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Efter 30 år, 4 måneder og 10 
dage, stopper Sengeløse Ra-
dio sine direkte udsendelser 
lørdag den 30. december 
2017. 
 
Torsdag den 20. august 1987 
kl. 15.00 gik Sengeløse Radio 
i luften for første gang.  
Det var ”ungdomsafdelingen” 
der lagde ud. De ”voksne” fik 
lov til at være med, med nogle 
korte udgaver af deres senere 
udsendelser og måtte ellers 
vente til mandag den 24. au-
gust, om aftenen, hvor de hav-
de deres egen udsendelse. Alt 
foregik live og direkte – vi 
kunne ikke finde ud af andet. 
1. april 1989 overgik SR til at 
sende radio lørdag formiddag, 
mens Ungdomsredaktionen 
fik flere timer torsdag efter-
middag. Siden lukkede Ung-
domsredaktionen, da Sengelø-
se Fritids – og Ungdomsklub 
ikke længere kunne bruge 
timer på at køre den. 
Nu er det så også slut med 
Lørdagsredaktionen. 

Sengeløse Radio lukker med 
den sidste direkte udsendelse 
lørdag den 30. december 
2017. Årsagen skal findes i de 
stadig ændrede betingelser for 
at sende live radio. 
Slots- og Kulturstyrelsens 
stadige strengere krav til lo-
kalradioer og deres egenpro-
duktion gør, at bestyrelsen for 
Sengeløse Radio smider hånd-
klædet i ringen og takker af. 
Det har ikke været en nem 
beslutning. De frivillige ved 
Sengeløse Radio har gennem 
tiden holdt fast ved, at Senge-
løse bør have egen radio, men 
nu magter vi ikke længere at 
leve op til kravene. 
Samtidig ved vi godt, at den 
potentielle lytterskare har 
ændret indstilling til det at 
lytte til radio. Vores kernelyt-
tere bliver en stadig mindre 
skare som naturen stille og 
rolig tynder ud i. Når FM-
båndet lukker, frygter vi, at 
der ikke vil være flere lytte-
re .Derfor er det besluttet, at 
vi ikke har ansøgt om forlæn-

gelse af vores sendetilladelse 
og lukker ned ved årets udløb. 
Det bliver med blødende hjer-
ter, men sådan bliver det. 
 
Dog slutter historien ikke her. 
Det vil stadig blive muligt at 
høre, både nye og især gamle 
ting, men nu bliver det over 
radioens hjemmeside og det 
bliver uden musik. 
Vi har i tusindvis af timers 
optagelse liggende af gamle 
og nyere sengeløsere, der gen-
nem tiden har fortalt deres 
historie. Det synes vi ikke, 
skal forsvinde og vil arbejde 
på at gøre det til en del af Sen-
geløses historie. 
Det vil vi fortælle om på et 
senere tidspunkt. Nu skal det 
blot gøres offentligt, at vi slut-
ter med vores direkte udsen-
delser til nytår. 
 
På bestyrelsens, redaktionens 
og stationsforstanderens veg-
ne 

Kærlig hilsen  
John Andersen 

Til nytår er det slut 
Sengeløse Radio lukker 

Kom til loppemarked den 25.08 til 27.08 på 
Sengeløse idrætsanlæg. 

Kom lørdag kl. 16.00 og oplev Copenhagen Showband på festpladsen. Det eneste af 
sin slags i Nordeuropa. Opskriften er brass, saxes & drums, betjent af ca. 25 unge 
musikere som sætter en ære i at optræde og glæde så mange som muligt med god 
musik.  
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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 
Afholder bankospil den 12-9-17 kl. 19 00 i Fritidshuset. 
Spangåvej 11.  
Kortspil starter mandag 11.09 kl. 14.00. 
 
Klubben havde en fin tur til Birkegårdens Haver den 20.06. 
Alle hyggede sig og nød de  gode hjemmelavede hakkebøffer 
med velbehag., og da vejret var fint havde vi en dejlig tur. 

Lonnie Johansen 

Bridge i Sengeløse 
Søndag d. 17. september starter bridgesæsonen i Sengeløse 
Fritidshus. 
Vi mangler ”spillere” - har du lyst _ så kontakt Felix Larsen 
43 99 47 71  

Tæt på DM-mesterskab i kroket 

Gert Lauridsen - vor trofaste skribent i avisen - dyrker også 
sport. Han startede med at spille kroket for ca. 1 1/2 år siden i 
SGIF kroket, og allerede i år kvalificerede han sig efter mange 
hårde kampe til finalen i DM i enkeltmandskroket række c1. 
Desværre tabte han, men vi ønsker ham tillykke med den flot-
te andenplads. 

Ole Holm 



Sommerferie i  
Sengeløse 
SFO 
 
Sommerferien er for byens 
børn ensbetydende med hyg-
gelige stunder i familiens 
skød, legeaftaler med venner 
og veninder, sommerhusture, 
oplevelser og måske endda 
en rejse til et fremmed land. 
Det en spændende tid, som 
de hver især har set frem til 
længe. 
Samtidig er det også den tid 
på året, hvor børnene ikke 
altid har deres bedste kam-
merater lige i nærheden. Den 

tid på året, hvor de ikke altid 
ved, hvem de skal lege med, 
når de kommer i SFO. Hvor 
det, der før har været så trygt 
og bekendt, kan virke helt 
uvant. En tid, der kan bringe 
nye udfordringer for mange 
børn.  
Heldigvis er Sengeløse og 
omegn fyldt med fantastiske 
børn. Gentagne gange har vi 
set de store, der har prøvet 
hele rumlen før, tage hånd 
om de små og hjælpe dem. 
Hvad end det har været med 
en trøstende krammer, en 
invitation ind i legen eller 
med en hjælpende hånd, så er 
der ingen tvivl om, at det har 
gjort stort indtryk på vores 
yngre årgange. 
Vi har som personale i SFO’-
en set nye legerelationer 
blomstre frem på tværs af 
årgangene. Set hvordan børn, 
der tidligere ikke en gang 

