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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

Hovedformand: Birthe Olesen,          2840 1130 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,       4371 3033 

Næstformand:  

Amatørscene: Marianne Neumann,         2990 3693 

Fodbold:    Hans Juul-Olsen, Hultoften  8 ,    2443 5020 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt        3141 6379 

Senioridræt Hilde Hjort Nielsen            4030 5952 
Birgit Sonne               2427 7919 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller  4093 5377 

Festudvalg: John Jørgensen,      5122 1217 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                 4052  7091 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Pensionistforening  har sommerudflugt den 20. 
juni, hvor der er afgang fra hallen kl. 9.30. Tilmelding til 
Lonnie tlf. 2294-9140 eller Miriam tlf.  4399-7718.. 
Damernes Butik kommer d. 1. maj kl.14.00 i Fritidshuset. 

 Bolig søges 
Nylig fraskilt mand, 45 år,-dygtig håndværker søger lejlig-
hed/hus i Sengeløse 
Evt. lettere istandsættelse eller renovering. 
Leje eller køb-, alt kan have interesse 
Ring til Tonni Frederiksen tlf. 2049-6449

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

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt,

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

www.artbrolægning.dk       wildenradt@msn.com 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 

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







Tennissæsonen starter den 1. maj  

Har du lyst til at spille tennis, så henvend 
dig til Laila Holm, Vintoften 34   
Tlf. 21 60 70 37  
 

Kontingentet for sæsonen  
1. maj til oktober 2017 er uændret:

Voksne                          Kr. 300.00 
Ungdom under 18 år   Kr. 100.00 
 

Kontingentet kan indbetales på mobilepay 40 
19 52 87 eller konto 5471 1510691 og send en 
mail til sbtk@mail med navn, adresse samt fød-
selsdag, og du får tilsendt dit reservations num-
mer. 

Vi arrangerer træning for børn og voksne i år.  
I informeres, når I har betalt kontingent. 



Siden sommeren 2016 har 
beboerne i Vridsløsemagle 
ikke vidst, om områdets sær-
kende kunne bevares. En 
hyggelig landsby, der er ind-
begrebet af stokrose-idyl 
med duvende kornmarker og 
Vestskoven som nærmeste 
nabo. Fred og ro - så beboer-
ne kan trives. 
De har ikke anet deres leven-
de råd om, hvordan de skulle 
slippe ud af den trussel mod 
idyllen, som Region Hoved-
stadens Råstofplan 2016 har 
sat dem i. 

Forhistorien 
Den 6. juli, midt i sommerfe-
rien, sendte Region Hoved-
staden deres udkast til en ny 
råstofplan i partshøring, og 
det skabte forståeligt nok 
røre i landsbyen, da et områ-
de på 81 ha, beliggende 
klods op af Vridsløsemagle, 
var med i planen som et så-
kaldt interesseområde. Altså 
et område, man havde udset 
sig til at kunne give tilladel-
se til råstofindvending. Hø-
ringsperioden var på kun 
fem uger og lå placeret hen 
over skoleferien, og det satte 
forståeligt nok sindene i kog 
i det lille samfund. En an-
modning fra lokale beboere 
til Region Hovedstaden om 
forlængelse af høringsfristen, 
grundet ferieperioden, blev 
afvist, og det gjorde bestemt 
ikke trygheden større. 

Områdets karakter 
Regionen foreslog et områ-
de, som ud over Stenager-
gårds marker mod byen også 
omfattede et område på den 
anden side af Ole Rømersvej 
og ligeså på den modsatte 
side af Snuppekorsvej. Rør-
rendegårds marker var også 
med i området. Det område, 
man ville grave i, er et vig-
tigt vandindvindingsområde, 

og de 1,2 mio. m3 rent drik-
kevand, som Snubbekors-
værket pumper op om året, 
kommer direkte fra det om-
råde. Det vil være en kata-
strofe at grave der og risikere 
at få forurenet det vand.  

Beboernes bekymring 
Selv om Region Hovedsta-
den har en forpligtelse til at 
finde evt. mulige råstofområ-
der, så skal beboernes be-
kymringer tages alvorligt.  
Ud over grundvandet, så vil 
hele området blive smadret 
til ukendelighed, og landska-
bet vil være ødelagt for tid 
og evighed. Regionens folk 
har åbenbart ikke den store 
bekymring for grusgravnin-
gen. De mener, at det blot vil 
give støjgener for beboerne. 
Kulturhistorie og landskabs-
interesser tages ikke med i 
betragtningerne, og dog!  
Der blev skrevet avisartikler 
og læserbreve. Der blev af-
holdt borgermøde med em-
bedsværket fra region Ho-
vedstaden, og der blev sendt 
høringssvar. Både Høje-
Taastrup kommune og 
Vridsløsemagle Bylaug 
sendte nogle meget detaljere-
de og uddybende hørings-
svar. 

Ny høring med reduceret 
areal 
Nu har Råstofplanen været 
igennem regionens politiske 
behandling og er nu sendt i 
ny høring. Regionen går 
åbenbart alligevel lidt op i at 
beskytte vandhuller og kul-
turarv. Området, som nu er 
et graveområde, er reduceret 
fra 81 ha. til 34 ha. Altså en 
reduktion på 58 % fra 1. til 
2. høringsrunde. Men de har
ikke taget alle fakta med i
deres beregninger.
Og nu kommer der en
mængde tal:

Af de 34 ha udgør ca. 10 ha 
af en gammel losseplads, 
som ikke kan anvendes til 
grusgravning, så når man 
udtager lossepladsen, så er 
arealet nede på 24 ha. Herfra 
skal trækkes, at gravegræn-
sen i nuværende forslag er 
lagt helt op til Ole Rømers 
Vej. Dvs. der er et område 
på ca. 4 ha, som ikke kan 
udgraves, hvis der skal laves 
støjvolde mm. Der ud over 
er der et vandhul midt i om-
rådet, som skal beskyttes, så 
der ryger yderligere 1 ha. 
Der skal også modregnes for 
afstanden til Landsbyen, som 
er ændret til 280 meter og 
det giver endnu en reduktion 
på 4 ha. 
Så alt i alt er det reelle gra-
veområde nede på 15 ha, 
altså under 20 procent tilba-
ge af det oprindelige område. 
Det reducerer også den til-
gængelige mængde råstoffer 
tilsvarende, så i stedet for 
oprindeligt ca. 4 millioner 
m3 grus, er man nede på ca. 
7-800.000 m3 grus.
Forekomsten ligger under et
relativt tykt overjordslag på
gennemsnitligt 2-10 meter,

dvs. at der skal flyttes ca. 7-
800.000 m3 jord for at få 
udgravet gruset. 
Grundvandsspejlet, som man 
ikke må grave under i Høje-
Taastrup kommune, ligger 
mellem 4-17 meter under 
terræn. Så det er svært at 
sige, hvor meget der skal 
reduceres med på grund af 
det, men det vil reducere 
mængden af grus yderligere. 
Grus-potentialet ligger på ca. 
1% af Regionens behov de 
næste 12 år. Dvs. man behø-
ver ikke at grave i Vridsløse-
magle for at opfylde Statens 
krav på 12 års forbrug. 

Min konklusion 
Så kort sagt, hvis der stadig 
er nogen, der læser videre 
oven på den opremsning: 
Det giver ingen mening at 
grave i Vridsløsemagle. Få 
Vridsløsemagle ud af regio-
nens råstofplan, så området 
kan bevare sit særkende, så 
freden igen kan sænke sig 
over landsbyen, og vores 
drikkevand kan blive sikret 
nu og for de fremtidige gene-
rationer. 

Vridsløsemagle Bylaug af-
holder borgermøde om Rå-
stofplan 2016, hvor embeds-
mænd fra Region H kommer 
og informerer om beslut-
ningsprocessen. Læs nyt 
herom i næste nummer af 
Sengeløse Nyt. 

 Hugo Hammel,  
Byrådsmedlem(A) 

Læserbrev:  
Det giver ingen mening at grave grus i Vridsløsemagle! 
Det er den konklusion som Hugo Hammel, byrådsmedlem (A), når frem til i sin kommentar herunder  til Re-
gion H.’s forslag til råstofplan for de næste 12 år.  

