod mig stadig
benove over Frederiks arbejde og indsats i det politiske
arbejde, men andre er bedre
til at beskrive det.
Det, der står tilbage nu, er at
bearbejde tabet og sorgen
over Frederiks død. Jeg sender mine bedste tanker til
familien og de efterladte: Må
jeres tab med tiden blive til
gode minder og kærlighed.
Æret være Frederik Hansens
minde – du vil blive savnet..
John Andersen

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

TELEFAX 43 71 30 66

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

Ring 5. syd, nu igen?
Byrådet behandlede den 19. maj endnu en gang en bevilling til forundersøgelse af Ring 5
syd. Hvorfor nu igen?
Sagen havde jo været behandlet før i september 2017, og
skulle nu genbehandles med
en ændret dagsorden.
Sidste gang var det for at
fremme anlæg af Ring 5 syd,
altså at etablere den motorvej
fra Frederikssundsvej til Køge, som borgmesteren brænder så meget for, men nu er
det tilsyneladende også for at
finde mulige alternative linjeføringer!
Som led i forundersøgelsen
skal der nu også gennemføres
vurdering af flere forskellige
alternativer til en sydlig Ring
5, som skal bidrage til at kortlægge mulighederne for at
løse trængselsproblematikken
omkring hovedstadsområdet,
uden at etablere en motorvej
fra Køge til Frederikssundsvej!
Det ville jo være fint, hvis
resultatet bliver, at Ring 5.
syd aldrig kommer, men hvorfor pokker skal Høje-Taastrup
kommune bruge penge på
vurderingen af alternative
linjeføringer, som kan ha’ en
mulig konsekvens, der kan gå
ud over andre kommuner og
deres borgere.
Det er vel ikke vores borgere,
som skal betale for at løse
trængselsproblematikken omkring hovedstadsområdet. Det
er da udelukkende et regionalt
eller statsligt anliggende.
Selv om denne sag jo egentlig
blot er en opfølgning på en
tidligere sag, skal den lige
have et par ord med på vejen.
Udgangspunktet for sagen er
jo af ældre dato, nemlig femfinger-udviklingsplanen
fra
1950’erne.
I sin oprindelige planlægning,
var Ring 5 en del af det, der
blev kendt som Scan-link –
forbindelsen.
Det var en oplagt mulighed
for at lede Sverige-Tysklands
trafikken uden om hovedstadsområdet.
Det drejede sig både om vejog jernbane trafik. Det forudsatte, at der skulle være en
fast forbindelse over Øresund
i den nordlige del af Sjælland.
Men den plan er siden blevet

erstattet med den Scan-link
forbindelse, som man kender i
dag, hvor trafikken ledes gennem Skåne til Malmø, og dér
krydser Øresund og bliver ført
syd om København og videre
mod syd.
Netop derfor har anlæg af
Ring 5 mistet sin betydning. I
hver tilfælde når man vil aflyse den nordlige del ved at frigive arealreservationerne i
Nordsjælland.
Det er ikke sket endnu, men
det er øjensynligt den vej,
vinden blæser, det er i hvert
tilfælde det, vi hører fra tinge.
At anlægge den sydlige del
af ring 5 vil ikke give trafikal betydning, som kan opveje de gener, vejanlægget
vil generere.
Mangt et Natura 2000 område
vil blive ødelagt i den nuværende arealreserverede transportkorridor.
Det behøver man ikke en
VVM-undersøgelse til at fastslå. Det er afdækket flere gange, så hvorfor igen?
Så alene derfor bør man ikke
anlægge Ring 5. syd.
Nå, men det var jo ikke anlæg
af Ring 5 syd, men det indledende forarbejde, der skulle
træffes beslutning om.
Eller hvad er det rent faktisk,
sagen handler om?
Drejer det sig i virkeligheden
om fem kommuner, som har
hver deres egoistiske dagsorden, som kan ramme andre
kommuner, som slet ikke har
interesse eller andel i denne
beslutning?
Nu skal man selvfølgelig vare
sig for at udtale sig om, hvad
andre har på dagsordenen,
men ud fra udmeldinger i
pressen kan man jo godt uddrage, hvad man fornemmer,
kunne være kommunernes
individuelle dagsorden.
Ballerup ønsker at få lavet
Frederikssundsmotorvejen
færdig, og som egentlig også
ønsker at få etableret den
Nordlige del af Ring 5 for at
aflaste Ring 4, og derved undgå at Ring 4 bliver opgraderet

til motorvej, gennem egen
kommune på strækningen
mellem Chokoladekrydset og
Hillerødmotorvejen.
Vallensbæk, som kun putter
en lille skærv i kassen, vel
med håb om, at Ring 5. syd
vil aflaste deres motorveje og
derved reducere støjen i egen
kommune.
Køge har nok størst interesse i
at rykke motorvejen ud af
egen kommune, ved at rykke
den længere mod vest, med en
ny linjeføring.
Ishøj, som umiddelbart er på
linje med Vallensbæk, men
som nok også kunne have en
interesse i at få ring 5 etableret i den yderste vestlige del af
kommunen, for at få muligheden for at aflyse den arealreservation, der er gældende for
den del af kommunen, der
ligger langs Sydvej og Ishøj
Stationsvej.
Så vil der muligt kunne bebygges mellem Torslunde
landsby og Sydvej, med blandet erhverv og beboelse.
Høje-Taastrup, især borgmesteren, som ønsker Ring 5 syd
for at stimulere erhvervsudviklingen i kommune.
Høje-Taastrup argumenterer
også for, at Ring 5 syd skal
aflaste regionen for trafik fra
Frederikssundsområdet?
Udviklingen er gået noget nær
i stå i Frederikssundsområdet!
Jovist, de har fået en ny bro på
de kanter, men den køre der
ikke meget trafik over.
Der eksisterer ikke valide trafikanalyser, der underbygger,
at der skulle komme voldsom
trafik fra den kant.
Venligst, ikke flere motorveje igennem vores kommune.
Vi har lov til at blive klogere.
Lad os lytte til borgerne!
Borgerne har talt på flere borgermøder.
Man ønsker ikke mere trafikstøj og større miljøbelastning i
vores kommune.
Hvis man anlægger Ring 5
syd, så vil der selvfølgelig
komme noget trafik på den,
men så er det vejen, der ska-

