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Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

19.–21. juni 

Deadline: 
10. juni  
2014 

 

”Stemningsfuld halfest med god 
musik og dejlig mad,” siger delta-
gerne. 
Bladets udsendte mødte en af 
deltagerne, Hanne Frederiksen, 
50+, som sammen med venner fra 
Adas Dyrehospital var med til 
festen. Hun siger: 
- Det var en dejlig fest, og vi fik 
noget rigtig lækkert mad. Og så 

var det første gang, jeg har ople-
vet, at kokken flere gange opfor-
drede til at hente mere, for der var 
lavet rigeligt. Lidt synd,  at der 
ikke var flere med,.  
Selve festen og musikken var 
herlig. Der var måske noget musik 
til middagen, som man måske 
kunne synes, var lidt vel kradsbør-
stig, fordi man har den alder, man 

har. Men selve ”The Rocking 
Ghosts” var dejlige, og det var 
musik fra den tid, hvor jeg selv var 
ung, så jeg synes selvfølgelig, at 
det var skønt.  
Jeg blev til ca. 11.30, for jeg skulle 
hjem og gå med hundene, men jeg 
syntes, at det havde været en vel-
lykke aften.  

Forårsfesten i hallen var vellykket! 



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf. 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf. 40 19 52 87 
Lars Petersen, tlf.43 99 99 86 
Kurt Søborg, tlf. 21 48 50 97 
Gert Lauridsen, tlf. 43 99 80 15 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf. 43 99 50 24 
 
 

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

Der er deadline 10. juni 2014 
Avisen udkommer  19. - 21.juni 2014 

Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20   4399 8507 / 2465 1099  

E-mail jens @bertelsen.mail.dk 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

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

Amatørscene: Marianne Neumann, Hultoften 33                  2990 3693 
 

Fodbold:                Martin B. Larsen, Spangåvej 18A                  3057 1670 

 

Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 

                                                                                                     4030 5232 
 

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

Senioridræt  Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                           2970 7740    

Volleyball:              Birthe Olesen, Landsbygaden 62. 43991105/30530003 
 

Festudvalg: John Jørgensen, Kirkestien 12 .................     4399 3140 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57 ...    4352 1091 / 4052 7091 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

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 

Vil du gerne spille basketball ? 
  
Vi vil gerne starte et basketball-hold op efter 
sommerferien, men vi har brug for dig for at 
kunne lave et hold. Vi skal være min. 10 
deltagere, og du skal være årgang 
2003/2004 (U12) eller 2001/2002 (U14). 
Både drenge og piger er velkomne. 
   
Vi ved endnu ikke, hvilken dag og tid vi skal træne, men 
det bliver antageligt onsdag, torsdag eller fredag. 
  
Hvis du kunne tænke dig at være med, så få din mor eller 
far til at sende en e-mail til lise.barsoe@spjeldager.dk med 
navn og telefonnr., så hører du fra os. 

 

Basketball i Sengeløse 

Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub 
Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 4335 3481 
 

Tilbyder udlejning af: 
 Service til ca. 100 pers. Alt incl. 
 Kanoer incl. udstyr 
 Hoppeborg 
 <<<<<<<<<       Ring for priser 



Onsdag den 9. april 2014 blev de årlige skolefodbold-
finaler spillet i Farum Park.  
Dette gav anledning til at holde 25. års jubilæum for 
Sengeløse Skoles fodboldpiger, som dengang vandt 
finalen og satte Sengeløse på Danmarkskortet, og hele 
byen var på den anden ende.  
Jubilarerne mødtes med lærerne og deres gamle klub-
træner Bo Brink-Pedersen til en hyggelig stund i Fa-
rum Park inviteret af Ekstra Bladet.  
Efterfølgende afholdtes hyggelig komsammen med 
middag hos nogen af pigernes forældre på Tostholm. 
Der blev fortalt gamle røverhistorier/minder blev op-
frisket og skrapbøger/billeder blev delt rundt.  
 