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

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



En uge væk fra det ”normale” skema  
En beretning om en emneuge om de tre M’er! 
Uge 7 blev en anderledes uge for 3. årgang på Sengeløse 
Skole. Den var nemlig omdøbt til emneuge - det normale 
skema var pist væk, og ugen stod både på anderledes læ-
ring og anderledes aktiviteter. Mandag morgen mødte 
eleverne derfor ind til en uge med følgende faglige over-
skrift:  

         De tre M’er – MAD,       
MUSKLER og MOTION.  
Lærerteamet, bestående af hhv. Tina 
Hippe, Rikke Fenger og undertegne-
de, havde på forhånd delt de to klasser 
op i tre lige store hold – hold delt på 
tværs af klasserne, helt bevidst for at 
tilgodese samarbejdet og det sociale 
de to klasser imellem. I løbet af uge 7 
kom alle elever således til at arbejde 

på alle tre emne-værksteder.    
Rent praktisk er det et stort arbejde at tilrettelægge en 

emneuge, men det giver så 
meget pote, både fag-
ligt og socialt. Nye 
venskaber opstår og 
læring på nye og an-
derledes måder er mu-
ligt i en emneuge. 
Ugen er godt nok plan-
lagt af lærerteamet på for-
hånd, men med en god porti-
on instruktion, struktur og 
gode og præcise opgavebe-
skrivelser giver værkstederne 
mulighed for, at eleverne ar-

bejder meget selvstændigt. Nogle elever bliver tovholde-
re på nogle opgaver, mens andre bliver det på andre ting. 
Dette sætter de små hoveder på kreativt arbejde, og det 
giver basis og plads til gode 
tanker, samarbejde på tværs 
og både faglig og social læ-
ring. 
Vi valgte helt bevidst at ar-
bejde med mad, muskler og 
motion, fordi det dækker 
over så mange elementer af 
det at være ”en sund skole”. 
Sengeløse Skole vil gerne 
være en sund skole, og emne-

ugen havde netop til for-
mål at styrke elevernes 
viden om netop sunde 
vaner. På madværkstedet 
blev der arbejdet med 
tallerkenmodellen, og det 
at vælge nogle gode ting 
at spise hver dag. På mu-
skelværkstedet blev der 
tegnet og læst om blandt 
andet hjertemusklen. 
Hjertet blev fremstillet i 
en tredimensionel model, 
og de øvrige store mu-
skelgrupper blev place-
ret. Eleverne lærte også, 
hvorfor vi skal bevæge 
os hver dag, og hvorfor 
netop motion gavner 
blandet andet vores hjer-
te. På motionsdelen blev der dyrket løb, danset Zumba i 
den lokale Sengeløse Hal, og der blev talt skridt, når man 
skal gå op og ned ad trapper (illustreret på en stepbænk). 
Der blev snakket om puls, om hvornår vi kan mærke vo-
res muskler være i aktion? Og hvad er det egentlig moti-
on gør godt for? Der blev løbet runder om skolen i en fin 
konkurrence mellem drenge og piger og meget mere. Alt 

i alt blev der klippet, klistret, løbet, danset, leget, 
steppet og ikke mindst læst til den helt store em-
neuge-guldmedalje.   
For de fleste elever er det fantastisk nogen gange 
at bryde hverdagen, bryde det normale skema og 
gøre noget helt andet. For andre er det vanskeligt, 

når skemaet er væk, strukturen mindre synlig og de faste 
rammer brudt op. Som læ-
rere er vi vant til at tilgode-
se begge dele, hvorfor vi 
altid forbereder eleverne så 
godt som muligt på for-
hånd. Det samme forventer 
vi af forældrene, da vi net-
op også informerer dem 
om, hvad der skal ske.  Tak 
for lån af Sengeløse Hal-
len, tak til de søde elever, 
som var med til at gøre 
ugen fantastisk, og sidst 
men ikke mindst tak for hjælpen til den eksterne zumba-
instruktør, som vi havde lånt udefra.  Det blev en god og 
lærerig uge.  

Af Susanne Aaløse, lærer på 3. årgang 



Umiddelbart kan spørgsmå-
let fornemmes som proble-
matiserende, men den til-
gang har jeg slet ikke til 
Nordic Water Universe. Jeg 
vil hellere sige ” Endelig ser 
det ud til, at der sker noget 
på det område ved Roskilde-
vej, som har ligget brak i de 
seneste mange år”. 

Der har i årenes løb været 
mange store planer for områ-
det. Helt tilbage i slutningen 
af 80'erne var der planer om 
et svømmestadion med inter-
nationale mål, som skulle 
kombineres med et inden-
dørs alpint skianlæg.  
Omkring årtusinde skiftet 
var det planen at bygge 
”Hans Christian Andersen 
Multiarena”, som ud over 
store sportsarrangementer, 
skulle kunne lokke de helt 
store pop-, rock- og klassi-
ske stjerner til Høje-
Taastrup. 
Da pusten efter nogle år gik 
af projektet, blev Brøndby IF 
trukket ind i manegen, men 
endnu en gang gik gassen af 
ballonen.   

Siden da har området dels 
været sprunget i skov og dels 
været drevet som et økolo-
gisk landbrug.  
Bestemt ikke en optimal 
udnyttelse af området.  

Den store Multiarena kunne 
have medført mange trafika-
le udfordringer for Sengelø-
se, når de mange mennesker 
skulle til og fra arrangemen-
ter, men det nye projekt vil 
nemt kunne trafikbetjenes, 
da der vil være en mere jævn 
trafik til og fra. 
Der ud over vil der ved åb-
ningen af Nordic Water Uni-
verse være anlagt vestvendte 
ramper til Holbæk motorve-
jen fra Hveens Boulevard, 
og desuden vil Helgeshøj 
Allé være ført helt igennem 
til Roskildevej og Hallands 
Boulevard. Ikke mere om 
trafikken.  
Selve projektet vil kunne 
give en mængde lokale ar-
bejdspladser, da det er en 
arbejdsplads, der starter fra 
bunden og ikke en etableret 
virksomhed, der flytter til 
området med sine egne an-
satte. 
Man må også kunne forven-
te, at mange af arbejdsplad-
serne vil kunne bestrides af 
ansatte uden højt uddannel-
sesniveau.  
,Selve byggeriet vil også 
give mange arbejdspladser i 
anlægsfasen. Anlægsfasen 
vil godt kunne blive lang-
strakt, da byggeriet kan/skal 
bygges i etaper, men allerede 
når første etape er færdig, vil 
Nordic Water Universe kun-

ne åbne med aquapark, ferie-
boliger, forlystelser, butik-
ker, cafeer og restauranter, 
samt hotel og konferencefa-
ciliteter.  

- Jamen, er der slet ikke no-
get malurt i bægeret? - Nåe,
egentlig ikke.
”Bagmændene” har både

penge, power og knowhow
til at realisere projektet og
kan desuden udbygge, når
der er behov for at udvide
kapaciteten.

Der er selvfølgelig Hakke-
mosen, som er en del af pro-
jektet, men der er garanteret 
adgang til Hakkemosen i 
dagtimerne. Erkendt, de, 
som har ønske om at være 

ved Hakkemosen i natteti-
merne, vil selvfølgelig føle 
et afsavn. Men.. mon ikke de 
finder et andet sted at blive 
stukket af myg i de lyse 
sommernætter!?  

Så alt i alt vil slipstrømmen 
fra et sådant projekt næppe 
kunne mærkes lokalt i Sen-
geløse, altså ud over de ar-
bejdspladser, der vil kunne 
besættes af lokal arbejds-
kraft. Og det er vel ikke så 
galt! 

Med venlig hilsen 
Hugo Hammel, 

byrådsmedlem (A) 

Læserbrev med kommentar om: 

I det seneste nummer af Sengeløse Nyt bliver der spurgt ind til, hvilke indvirkninger etableringen af Nordic Water Uni-
verse vil medføre for Sengeløse, og hvilken kommentar jeg, som lokal valgt politiker, har til etableringen af det store 
projekt. Det svarer jeg selvfølgelig gerne på.  



Også i år deltager Kroppe-
dal Museum i Slots- og 
Kulturstyrelsens årlige 
’Fortidsmindedagen’. Søn-
dag den 30. april vil der 
over hele landet finde en 
lang række aktiviteter sted 
ved seværdige og fredede 
fortidsminder i land og by. 
Også på Vestegnen.  

Vi indleder dagen med old-
tidsvandring i det eventyrli-
ge istidslandskab i Ganløse 
Eged Skov mellem Bastrup 
og Buresø. Om eftermidda-
gen fortsætter vi i landsbyen 
Ledøje med omvisning i en 
af Danmarks mest ejendom-
melige middelalderbygnin-
ger – Ledøje Kirke, der gør 
sig særligt bemærket ved at 
være i to etager. 

Begge arrangementer er 
gratis og kræver ingen til-
melding. Arrangementerne 
er en del af museernes bi-
drag til formidlingsinitiati-
vet ’Historier om Danmark’: 

Oldtidsvandring i det 
eventyrlige istidslandskab  
Følg i hælene på arkæolo-
gerne fra Kroppedal Muse-
um, når vi  tager på oldtids-
vandring i Ganløse Eged 
Skov mellem Bastrup og 
Buresø. 