kendte hinandens navne, har 
leget sammen i timevis dag 
efter dag. 
De har alle, store såvel som 
små, givet deres med for at 
gøre sommerferien i Sengelø-
se SFO helt fantastisk. 
Ture 
Når sommervejret har artet 
sig, har vi gennem hele som-
merferien taget på ture ud i 
den danske natur. Med Øtof-
tens bus til rådighed har 
skov, strand og park blot 
været en kort køretur væk – 
hvilket vi har udnyttet til 
fulde. 
Boserup Skov  
Børnene har blandt andet 
været på tur til Boserup 
Skov, hvor de har prøvet 

kræfter med Midgårdsormen. 
Det er en 300 meter lang 
forhindringsbane bestående 
af væltede træstammer, reb 
og diverse andre forhindrin-

ger. Den snor sig gennem 
skoven og ned til Kattinge 
Vig.  
Ved Kattinge Vig fik børnene 
kølet fødderne i vandkanten 

og samlet kræfter til den næ-
ste udfordring, der ventede 
dem - Lerskrænten. 
At bestige Lerskrænten viste 
sig som en udfordring for 
mange, men de, der havde 
styr på det, var gode til at 
lære fra sig. Selv siger Ma-
thilde fra 1.B, ”Frederik han 
var hurtigst! Han lærte mig et 
sejt trick, og jeg brugte neg-
lene, så jeg kom op som 
nummer tre! Og så hjalp jeg 
Thilde.” Efter dagens stra-
badser kunne de nyde en vel-
fortjent madpakke - med ud-
sigt over havet.  
Roskilde Bypark 
Bussen har også kørt til Ros-
kilde Bypark, hvor børnene 
fik frie tøjler og lov til at give 
den gas i hele området. Barn-
domsminder, om grønne knæ 
på cowboybukserne efter en 
lang dags leg i græsset, blev 
vagt til live af at se børnene 
rulle ned af bakken og tonse 
rundt mellem træerne. De 
dristige børn smed sko og 
sokker og satte små plastik-
både i vandet. Med rasende 
fart blev de sendt ned gen-
nem åen. 
Turene til Roskilde Bypark 
blev afsluttet med at se Ros-
kilde Domkirke eller tage en 
tur ned til havnen.  
Ved Roskilde Domkirke har 
vi set, hvordan forbavselsen 
malede sig på børnenes an-
sigter, når de stod ved kir-
kens vestlige facade og lod 
deres blik stige op imod tår-
nenes spir, der tronede sig 
højt op over dem. Fascinatio-
nen over de kongelige grav-
minder var heller ikke til at 
tage fejl af. Størst af alt var 
dog børnenes forbløffelse og 
ærgrelse, da vi måtte forklare 
dem, at Jesus ikke var begra-
vet i kirken. 
Aktiviteter i SFO’en  
Når børnene ikke har været 
med på tur, har de haft rig 

mulighed for at udfolde sig i 
SFO’en. Hvad end de har 
ønsket at fordybe sig i det 
kreative værksted, i bygge-
rummene eller i en god leg, 
så har muligheden været der. 
Der er blevet malet og tegnet, 
klippet og klistret, bygget 
huler og meget mere.  
Når det danske sommervejr 
har vist sig fra sin dårlige 
side, er vi ofte gået i gymna-
stiksalen. Her har den stået 
på boldspil, forhindringsba-
ner, dans og alverdens lege.  
Heldigvis har vi også haft 
mange dage med dejligt vejr. 
Her har børnene suset rundt 
på løbehjul og med rulleskøj-
ter på. Vi har bygget huler i 
skoven og spillet bold på 
banerne.  
Når vejret virkelig har været 
med os, er der også blevet 
plads til vandlege og vand-
kamp. Vi har haft en masse 

aktiviteter i gang, men har 
samtidig prioriteret børnenes 
egen leg i det daglige. 
Vi håber SFO’ens forældre 
og børn, såvel som byens 
øvrige borgere, har haft en 
fantastisk sommerferie. 

Venlig hilsen 
Sengeløse SFO 

Rasmus Sleiman Sørensen 
 

Møde med Kalle fra Ramasjang 

Sengeløse Skov 

Lerskrænten i Boserup Skov 

 Et kig ind i børnenes hule 





 



 





 



 



Kom,Spil og Fest 
 

Sengeløse Loppemarked inviterer til Jam/Musik session, 
 

lørdag d. 26.8, kl. 17.00 
 

Er du en kommende stjerne, kan du godt lide at synge eller bare holde takten… 
så kom i teltet, som optrædende eller som hepper. 

Scenen er klar, der er opstillet  trommesæt, orgel, guitarforstærkere og Mikrofon-anlæg. 
 

HTK's Fritids & Ungdomsklubber har 1.prioritet frem til kl. 20.00, men er du Solist, har et 
band, eller vil prøve at spille med andre (f.eks.din far),  

kontakt baren på dagen, så mixer vi jer. 
Derefter går de "voksne" og gamle på. 

Madboden holder åbent til kl. ca. 21.00 og baren, frem til 02.00. 
 

Kom og nyd en drinks eller dans, til lyden fra "Kendiserne", før de måske skal på "Orange Scene 

 

 
Malerfirmaet  

Hallgren Aps  
 

CVR 36726903 

 
Strongvej 3 

2630 Taastrup 
 

www.hallgren.it 
  

 
Telefon  

22 46 63 36 
 E-mail:  

lars@hallgren.it 
 

 
 
  

Sommer: 
Sommer er højsæson for udendørs malerarbejde. God tørring og mange 
lyse timer til at male facader, vinduer og træværk. Udvendigt træværk bør 
efterses hvert år for småafskalninger og revner. Ofte kan en dags maler-
arbejde med kit og maling forlænge holdbarheden på vinduerne med et 
år. Hallgren kan tilbyde en vedligeholdesesplan, hvor opgaver- og udgif-
ter fordeles ud over et eller flere år, så man ikke pludselig står med en 
total renovering af boligen. Sommer er alle håndværkeres højsæson, og 
derfor er der også mange opgaver der skal koordineres og udføres. Bestil 
tid i god tid – eller aftal opgaver til indendørs arbejde, der kan vente til 
efterår eller vinter. 