                                                                Hilsen Bente  

25 år er gået, siden  
Sengeløsepigerne vandt  
Ekstrabladets 
skolefodboldturnering 

 

Mandag d. 31.03 stod den først på modeshow, da damernes 
butik havde valgt at lægge vejen forbi. Det var i øvrigt 
”modeller” fra Sengeløse pensionistforening samt beboere 
fra Plejecenteret, der gik catwalk.  
Efterfølgende blev de deltagende samt husets beboere invite-
ret til at opleve den nykårede nordiske mester i tryllekunst, 
Lasse Lisby, som gav et fantastisk show. Et show, som  i øv-
rigt blev optaget af TV2 Lorry og vist Lørdag d. 12.04 kl. 
19.30 
Indslaget kan findes på TV2 Lorrys hjemmeside.  

Begivenhedsrig dag på 
Sengeløse Plejecenter 

Høje-Taastrup-æbletræer til 
salg hos Grennessminde 
Nu er det igen muligt at købe det særlige Høje-Taastrup-
æbletræ. Men skynd dig - de er kun fremstillet i et begrænset 
antal. 
Det særlige Høje-Taastrup-æbletræ har været længe under-
vejs: Træet er fundet af en lokal borger, Torben Friis, tilbage 
i 1980'erne i Spangå Naturområde, lidt sydvest for Sengeløse.  
Træerne blev senere opformeret på planteskolen Vester 
Skovgård i Ringsted, og i 2001 blev 200 Høje-Taastrup-
æbletræer plantet på institutioner rundt i kommunen. 
Høje-Taastrup-æblet er blevet godkendt og registreret på Po-
metet ved Snubbekorsvej. Træet er en blanding af et frøæble, 
der er blevet podet på en Gråsten. Udbyttet er et æble af mel-
lemstørrelse, blanke og røde med en frisk og syrlig smag.  
Nu kan Høje-Taastrup-æbletræet købes for 150,- kr. pr. stk. 
på Grennessminde, Det Økologiske Gartneri, Snubbekorsvej 
18, 2630 Taastrup, tlf. 43 99 04 70 - se evt. mere på 
www.gminde.dk. 



”Den 24. april havde 286 
elever fra Sengeløse Skole 
første skoledag i skoven, 
da plantningen af den nye 
statsskov ved Taastrup 
gik i gang. Skolen har 
nemlig ’adopteret’ sko-
ven.” Og i kommunens 
pressemeddelelse står der 
videre:  
 
Et solidt greb om spade, 
hammer og sav, jord under 
neglene og under støvlerne 
- og masser af frisk luft og 
bevægelse. Folkeskolere-
formen kalder på nye initi-
ativer og kreativitet – bl.a. 
for at indfri ambitionerne 
om mere undervisning 
uden for det traditionelle 
klasseværelse og flere akti-
viteter som understøtter 
elevernes læring.  
 
Og et sådant initiativ har 
Sengeløse Skole i Høje-
Taastrup Kommune taget: 
Da plantningen af den nye 
Snubbekorsskov ved Taa-
strup gik i gang onsdag den 
23. april, var det samtidig 
første skoledag i skoven for 
286 elever fra 0.-6. klasse.  
 
Sengeløse Skole har nem-
lig ’adopteret’ Snubbekors-
skoven for at gøre den til 
en del af skolens lærings-
rum, når folkeskolerefor-
men træder i kraft fra au-
gust.  
 
Skoven som læringsrum 

”I skoven får vi bl.a. bål-
plads og materialer til vo-
res aktiviteter. Og skovens 
nabo, bo- og uddannelses-
stedet Grennesminde, har 
tilbudt os et samarbejde om 
at anlægge skolehaver. Vi 
forestiller os, at vi kan bru-
ge skoven som læringsrum 

fx i natur- og tekniktimer, 
men også i hjemkundskab”, 
fortæller skoleleder Jens 
Arnt. Visionerne om skole 
i skoven kom til fuld udfol-
delse, da Snubbekorssko-
ven blev plantet. Kl. 9 var 
der fællessang ved 0.-3. 
klasse fra Sengeløse Skole 
og taler ved skovrider Kim 
Sønderlund fra Naturstyrel-
sen og borgmester Michael 
Ziegler fra Høje-Taastrup 
Kommune.  
 
Michael Ziegler fremhæve-
de den nye skov som endnu 
et tiltag, der inviterer til et 
sundt, sjovt og aktivt liv, 
samtidig med at ny skov er 
med til at passe på grund-
vandet. ”I sagde det så rig-
tigt i jeres sang: At vi plan-
ter skov for at passe på 
vores grønne jord”, sluttede 
borgmesteren sin tale, hen-
vendt til eleverne.  
 