Mellem dysser og jættestuer 
i det eventyrlige istidsland-
skab har isen og oldtiden 
formet bakker, dale og 
smukke søer i et område, der 
emmer af gamle sagn og 
myter. Vi skal besøge de 
lokale seværdigheder som fx 
”Rokkestenen”, hvor vi bli-
ver klogere på, hvorfor vi 
ikke må rokke. Vi skal se 
Myrestenen, der vandrede 
med isen til Danmark og 
sidenhen blev til helligsted i 
bronzealderen. Og vi skal 
opleve resterne af de mange 
storstensgrave fra stenalde-
ren, der stadig ligger bevare-
de i skovens skygge. 

Der er gode ”skovturs-
faciliteter”, så tag madpak-
ken med og kom ud og nyd 
anemoneskoven  – så sørger 
vi for de gode historier. 
30. april kl. 11.00. Fri en-
tré, ingen tilmelding, turen
varer ca. 1 time. Møde-
sted: Den store parke-
ringsplads ved Lerbakke
Hus, Lyngevej 97, 3660
Stenløse.

Ledøje Kirke – omvisning 
i en helt særlig middelal-
derbygning  
Vest for København i lands-
byen Ledøje, finder vi en af 
Danmarks mest ejendomme-
lige middelalderlige byg-
ningsværker – Ledøje Kirke. 
Når Fortidsmindedagen 
markeres over hele landet 
den 30. april, byder Kroppe-
dal Museum i samarbejde 
med Ledøje Kirke på omvis-
ning i den unikke kirke i to 
etager, der blev bygget om-
kring 1225 i tilknytning til 
en nærliggende stormands-
gård. Med de to etager er 
der således kor og skib både 
oppe og nede, hvilket har 
betydet, at stormanden og 
hans familie ikke har behø-
vet at sidde med de alminde-
lige kirkegængere.   

I 1887-88 blev kirken udsat 
for en omfattende restaure-
ring af hvælvmalerier, der i 
sig selv er en oplevelse 
værd. 

30. april kl. 15.00. Fri en-
tré, ingen tilmelding, om-
visningen varer ca. 1 time.
Mødested: Foran Ledøje
Kirke, Kirkevej 6, 2765
Smørum.

For yderligere information, 
kontakt kommunikationsan-
svarlig Thomas Bailey, tlf. 
2682 9258, E-mail: tho-
mas.bailey@kroppedal.dk  

FORTIDSMINDEDAG PÅ VESTEGNEN 

Hver tirsdag året rundt mødes en flok modne piger kl. 9.30 
oppe ved Sengeløse-hallen – vi deles i 2 hold. Nogle går ca. 5 
km og nogle går mindre. Vi går tur rundt i Sengeløse, og vore 
4 dygtige instruktører Aase, Vibeke, Else og Gunna har helt 
styr på, hvorfra vinden blæser, så vi har næsten altid vinden i 
ryggen. Instruktørerne finder på fine ture, så det er altid af-
vekslende, og vi piger nyder at få noget god motion, se noget 
nyt samt det hyggelige samvær med hinanden. 
Hver 3. tirsdag går turen uden for Sengeløse, og her i marts 
måned tog vi ud til bjerget i Albertslund og skulle gå rundt 
om søen. Vejret var med os, og vi skulle bl.a. se nogle fine 
træfigurer, som er lavet af en kunstner ved navn Thomas 
Dambo. Træfigurerne er lavet af lokalt genbrugstræ og er et 
projekt, bestående af 6 forskellige figurer, som er placeret på 
Københavns Vestegn. Figurerne er placeret på smukke steder 
i naturen, og man kan fint arrangere en skattejagt for at finde 
dem, hvis man har lyst til det. På vores tur så vi 2 flotte figu-
rer, og desværre fik jeg ikke taget et billede af den første træ-
figur, som forestillede en slags fantasi-drage med en lang 
krop og hale, og børn må gerne kravle på den. Den næste 
figur, vi så, hed ”Lille Tilde”, og den var så fin, at jeg fik 
ideen til at tage et gruppebillede af stavgængerne foran figu-
ren. Den er virkelig et besøg værd på Albertslund-bjerget, og 
så er der gemt 26 fuglehuse i figuren. 
Efter vor spadseretur sluttede vi af med kaffe og en ”lille 
enkelt”. 2 piger havde bagt kager, så vi nød det i fulde drag. 
Der er fint med borde og bænke tæt på parkeringspladsen, så 
et besøg kan anbefales. Tak for en dejlig tur. 

Laila Holm  

Lidt nyt fra SGIF-Stavgang 



Det stod ikke skrevet i stjer-
nerne, at Puccinis La 
Bohème skulle gå hen og 
blive en af verdens mest po-
pulære operaer. Da La 
Bohème første gang blev 
opført i Torino i 1896, var 
modtagelsen blandt både 
publikum og kritikere blan-
det. Det varede dog ikke 
længe, før historien om de 
fattige parisiske kunstnere 
Rodolfo, Marcello, Colline 
og Schaunard slog bredt 
igennem.   

Åh, den kærlighed 
La Bohème har da også alt, 
hvad man kan ønske sig af en 

tragisk kærlighedshistorie. 
Der opstår kærlighed ved 
første blik, da Rodolfo bliver 
hjemme fra en aften med 
vennerne og bliver opsøgt af 
naboen, Mimì. Men ak, det 
nyforelskede par opdager 
snart, at Mimì er blevet dø-
deligt syg i vinterkulden.  

Billetter til tragedien 
Kærligheden er stor, livets 
tragedie ligeså. Men det er 
dog en trøst, at det har inspi-
reret til så stor kunst. Vi be-
høver næppe at nævne, at La 
Bohème i dag er en af meste-
ren Puccinis allerstørste klas-
sikere. Hvilke store stjerner, 

der i år kommer på scenen, 
kan vi ikke afsløre endnu. Ej 
heller scenografien. Men at 
det bliver storslået, tør vi 
godt love. 
Billetsalget er startet hos 
www.ticketmaster.dk. Her 
kan også vælges pladser og 
evt. bestilles mad. 

Om Opera Hedeland 
Opera Hedeland er Dan-
marks største permanente 
udendørsscene og danner 
hvert år ramme om store 
operaoplevelser. Opsætnin-
gerne skabes specielt til teat-
rets beliggenhed, i det smuk-
ke vilde hedelandskab. 

Til de store operaproduktio-
ner anvendes den 800 kvm. 
store cirkelformede scene 
som spilleplads og tilskuer-
kapaciteten i teatret er ca. 
3.000 gæster. 
Opera Hedeland specialiserer 
sig i at præsentere operaens 
bedst kendte værker på inter-
nationalt niveau. Operaen har 
siden 2002 dannet rammen 
om betydelige kunstneriske 
succeser og publikumsmag-
neter og opbygget en trofast 
tilskuerskare foruden at have 
succes med at have mange 
gæster, der ikke tidligere har 
oplevet opera.  

De 99 genstande er ud-
valgt, så de kan fortælle os 
en historie om de millio-
ner af mennesker, der har 
levet her før os. Menne-
sker, der har arbejdet hårdt 
og prøvet at skabe det 
bedste liv for sig selv og 
deres nærmeste. Menne-
sker, der har grinet og 
grædt, har drømt og mær-
ket skuffelser. Mennesker, 
der på en gang er både 
fjernt fra os i tid og allige-
vel så nærværende gen-
nem netop genstandene. 
Når du besøger udstillin-
gen, vil du altså kunne 
opleve den lokale dan-

markshistorie fra istid til 
nutid. 
Udstillingen er et resultat 
af samarbejde med lokal-
befolkningen. Ca. 40 pct. 
af de udstillede genstande 
kommer fra mennesker, 
foreninger og institutioner 
på Vestegnen. Vestegnens 
nuværende befolkning 
udgøres af generationer af 
tilflyttere. Fra Jylland, 
Københavns brokvarterer, 
Tyrkiet, Pakistan og alver-
dens steder. Det er folk, 
som har søgt arbejde og 
nye muligheder. Fælles 
for dem er at bo på en egn 
uden nogen stærk historisk 
identitet. Med udstillingen 

håber Kroppedal Museum 
at bidrage til en stærkere 
historisk identitet. 
Udstillingen 99xVSTGN 
er en del af den overord-
nede satsning “Historier 

om Danmark” og har 
modtaget støtte fra Nordea
-fonden.
(Kilde:
www.kroppedal.dk)

Ny udstilling på Kroppedal Museum 
15.000 års danmarkshistorie set fra Vestegnen fortalt gennem 99 genstande i 1 rum. Det er konceptet for ud-
stillingen, der åbnede på Kroppedal Museum den 1. april. 