 



 

























 



Sengeløse fodbold afholdt 
sæsonens sidste stævne d. 17-
18 juni. Stævnet hedder Si-
lence cup pga. Ingen må diri-
gere spillerne, når kampen er i 
gang, da spillerne selv skal 
tænke.  
Stævnet var sportsligt en stor 
succes, da alle Sengeløse hol-
dene kom i finalen og endte 
således, at U7 drengene fik 
sølv. U7A pigerne mødte U9C 
pigerne i finalen, da rækkerne 
var slået sammen, og her vandt 
U7 på straffespark, da finalen 
endte 0-0. Undervejs havde 
begge hold slået Dragør, Slan-
gerup og Brøndby IF.  
U9A pigerne vandt også deres 
finale over BSF på straffe-
spark, og på tredje pladsen 
kom Rosenhøj.  
Der var også stor succes uden 
for banen, hvor den nye besty-
relse og frivillige fik det hele 
til at hænge sammen, tusind 
tak for indsatsen.  

Til næste år håber vi på flere 
hold, da vores stævne desværre 
lå samtidigt med DBU Sjæl-
lands medalje stævner.  
Efter stævnet gik alle hold på 
sommerferie og starter op igen 
i August, der er pt. stor med-
lemsfremgang og sportslig 
succes på pige-siden, som stort 
set vinder alt med deres tre A 
hold i årgangene 2010-2008.  
På drenge-siden er der også 
tilgang på de yngste hold, og 
vi håber på, at flere drenge får 
lyst til at spille fodbold her i 
byen, så vi måske kan få et 
hold på hver årgang.  
Vi fortsætter Brøndby samar-
bejdet, hvor vores trænere 
bliver klædt på til at træne som 
Brøndby, og at der bliver taget 
hånd om vores talenter. Hvis 
du vil starte til fodbold, så 
kontakt os, så skal vi nok hen-
vise til rette træner.  
 

SGIF fodbold  

 

 
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B                          Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup                                                    

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 

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 

Alle Sengeløse’s hold kom i finalen! 

Foreningen Sengeløsevennerne har ved en sammenkomst 
udnævnt Henny Legart og Kurt Søborg til æresmedlemmer. 
Sengeløsevennerne afholder i samarbejde med plejehjemmet 
arrangementer og underholdning til glæde og opmuntring for 
beboerne. 

Æresmedlemmer 



 

Velkommen 
til badminton 
i S.B.T.K. 
 
 
Badmintonsæsonen 2017/18 står foran sin begyndelse, og vi byder såvel gamle som 
nye medlemmer velkommen til sæsonen. 
 

Sæsonen med faste tider starter d. 2. september 2017 og løber frem til d. 2. maj 2018. 
Tilmelding for gamle og nye medlemmer foregår tirsdag d. 7. september fra kl. 19.00 til 
kl. 20.00 i Fritidshuset. Skulle vi ikke høre fra et medlem senest d. 20. september, kan 
spilletiden blive overladt til et andet medlem. 
Hvis der ikke er 4 spillere, der har betalt til en time, kan man ikke forvente at få samme 
tid som i sidste sæson. 
 

Ønsker du at ændre den tid, du spiller på, så kontakt Ole Holm på 
Tlf. 40 19 52 87 
 
Kontingent 
Kontingentet betales ved tilmeldingen og er for seniorer kr. 500,- . 
Vil du beholde din gamle tid, kan du slippe for at stå i kø ved at indbetale dit 
kontingent på konto 5471 1510691 senest d. 18. september 2017 
Du kan også betale med mobil-pay 40 19 52 87 
Reservespillere: 
 
Benytter man en reservespiller i stedet for sin faste medspiller, skal denne reservespiller 
være medlem af S.B.T.K. 

Sengeløse plejecenter afholdte sommer/grillfest i samarbejde 
med sengeløsevenerne. Vi havde en helt fantastisk aften. Sen-
geløsevennerne havde sørget for dejlig grillmad og god stem-
ning og dejlig musik leveret af Westfall og Grand.  
Der var en rigtig god stemning med dans. Vi takker JH planter 
for de flotte blomster til bordene og efterfølgende til auktion, 
som går til beboernes næste fest. 

Sommer/grill fest på Sengeløse  
Plejecenter  

Babysalmesang på Sengeløse Pleje-
center 

Vi havde d. 6. juni besøg af de skønneste små babyer, som 
havde taget deres mødre med. De underholdte os med fagter, 
sange og dejlige smil.  
De ældre nyder, når de små børn kommer og besøger os. Det 
skaber en dejlig stemning. Vi har aftalt, at babysalmesang 
kommer på besøg igen på Sengeløse plejecenter.  



Efter japanernes nederlag til 
U.S.A. i søslaget ved øen 
Midway i 1942 stod det klart 
for dem, at de i hvert fald for 
en tid havde mistet søherre-
dømmet i Stillehavet. Derfor 
besluttede det japanske mili-
tærregime at forbinde jernba-
nesystemet i det af Japan 
besatte Thailand med jernba-
nerne i Burma, som japaner-
ne netop forsøgte at erobre. 
Hensigten var, at denne nye 
jernbane skulle fragte 3.000 
tons krigsmateriel i døgnet til 
fronten i Burma. I så fald 
ville Burma hurtigt falde, og 
et japansk angreb på Indien 
ville have store muligheder 
for at lykkes. Var det blevet 
gennemført, havde det ført 
japanerne helt frem til græn-
sen mod Iran. 
Den påtænkte jernbane var 
på 415 km med 263 km i 
Thailand og 152 km i Bur-
ma. Det strategiske knude-
punkt i projektet lå ved byen 
Kanchanaburi, hvor jernba-
nen skulle føres over floden 
Kwai. Denne lille by blev 
grundlagt i slutningen af 
1700-tallet som et forsvar 
mod angreb fra Burma. I 
1833 blev den flyttet til sin 
nuværende placering ved 
floden Kwai. På den tid var 
Burma ved at blive en del af 
Det Britiske Imperium. Thai-
erne nærede gennem hele 
den periode, hvor europæer-
ne koloniserede verden, en 
absolut velbegrundet frygt 
for at blive erobret af Frank-
rig eller Storbritannien. De 
havde koloniseret alle lan-
dets naboer. Det skete dog 
ikke. 
 