ber trafikken og ikke trafikudviklingen, der skaber behovet
for at anlægge en motorvej.
Jeg har aldrig været stemt for
Ring 5 i sin helhed og slet
ikke for anlægning af blot den
sydlige del.
Det er min klare overbevisning, at Ring 5 syd er der ikke
behov for!
Jeg ser derfor ej heller nogen grund til at stemme for
en forundersøgelse af samme grund og slet ikke, når
det kan ha’ en mulig konsekvens, der kan gå ud over
andre kommuner og deres
borgere.
Selvfølgelig skal en beslutning træffes på et oplyst
grundlag, men vi kan bedre
bruge de skattekroner til noget
andet.
Belastningen af Syd-motorvejen/Ring 4 er kun i myldretiderne, og det kan jo afhjælpes med bedre trafikplanlægning, ændrede transportmønstre (mødetider og kollektiv transport – letbaneindfasning, etc.), og hjemmearbejdspladser, som netop har været
afprøvet i stor skala under
Corona krisen.
Jeg skal skåne jer for yderligere detaljer, men blot plædere for, at flaskehalsproblemer
på motorveje ikke løses med
flere motorveje, men med
andre løsninger.
Sagen blev stemt hjem, men
uden vores medvirken.
Regionen og kommunernes
betalingsnøgle fordeler sig
således:
Køge Kommune 1,2 mio. kr.,
Høje Taastrup Kom. 1,2 mio.,
Ballerup Kom. 1 mio. kr.,
Ishøj Kommune 0,3 mio. kr.
og Vallensbæk 0,1 mio. kr.
Region Hovedstaden 1 mio.
kr.
Venlig hilsen
Hugo Hammel,
Byrådsmedlem (A)

Tennissæsonen
er startet men du kan nå
det endnu.
Har du lyst til at spille tennis, så
kan du tilmelde dig på vor hjemmeside
www.sengelosebtk.dk
Her kan du også betale kontingent med
Dankort.
Kontingentet for sæsonen
1. maj til 11. oktober 2020 er uændret:
Voksne
Ungdom under 18 år

Kr. 300.00
Kr. 100.00

Sengeløse Badminton og Tennis Klub.
S.B.T.K.

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

Sundhedsstyrelsen har udsendt statusrapport efter 15. epidemiuge.

Den konkluderer, at epidemien er under kontrol, og Danmark går ind i
tredje fase af en kontrolleret og gradvis åbning af landet. Vi har været
gode til at ændre den måde, vi er sammen på, takket være en fælles
indsats af hele befolkningen, fordi det var nødvendigt.
Vi kan nu gå på restaurant, blive klippet og mødes med venner mv.
Og derfor er det nu også ekstra vigtigt, at vi holder fast i de nye vaner, så vi undgår at sprede smitten igen:

Farmor fortæller
slutningen om ”Mishu”.

Mishu blev en meget gammel kat.
Hun fik mange hold killinger, og dem forærede vi væk
til mennesker, jeg vidste, var rigtig gode mod dyr.
Men én killing beholdt vi - det var Sorte. Af en eller
anden grund var Mishu og Sorte særlig knyttet til hinanden. De nød hinandens selskab - ja, de kunne ikke
undvære hinanden - og så måtte jeg jo lade hende neutralisere, og så var det selvfølgelig slut med killinger!
Sorte var næsten dobbelt så stor som sin mor!
Da min ældste dreng flyttede i studiebolig i Albertslund, ja, da MÅTTE han have Mishu med, for den
kunne han ikke undvære, og han havde den altid med ,
når han kom hjem på besøg, så vi mistede ikke kontakten - og mor og søn legede vildt rundt i hele huset -

Af lis Aagaard

så stor var gensynsglæden!
Som jeg fortalte jer, blev Mishu meget gammel - ja,
hun blev faktisk 18 år, og det er en ret høj alder for en
kat! Og I KAN tro, der blev grædt mange tårer, da
hun døde mæt af dage!
Ja, der fik I Mishu’s historie. Jeg tror, at hun var den
mest elskede kat i hele verden!

Godnat, du, og sov godt!

Der sidder to ældre herrer på en
bænk og småsnakker hyggeligt.
Så siger den ene
eftertænksomt til
den anden: ”Jeg læste i avisen, at en dame havde skudt sig i pinsen - men nu er jeg i tvivl om
noget - hvor sidder egentlig pinsen på et damemenneske?
oooO oo

Hvorfor taler oceanerne ikke med hinanden?
Fordi de ikke er på bølgelængde!!

Palle Pedersen har været lystfisker, så længe han kan
huske. Han er også lidt af en opfinder, så når disse to ting
forenes, sker der noget, som andre med samme interesse
kan få stor glæde af.
Tekst og foto: Gert Lauridsen.

Uden for huset i Landsbygaden har Palle sin bil stående,
men han nøjes ikke med det.
Nej, for han har også sin båd
på en trailer parkeret der.
Den står parat til med øjebliks varsel at tage af sted på
havfiskeri sammen med hustruen Lisbeth fra en forud
udvalgt havn et sted langs
landets lange kystlinje. Han
vil ikke nøjes med at have
båden liggende fast for anker
i en havn, men foretrækker
friheden til at vælge udgangspunktet for sejladsen ud fra
de aktuelle fiskemuligheder
den pågældende tid på året.
- Vil du ud at opleve naturen,
så bliv lystfisker. Vi bevæger
os ofte hen, hvor der ikke er
andre mennesker, men fuldstændig fred og ro. På land
tager vi fx ud i skumringen
for at fiske efter ål. Vi har to
feltstole med og en termoflaske og bliver der mellem
sivene lige til solopgang. Det
er en oplevelse.
Interessen kom fra faderen.
- Jeg har fisket siden 5-års
alderen, fortæller Palle, hvor
min far tog mig med ud at
fiske fra jolle. Det må så være gået mig i blodet, for interessen har holdt sig til i dag.
- Der er to slags lystfiskere,