Opera Hedeland har startet billetsalget
Årets forestilling bliver Puccinis La Bohème, som opføres d. 11., 18. og 19. august 2017 kl. 20. 
I foromtalen omtales operaen således:  
Den store Puccini  



Den subtropiske regnskov 
Vi besluttede i første om-
gang at tage på tur tværs 
over den nordligste del af 
Nordøen for at besøge den 
fredede subtropiske regn-
skov Waipoua Forest. Denne 
skov er hjemsted for en stor 
del af de desværre forholds-
vis få tilbageværende kau-
ritræer, som indtil europæer-
nes ankomst dækkede store 
dele af dette forunderlige 
ørige i verdens yderste af-
krog mod sydøst. Kauritræet 
er en ældgammel art, som 
stammer fra tiden med de 
første løvtræer mange millio-
ner år tilbage. Det er meget 
langsomt voksende og kan 
blive både 2.000 og 3.000 år 
gammelt. Hvis betingelserne 
er gode, kan det blive kæm-
pestort. De få tilbageværen-
de arter i den familie af løv-
træer finder man i Oceanien, 
og kauritræet er New Zea-
lands nationaltræ.  
Da europæerne ankom i New 
Zealand, indledte de straks 

en massakre på kaurierne. 
Det var helt magen til, hvad 
der overgik kæmpetræerne 
redwood og andre i det vest-
ligste U.S.A. Vi har også set 
det med mahognitræerne i 
Caribien.  
Det største træ i det nuvæ-
rende New Zealand er netop 
et mere end 2000 år gammelt 
kauritræ, og det står just i 
Waipoua Forest. Det måtte 
vi se. Det er helligt for det 
folk, maorierne, der som de 
første mennesker omkring år 
800 ankom til ”Landet Un-
der Den Store Hvide Sky”, 
som de kalder New Zealand. 
De mener, at skovguden bor 
i træet, og har derfor navngi-
vet det efter ham, så det hed-
der ”Tana Mahuta”.  
Urskoven med det hellige 
træ er meget særegen og 
eksotisk, set med europæiske 
øjne, da næsten ingen af 
væksterne vokser naturligt 
uden for Oceanien, og de 
fleste findes kun her i New 
Zealand. 

Kauritræet Tana Mahuta er 
imponerende.  
Gangbroer fører fra vejen de 
sidste par hundrede meter 
ind til træet. Et hegn om-
kring det sikrer, at alle bliver 
holdt mindst 20 m fra hellig-
dommen. En ung og meget 
betuttet maorikvinde står 
vagt ved træet og er samtidig 
guide for os få besøgende 
turister. Hun er tilsyneladen-
de ikke helt tryg ved at være 
så tæt på skovguden. Hun 

taler kun hviskende og tør 
kun se på træet med små 
hurtige sideblik. Hun er både 
meget velforberedt og inspi-
rerende. Tana Mahuta var 
indtil for nylig 53,5 m højt, 
men et lynnedslag kappede 
et par meter af. Stammen er 
næsten helt cylinderformet 
og ca. 45 m høj. Træet inde-
holder hele 244 kubikmeter 
tømmer, som i dag ville kun-
ne sælges for formuer. Vedet 
fra kauritræet er varmt gult 

Rejsebrev fra New Zealand, del 2 
Hvori Niels Larsen beskriver sin fascination af naturens mangfoldighed samt farverige personligheder og det synlige resultat af de-
res virke. 

 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 



med svage lysebrune åreteg-
ninger. Når det er blankpole-
ret, skinner det med en varm 
gullig glød, som vækker rare 
minder om petroleumslam-
pernes hyggelige skær 
i gamle dage. At kauritræ 
også er både hårdt og nemt at 
bearbejde, gjorde det efter-
spurgt over hele verden, hvil-
ket medførte meget høje pri-
ser. Det er dog slut nu. De 
fleste er fredede, og et stort 
genplantningsprogram er sat 
i gang. 
Besøget i Waipoua Forest og 
det betagende syn af skovgu-
dens hellige bolig, kauritræet 
Tana Mahuta, var smukt og 
dejligt livsbekræftende. Ki-
wierne har en meget usenti-
mental og direkte måde at 
håndtere deres miljøproble-
mer på. De stopper ødelæg-
gelserne og freder den tilba-
geværende natur. Det er op 
ad bakke, men områderne 
bliver hjulpet på fode igen. 
Mange lande i verden kunne 
lærer meget i New Zealand. 

Det var en dejlig tur, men 
intet paradis uden slanger. 
Overalt hvor vi holdt pause 
på den ca. 400 km lange kø-

retur, havde politiet opstillet 
skriggule advarselsskilte med 
teksten: ”Lock it or lose 
it!” (dansk: Lås den eller 
mist den) Det er en påmin-
delse om, at tyverier og røve-
rier fra ”de rige turister i de 
dyre motorhomes” er steget 
voldsomt til stor gene for 
turisterne og turistindustrien. 
Ak ja! Heller ikke i kaurisko-
ven vokser træerne ind i him-
melen! 

En farverig personlighed  
Efter et interessant besøg i 
havnen i Auckland er vi ad 
smukke, smalle og snoede 
veje endelig nået byen Coro-
mandel på den halvø af sam-
me navn, som skærmer 
Auckland for vinde og bølger 
fra Stillehavet. Tidligere var 
halvøen hjemsted for en stor 
mineindustri, men de fleste 
er blevet lukket, så i dag er 
det først og fremmest turis-
men, der skaber indkomster 
her. Navnet Coromandel blev 
taget fra et britisk forsy-
ningsskib, som i et par gene-
rationer i 1800-tallet gik mel-
lem Calcutta i Indien og Co-
romandel. Byen er ikke stor, 
men dog større end Sengelø-

se. Store campingpladser, 
ferieparker og tusinder som-
merhuse mangedobler ind-
byggertallet fra september til 
maj. 
I 1971 fik byen en ny fysik-
lærer. Han hed Berry Brick-
ell og var 35 år gammel. 
Egentlig var han keramiker, 
men valgte at uddanne sig 
som lærer i fysik. Det var 
dog ikke noget for Berry. 
Lærere hænger altid fast i en 
knapt tilmålt klokkestreng. 
De stive overordnede læse- 
og læreplaner skal følges. Alt 
skal koordineres. Termins-

prøver, eksamener, karakter-
givning, emneuger, ture, læ-
rerrådsmøder og forældremø-
der skal afvikles i et gnid-
ningsfrit forløb. Og så skal 
man kunne fastholde alle mål 
og eget engagement i det 
kævl og den brokken, der 
hører med til en lærers ar-
bejdsmiljø. Han holdt i et år, 
så ville han være keramiker 
igen. 
Noget desillusioneret måtte 
Berry tilslutte sig den store 
skare, der har måttet sande, 
at lærergerningen kan føre til 
hvad som helst, bare man 

Malerfirmaet 
Hallgren Aps  

CVR 36726903 

Strongvej 3
2630 Taastrup 

www.hallgren.it 

Telefon 
22 46 63 36 

E-mail:
lars@hallgren.it 

Den skarpe forårssol afslører vinterens brug af stearinlys og brændeovn og så er det 
tid at friske op og starte på en ny sæson. Måske med friske farver indendørs. Hallgren 
klarer alle opgaver inden for tapet, glasvæv,-filt og maling og giver gerne et tilbud på 
såvel opfriskning som fuld istandsættelse. Havemøblerne skal selvfølgelig gøres klar 
men hvad med terrasse og plankeværk? Hallgren har opskriften og værktøjet til at 
fjerne alger og snavs, så vi kan komme ud og nyde foråret i rene og rare opgivelser. 
Vinduer og træværk er måske stadig for vådt til en egentlig behandling, men det er 
den rigtige tid til at gennemgå huset for skader fra frost og sne. Små revner og afskal-
ninger kan hurtigt udvikle sig og bør udbedres hurtigst muligt, når de opdages. Det er 
også tid at planlægge de udendørs arbejder på boligen.. 