Bygget af krigsfanger i 
tusindvis 
Den japanske besættelses-
magt planlagde i 1942 jern-
banen på grundlag af et bri-

tisk udarbejdet projekt fra 
1912, som var blevet opgi-
vet, fordi det ville blive både 
meget vanskeligt og dyrt. I 
fredstid havde byggeriet af 
banen en tidsramme på 5 år. 
Japanerne ville gennemføre 
det på kun et år, så banen 
kunne åbnes i august 1943. 
Det tog dog 16 måneder, og 
åbningen blev d. 25. decem-
ber 1943. Japanerne sendte 
12.000 soldater og to jernba-
neregimenter til at forestå 
arbejdet. Banen skulle byg-
ges af ca. 61.000 krigsfanger 
fra Det Britiske Imperium, 
U.S.A. og Holland og ca. 
200.000 slavearbejdere fra 
Thailand og nabolandene. 
 
Høje dødstal 
Japanerne gennemførte byg-
geriet med en så stor og sadi-
stisk grusomhed, at Dødens 
Jernbane, som den hurtigt 
blev døbt, har indskrevet sig 
i historien, ikke kun som en 
krigsforbrydelse, men også 
som en forbrydelse mod 
menneskeheden på linje med 
det nazistiske Tysklands kz-
lejre, Sovjets "Øhavet Gul-
lag", japanernes folkemord i 
Nanking og alt for mange 
andre modbydeligheder fra 
vores bloddryppende histo-
rie. 
Af de ca. 61.000 vestlige 
krigsfanger døde ca. 16.000, 
altså ca. 26 %. De overleven-
de ca. 440.000 fanger blev 
opdelt i tre grupper. Den 
svageste gruppe blev sendt 
tilbage til fangelejrene, hvor 
en meget stor del døde af 
mishandling, sygdomme og 
sult. Den midterste gruppe 
blev fordelt til arbejde for 
japanerne i Indokina, hvor 
mange blev arbejdet til døde. 
De fysisk stærkeste blev 
fragtet til Japan for at arbej-
de i krigsindustrien. Mange 

døde under transporten, og 
mange blev mishandlet til 
døde i " Solopgangens 
Land". 
For de asiatiske slavearbej-
dere, som oftest kun omtales 
sporadisk, var skæbnen dog 
langt værre. Officielt døde 
halvdelen af de ca. 200.000 
mennesker. En britisk em-
bedsmand leverede følgende 
affejende kommentar til de 
manglende undersøgelser af 
asiaternes dødsrate i fangen-
skabet: "Når alt kommer til 
alt, er der jo mængder af 
indere og kinesere"! De fore-
liggende tal er dog stærkt 
misvisende. For de grupper 
af asiatiske slavearbejdere, 
hvis skæbner man kan følge i 
registrene, viser dødstallene, 
at mellem 75 % og 80 % 
omkom i japansk fangen-
skab. 
 
Et turistmål i dag! 
I dag er Kanchanaburi en 
moderne by med 33.000 ind-
byggere. Den ligger 123 km 
vestnordvest for Bangkok’s 
bygrænse ved foden af bjer-
gene ind mod grænsen til 
Burma. Det er tredje gang 
min kone og jeg besøger 
byen, og vi kan se, at den 
boomer. Egnen er da også 
både smuk og interessant. De 
helt store trækplastre er jern-
banen og broen over floden 
Kwai samt de mange og sto-
re krigskirkegårde, der ligger 

spredt i byen og omegnen. 
Der er også et stort museum 
på det sted, hvor den østlige 
bro havde sit brohoved på 
den nordre bred. Japanerne 
byggede nemlig to broer 
over floden ved Kanchana-
buri. De mente, at det var 
godt med to broer, da de 
forudså, at netop der ville de 
allierede bombe for at stoppe 
trafikken på banen. Den ene 
bro var en stålbro opbygget 
af sammennittede stålprofi-
ler. De japanske styrker hav-

de erobret den i Indonesien. 
De tog den ned og fragtede 
modulerne til Kanchanaburi, 
hvor krigsfanger genopførte 
den. Den anden var en træ-
bro, som også blev opført af 
krigsfanger. Den lokale jung-
le leverede tømmer og bam-
bus. 
 
Broernes skæbne 
Japanernes forudsigelser 
viste sig at være rigtige. Så 
snart broerne stod færdige, 
begyndte R.A.F. at bombe 
dem fra Liberatorfly. Senere 
bombede U.S. Airforce med 

Rejsebrev fra Thailand 
Hvori Niels Larsen fortæller om Broen Over  
Floden Kwai  - 



B 29-fly. På trods af japaner-
nes meget effektive antiluft-
skyts kunne vestmagterne 
bombe broerne og banelege-
met så meget, at japanerne 
ikke kunne nå deres målsæt-
ning om at fragte 3.000 tons 
krigsmateriel til Burma hvert 
døgn. I perioder kunne de 
fragte 1.000 tons i døgnet, 
men det var ikke nok til at 
forskyde magtbalancen så 
meget, at japanerne kunne 
indlede et felttog mod Indi-
en. Efter krigen opførte thai-
erne med assistance fra de 
vestallierede en stålbro, som 
hurtigt blev overdraget til 
Thailands Statsbaner. Efter 
krigen enedes Thailand og 
Burma om at fjerne 100 km 
af Dødens Jernbane på begge 
sider af grænsen. Dette skul-
le minimere risikoen for krig 
i området. Tænk engang! 
 