fortæller Palle videre. Der er
den passive, som bare smider
en line med krog og flod i
vandet, hvad enten det er fra
kysten eller fra båd, og derefter nyder at sidde og vente.
Måske sidder han og læser,
kigger på skyerne, tegner lidt
og hvad ved jeg.
Så er der den aktive type,
som jeg nok mest selv tilhører. Vi går op i at have det
bedst mulige grej, de rigtige
pirke og blink og det rigtige
forfang til formålet. Vi kan
også lide at kaste linen det
bedste sted i vandet og trække ind igen, i et forsøg på at
lokke fisken til at bide på
krogen. Forfanget skal også
være optimalt, i de rigtige
farver og bevægelser gennem
vandet, så torsken eller fladfisken, eller hvad det nu er,
man er ude efter, får lyst til at
bide på maddingen.
Effektive pirke og forfang,
af egen produktion.
Palle er udlært maskinarbejder, så han kan betjene en
metaldrejebænk. Derfor faldt
det ham naturligt at lave pirke til eget brug. Det viste sig
så, at de fangede mange torsk
på dem, derfor kom ideen
med at starte en produktion af
pirke og sælge dem fra en

hjemmeside.
- Vores mål var at holde
holde priserne nede, til dels i
protest mod de alt for ublu
priser i sportsforretningerne.
Det er tolv år siden, og nu er
vi kendt i hele landet. Fx er
pirkene populære til vragfiskeri fra kutter i Norskerenden, hvor man skal ned på
store dybder.
- Jeg har hele tiden udviklet
på mine pirke. Bl.a. sidder
der nu en springring mellem
krog og pirk. Hvis krogen
sidder fast, så springer ringen
først, således at man ikke
mister sin pirk. Derved spares penge til en ny, og pirken
kommer ikke til at ligge på
havbunden.
Blev det så dit levebrød?
- Nej, det har hele tiden kun
været en hobby-virksomhed.
Jeg har jo hele tiden haft mit
gode arbejde ved siden af.
Palle fortæller videre, at
webshoppen først efter han
blev pensionist er blevet en

fuldtidsbeskæftigelse for både ham og Lisbeth. De går
begge op i at udvikle nye
produkter i fællesskab.
DM i fladfisk fra småbåde.
Udviklingen af forfang til
trækfiskning af fladfisk er et
resultat af Palles deltagelse i
denne konkurrence i Onsevig
Havn på Lolland.
- Jeg havde ovenud succes
med mit første forfang, som
jeg brugte i konkurrencen.
Jeg har derfor fortsat med at
udvikle dem. De indgår nu i
min faste produktion og er
blevet vældig populære hos
de andre lystfiskere.
Palle er for øvrigt en ivrig
fortæller og er hurtigt i gang
med at instruere i lystfiskeriets mange forskellige fif. Har
du lyst at møde ham, så har
han sagt ja til et foredrag i
Mandagsaftener til november.
Se ind på hjemmesiden
https://pallex.dk/

Science i dagplejen og i
børnehøjde
Science til små børn er blevet meget moderne de sidste
år.
Der er tilhængere, og der er
modstandere.
For kan man overhovedet
lære små børn under 3 år
noget om science?
Og endnu mere vigtigt: Har
de glæde af det?
Jeg er dagplejer her i Sengeløse og har været det i snart
14 år.
Da der skulle vælges læreplans tema sidste år, satte jeg
mig for at finde ud af, om
det var noget, de kunne have
gavn af.
Dagplejen skal være en oase
af tryghed. Et sted som er
næsten lige så godt som
hjemme. Dagplejens beliggenhed, i eget hjem, er velegnet til at give børn den
omsorg, de har brug for.
Men børnene har også brug
for at blive stimuleret intellektuelt.
Alle børn, som bliver passet
ude, bliver krammet, skiftet
og vasket.
De får ro, tryghed og ekstra
opmærksomhed, når de har
brug for det.
Men det er ikke nok, hvis vi
for alvor skal hjælpe børnene
med at kunne klare sig i børnehaven, skolen og videre
frem i livet.
Så skal vi voksne om børnene også tænke i læring.
De børn, som klare sig bedst,
er børn, som er blevet intellektuelt stimuleret, og som
samtidigt har gode relationer
til andre.
Da jeg gik i skole HADEDE
jeg fysik/kemi. Det var SÅ
kedeligt, når vi time efter
time terpede det periodiske
system.
Med tiden lærte jeg heldigvis, at fysik/kemi indeholdt
så meget mere.

Jeg håbede, at jeg med dette
projekt kunne så bare et ganske lille frø af interesse i
dem.
Det har selvfølgelig hele
vejen været vigtigt, at alt
foregik i børnehøjde, og at
der ikke var noget, som var
farligt.
Børnene blev introduceret til
enkle begreber. På sigt skulle
de gerne blive nysgerrige og
begynde at stille spørgsmål.
Mange af forsøgene overraskede både børn og voksne,
og vi fik mange gode oplevelser sammen.
Vi har lavet Cola springvand, Skittles mønstre, magisk mælk, lavet bord
“bomber”, vulkaner og meget meget mere.
Børnene har på intet tidspunkt været uinteresseret. De
har deltaget med stor begejstring.
Måske også fordi min begejstring for emnet var der. Jeg
viste med min mimik og
stemmeføring, at jeg var
glad, og det smitter.
På et tidspunkt var jeg i
tvivl, om de egentlig lærte
noget, eller om de “bare”
syntes, det var sjovt, at vi
lavede det sammen.
Men da børnene en dag sad i
sandkassen, og to piger sammen og uden min deltagelse
gik i gang med at bygge en
vulkan i midten og spurgte
efter bagepulver, så den kunne sprøjte, da vidste jeg, at
der var sået et frø.
Jeg havde lært dem om verden, og de viste mig deres.
Børnene viste her interesse
for emnet, men samtidig
viste de samarbejde, respekt
og venskab.
I dagplejen er vi en lille
gruppe. Her i Sengeløse var
vi 3 børn og mig til at lave
disse forsøg.