forlader den i tide. Han gik i 
banken og lånte penge til at 
købe en af de kæmpestore og 
billige ejendomme, som ikke 
rigtigt kan bruges til noget, 
da tilliggendet på nær nogle 
få hektar, består af stejle og 
uvejsomme fjelde med bar-
ske kløfter, silende vand 
samt skov og krat uden forst-
mæssig værdi. Berrys var på 
ca. 350 ha. ( ca. 630 tdl. ) 
Men man kan bo der og hol-
de en lille flok får eller en 

håndfuld malkekøer. Man 
kan også indrette en lille 
virksomhed ved beboelsen. 
Bohemen og kunstneren Ber-
ry grundlagde et keramik-
værksted. For at øge indtje-
ningen måtte han dog hurtigt 
begynde produktion af lertøj 
i en større skala. Der var fle-
re gode forekomster af ler på 
hans ejendom, og de skulle 
være råmaterialet i virksom-

heden. Det viste sig dog at 
være både meget tungt og 
tidskrævende at transportere 
leret fra fjeldene til værkste-
derne. Men den gamle fysik-
lærer elskede tekniske udfor-
dringer, og han fik en ide. 
Han ville opkøbe gammelt 
jernbanemateriel fra områ-
dets nedlagte miner og bygge 
en lille jernbane fra værkste-
derne og op til leret for at 
løse sit transportproblem. 
Efter grundige forstudier 
byggede han næsten egen-
hændigt banen, som i størrel-
sesforhold og teknik var som 
vi kender det fra de gamle 
tipvognsbaner. Lokomotivet 
byggede han også selv med 
motor og gearkasse fra en 
gammel Ferguson Diesel. 
Han behøvede kun en vogn, 
som han selv svejsede op 
som en fladvogn. 
Alt fungerede perfekt, men 
så var forekomsten af ler 
pludselig opbrugt. Længere 
oppe var der flere forekom-
ster, så Berry måtte forlænge 
banen. Nu blev det svært. 
Banen skulle op gennem en 
stejl kløft. Den slags tekniske 
udfordringer elskede han at 
løse, og resultatet blev både 
smukt og teknisk velfunge-

rende med både tunnel og 
broer. Den lille virksomhed 
fungerede igen.  
Men nu begyndte folk at 
komme for at få en tur, når 
han skulle op og hente ler. 
Der kom stadig flere, både 
fordi Berry var rar, klog og 
sød, men også fordi turen var 
spændende. Fladvognen var 
ikke egnet til mennesker, så 
Berry byggede et tur-tog med 
fire overdækkede vogne med 
døre, men uden vinduer. Mo-
toren, igen en brugt Ferguson 
Diesel, indbyggede han i den 

forreste vogn. Nu begyndte 
Berry at tage entré for sine 
ydelser, og pludselig var ba-
nedriften hovedforretningen. 
Efter endnu et par udvidelser 
nåede banen toppen af Berrys 
173 m høje fjeld. Der var nu 
ca. 3,5 km spor i et terræn, 
hvor der ikke burde kunne 
køre tog. Yderligere tre tur-
tog blev bygget. Det hele er 
meget nuttet og teknisk frem-
ragende lavet. Han anlagde 
endestationer. Den ved ind-
gangen er med billetkontor 
og toiletter. Ventesalen er en 
salgsudstilling med Berrys 
og unge keramikeres egne 
værker. På toppen byggede 
han et udsigtstårn i to etager 
med stationen nederst. Med 
klar henvisning til Eiffeltår-

net kaldte han sit tårn 
”Eyeful Tower”. Det kan vel 
oversættes til tårnet med en 
smuk udsigt”. Og det passer - 
i hvert fald i klart vejr. 

Stedet hedder nu ” Driving 
Creek Rail”, og det er egnens 
største seværdighed. Forret-
ningen går strygende. Berry 
nåede også at gøre noget for 
naturen. Mens han byggede, 
sørgede han for, at der langs 
banen blev plantet mere end 
15.000 træer, som kun fore-
kommer på New Zealand. Af 
dem er ca. 9.000 kauritræer. 

Berry Brickell døde pludse-
ligt sidste år i en alder af 80 
år og blev efter eget ønske 
begravet ved banen næsten 
helt oppe ved toppen. Arvin-
gerne er nu ved at opføre en 
restaurant ved indgangen, så 
folk også kan styrke sig med 
noget godt efter den 
”bjergtagende” smukke og 
helt unikke togtur. 

Efterskrift: 
Desværre måtte vi afbryde 
vores tur og fik derfor ikke 
set nogen af Sydøens sevær-
digheder. Vi var begge blevet 
syge med hoste og vejtræk-
ningsproblemer. Efter læge-
besøg og behandling med 
bredspektret antibiotikum og 
efter at have ligget syge i 
camperen en uge fløj vi tilba-
ge til Thailand. Her rekreere-
de vi os i to uger inden turen 
hjem til Danmark. 

Niels E. Larsen. 

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 



 

                                
 

Farmor  fortæller   
godnathistorie for de små  

Hej med dig!  Nu skal du bare høre: 
Afrika er et kæmpe stort landområde, ja, det er meget større 
end Europa, hvor vi bor. Der er kæmpestore græsflader, der 
hedder savanner, og der er alverdens dyreliv: fx elefanter, 
næsehorn, løver og mange, mange slags hjorte! 
For mange år siden var vi på besøg i et kæmpe stort land, 
der hedder Syd Afrika.  
Vi kørte meget, for vi skulle opleve så meget som muligt, 
mens vi var der. 
Vi kørte fra nationalpark til nationalpark.  En dag gjorde vi 
også holdt i sådan én, og ved du hvad, der sad der en lille 
løveunge i et lille bur. Dyrepasseren kom netop med den 
mælk, som den skulle have at drikke, så jeg fik lov at sidde 
med den lille løve. Den satte sig på mit skød, helt opret, så 
den havde forpoterne fri. Så gav dyrepasseren mig den 
kæmpe store sutteflaske, og den lille unge tog fat om fla-
sken med forpoterne, lukkede øjnene og suttede løs. 
Nej, hvor den nød det! 
Bagefter kælede jeg med den, og du kan tro, at den nød det. 
Dyrepasseren fortalte mig, at de tit finder sådanne små fyre, 
fordi dumme mennesker skyder mødrene. Det må de natur-
ligvis ikke, men de tjener penge på et løveskind. Sådanne 
mennesker kalder vi krybskyttere! 
Nå, vi kørte videre og så næsehorn, elefanter, flodheste, 
zebraer og mange slags hjorte. 
Vi kom til en ny, dejlig overnatningsplads med runde hytter 
med stråtag! 

Der var også en dejlig swim-
mingpool med varmt, vul-
kansk vand, der vælder op af 
jorden. 
Det bliver meget hurtigt 
mørkt om aftenen, men mine 

drenge og jeg ville lige have en svømmetur i det varme 
vand. Vi undrede os over, at der ikke var andre mennesker 
i. Lygterne var tændt over den store, nyslåede græsplæne,
og pludselig så vi skiltet, hvor der stod, at man ikke skulle
bade om aftenen, for der risikerer man, at krokodillerne
kommer op fra floden!
Du kan tro, at vi kom hurtigt op!!!  Og vi så ingen krokodil-
ler - heldigvis!

Godnat og sov godt 
Knus fra farmor 

Dansk politihundeforening, 
som blev grundlagt i 1909, er 
for både civile og politiets 
tjenestehunde. Der trænes i 
samme program som politiets 
hunde, og de mødes i de 
samme konkurrencer. 
Som civil kan man godt få 
politihundekåret sin hund, 
såfremt den er af en af de 
politigodkendte racer.. 
Taastrup Politihundeforening 
er hjemmehørende i område 
6, der foruden tjenestehunde-
ne rummer 7 lokale afdelin-
ger for civile.  
Foreningens formål er i store 
træk at skabe interesse for 
opdræt og dressur af politi-
hunde og deres praktiske 
anvendelse inden for politiets 
arbejde og blandt civile med-
lemmer. 

Områdemesterskabet 
Taastrup PH deltog med hele 
4 hundefører ved Områdeme-
sterskabet og kom hjem med 
vinderne i de to sværeste 
klasser. 
Kriminalklassen blev vundet 
af Christian Sjørlund Bonnet 
med hunden Amager’s Ixi. 
Christian er i øvrig selv bo-
siddende i Sengeløse. Hun-
den Ixi er også lokal, idet den 
er fra Kennel Amager, som 
trods navnet er beliggende i 
Sengeløse. 
Vinderklassen blev vundet af 
klubbens egen formand Ca-

milla Byrskov Andersen med 
Sund Hund Yang. 

Foreningslivet. 
Taastrup PH er dog mere end 
konkurrence. Den er også for 
dem, der ønsker et godt liv 
med sin hund i foreningsli-
vet. 
Taastrup tilbyder løbende 
hold og har pt. både et hval-
pehold, som dog er fuldt teg-
net, samt et begynderhold. 
Instruktør på begynderholdet 
er i øvrigt Christian Sjørlund 
Bonnet. 
Vil man vide mere, kan man 
træffe Taastrup Politihunde-
forening på http://
www.taastrupphf.dk, hvor 
man også kan se, hvornår der 
tilbydes nye hold, og skulle 
der ikke lige være et ledigt 
hold, kan man altid kontakte 
og få en snak om evt. mulig-
heder. 

Kender du Dansk politihunde- 
forening, og vidste du, at Taastrup 
Politihundeafdelingen er beliggen-
de i Sengeløse?  

 

Anders Gøricke A/S
Herringløse 

Mobil 2121 2197 

Svenske 6 og 8 mm træpiller  
i 16 kg sække stablet på paller  

eller i løs vægt .

Svensk fyringsklar  
ege- og bøgebrænde. 