Filmene om broen 
Der er lavet en håndfuld film 
om Dødens Jernbane og bro-
en over floden Kwai. De fire 
sidste er halv- eller heldoku-
mentariske og har ikke nået 
stor udbredelse. Det har der-
imod den første, antikrigsfil-
men, " Broen Over Floden 
Kwai", som anvender histo-
rien som inspirerende ud-

gangspunkt. Det kan være 
helt i orden, blot man husker 
at gøre opmærksom på det. 
Den blev indspillet i 1957 i 
Filippinerne, hvor filmsel-
skabet arbejdede i et land-
skab, der på ingen måde gen-
giver forholdene i den brede, 
U-formede og frugtbare flod-
dal, som floden Kwai har 
dannet ved Kanchanaburi. 
Filmen viser nærmest en stor 
elv, der har banet sig vej 
mellem klipperne. Filmen 
viser kun træbroen. Jeg sy-
nes, at filmen er rigtig god. 
Det psykologiske spil er på 
alle planer fremragende. 
Trods sine 60 år er den sta-
dig seværdig. I Kanchanabu-

ri synes de nærmest, at den 
er guddommelig, fordi netop 
den film er magneten i den 
stadig større strøm af velbe-
slåede turister, som finder 
vej til byen. 
 
Rejsetips 
Finder du vej til Thailand, og 
er du til mere end vidunderli-
ge tropestrande, dejligt koldt 
øl, billige drinks og eksotisk 
mad, så skulle du overveje at 
besøge Kanchanaburi i den 
naturskønne provins. Der er 
nok til fem dage med første-
klasses oplevelser. Et stort 
udvalg af udflugter til vand-
fald, søer, smukke og stem-
ningsfyldte templer, sejlture 
på floden Kwai og besøg i 
ydmyge men fremragende 
restauranter. Hovedattraktio-
nerne er broen over floden 
Kwai, museet for Dødens 
Jernbane, en tur med banen, 
en gåtur gennem Hell Fire 
Pass, et besøg i en genop-
bygget krigsfangelejr samt et 
besøg på en af de alt for 
mange og alt for store krigs-
kirkegårde, hvor en lille del 
af de tusinder af døde krigs-
fanger er gravlagt. Når man 
så endnu engang har gyst 
over, hvor unge de mange 
ofre for krigens galskab 

egentlig var, ja, så trænger 
man fælt til en forfriskning. 
Et lille tip skal ikke mangle! 
Gå ind på den restaurant, 
som er sammenbygget med 
museet og gå op til tredje sal 
og ud på den åbne terrasse. 
Når du derfra kikker ret over 
floden, ser du direkte over på 
den gren af jernbanen, der 
ledte togene over den gamle 
stålbro. Både bro og jernba-
nespor er fjernet. Men der 
hvor sporet lå på sydsiden, 
har thaierne plantet flamboy-
anttræer med røde og oran-
gerøde blomster. Når disse 
træer blomstrer i forsomme-
ren, danner de et "blodspor" 
op gennem junglen, som 
meget smukt og værdigt 

minder os om de tragiske 
begivenheder, der udspandt 
sig netop her. Og om vores 
egen iboende dårskab, som 
måske en dag udsletter os 
alle. Så er det, at vi skal tæn-
ke på, hvad det var Piet Hein 
lærte os: "Lev, mens du gør 
det, og elsk, mens du tør 
det". 

Niels E. Larsen  
 

 

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 .  
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ege- og bøgebrænde.  
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v. Erik Wildenradt, 
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RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke  

9. søndag efter trinitatis 
13. august kl. 11.30 
Lukasevangeliet 16, 1-9 
Jesper Knudsen 
 
10. søndag efter trinitatis 
20. august kl. 10.00 
Lukasevangeliet 19, 41-48 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
11.søndag efter trinitatis 
27. august kl. 10.00 
Lukasevangeliet 18, 9-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
12. søndag efter trinitatis 
3. september kl. 11.00 
Høstgudstjeneste 
Markusevangeliet 7, 31- 27 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Høstfest i præstegårdshaven 
Kirkebilen kører 
 
13. søndag efter trinitatis 
10. september kl. 11.30 
Lukasevangeliet 10, 23-37 
Jesper Knudsen 
 
14. søndag efter trinitatis 
17. september kl. 10.00 
Lukasevangeliet 17, 11-19.00 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
15. søndag efter trinitatis 
24. september kl. 10.00 
Fyld Danmarks kirker 
Matthæusevangeliet 6, 24-34 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 23. august kl. 
13.15 
 

For et stykke tid siden blev 
jeg spurgt af en tænksom 
beboer i sognet om, hvordan 
kristendommens tro på op-
standelsen forholder sig til 
buddhismens og hinduis-
mens reinkarnationslære. 
Spørgsmålet er meget oppe i 
tiden og optager mange men-
nesker. Derfor blev vi enige 
om, at det nok er en god idé 
at skrive en lille artikel om 
emnet, hvilket hermed gøres 
i skrivende stund. Kan den 
kristne tro på opstandelsen 
og den buddhistiske og hin-
duistiske tro på reinkarnation 
forenes? Eller udelukker de 
hinanden? Det er spørgsmå-
let, som her skal besvares. 
Det hurtige og korte svar er, 
at det ikke lader sig gøre at 
forene troen på opstandelsen 
med troen på reinkarnations-
læren. Derfor har man meget 
tidligt i kristendommens 
første århundreder udelukket 
reinkarnationslæren fra kir-
kens trosgrundlag af forskel-
lige årsager, som jeg her vil 
fremhæve. 
Jesus og Buddha 
 