Forny havemiljøet

Men man skal kunne skabe
et fællesskab i små grupper
og et i større.
Derfor blev science modellen også inkorporeret i legestuen.
Vi har legestue i Hedehusene. Her mødes vi hver onsdag. Vi er fire dagplejere og
max 16 børn.
Hver anden onsdag lavede vi
forsøg i legestuen. Så havde
vi i Sengeløse prøvet det
hjemmefra.
Noget var boblende, spruttende, pænt, grimt, noget
sagde Bang og andet var
kedeligt….
Alt lykkes jo ikke i science.
Det er der også en stor læring i.
Vi har f.eks haft en konkurrence om, hvem som havde
den rigtig formel af eddike,
bagepulver, vand, flaske og
en ballon.
4 hold og fire forskellige
formler. Og kun en ballon
blev pustet op.
Lærte de så at tabe…? Nej,
de lærte at der er nogle opskrifter som virker, og nogle
som ikke virker. De lærte at
samarbejde og at vente
spændt på et resultat. De

lærte at glæde sig på andres
vegne og at vise respekt for
andre.
Hvad så nu:
Nu er det blevet en del af
hverdagen. Det er ikke længere et læreplans tema, men
noget som kan blive taget
frem, når lysten er der.
Der vil stadig være fokus, i
min lille dagpleje, på at lære
kommende dagplejebørn om
science. Det kan jo vinkles
til at ramme børnenes interesser. Det kan laves med
interesse i naturen, i vandet, i
luften, i kemien osv osv.
I skrivende stund er jeg ved
at lave en mappe, som alle
dagplejerne i HTK kan få
med forskellige forsøg, som
kan laves hjemme.
Hvis I har lyst til at læse
mere om dagplejen, så kig
ind på vores Facebook side:
Dagplejen i Høje Taastrup
kommune
Mona Pind Hansen
Stendiget 9
Sengeløse

med belægningssten og fliser fra

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

Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse

Art Brolægning

Frandsens Cementstøberi ApS
hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

v. Erik Wildenradt,
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Set gennem historiens briller:

Af Niels E. Larsen, historiker
Den hvilende Vang
Den vang, der ikke i det år
blev brugt til agerdyrkning,
blev udlagt med græs og
anvendt til græsning for
landsbyens kvæg. Ofte ser
man, at en lille del af den
ellers hvilende vang blev
brugt til dyrkning af lidt
havre eller rug. Det udlagte
græsningsareal blev indhegnet i forskellige afdelinger,
som man på skift kunne
lade vokse op til en højde, så
man kunne høste hø til vinterfodringen. Blev dette arbejde tilrettelagt rigtigt, kunne de høste hø på hele vangen to gange på et år, og
alligevel have sommergræsningen på den hvilende
vang.
Dyrkningssystemet
var
ineffektivt.
Disse skiftende vangebrug
krævede et tæt samarbejde i
fællesdriften og medførte
urimeligt meget ekstra arbej-

ret med målestokke. Mellem
striberne var det ofte nødvendigt at grave små render
for at dræne arealet. Den
hårdt prøvede oldermand
skulle bilægge alle de uenigheder, der opstod hvert år.
Hegn
Et andet stort arbejde var
indhegningen omkring græsningsarealerne på den hvilende vang. Dengang havde
man hverken pigtråd eller
elhegn til at holde kvæget
inde. I stedet byggede de
gærder med store grene som
hegnspæle, og ind mellem
dem flettedes først store grene, og rundt om disse flettede de så små grene. Det var
et stort problem at skaffe
grene og små stammer til
dette arbejde. I Danmark
havde befolkningen i tiden
op mod år 1800 næsten fældet al skov i hele landet, som
var tilgængelig for bønderne
hugst. Den nye skovlov, som

de. Opmålingerne til de enkelte gårdes striber på de
enkelte agre skulle foretages
hvert år, og de medførte altid
stridigheder. Målene til den
endelige afmærkning blev
foretaget med reb, hvorpå
der sad en række knuder,
som var sat i de rette afstande, så de svarede til bredderne af de enkelte gårdes striber. Det hele blev kontrolle-

skulle danne juridisk grundlag for at genrejse skovene i
vores lille land, kom først i
1805. Derfor blev store dele
af de grene og små stammer,
der blev brugt, gemt og genanvendt året efter, før fæstebønderne delte de resterende
grene til fyring på gårdene.
Dette omfattende arbejde
blev kaldt gærdsel. Når høsten var i hus og de kunne

lade kvæget gå mere frit, hed
det, at nu opgav de ævred.
Vores tiptipoldeforældre
som børnearbejdere.
Når kvæget var sat på græs,
skulle det hele tiden holdes

under skarpt opsyn af hyrder. En voksen havde jobbet
som hyrde, og det var landsbyens drenge i 5-13 årsalderen, der skulle udføre dette
vanskelige arbejde at holde
dyrene på græsningsarealerne, så de ikke begyndte at
græsse på de værdifulde
kornmarker. Meget af tiden
gik med at tøjre dyrene på
marken. De skulle også sørge for vanding, og bringe
dem hjem til malkning. Om
natten var kvæget på gårdene eller på fællesarealet forten midt i landsbyen. Ved
solopgang drev drengene
kvæget på græs, og ved solnedgang kom de hjem igen.
Det var et hårdt arbejde for
de små drenge, især når det
regnede. Men de blev alle
gode til at råbe, fløjte, kalde
samt at kaste småsten og
jordklumper efter de dyr, der
forsøgte at stikke af. Pigerne
havde det mindst lige så
slemt med fast arbejde i 1214 timer hver dag. Deres dag
gik med at hente vand, brænde og kvas til husets ildste-

der, De skulle også feje,
vaske, skrubbe og skure alt
og overalt. De stakkels piger
skulle ligeledes luge i haven,
hente, skrælle og pille frugt
og grøntsager til køkkenet
og passe fjerkræet. Det var
sjældent, at det hellige bud:"
Kom hviledagen i hu, at du
holder den hellig", også omfattede børnene.