Firkantede lyse briketter fra Sverige 
  Inspiration og vejledning i din have  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B    Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup   
  www.iplants.dk 

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 



 Liberal Alliance opstiller 
endnu engang til kommu-
nalvalget i Høje-Taastrup 
Kommune. Dette er blevet 
klart, efter partiet netop har 
afholdt sit første opstillings-
møde i forbindelse med 
efterårets kommunalvalg. 
En af partiets opstillede tre 
kandidater er den 51 årige 
Tonni Buur fra Sengeløse, 
der arbejder som Vice 
President Support.  
”Jeg vil arbejde for mere 
indflydelse og inddragelse af 
kommunens lokalsamfund. 
Liberalt er decentralt, og det 
er en hjertesag for mig” - 
udtaler byrådskandidat Tonni 
Buur. Ydermere nævner han 
lavere skatter, mindre 
bureaukrati, mere personlig 

frihed samt bedre vækst-
muligheder for det lokale 
erhvervsliv som mærkesager 
for Liberal Alliance i Høje-
Taastrup kommune. 

Ved sidste folketingsvalg 
opnåede Liberal Alliance 6% 
af stemmerne i Høje- 
Taastrup kommune og mener 
derfor, at det er realistisk at 
opnå en til to pladser i 
kommunalbestyrelsen til 
efteråret.  
Partiet valget den 20 årige 
murer Nikolaj Vester Nielsen 
fra Hedehusene som spids-
kandidat samt den 46 årige 
bibliotekar Henning K. 
Kristensen fra Taastrup som 
yderligere byrådskandidat.  

Fra venstre: Tonni Buur, Nikolaj Vester Nielsen og Henning K. 
Kristensen 

Liberal Alliance opstiller en lokal 
kandidat fra Sengeløse 

 

Torsdag den 27. april kl. 17-
19 er der bjørnekloaktion på 
Kirkestien i Sengeløse. Den-
ne gang gælder det bjørne-
klo på engen, som ikke har 
nogen ejermand, men som 
kan sprede sig og give pro-
blem for flere i området. 
Indsatsen starter med møde-
sted ved Kirkestien 52 A.  
Det er Danmarks Naturfred-
ningsforening, i samarbejde 
med Miljø- og Energicen-
tret, der står for arrangemen-
tet. De har inviteret biolog 
Henriette Voigt fra kommu-
nen til at deltage og give 
input omkring korrekt be-
kæmpelse af den invasive 
og giftige plante.   
Arrangørerne håber, at ven-
ner af naturen – uanset de er 
medlem eller ej – har mod 
på at komme og gøre en 
indsats for at begrænse den 
invasive og giftige plante.   

Man er velkommen til at 
møde op med en spade og 
handsker på dagen, men 
man kan også tilmelde sig 
ved forlods at kontakte Mil-
jø- og EnergiCentret på tlf. 
43 30 42 00 eller mail 
mec@mec-ht.dk.  

Der vil være lidt til halsen i 
forbindelse med arrange-
mentet.    

Til kamp mod bjørneklo i 
Sengeløse 

Artikel fra Sengeløse Nyt maj 1999 
Er det farligt  
at skyde en hare på  
kirkegården?  

Under gulvet i Sengeløse 
Kirke ligger Lars Jacobsen 
begravet. Om denne Lars 
Jacobsen fortalte gårdejer 
på Skyttegården Jørgen 
Larsen i en tale ved' 
genindvielsen af Friheds-
støtten på Sengeløse 
Kirkegård i 1987. 
Frihedsstøtten, som blev 
rejst af Sengeløses bønder i 
1797 som tak for, at den 
daværende ejer af 
Chatrinebjerg Gods gods-
ejer, justitsråd Lauritz 
Lassyn gav fæstebønderne i 
Sengeløse mulighed for at 
erhverve de res fæstegårde. 

Citat: 
På den tid, vi her taler om, 
var min tip-tipoldefar Lars 
Jacobsen skytte på 
Cathrinebjerg. Det fortæl-
les, at justitsråd Lassen 
satte stor pris på sin skytte. 
I 1792-93 mente godseje- 
ren, at Lars Jacobsen skulle 
være selvstændig. Han 
skulle være gårdmand på 
Tinggården, som man 
mener, Skyttegården 
dengang hed. Dette var 
Lars Jacobsen ikke særlig 
begejstret for, han ville 
hellere have fortsat sit frie 
liv som skytte fremfor et 
ansvar og økonomiske 
forpligtelser, der følger 
med at være selvstændig. 

Men han blev gårdmand i 
Sengeløse. 

Han var jo som skytte en 
ivrig jægersmand, og det 
fortælles, at der engang var 
kommet en hare på 
kirkegården. Dengang var 
man stadigvæk lidt 
overtroiske. Lars Jacobsen 
mente jo, denne hare skulle 
skydes, men når det var på 
kirkegården, kunne haren 
ikke skydes med en 
almindelig blykugle. Derfor 
støbte han en kugle af sølv, 
og med den nedlagde han 
haren. Samme år i høsten 
stak han sig på en høtyv, 
fik blodforgiftning og døde 
i 1801 - kun 44 år gammel.  
På egnen mente man nok, 
der var en forbindelse med 
hans tidlige bortgang og det 
formastelige at drive jagt på 
kirkegården. Godsejeren 
satte stadig Lars Jacobsen 
højt og foranledigede, at 
han blev begravet inde i 
kirken. Kort tid efter Lars 
Jacobsens begravelse kom 
en forordning, som forbød 
begravelser inde i kirkerne. 
Derved opstod den 
situation, at godsejeren fik 
begravet sin skytte inde i 
kirken, og han selv blev 
begravet ude på kirke-
gården.  

OH  



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke  

1.søndag efter påske
23. april kl. 11.30
Johannesevangeliet 20, 19-31
Charlotte Slot

2. søndag efter påske
30. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 10, 11-16
Merry Lisbeth Rasmussen

3. søndag efter påske
7. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 16, 16-22
Merry Lisbeth Rasmussen
Brunch og kirkebil

Bededag 
12. maj kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen

13. maj kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen

4. søndag efter påske
14. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 16, 5-15
Merry Lisbeth Rasmussen

5. søndag efter påske
21. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 16, 23b –
28
Merry Lisbeth Rasmussen

Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
24. maj kl. 13.15

Kirkebilen bestilles hos sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24 

Til Gospelgudstjenesten 
skulle konfirmanderne selv 
forestå hele gudstjenesten 
med alt, hvad der skulle be-
des og siges. Temaet for 
gudstjenesten var det såkald-
te teodicé spørgsmål, som er: 
Hvis Gud er god, retfær-
dig, kærlig og almægtig, 
hvorfor er der så ond-
skab og lidelse i ver-
den???  
Som optakt til temaet havde 
de set Jan Guillous film 
”Ondskab”. Jan Guillou har 
selv været optaget af, hvor 
ondskaben egentlig kommer 
fra, og hvordan den opstår og 
kryber ind under huden på 
mennesker, uden vi selv op-
dager det. 
Til gospelgudstjenesten hav-
de konfirmanderne forberedt 
sig med at skrive nedenståen-
de: 
2 konfirmander har skrevet 
en bøn 
Kender I det, hvor I sidder og 
ser TV- avisen og hører på 
alle de grusomme ting der 
sker ude i den store verden. 
Man sidder og hører om alle 
mulige lande, der er blevet 
bombet af ISIS, børn der sul-
ter og er forældreløse, kvin-
der og børn som sælger sig 
selv for at kunne overleve, 
dyr der bliver misbrugt og 
tortureret, og uskyldige folk 
der bliver voldtaget og 
dræbt. Ja alt sådan noget 
hører vi om hver dag. Det er 
utroligt! Men, hvis Gud er 
god og almægtig, og han har 
skabt alt, hvorfor findes det 
onde så? Er det os menne-
sker der har skabt det onde? 
Eller er det noget, der bare 
altid har været? 
Gud! Hjælp os med at skelne 
mellem det gode og det onde! 
Amen. 
Hovedpersonen i Ondskab, 
Erik Ponti, er god til at slås. 
Samtidig er han den, der gør 
op med ondskaben 

2 konfirmander har skrevet 
en prædiken 
Folk er forskellige og har 
derfor forskellige meninger 
og holdninger. Du kan derfor 

sagtens sige, at folk er onde, 
hvis de adlyder en ordre, 
hvor de får at vide, at de skal 
slå en anden ihjel. Men spørg 
dig selv: Hvad ville du selv 
gøre? Ville du slå personen 
ihjel for selv at overleve og 
kunne forsørge din familie 
eller ville du nægte og se din 
familie dø? 
Et andet eksempel, der er lidt 
tættere på hverdagen kunne 
være, hvis folk skal arve de-
res forældres ejendele. Der 
opstår en konflikt over den 
gamle teaktræsreol. Alle vil 
have den. Folk bliver grådige 
og nægter at snakke med 
hinanden, indtil der er nogen 
der giver sig. Der kunne man 
håbe på, at folk fik talt tinge-
ne igennem og finde ud af, 
hvem der havde mest brug 
for teaktræsreolen. Amen 