Om krop og ånd 
Hvor kristendommen taler 
om opstandelse fra de døde, 

taler buddhisme og hinduis-
me om reinkarnation. I op-
standelsen er det det hele 
menneske – det vil sige ånd 
og krop, som opstår fra de 
døde til evigt liv, i det vi 
kalder Paradis. Mennesket 
lever videre i opstandelsen. 
Menneskets ånd og krop er 
uadskilleligt i den kristne tro, 
og tilmed er ånden og krop-
pen identitetsdannende såvel 
i livet som i opstandelsen for 
det enkelte menneske. Det er 
på den måde det samme 
menneske, som opstår efter 
døden, som levede frem til 
døden, men på samme tid 
bliver det i opstandelsen 
noget andet eller mere. Men-
nesket er ikke statisk. Det 
udvikler sig hele tiden i livet, 
i døden, i opstandelsen, men 
på samme tid har det en ker-
ne, som er fast, som er dets 
ånd og krop. Man kunne sige 
det på en anden måde: I op-
standelsen kan vi genkende 
hinanden som de nye menne-
sker, vi er blevet. 
 
I den klassiske reinkarnati-
onsforestilling kan ånd og 
krop adskilles. Når menne-
sket dør, lever ånden videre, 
og når de rette betingelser er 

til stede, vil ånden tage bolig 
i en ny krop og leve endnu et 
liv. Den samme ånd har såle-
des levet mange liv (den er 
blevet reinkarneret) i mange 
forskellige kroppe.   
 
Leves livet lineært eller 
cirkulært? 
I kristendommen tror vi, at 
menneskets historie er line-
ær, det vil sige fremadskri-
dende. Vi har et liv, og en 

Kirkelig vejviser 
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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 

Kristendom og reinkarnation 



opstandelse. Vi fødes, vi 
lever, vi dør, vi opstår i ånd 
og krop til evigt liv. Livet er 
at betragte som en dyrebar 
gave, som skal leves fuldt 
ud, den ene gang vi har det, 
frem til opstandelsen, hvor vi 
skal stå ansigt til ansigt med 
Gud. Mennesket skal i kri-
stendommen stå til ansvar 
over for Gud for sine gode 
og dårlige gerninger. Gud er 
den retfærdige dommer, men 
heldigvis en kærlig dommer, 
der taler meget om kærlighed 
og tilgivelse.  
I hinduismen og buddhismen 
er menneskets historie cirku-
lær, det vil sige, den genta-
ger sig selv. Reinkarnations-
læren går som sagt ud på, at 
ånden lader sig reinkarnere 
igen og igen og hver gang i 
en ny krop. Det nye liv, man 
reinkarneres til, vil være så 
godt eller dårligt, som ens 
handlinger har været det i det 
tidligere liv. Har man f.eks. 
været et dårligt menneske, 
vil man blive reinkarneret 
lavere i hierarkiet som et 
ringere væsen – måske som 
fattig eller som et dyr. Har 
man derimod gjort mange 
gode gerninger, bliver man 
reinkarnet højere oppe i hie-
rarkiet – måske som rig. Man 
kan altså selv bestemme sin 
skæbne i reinkarnationslæren 
alt efter, hvilke gode eller 
dårlige gerninger man gør, 
imens man lever. 
Med reinkarnationslæren 
handler det om at blive befri-
et for genfødselshjulet, sam-
sara, for at blive forenet med 
verdensaltat (kosmos), Brah-
man. I buddhismen er det 
endelige mål også at blive fri 
af karma og dermed fri af 
genfødselscirkelen og opnå 
Nirvana.  
 
Er livet en gave eller byr-
de? 
Idet reinkarnationslæren 
handler om at blive befriet 
for genfødselshjulet for at 
blive forenet med verdensal-

tet, kan man sige, at man i 
buddhismen og hinduismen 
betragter livet som en byrde. 
Befrielsen fra genfødslen, fra 
livet betragtes som det høje-
ste mål.  
I den kristne tro er livet som 
sagt en gave, som kun kan 
leves en gang. Her gælder 
det ikke om at komme væk 
fra livet, men om at leve det, 
imens man har det, og med 
det liv i hånden kan man se 
frem imod opstandelsen efter 
døden til det evige liv. Selv-
om vi ikke ved, hvad det 
evige liv er, forestiller vi os, 
at vi der skal være sammen 
med Gud, og alle de andre 
mennesker, der er opstået til 
evigt liv. I opstandelsen vil 
mennesket være befriet fra al 
sygdom og smerte. I kristen-
dommen begrundes opstan-
delsen med, at døden er 
overvundet, fordi Jesus er 
opstanden fra de døde. Vi 
skal ikke længere forblive 
døde, men genopstå som han 
har gjort det til evigt liv.  
 
Hvordan med kærlighe-
den? 
I kristendommen er den evi-
ge kærlighedsrelation mulig. 
Man elsker, imens man le-
ver, og hvis man bliver i 
kærligheden til den elskede, 
varer kærligheden ved i evig-
heden, hvor vi igen skal mø-
des i Paradis. Med læren om 
reinkarnation er den evige 
kærlighedsrelation vanskelig 
og måske tilmed umulig, idet 
man ikke kan elske et men-
neske, der med de utallige 
genfødsler skifter form og til 
sidst smelter sammen med 
verdensaltet også kaldet nir-
vana. 
De her nævnte forskelle er 
årsag til, at man i kirkens 
første århundreder udelukke-
de reinkarnationslæren som 
en del af det kristne tanke-
gods. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Høstgudstjeneste og –fest 