Rovfuglepinde og fugle-
kasser 

Dernæst gik plantningen af 
skoven i gang. De 286 ele-
ver plantede hvert deres 
træ, som de omhyggeligt 
lagde en sten med deres 
navn ved. Derudover brug-
te de skoledagen i skoven 
på at bygge rovfuglepinde 
og fuglekasser til skoven, 
bage snobrød og besøge 
Grennesmindes dyrehold 
m.m.  
Kommunens borgere og 
andre interesserede var 
også inviteret, og flere del-
tog i arrangementet i da-
gens løb - nogle plantede 
deres eget træ. De fleste af 
Snubbekorsskovens 35.400 
træer planter Naturstyrel-
sens medarbejdere dog ved 
hjælp af maskinkraft.  

Skole i skoven: 286 børn 
var med til at plante  
Snubbekorsskoven 

Mustafa holder grillen  
kørende og siger ”just eat” 
Sengeløse Pizzaria & Burgerhouse fejrer 1. års 
fødselsdag  

Præcis den 12. april 2012 overtog 
Mustafa Eryilmaz (Er-jil-mas). 
Sengeløse grillen og kan nu fejre sin 
et års fødselsdag. Mange før ham 
har måttet sande, at det er en svær 
levevej. Han er gift med en færing, 
og efter et par år deroppe prøver han 
nu at klare til dagen og vejen som 
grillbestyrer her i Sengeløse. Som 
hans navn fortæller, er han af tyrkisk 
afstamning, og hans familie kom-
mer fra det sydlige Tyrkiet. Et om-
råde ved Middelhavet, som tidligere 
hørte med til Syrien.  
- Egentlig er jeg araber, siger han 
med beskeden stolthed og videre 
fortæller han:  
Det går fint her i Sengeløse. Decem-
ber og januar var meget stille, men 
nu er det helt fint.  
Jeg synes, at folk er flinke, og man-
ge kunder er jeg gode venner med. 
Se, nu er der en, som vinker til mig 
ovre fra Brugsen.  
Det er også meget sjovt en gang i 
mellem. Jeg har fire kunder, som 
kommer her hver uge, når de er 
færdig med at lave biler. De er helt 
vilde med durumruller. Det er et 

fladt brød ligesom en pandekage, 
som rulles sammen om noget kød. 
Den ene af dem kan godt lide chili, 
så laver jeg noget hjemmelavet 
chili. Han kan godt spise en halv 
skål.  
- Jeg har aldrig haft nogen klager 
over min mad. Højst siger folk, at de 
ikke kan spise det hele, men så kan 
jeg  pakke det ind, så de kan tage det 
med hjem. 
- Jo, en gang har jeg fået en klage på 
hjemmesiden ”just eat”, men det var 
en dame, som havde købt en menu 
inkl. 0,25 l cola. Det havde jeg ikke, 
så hun fik en 0,5 l flaske. Det tog jeg 
ekstra for, men det syntes hun var 
forkert, siger Mustafa og trækker på 
skuldrene.  
- Jeg har en ordning med hjemmesi-
den ”just eat”, som man kan bestille 
på. Det synes nogen er nemmere. 
Jeg har seks stjerner i bedømmelse 
fra kunderne. Det er det højeste, 
man kan få. Men man kan selvføl-
gelig også bare ringe. Nummeret 
står i annoncen i Sengeløse Nyt, 
siger han med et skævt smil.    

Tak til alle mine kunder! 
Efter kl. 16.00 får du  

10% fødselsdagsrabat på alle pizzaer. 
(Gælder til næste udgave af Sengeløse nyt.) 



  50+ andelsbolig på 82 m2  sælges!  

Dejlig andelsbolig på Bondehøjvej 4 T opført i 
2005 i hyggeligt senior bofællesskab i skønne 
landsbyomgivelser i Sengeløse, tæt på indkøb og 
offentlig transport. Boligen er på 81 m2 med tre 
dejlige værelser, fint køkken og stort badeværelse. 
Endvidere en flot, nyanlagt have, og et isoleret 
skur. Fibernet. En perfekt seniorbolig. Andelspris 
450.000 kr.  
Mdl husleje ca. 6924 kr. plus anvendelsesudgifter.   
Kontakt Mogens Larsen på: laurits@hotmail.com  
eller ring 22 83  92 20 for Info.  