Vangedriftens
umulige
koordination.
Et andet og nærmest uløseligt problem var at koordinere sin vangedrift med nabolandsbyernes skiftemønstre.
De vange, der i et givent år
blev brugt til kornavl, skulle
helst grænse op til de vange i nabolandsbyerne, der
også var i drift med korn.
Hvis en vang med korn
grænsede op til en vang med
græsning, opstod der store
problemer. Kvæget søgte
med garanti mod de lokkende og lækre kornmarker på
nabolandsbyens vang. Ofte
blev disse problemer noget
afhjulpet af grænsedragningerne mellem landsbyernes
jorde. Skellene gik tit i vandløb eller gennem moser.
Andre steder mødtes jordene
ved en skov eller et overdrev. Men mange steder
stødte vangene direkte op til
hinanden. Det krævede meget af opsynet med kvæget.
Gærderne måtte være stærkere, men det var ikke altid
nok. Så måtte drengene tøjre
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alle dyrene, og det var et
stort og anstrengende arbejde
for de små hyrder. Problemerne med disse koordinationer blev aldrig løst på en
tilfredsstillende måde. Hvor
omfattende problemerne var,
kan man se ved at betragte
kortene fra den tid. Sengeløse Sogns tre landsbyer og
Catrinebjerg Gods havde
naturligvis jorde, der stødte
op til hinanden. Men sognets
landbrugsarealer stødte op til
jordene i følgende 12 landsbyer; Nybølle, Ledøje, Herstedvester, Klovtofte, Høje
Taastrup, Kraghave, Baldersbrønde, Kallerup, Soderup,
Hvedstrup og Herringløse.
Problemerne blev endnu større, end man ved læsning af
listen kan forstå, fordi nogle
af nabolandsbyerne brugte
trevangsdrift. Sengeløse og
Catrinebjerg grænsede begge
op mod syv andre landsbyer.
Vadsby og Vridsløsemagle
havde begge jorder op til fem
andre landsbyer.
Driftfællesskabet i Vangedriften.

Her i Sengeløse Sogns tre
landsbyer og på Catrinebjerg
Gods brugte man i gamle
dage tovangsdrift. Det vil
sige, at landsbyens dyrkningsbare jorde var opdelt i
to lige gode dele, som skiftevis hver andet år blev dyrket
som agerjord, og hver andet
år henlå som græsningsarealer. Andre landsbyer brugte
også trevangsbrug. De af
landsbyens jorde, som ikke
var en del af agervangene, lå
enten som moselodder, hvor
hver gård havde et lod, eller
arealet lå som fast fælles
græsningsareal, hvor hver
gård og hvert husmandssted
havde græsningsrettigheder i
forhold til, hvor meget jord
de havde.
Disse arealer kender vi som
fælleder eller overdrev. De
enkelte vange var opdelt i
agre, og hver gård havde en
stribe jord på hver ager. De
enkelte gårdes striber jord på
den enkelte ager var ikke
nødvendigvis lige store, da
de forskellige fæstegårde
ikke havde lige store jordtil-

Blikkenslager
Aut. VVS-installatør
Snubbekorsvej 28
2630 Tåstrup
kmducati@gmail.com

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

liggender. Derfor måtte man
variere stribernes bredder
eller længder på hver ager, så
alle fik, hvad de havde krav
på.
Hvorfor blev landboreformerne gennemført?
At den enevældige kongemagt og landets få men meget store jordejere gennemførte de særdeles omfattende
landboreformer, skyldtes et
ønske om at modernisere og
effektivisere det meget tilbagestående landbrug i Danmark. Bønderne betalte store

og tunge skatter, men adelen,
der ejede en stor del af de
private godser, betalte ikke
skat. Nu var det dog også
sådan i gamle dage, at staten
altid kunne bruge mere. Hvis
landbrugsproduktionen kunne øges betragteligt, ville
skattegrundlaget være langt
større. Forstandige folk i
Europa havde iagttaget, at
folks engagement og arbejdsindsats tilsyneladende var
ligefrem proportionel med
udsigten til selv af få en god
del af den skabte værdi.
Rundt om i Europa havde
store jordejere gennemført
forsøg med fæstebønder for
netop at opnå øget produktivitet. I Danmark havde flere
af rigets førende godsejere
også gennemført sådanne
studier og alle havde haft
lovende resultater. Det var
igen den i 1700-tallets slutning
allestedsnærværende
greve Christian Ditlev Reventlow, der havde gennemført landboreformer på sine
to kæmpegodser på Lolland.
Han blev i dette arbejde støttet af sin bror Ludvig Reventlow og den gamle greve
Bernsdorff. Derfor gennem-
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førte man den første fase af
reformarbejdet. Jordene skulle samles på et sted og helst
med gården liggende på dens
tilhørende jorde. Det ville
fjerne en masse spildtid i
form af transport rundt til
små stykker jord spredt over
hele sognet. Det ældgamle
driftsfællesskab skulle ophøre. Så undgik man det tidskrævende arbejde med de
årlige opmålinger af vangene, og de evindelige konflikter, de altid medførte. Fæsteren skulle selv lede og fordele arbejdet på gården, og han
skulle selv ansætte og aflønne de folk, han skulle bruge
for at drive gården og opfylde de forpligtelser i form af
hoveriarbejde,
kørepligt,
vedligeholdelsespligt af veje,
broer eller vadested som
måtte påhvile fæstebonden.
Men disse pligter skulle
gradvist afløses af kontante
betalinger. At fæsterne i det
moderniserede landbrug også
skulle kunne købe gårdene af
de gamle ejere, var der ikke