Slå allerede nu kryds i kalenderen og kom til høstgudstjeneste 
og –fest søndag den 3. september kl. 11.00. Tag   
gerne de mindste med i klapvogn, de ældste under armen og 
alle de andre midt imellem. Vi begynder med en festlig og 
smuk høstgudstjeneste med musik og sang i Sengeløse Kirke. 
Trompetist Dorthe Zielke deltager i gudstjenesten. Tag gerne 
et uddrag af årets høst med i kirke: Lidt frugt og grønt, lidt 
hjemmesyltet, hjemmebrygget, smukke blomster eller andet. 
Bær det ind i kirken, læg det på gulvet i skibet, så vi under 
gudstjenesten kan takke for årets høst. Efter gudstjenesten 
bærer vi det over i præstegårdshaven, hvor det vil blive solgt 
på auktion. Overskuddet går til vores FDF’ere og til Væreste-
det Paraplyen i Taastrup. 
Til høstfesten underholder Svend Hammels jazzband South 
Coast Stompers med musik og gode vittigheder. Vi skal ha´ 
grillmad, fadøl og vand, og børnene skal lave snobrød sam-
men med FDF’erne. Tag en skilling med til auktionen og til 
mad og drikke. Vi glæder os til at se dig, og kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Folkekor i Sengeløse  
Sengeløse Kirke har i en årrække haft en stor tradition med et 
folkekor, som har bragt liv og glæde til kirken og lokalområ-
det. Derfor har kirkens nye organist, Dmitri Egholm, engageret 
sig i på ny at oprette et folkekor i Sengeløse. Vi glæder os me-
get til, at koret, som vil medvirke i festlige gudstjenester og 
diverse arrangementer (i alt ca. 10 gange om året), kommer 
med et stort bidrag til musiklivet i Sengeløse. Repertoiret vil 
primært bestå af mindre klassiske korværker samt danske sal-
mer og sange. Det er gratis at deltage i koret, men til gengæld 
forventer vi en god vilje, gejst og engagement og et stabilt 
fremmøde, både ved medvirken i gudstjenester og arrangemen-
ter og ved korprøverne, som vil finde sted hver torsdag kl. 19-
21.30 i Sengeløse Sognegård.  
Der er forsyngning i uge 36-37, og korprøverne begynder fra 
uge 38, første gang den 21. september. Tilmeldingen foregår 
skriftligt til kirkens organist på e-mail: dmit-
ri250983@yahoo.dk, og med eventuelle spørgsmål kan organi-
sten også kontaktes på tlf.nr: 26 44 88 01. Vi ser frem til at 
møde mange glade og entusiastiske korsangere, når vi tager hul 
på september!  

                                          Dmitri Egholm 



Når vi mister en ægtefælle, en 
forælder, et barn, en søskende 
eller en anden, vi elsker og 
holder af, sker det ofte, at den 
døde træder kraftigt frem i 
vores bevidsthed. Samtidig 
rettes opmærksomheden mod 
den sørgende selv, som den 
der har mistet, og som den der 
er tilbage og må kæmpe med 
sin sorg, med alle de tumulta-
riske reaktioner i tanker og i 
følelser som f.eks. smerte, 
forladthed, fortvivlelse, glæ-
desløshed, vrede, selvbebrej-
delser, livslede, aggression, 
ensomhed, isolation, appetit-
forstyrrelse, træthed og søvn-
løshed etc. Mennesker i sorg 
reagerer meget forskelligt, og 
det skal der selvfølgelig være 
plads til. Der er ingen forkerte 
tanker eller følelser. Sorgens 
faser kan spænde vidt fra 
chok-fasen med stumhed, 
gråd, vantro og uklarhed til 
længsel og protest over det, 
der er sket, eller til at livsglæ-
den ikke vil indfinde sig. I 
sorggruppen er der plads til 
alle følelser og tanker. Sorg-
gruppen skal betragtes som et 
trygt samtalerum, hvor alt kan 

deles under tavshedspligt og i 
gensidig respekt med lyttende 
omsorg. 
Ofte oplever den sørgende, at 
der gives meget lidt plads og 
tid til sorgen. Vi skal helst 
være tilbage i livet så hurtigt 
som muligt og blive os selv 
igen, som vi var, før vi miste-
de. Man opfatter sorgen som 
en slags undtagelsestilstand, 
som snart må gå over igen. 
Problemet er blot, at det gør 
den langt fra altid. Sorg er 
ikke noget, der forsvinder. 
Nogle lærer at leve med den 
og integrere den i sin hverdag, 
andre gør ikke. Fælles for 
mange er, at vi har brug for at 
tale om sorgen, om den døde 
og om det, der skete. 
Det gives der nu mulighed for 
i Sengeløse. Sorggruppen 
ledes af Merry Lisbeth Ras-
mussen, som foruden at være 
sognepræst også har en vide-
reuddannelse i sjælesorg. 
Sorggruppen er for voksne, 
som for nylig eller for flere år 
siden har mistet en ægtefælle 
eller samlever, et barn, en 
forælder eller en anden nært 
stående person. 

Vi mødes 8 gange fra kl. 
15.00 – 17.00 i sognegården 
på følgende dage: 
 
2017 
Tirsdag den 3. oktober 
Tirsdag den 17. oktober 
Tirsdag den 31. oktober 
Tirsdag den 14. november 
Tirsdag den 21 november 
Tirsdag den 28. november 
Tirsdag den 12. december 
 
 

2018 
Torsdag den 4. januar 2018 
 
Det er gratis at deltage. For 
tilmelding og/eller nærmere 
information kan du tage 
kontakt til: Merry Lisbeth 
Rasmussen på e-mail: 
lras@km.dk eller på tlf. 43 99 
50 24. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Sorggruppe i Sengeløse Kirke 

Små synger sammen 
Torsdag den 14. september kl. 10.00 åbner Sengeløse Kirke 
døren for alle sangglade børn som passes hjemme af mor og far 
samt børnene i vuggestue, børnehaver og dagplejen. Små syn-
ger sammen er en årlig sangdag for alle børn i hele Danmark. I 
år er temaet dyr. Derfor har DR lavet en lille samling videoer 
fra Ramasjang, som man kan gå ind og se på  
www.dr.dk/skole/dagtilbud/hvad-er-smaa-synger-sammen-
dagen 
I år er temaet dyr. Vi skal blandt andet synge Jeg er en lille 
undulat og mange andre gode sange. I må meget gerne tage 
dyre-ører på i kirke. Gå ind på ovenstående web-adresse og 
print dyre-ører ud, farvelæg dem og tag dem på i kirke. Sidste 
år var der 45.000 børn i hele landet, der sang med. Skal vi ikke 
synge med i år? 
 