Indvielse af nye lokaler på  
Sengeløse Skole 

Efter vores udskoling (7.–9. klasse) i rigtig mange år 
har haft lokaler forskellige steder på skolen som f. 
eks. dagligstue sammenlagt med soveværelse i en tid-
ligere lærerbolig, har vi nu fået to nye lokaler, så hele 
udskolingen er samlet i et udskolingsmiljø. 
De nye lokaler blev indviet den 9. maj, hvor borgme-
ster Michael Ziegler var forbi. Han holdt en tale og 
klippede den røde snor over. 
Der var sørget for pølser, is og sodavand til alle ele-
ver, så sund skole og kostpolitik blev suspenderet den-
ne dag. 



 Sengeløse landsbys og sogns 
sydligste gård var Hakkemo-
segård. Den lå ved Lervangen 
mellem Holbækmotorvejen og 
Roskildevej. Allerede navnet 
Lervangen er et tegn på, at 
denne gård med tilhørende 
mose var noget særligt. Netop 
her havde smeltevandet fra 
sidste istids afslutning for 12-
15000 år siden sorteret isens 
medfølgende materialer såle-
des, at en stor mængde meget 
fint ler var blevet aflejret ved 
den sø, som gennem de næste 
mange årtusinders organiske 
aflejringer skulle blive til 
Hakkemosen. Dette ler var 
særdeles velegnet til fremstil-
ling af både teglsten, keramik 
og fliser. 
  I 1847 købte mekanikeren 
Jens Peter Langgaard Hakke-
mosegård og grundlagde d. 
10. november samme år Hak-
kemose Teglværk. Det blev en 
stor succes. Hurtigt blev tegl-
værket det største i Danmark. 
Produktionen steg fra ca. 1 
mill. mursten i 1848 til over 7 
mill. i 1872. Byggemarkedet 
var umætteligt. I København 
byggede man på den tid 
brokvartererne, og de rigere 
bønder lod deres gårde nedri-
ve for at genopføre dem som 
grundmurede med mursten. 
Driften af Hakkemose Tegl-
værk var teknologisk på for-
kant med udviklingen på den 
tid. Langgaard havde installe-
ret en maskine til at lave de rå  
mursten, så man slap for den 
dyre og tidskrævende hånd-
strygning, og i 1868 lod han 
en kæmpestor ringovn bygge. 
Den havde hele 15 afdelinger. 
I 1883 begyndte teglværket  
også at fremstille terrakotta- 
og fajancevarer. I sin stor-
hedstid beskæftigede virksom-
heden ca. 200 arbejdsfolk og 
var dermed en af områdets 
største arbejdspladser. Driften 
af værket var dog kontroversi-
el, da det i vid udstrækning 
blev drevet med udenlandsk 
arbejdskraft fra Tyskland og 
Sverige. Disse fattige indvan-
drere blev tvunget til at arbej-
de som  løntrykkere, hvilket 
medførte en del sociale urolig-
heder. Lægger man hertil, at 
en stor del af arbejdsstyrken 
bestod af børn helt ned til 

tiårsalderen, kan man tydeligt 
se den sociale udbytning, små-
kårsfolk var udsat for den-
gang. Sådan er det heldigvis 
ikke i dag. Vel? Hvem har 
vævet, farvet og syet de klæ-
der, vi bærer? Hvem har lavet 
de sko, vi bærer, de bolde, vi 
spiller med og det fyrværkeri 
vi brænder af? Hvilke betin-
gelser blev disse mennesker 
tvunget til at arbejde under? 
Den slags grov udnyttelse af 
magtesløse fattige har vi hel-
digvis eksporteret til den tred-
je verden, og vi vånder os 
fælt, når problemstillingerne 
vender tilbage til os, enten i 
form af etiske spørgsmål eller 
i form af indvandrere, der ikke 
magter at stille passende krav 
på arbejdsmarkedet. Vi kalder 
det globalisering og  EU-
samarbejde. Men det er jo en 
helt anden sag. 
  I 1895 solgte J. P. Lang-
gaards arvinger værket til et 
engelsk konsortium, som drev 
det videre til 1909, Året før 
var leret brugt op, og ringov-
nen blev revet ned. I sin leve-
tid havde Hakkemose Tegl-
værk også nogle mere iøjefal-
dende kunder. Således er hele 
Vridsløse Statsfængsel, det 
meste af Sct. Hans Hospital i 
Roskilde og Axelhus Vester-
brogade 2 opført af sten fra 
Hakkemose Teglværk. Kilder-
ne fortæller endvidere, at de 
keramiske udsmykninger på 
Grevinde Danners Hus og 
Jægerspris Slot kom fra tegl-
værket i Sengeløse. 
  Virksomheden blev drevet 
videre  som keramik- og flise-
fabrik frem til 1915, hvor den 
blev nedlagt. Den første ejer 
og direktør var forfatteren 
Morten Korch, som drev fore-