enighed om i rigets lille men
hovedrige magtelite. I 1788
havde den enevældige kongemagt med Kronprins Frederik i spidsen ophævet det
forhadte og nærmest slavebindende stavnsbånd. Det var
et afgørende skridt fremad i
bestræbelserne for at løfte

det gammeldags landbrug og
engagere folk i deres virke.
Året efter kom Den Franske
Revolution 1789 med de
efterfølgende henrettelser af
den kongelige familie, store
dele af adelen og mange fra
styrets magtelite. Disse voldsomme begivenheder skabte

rædsel i alle kongehuse i
Europa og i landenes magteliter. Denne terror mod de
enevældige herskere gav dog
i Danmark medvind for ideerne om at lade fæstebønderne købe gårdene. Det ville
betyde enorme indkomster til
de sælgende jordejere, og
mangedoble antallet af ejende borgere, så flere fik et
medejerskab til landet og en
større loyalitet overfor landets ledelse. Der manglede
bare en finansieringsmulighed for fæstebønderne. Den
blev ret hurtigt udviklet. Fæsterne skulle præstere en
mindre udbetaling af egen
lomme. Derefter kunne de
optage lån i forskellige kreditkasser, mens resten blev
klaret med et sælgerpantebrev. Så var scenen sat. Nu
kunne godsejerne gå i gang
med en omhyggelig udvælgelse af hvem, der skulle
have det fantastiske tilbud
om at købe en hel bondegård,
og dermed blive løftet fra
undertrykkelse og fattigdom

til en position som en betydende mand i sognet. Landboreformerne blev en succes.
Landbrugsproduktionen steg
voldsomt, og skattene til det
offentlige fulgte med.
Bønderne, staten og godsejerne vandt, husmændene
og tyendet Tabte.
Alt har en bagside. Det havde
Landbrugsreformerne
også. De nye selvejerbønder
og deres familier blev efter et
par slægtled holdne mennesker. Hele projektet fik en
snublestart, fordi Danmark
gik konkurs i 1813, og det
forsinkede også landbrugets
udvikling. Der var mange
tabere. Husmændene måtte
vente endnu et par slægtled,
før deres forhold blev bedre.
Tyendet gik meget strenge
tider i møde. Det tog ca. 100
år, før grundloven af 1915
gav dem stemmeret og politisk indflydelse. Industrialiseringen gav denne kæmpestore befolkningsgruppe nye
og bedre arbejdsmuligheder,
og arbejderbevægelsen sørgede for, at også småkårsfolk
fik en chance for et bedre liv.

Mads Bonderup a/s
i Hedehusene runder 50 år.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Firmaet blev startet i Sengeløse af Poul Bonderup, og
flyttede i 1988 til Hedehusene. Firmaet blev i 2007
overtaget af Mads Bonderup
Flytningen til Hedehusene betød ikke, at man mistede
forbindelsen til Sengeløse. Der ringer man stadig til
Mads Bonderup, hvis man skal bruge et læs jord eller
grus, eller der er en grundejerforening, der skal have
ryddet sne hele vinteren
Firmaet har altid været til stor støtte for Sengeløses
mange foreninger, som de har sponsoreret i alle åerne.
Således har de med deres annoncer i Sengeløse Nyt
været med til at støtte den i alle de 23 år ,”avisen” er
udkommet.
På grund af coronaen er markeringen af jubilæet udsat
til et senere tidspunkt.

Troens værn mod racismens grimme ansigt

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

Anden søndag efter trinitatis
21. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 14, 25-35
Merry Lisbeth Rasmussen
Tredje søndag efter trinitatis
28. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 15, 11-32
Merry Lisbeth Rasmussen
4. søndag efter trinitatis
5. juli kl. 11.30
Matthæusevangeliet 5, 43-48
Præst fra Taastrup Nykirke
5.søndag efter trinitatis
12. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 16, 1326
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
6. søndag efter trinitatis
19. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 19, 1626
Merry Lisbeth Rasmussen
7. søndag efter trinitatis
26. juli kl. 10.00
Matthæusevangeliet 10, 2431
Merry Lisbeth Rasmussen
8. søndag efter trinitatis
2. august kl. 10.00
Bordgudstjeneste i sognegården
Matthæusevangeliet 7, 22-29
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
Kaffe efter gudstjenesten
9. søndag efter trinitatis
9. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 12, 32-48
Merry Lisbeth Rasmussen

Vi bebor et univers, som er
karakteriseret af diversitet.
Sådan skriver den sydafrikanske ærkebiskop og menneskerettighedsforkæmper
Desmond Tutu, som det kan
ses på billedet nedenfor.
Han blev i 1970érne og
80érne kendt for sin ikkevoldelige modstand mod
Apartheid i Sydafrika. Om
nogen kender Desmond
Tutu til racismens grimme
ansigt på sin egen krop.
Han kender til - alene på
grund af sin sorte hudfarve at blive umenneskeliggjort
og reduceret til et ikkemenneske, som man ifølge
det racistiske menneske har
lov at undertrygge og misbruge. Det racistiske menneskesyn er afskyeligt og
skræmmende. Tænk at leve
et liv i konstant frygt for at
blive overfaldet, anholdt og
måske tilmed slået ihjel kun
fordi man er sort?
Vi har alle billederne på
nethinden af den sorte
amerikaner George Floyds
brutale død. Han døde i
politiets varetægt den 25.
maj 2020 i Minneapolis. På
TV kunne man se og høre,
hvordan George Floyd flere