Vi glæder os til at se jer!             
Merry Lisbeth Rasmussen 

 
 



Sogneefter-
middag 
Når sommeren er forbi, går 
sogneeftermiddagene i gang. 
Sæsonens første sogneefter-
middag er onsdag den 27. 
september, og den begynder 
med en kort gudstjeneste kl. 
14.00 med reformatoriske 
indslag ved sognepræst Mer-
ry Lisbeth Rasmussen. 
Blandt andet skal vi synge 
Luthersange, høre Lutherci-
tater og uddrag af Luthers 
prædikener. Herefter fort-
sætter eftermiddagen med et 
foredrag om Martin Luther 
ved Martin Schwartz Lau-
sten, Dr. theol. prof. emeri-
tus. Hvad var det egentligt, 
Martin Luther ville? Hvorfor 
blev modsætningen mellem 
ham og den katolske kirker 
så uoverstigelig, at han ud-
stødtes som kætter og blev 
fredløs? I foredraget berettes 
om Luthers liv som munk, 
om de bibelstudier, som gav 
ham et nyt syn på kristen-
dommen. Også hans person-
lige forhold i Wittenberg og 
de følger, som hans opgør 
med pavekirken fik for kir-
ken og det verdslige sam-
fund, omtales. Det samme 

gælder Luthers "skygge-
sider". Der foretages også et 
strejf til den lutherske refor-
mation i Danmark, og der 
spørges om, hvorledes vi i 
dag har forvaltet den luther-
ske arv. 
Foredragsholderen har været 
professor i kirkehistorie ved 
Københavns universitet og 
har skrevet en række bøger 
om reformationen, bl.a. 
Martin Luther. Munk. Oprø-
rer. Reformator, 4. oplag, 
Kbh. 2013, og Reformatio-
nen i Danmark, 4. udg., 
Kbh. 2016., som også er 
oversat til tysk og italiensk. 
Der er gratis adgang, og 
kirkebilen kører.  
Vel mødt! 

Vil du med i kirke søndag den 
24. september 2017 kl. 10.00? 
Så er der igen mulighed for at være med til at få folk i kirke til 
en gudstjeneste en helt almindelig søndag. For 9. gang holdes 
der en Fyld Danmarks Kirker dag – det sker den sidste søndag i 
september – i 2017 den 24. september. Over 240 sogne har på 
landsplan allerede deltaget i dette fællesskab, og nu deltager 
Sengeløse Kirke for første gang. Formålet er at skabe interesse 
for søndagens gudstjeneste som en central del af sognets kirke-
lige liv. Og ideen er, at du, som er vant til at komme til gudstje-
neste, denne dag inviterer familie, venner, kollegaer til at tage 
med til gudstjeneste i din sognekirke. Der er mange mennesker, 
der gerne vil komme i kirke, men har lidt svært ved at finde 
derhen selv, hvis det ikke lige har været normalt for dem at 
komme i kirke. Det er straks noget andet, når man inviteres, så 
er der nogle at følges med, og det skaber tryghed. Vi er ikke så 
gode til i Folkekirken at gå ud i alverden for at fortælle om den 
tro, vi bygger vor egen tilværelse på. Men at invitere til en 
gudstjeneste skulle være en overkommelig opgave. Tænk hvis 
din indsats bidrager til, at andre får øjnene op for de værdier, 
kirken står for, næstekærlighed, barmhjertighed, glæde, tilgivel-
se, fred og fællesskab. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prøv det, og tænk på det fællesskab man føler ved at vide, at der 
også rundt om i landets mange andre kirker sidder mennesker, 
som har besluttet denne dag at høre den stedlige sognepræst 
udlægge dagens tekst, og som nyder at synge nogle af vores 
dejlige salmer sammen med andre. 
Tag din nabo, din kollega, dit familiemedlem under armen og 
følges med dem i kirke den sidste dag i september, så mange 
kan opleve at høre evangeliet om Guds nåde og være en del af 
det kristne fællesskab i en af vore dejlige kirker rundt om i lan-
det. Vi ses i kirken. 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

 

I håbet om, at alle har haft en 
god sommer, kommer her 
endnu en invitation til en ny 
sæson i Onsdagsklubben. 
Første dag er onsdag den 6. 
september. Dagens menu er 
mørbradgryde. Efter	 maden	 plejer	 der	 at	være	en	kop	kaffe/the	og	en	dessert	eller	en	kage.	Der	er	øl,	vand	eller	vin	til	maden.		Hele	 herligheden	koster	75	
kr.	og	betales	på	dagen.		
Kunne du tænke dig at være 
med, skal du blot tilmelde dig 
hos sognepræst Merry Lis-
beth Rasmussen på tlf. 43 99 
50 24 eller på mail: 
LRAS@KM.DK senest søn-
dagen før den onsdag, hvor vi 

skal spise sammen. Onsdags-
klubben er for enker, enke-
mænd og andre, der bor ale-
ne, og som har lyst til at være 
sammen om et måltid. Ons-
dagsklubben mødes hver før-
ste onsdag i måneden kl. 
18.00 i Sognegården.  
Tag en folder i sognegården, i 
kirken eller gå ind på vores 
hjemmeside på 
www.sengeloesekirke.dk og 
se kommende mødedage og 
menuer. Stemningen er snak-
som og meget hyggelig, og 
der plejer at være en stor flok. 
Men der er altid plads til en 
til. 
Vi glæder os til at se dig! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 Sengeløse Hallens 

CAFETERIA 
- altid klar med 

  

Fast Food og forfriskninger 
- før kampen - 

- under kampen - 
- efter kampen - 

og når du bare kommer forbi 
  

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset 
  

Hallens Cafeteria drives af frivillige 
  

Brug Hallens Cafeteria 
- så støtter du 

Sporten i Sengeløse 
  

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

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 
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