2 konfirmander har skrevet 
en anden prædiken 
Hvad er godt, og hvad er 
ondt? Og hvis Gud kun er 
den gode og barmhjertige, 
hvem har så skabt det onde? 
Noget, vi som mennesker 
burde undre os over, er, 
hvorfor sker det onde? Og 
hvorfor vender vi bare det 

blinde øje til, når det sker? 
Vi drømmer vel alle om, at 
verden skal være et bedre 
sted; uden krig, kriminalitet, 
terror og andre rædselsfulde 
ting. 
Men hvordan skal vi menne-
sker gøre verden til et bedre 

sted? Vi kunne som hvert 
enkelt menneske prøve at 
gøre en lille forskel. F.eks. 
kunne man i skolen, når der 
var nogen der bliver behand-
let dårligt, prøve at stoppe 
det. Hvis hvert enkelt menne-
ske gjorde bare en lille for-
skel, så ville verden måske 
blive et bedre sted? Ja må-
ske, det tror jeg i hvert fald 
på. Amen. 

Kirkelig vejviser 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk

Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Ellers efter aftale 
Gravstedsvedligeholdese og 
–administration
Roskilde Kirkegård
Træffes  tlf. nr. 46 35 08 90
Mandag—fredag 10.-14.
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
Formand for menigheds- 
rådet 
Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
lenghoff@gmail.com 

Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24 

Hjemmeside  

www.sengeloesekirke.dk 

Konfirmanderne tænker 



2 konfirmander har formu-
leret en 3. prædiken 
Der var en mor og en far, de 
havde kun 1 søn. Denne ene 
søn havde ønsket sig en blå 
cykel. Det var det, han ønske-
de sig allermest i hele verden, 
og han fik den på sin fødsels-
dag. En dag skulle denne 
dreng hjem fra skole, hvor 
han skulle over en vej, som 
hans forældre havde sagt, 
han skulle passe meget på. 
Han ventede på grønt lys, 
men inden lyset var blevet 
grønt, kørte han bare, da han 
kunne se, at der ikke kom 
nogen biler. Men halvvejs, 

midt ude på vejen kom der en 
lastbil og ramte ham. 
Efter et par uger sidder både 
familie og venner i kirken. 
Drengens mor og far gik op 
til kisten og lagde deres hæn-
der på den. Moren spurgte: 
Hvorfor skulle vores elskede 
søn dø, når du er så god og 
almægtig Gud? Som du sagde 
igennem Jesus Kristus den-
gang: Jeg er verdens lys. Den 
der følger mig, skal aldrig 
vandre i mørke, men have 

livets lys. Ifølge det, håber jeg 
du tager dig af min søn, når 
han når til lyset. Amen. 
Otto Silverhielm fra filmen er 
en hensynsløs sadist, der el-
sker at ydmyge og terrorisere 
med vold og psykisk terror 
2 konfirmander har skrevet 
en 4. prædiken 
Hvorfor er der så meget ond-
skab i verden? Hvilken ond-
skab? Sygdom, krig, sult og 
død. Hvorfor har Gud ikke 
fjernet det? Måske tror han 
ikke, det er nødvendigt. Må-
ske kan vi selv fjerne alt det 
dårlige - kan vi måske forhin-
dre det? Nej, Gud er barm-

hjertig. Han ved, at vi kan 
klare det. Han har skabt os 
sådan, at vi kan modstå det 
onde med hans hjælp. Han vil 
føre vores kære til Himmeri-
get - også dem, der har syn-
det. For Gud er almægtig. Så 
tro på Gud, Gud vil tro på 
dig. Så vær barmhjertig mod 
din næste, som Gud er barm-
hjertig mod dig. For hvis vi er 
barmhjertige over for næsten, 
kan vi holde noget at ondska-
ben i skak. Amen. 

2. konfirmander har skrevet
en 5. prædiken.
Ondskab – hvad er ondskab?
Ondskab er mange ting.
Blandt andet sygdom, krig,
mobning, tørke, hungersnød,
naturkatastrofer. Men særligt
sygdomme rammer os – både
fysisk og psykisk. Sygdommen
rammer ikke alene personen
der er udsat for sygdommen,
men også personens om-
gangskreds: familie, venner,
bekendte osv. Men Gud –
hvad er meningen med ond-
skaben? Du store almægtige
Gud, du har skabt verden
god, så hvor kommer ondska-
ben fra? Man kan nogle gan-
ge godt bare have lyst til at
give op. Man føler somme
tider, at det hele er håbløst,
men det betyder ikke, at man
skal give op! For du Gud gav
os håbet, og med håbet følger
styrke. Måske er det menin-
gen med det onde? At mærke
håbet og styrken og dig Gud,
når ondskaben slår hårdest.
Amen.

2. konfirmander har skrevet
et brev til Gud
Kære Gud! Jeg er en pige på
16 år, jeg har brystkræft. Jeg
får kemo, der gør, at jeg mi-

ster håret. I min skole har 
alle pigerne langt, lyst hår, de 
driller mig alle sammen, fordi 
jeg intet hår har. Mit højeste 
ønske er at komme ud af det 
her mareridt. Men når alt det 
er sagt, burde jeg nok være 
bange for at dø, men det er 
jeg ikke, fordi jeg ved, at du 
Gud, vil være der for mig i 
rejsen fra livet til døden, og 
fra døden til livet i Paradis. 
Paradis, hvad er Paradis for 
mig? Det er et sted med glæ-
de og lys og sød musik. Her 
kan intet ondt ramme mig. 

1 konfirmand har skrevet et 
brev til Gud 
Gud! Hvorfor skulle lige præ-
cis jeg bære denne camoufle-
rede uniform og være med til 
at dræbe et andet menneske? 
Hvorfor er jeg i denne lortesi-
tuation, når du er så almæg-
tig, som alle har fortalt mig 
om dig? Jeg troede at du 
skabte en fredfyldt verden, 
fuld af kærlighed. HVORFOR 
ER DER KRIG OG OND-
SKAB I VERDEN! 
Som lille blev jeg fortalt, at 
du har skabt det hele. Jeg er 
klar til at tro på dig almægti-
ge Gud. Gud giv mig et tegn! 

Onsdag den 3. maj kl. 18.00 skal vi have Ristaffel med alt, 
hvad dertil hører. Til middagen serveres et glas vin, 1 øl eller 
vand. Efter middagen vil der være en kop kaffe/te og en dessert 
eller en kage. Hele traktementet koster 75 kr., som betales på 
dagen. 
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd og andre der bor 
alene, som har lyst til at dele et måltid i en hyggelig og 
snaksom stemning. 
Kunne du tænke dig at være med, skal du blot tilmelde dig hos 
sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24 eller 
på mail: LRAS@KM.DK senest søndagen før. 

Sigurd Barret og tøjdyret 
Snapper er klar med en helt 
ny koncertrække for hele 
familien om vores reformator 
Martin Luther. 
Sigurd fejrer 500-året for 
reformationen med en ny 
bog, som udkommer i 2017. 
Den fortæller Luthers histo-
rie i børnehøjde. 
Hvem var Luther? Hvem var 
Hans Tausen? Og hvad bety-
der reformationen for os i 
dag? I forlængelse af den 
kommende bog, som også 
omfatter nye sange om Lu-
ther, drager Sigurd og hans 
orkester rundt i landet, hvor 
de fejrer reformationsjubilæ-

et medfortælling, sang, mu-
sik og teater. 
Bestil billetter gennem Røn-
nevang Kirke, tlf. 4352 2219 