gange gør opmærksom på, at
han ikke kan trække vejret
på grund af betjentens knæ
på hans hals. Men betjenten
var ligeglad, og det var hans
kolleger også, som passivt
stod og så på, alt imens
betjenten med knæet på
George Floyds hals kvalte
livet ud af den sagesløse
borger. Drabet på George
Floyd er ét blandt mange,
tragiske, racistiske drab i
USA, som finder sted på
grund af menneskers had og
uretfærdighed og manglende
evne og overskud til at
kapere og glæde sig over
universets
mangfoldige
forskellighed. Men vi bebor
et univers, som Desmond
Tutu formulerer det, som er
karakteriseret af mangfoldig
forskellighed. Det er sådan,
Gud har skabt verden. Det
kan man læse om på
Bibelens første side. Er det
ikke utroligt, at vi alle er
skabt i Guds billede, og
alligevel er der så stor
diversitet
blandt
hans
skabninger? Sådan spørger
Tutu et andet sted. Desmond
Tutu er en troende kristen,
og hans tro leder ham til at
tage afstand fra et racistisk
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livssyn og menneskesyn.
Som kristne tror vi, at vi alle
er skabt i Guds billede, og
derfor skal ethvert menneske
behandles menneskeværdigt
uanset hudfarve. Gud skabte
ikke kun hvide mennesker,
men både sorte og hvide,
røde og gule, ligesom han
heller ikke kun skabte én
slags blomst, fugl eller dyr.
Skaberværket er en overdådighed af mangfoldig,
kreativ forskellighed i al sin
skønhed. Og fordi skaberværket er så overdådigt
mangfoldigt, er det også
spændende. Tænk hvis der
kun fandtes mennesker som
mig selv? Ja tænk hvis
klodens ca. 7 milliarder
mennesker lignede mig selv?
Det ville da være uendelig
kedeligt, hvis vi kun kunne
møde os selv, når vi rejser ud
i den store verden.
Kreativiteten
i
Guds
skaberværk er overdådig. Og
fordi Gud ikke kun har skabt
mig, men også det andet
menneske, ethvert andet
menneske, er jeg ligeværdig
med det andet menneske, og
det andet menneske er
ligeværdigt med mig. Ikke
over, ikke under, men
ligeværdig. At vi alle er
skabt i Guds billede betyder,
at jeg som kristen må møde
det andet menneske med
respekt. Det betyder også at
jeg skal elske Gud og næsten

som mig selv. Og næsten er
mennesket i al sin diversitet
med de mange hudfarver.
Troen er på den måde, hvis
den tages alvorligt, et værn
imod racisme. For man kan
ikke både være racist og tro
på, at Gud har skabt os i sit
billede, og på, at Gud siger,
at vi skal elske Gud og
næsten som os selv. Det
store i menneskers relationer
er, når vi ser vores ligheder
og
anerkender
vores
forskelligheder,
siger
Desmond Tutu.
Vi burde fejre forskellighederne i stedet for at slå
ihjel
og
undertrygge.
Forskellighederne har ikke
til hensigt at adskille os eller
fremmedgøre os for hinanden. Vi har brug for
hinanden
i
al
vores
forskellighed. Inde bag det
forskellige ydre har vi til
fælles at være mennesker.
Det almenmenneskelige er
universelt. Om du bor i
Sydafrika, USA, Danmark
eller i Borneos jungle ligner
mennesket hinanden i det at
være menneske. Vi føler og
tænker og taler og elsker og
drømmer og håber det bedste
i fremtiden for dem vi elsker
og holder af og for os selv.
God sommer!
Merry Lisbeth Rasmussen

Afslutning af minikonfirmandforløb
Minikonfirmandernes forløb blev
ikke, som vi havde regnet med.
Sådan har det været med mange
ting i denne Corona-tid! Pga.
nedlukning måtte vi desværre
aflyse en del af forårets planlagte
undervisning,
udflugten
til
Roskilde domkirke og afslutningsgudstjenesten palmesøndag.
MEN d. 11. juni samledes alle minikonfirmanderne til en
alternativ afslutning i sognegårdshaven, så vi kunne sige
mange tak for denne gang og ønske hinanden en dejlig
sommerferie. Vi sang nogle gode salmer, som vi har lært til
minikonfirmand, vi bad fadervor med fagter og hyggede os
med at spise kage og spille spil og lege i sognegårdshaven.
Minikonfirmanderne fik desuden deres kreative projekter med
hjem samt et flot diplom 😊
Mange tak for denne gang, kære minikonfirmander. Det har
været dejligt at lære jer at kende.
RIGTIG GOD SOMMERFERIE.
Kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge

Babysalmesang i Sengeløse
Kirke

Opstart af babysalmesang i Sengeløse Kirke er blevet
udskudt på ubestemt tid som følge af corona-pandemien. De
retningslinjer, som regeringen og sundhedsmyndighederne
har udstukket, gør, at det i skrivende stund ikke er muligt at
afholde babysalmesang, da der skal være to meters afstand
mellem personer, der synger. Alle skal være trygge ved at
deltage, og derfor er vi nødt til at afvente lempelser af
afstandskravet i forbindelse med sang, inden vi kan melde
en dato ud for opstart af babysalmesang.
Vi håber på, at vi kan sætte salmesang for sognets mindste i
søen i løbet af sensommeren eller efteråret. Vi opfordrer alle
interesserede til at holde øje med kirkens hjemmeside
sengeloesekirke.dk og udhængskasserne ved kirken, hvor vi
vil melde nyt ud, så snart vi ved mere.
Kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge

Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil.

Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfest

I år vil vi for første gang invitere til udendørs høstgudstjeneste i
Sognegårdshaven bag sognegården søndag den 6. september kl.
11.00. Vi håber selvfølgelig at vejret er med os til både at holde gudstjenesten og den efterfølgende fest

under den blå og solbeskinnede himmel.

Tag gerne et uddrag af årets høst med
til gudstjenesten: Lidt frugt og grønt,
lidt hjemmesyltet, hjemmebrygget, smukke blomster eller andet.

Efter gudstjenesten vil alle de gode gaver blive solgt på auktion.
Overskuddet går til vores FDF’ere og til Værestedet Paraplyen i
Taastrup.

Til høstfesten underholder Svend Hammels
jazzband South Coast Stompers med musik
og gode vittigheder.

Vi skal ha´ grillmad, øl og vand, og børnene skal lege og lave snobrød og grille skumfiduser.

Tag en skilling med til auktionen og til mad og
drikke. Vi glæder os til at se dig! For dem der har
svært ved at komme til kirke, kan kirkebilen bestilles
på tlf. 43 99 50 24.
Merry Lisbeth Rasmussen

Kirkegårdens vedligeholdelse
Vedligeholdelsen på kirkegården har her i foråret
ikke været god. Det skyldes primært, at vi har været
ramt af en langtidssygemelding. På en lille arbejdsplads rammer det selvfølgelig ekstra hårdt.
For at få kirkegården til at se pænere ud, har vi hyret
en ekstern gartner. Det vil vi snart se resultatet af.
Man er meget velkommen til at kontakte menighedsrådet omkring forhold ved kirkegården eller andet
vedrørende kirken.
Skriv gerne til formand@sengeloesekirke.dk.
Med venlig hilsen
Lars Enghoff Jensen
Fmd. Menighedsrådet

Bordgudstjeneste i sognegården den 2. august kl.
10.00

Det er blot 2. sæson, vi i Sengeløse holder bordgudstjenester i
sognegården. Det gør vi, fordi vi på den måde kan give plads til
samtale undervejs i gudstjenesten imellem menighed og præst.
Det er ikke altid let at forholde sig til alt, hvad der bliver læst
og talt om i søndagens højmesse i kirken. Men her til bordgudstjenesten i sognegården har man mulighed for at kommentere, spørge og gå i dialog.
Hvis du har lyst til at læse de 3 tekster, der hører til søndagens
gudstjeneste, kan du læse Mikas Bog kapitel 3 vers 5-7 i Det
Gamle Testamente, 1. Johannes Brev kapitel 4 vers 1-6 og
Matthæusevangeliet kapitel 7 vers 22-29 i Det Nye Testamente.
Med udgangspunkt i disse 3 tekster vil der finde en samtale
sted undervejs i Gudstjenesten. Jeg vil komme med et lille
prædikenoplæg til inspiration, hvorefter ordet gives til den,
som har lyst. Temaet på prædikenoplægget vil være livssyn og
livsfundament. På hvilket fundament bygger vi vort liv. Er det
et livsopbyggende og solidt fundament, på hvilket vi kan leve
et godt og lykkeligt liv? Eller er det et usikkert fundament og
måske tilmed livsnedbrydende, så vi en dag må se vort liv
synke i grus? For de fleste af os er det sikkert en god blanding
af begge dele. Men fælles for os alle er, at vi ønsker at bygge
en god tilværelse op, som hviler på et stærkt fundament. Men
spørgsmålet er, hvad dette fundament skal være bygget af, så
det holder.
Martin Luther har i 1528 skrevet en salme, som vi skal synge
til gudstjenesten:
Vor Gud han er så fast en borg,
Han kan os vel bevare,
Han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare.
Efter gudstjenesten er der kaffe, og kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

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

Det er alt for længe siden, vi
har
set
hinanden
i
Onsdagsklubben. Coronapandemi lukkede det hele
ned. Men nu glæder vi os til
at byde velkommen til en ny
sæson af hyggelige aftener i
Onsdagsklubben.
Den første aften er onsdag
den 2. september kl. 18.00
i sognegården
Landsbygaden 68.
I skrivende stund har vi
endnu
ikke
haft
planlægningsmøde
for
aftenernes menuer. Jeg kan
derfor ikke fortælle, hvad vi
skal have at spise. Jeg er
dog sikker på, at vores 4
frivillige kokke: Lonny og
Pia, Marianne og Paul også
denne aften vil tilberede et
dejligt måltid til os. Til
aftenens traktement hører
som altid et glas vin, en øl

eller en vand, og efter
maden er der kaffe og te
med kage.
Hele herligheden koster 75
kr., som betales på dagen.
Onsdagsklubben er for
enker, enkemænd og andre,
som bor alene, som har lyst
til at dele et måltid mad. Vi
mødes hver første onsdag i
måneden kl. 18.00. Vi plejer
at være en stor flok, og
stemningen er snaksom og
meget hyggelig. Kunne du
tænke dig at være med, skal
du tilmelde dig hos Merry
Lisbeth Rasmussen på 43 99
50 24 eller på e-mail:
LRAS@KM.DK senest den
31. august. Hold dig ikke
tilbage. Du vil blive taget
godt imod af de mange søde
mennesker.
Merry Lisbeth Rasmussen

Skal dit barn begynde i 3.a. efter
sommerferien? Så se med her! Minikonfirmandundervisning for elever i den kommende 3.a.
Søndag d. 6. september kl.
11.00 byder Sengeløse Kirke
det nye hold minikonfirmander varmt velkommen! Det
sker ved en festlig høstgudstjeneste for hele familien.
Som noget helt nyt vil denne
gudstjeneste blive afholdt
udendørs i sognegårdshaven.
Efter gudstjenesten er der
høstfest med livemusik af
Svend Hammels Jazz band,
auktion, god mad, leg og meget mere. Vi skal også grille
skumfiduser og lave snobrød
over bål. Høstgudstjenesten
markerer minikonfirmandforløbets opstart, som derefter
forløber over 10 torsdage kl.
14.00-16.00.
Minikonfirmandundervisning
er et frivilligt, folkekirkeligt
tilbud om indledende konfirmationsforberedelse. Alle
elever i den kommende 3.a.
på Sengeløse skole kan
deltage, og det er gratis at
være med 😊
Til minikonfirmand skal vi
høre fortællinger fra Bibelen,
lære kirken at kende, synge
og bede fadervor. Vi skal
lege, lave rollespil og en
masse kreative ting. Vi skal
spise boller og frugt og
drikke saftevand. Vi skal

også på udflugt til Roskilde
Domkirke. Vi skal stille en
masse spørgsmål og have det
sjovt og hyggeligt med
hinanden.
Hvis det lyder som noget for
dit barn, så tilmeld det
allerede nu på kirkens
hjemmeside
sengeloesekirke.dk ved at
udfylde den digitale formular
på forsiden – der er plads til
alle :)
Hvis I har spørgsmål til
undervisningen, er I meget
velkomne til at kontakte mig:
e-mail:
irkekulturmedarbejder@seng
eloesekirke.dk; tlf. 21370733
Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