Søndag den 21. maj 2017 kl. 
16.00 på Taastrup Teater 

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



Det er en stor glæde at kunne 
byde velkommen til vores nye 
organist, som er ansat pr. 1. 
maj 2017. Hans navn er Dmitri 
Semenov Egholm. Han er født 
i 1983 i Moskva. Han begyndte 
at spille klarinet og klaver, da 
han var 7 år gammel. I 1994 
flyttede han til Danmark, hvor 
han fortsatte sin musikalske 
uddannelse, først i Tivoligar-
den og derefter på Det Fynske 
Musikkonservatorium, hvor 
han studerede klarinet hos Jens 
Schou fra 2002 til 2008. 
Dmitri begyndte at spille orgel 
hos Finn Evald på Sjællands 
Kirkemusikskole i 2004 og 
afsluttede uddannelsen i 2007. 
Hans interesse for orgelets 
verden voksede stærkt, og i 
2008-2013 studerede han orgel
- og kirkemusik på Det Konge-
lige Danske Musikkonservato-
rium hos Lasse Ewerlöf, Mads
Høck og Søren Chr. Vester-
gaard. Efterfølgende blev
Dmitri optaget med topkarakter
i solistklassen i konkurrence
med et meget tungt felt. Lasse
Ewerlöf skriver om Dmitri i sin
anbefaling: Dmitri Egholm er
en musiker med en stor kunst-
nerisk personlighed. Han har
et ægte musikersind og en
fremragende spilleteknik. Han
har et godt stilkendskab og
behersker et bredt repertoire af
værker, med særlig forkærlig-
hed for det franske symfoniske.
Han har desuden indstuderet
og opført krævende værker i
samspil med kor, ensembler og
andre musikere. I solistklassen
studerede han hos Bine Bryn-
dorf og spillede sin debutkon-
cert i juni 2016 i Jesuskirken.
Bine Bryndorf siger om Dmitri
i sin anbefaling: Dmitri er en
fremragende organist og en
mangesidet musikalsk begavel-

se. Han har en meget naturlig 
musikalitet, som griber lytteren 
umiddelbart. Og han har stor 
sans for orglet som instrument 
og dets mangfoldige mulighe-
der. Han har en levende inte-
resse for improvisation og er 
en begavet gudstjenestespiller, 
som kan inspirere sin menig-
hed i både salmespil og frie 
improvisationer. 
Under orgelstudiet har Dmitri 
deltaget i masterclasses hos 
bl.a. Mattias Wager, Sophie-
Véronique Cauchefer-Choplin, 
Martin Schmeding og Daniel 
Roth. Fra september 2014 til 
maj 2015 var han på studieop-
hold i Paris ved Conservatoire 
de Saint-Maur hos Eric Le-
brun. Dertil modtog han også 
undervisning i orgelimprovisa-
tion. Under opholdet var han 
organist ved Den Danske Kirke 
i Paris. Dmitri har spillet kon-
certer og vikarieret som orga-
nist i bl.a. Marmorkirken, Ka-
stelskirken, Garnisonskirken, 
Jesuskirken, Helligaandskir-
ken. 
Dmitri glæder sig til at starte 
som organist ved Sengeløse 
Kirke, lære sine nye kollegaer 
og menigheden at kende og 
imødekomme nye udfordrin-
ger! 
Forventningens glæde er gensi-
dig. Vi glæder os meget til at 
høre Dmitris fabelagtige spil. 
Og det er helt og aldeles sandt, 
hvad Bine Bryndorf skriver, at 
lytteren umiddelbart bliver 
grebet. Man hører med det 
samme, at Dmitri er uddannet i 
solistklassen, og hans store 
kærlighed til musik og instru-
ment griber én om hjertet. Vel-
kommen til Sengeløse Dmitri! 
På menighedsrådets vegne 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Sengeløse Kirke 
har fået ny organist Onsdag den 26.4.2017 kl. 

14.30 får vi besøg af 
Cand.mag., ph.d. Barbara 
Zalewski, som vil fortælle om 
klostre. Rundt om i landet 
ligger en række protestantiske 
klostre: Gisselfeld, Vemme-
tofte, Vallø Stift og mange 
andre. 
De blev stiftet 1699-1737 af 
rige damer for at give enlige 
kvinder af adelen og de øver-
ste rangklasser husly, kost og 
økonomisk støtte. Store dele 
af adelen var fuldstændig 
forarmet i denne periode, og 
mange måtte mere eller min-
dre frivilligt gå i kloster. Og 
når klosterporten var faldet i, 
forventedes både purunge og 
ældgamle beboere at leve et 
stille, fromt liv i pietismens 
ånd. Klostrene eksisterer sta-
dig – om end på lidt andre 
vilkår!  
Barbara Zalewski har skrevet 
flere bøger om klostrene. 

Foredraget er optakten til 
Sogneudflugten til Gisselfeld 
onsdag d. 31. maj 2017. Selv 
om man ikke har tilmeldt sig 
sogneudflugten er man allige-
vel velkommen til foredraget. 
Foredraget finder sted i sog-
negården, Landsbygaden 68 
Sengeløse. Der er gratis ad-
gang, og kirkebilen kører. 

Sogneeftermiddag  Gå i kloster 

Sommerkoncert 
Tirsdag den 30. maj kl. 19.00 inviteres alle til en spændende 
sommerkoncert med vores nye organist Dmitri Semenov Eg-
holm. Som det fremgår af omtalen af Dmitri her i avisen, er 
Dmitri uddannet i solistklassen på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Dmitri er en fremragende musiker, og 
vi siger ikke for meget, når vi her lover, at koncerten bliver en 
musikalsk oplevelse. Kom og hør ham spille værker af Johan 
Sebastian Bach og Dietrich Buxtehude. Vi glæder os til at 
høre, hvad vores fine orgel i Sengeløse Kirke kan i hænderne 
på Dmitri. 

Efter koncerten inviteres alle til et lille, 
men festligt traktement ovre i sognegården – eller
om vejret er til det i sognegårdshaven. Skriv dagen ind i 
kalenderen og kom og lær vores nye organist at kende. 
Vi glæder os til at se jer! Der er gratis adgang. 



Konfirmationer 
Så er det blevet tid til konfirmationer i Sengeløse Kir-
ke. Se her, hvem der skal konfirmeres hvornår. 

12. maj kl. 10.00
Louise Duelund Florman Nilsson
Alexander Luplau
Hannah Engel Stabrand
Sandra Mohammed Awadalla, skal måske ikke konfirmeres
Sebastian Ohland-Andersen

12. maj kl. 12.00
Thor Møller Seidler
Nadia Ousager Rostoff Jørgensen
Laura Amalie Kongsgaard Søborg
Miata Bøgh Pallisgaard Paasche
Tobias Dines Schlünssen
Daniel Skov Vendrup
Christian Dannemand Køppen Thomsen
Camilla Juul Møller

13. maj kl. 10.00
Esben Heiner Brandt Kofoed
Camilla Schultz
Anna Sommer Christensen
Julie Haukjær Jakobsen
Mathias i Puntabyrgi Fagerholt Pedersen
Oskar Dinesen Usmani
Sofie Gustafson Sørensen

13. maj kl. 12.00
Dicte Sandberg Hansen
Anna Damsgaard Nielsen
Mads Lytzen
Sofie Conrad Kjærulf
Michael Dannemand Køppen Thomsen
Karen Høllmer
Julius Grønhøj Hansen

Nu har konfirmanderne og jeg brugt sådan ca. 48 lektioner 
sammen til at forberede konfirmationerne. Og vi har gået en 
lang vej, som har ført os vidt omkring – både i tid og sted. Vi 
har været helt tilbage ved jordens skabelse – vi har været inde i 
menneskets gener og natur – vi har vandret rundt i Ægypten på 
Faraos tid og hørt om Moses og de gamle profeter, og vi har 
været en tur på Golgata i Jerusalem i Israel og hørt om Jesus og 
hans 12 disciple. Og indimellem har vi mødtes i kirken til 
gudstjeneste, hvor konfirmanderne så småt er ved at blive 
fortrolige med gudstjenesten ved at synge med på salmer og 
trosbekendelse, bede med på Fadervor og gå til alters. Og nu 
har vejen så omsider ført os til de forestående konfirmationer. 
Den helt store festdag venter, hvor familien samles i 
feststemning omkring de dejlige unge mennesker, med god mad 
og så selvfølgelig konfirmationsgaver. Det har været en 
fornøjelse at undervise konfirmanderne.  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Kom og byd Dmitri velkommen 
Vores nye organist Dmitri har sin første gudstjeneste i Senge-
løse Kirke søndag den 7. maj kl. 10.00. Efter gudstjenesten 
arrangerer menighedsrådet et brunchbord i sognegården med 
rundstykker og rugbrød, ost og pålæg, kaffe og te. Vi håber, at 
menigheden i Sengeløse kirke vil tage godt imod Dmitri og 
komme og dele dagen med os. Vi glæder os til at se jer.  

Husk sogneudflugten til Gisselfeld 
onsdag den 31. maj 
Sogneudflugten går til Gisselfeld, Højerup kirker og Kratgår-
dens kunsthåndværk i Hårlev. Vi mødes ved Sognegården kl. 
9:00. Bussen kører os direkte til Gisselfeld.  
Pris pr. person kr. 150, inkl. bustur, rundvisning på Gisselfeld, 
frokost, kaffe og kage, ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding til sognepræst Lisbeth Merry Rasmussen, tlf. 
43995024, eller e-mail: LRAS@KM.DK senest d. 10. maj 
2017. Betaling i bussen. For nærmere omtale af ture, se april 
måneds udgave af Sengeløse Nyt.  

Deadline for tilmelding er den 10. maj. 

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 
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