tagendet i tre år frem til 1912, 
hvor han opgav for at hellige 
sig sit forfatterskab og sit 
forlag. 
  Jens Peter Langgaard ejede 
Hakkemose Teglværk helt 
frem til 1890`erne, men blev 
kun boende på Hakkemose-
gård til 1858. Da havde fami-
lien bygget en stor gård ved 
Baldersbrønde. Den blev op-
kaldt efter fru Langgaard, som 
hed Charlotte til fornavn. Det 
er altså denne Charlotte, der 
har givet navn til ikke blot 
gården, men også til Charlot-
teager og Charlotteskolen. 
Hakkemosegårds stuehus blev 
revet ned i 1990`erne, mens 
Charlottegård stadig findes. 
  Hakkemosen er i dag et 
smukt, ja ligefrem idyllisk 
naturområde. Det er et yndet 
udflugtsmål for naturinteresse-
rede i alle aldre. På en lille 
gåtur kan man her nyde den 
landskabelige skønhed med 
lunde søer og enge. Særligt 
det store og varierede fugleliv 
gør et stort indtryk. Jo, i Hak-
kemosen kan man godt mær-
ke, at man stadig er i Sengelø-
se! Desværre skæmmes de 
mange dejlige indtryk af stø-
jen. Hakkemosen afgrænses 
mod nord af Holbækmotorve-
jen, og mod syd af Roskilde-
vej. Knap en kilometer længe-
re mod syd ligger Høje Taa-
strup Station og Danmarks 
mest trafikerede jernbanespor. 
Disse naboskaber kan i den 
grad både høres og lugtes. 
Kan man abstrahere fra disse 
gener, er en gåtur i Hakkemo-
sen absolut en god oplevelse. 
 

Niels Larsen   

Hakkemosen 
 

Lavlund  
Brolægning Aps 

 
_____________________________________________________________________ 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Tåstrup Vænge 39 

2630 Tåstrup 
cvr. nr. 30 08 29 23 

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

 TROLLE-URE-GULD 
 

Taastrup Hovedgade 81 
 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 



 

 

Håndboldskole i  
Sommerferien 

 
I den første uge af sommerferien – uge 27 –  

mandag den 30. juni til og med fredag den 4. juli, 
afholdes der håndboldskole for piger i alderen 9-12 år. 

 
Tilmeldingen foregår på kommunens hjemmeside 
www.aktivsommerhtk.dk i maj. 
 
Sted: Sengeløse hallen hver dag fra kl. 9.00 – 13.00 
 
Praktisk: Medbring inde- og udendørssko og sportstøj. 
Drikkedunk og en god madpakke hver dag. 
 
Pigerne får mulighed for at stifte bekendtskab med 
håndboldens forunderlige verden. Hver dag vil to dygti-
ge og engagerede trænere guide jer gennem de grund-
læggende øvelser og regler ved hjælp af leg og spil. 
Hvis vejret tillader det, vil de tage jer med udenfor og 
give jer et indtryk af Beach Håndbold, som spilles på en 
bane med sand, og ligeledes Street Håndbold, som  
spilles på asfalt. 
 
Vi håber at se dig, uanset om du kan spille håndbold 
eller ej.  
 

 
Til kommende sæson oprettes der et håndboldhold for 
piger årgang 2002-2003-2004 
i Sengeløse. Træningsdagen bliver enten tirsdag eller 
torsdag – der kommer nærmere info i programmet, der 
udkommer senere.  
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til  
Ulla Bang Hyldegård på jh@jh-planter.dk 
 

 

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 



Så er det atter tid for byfest omkring gadekæret. 
Lørdag d. 14. juni kl. 13.00 tager vi atter hul på 11 timers sjov underholdning, gode op-
levelser og masser af pudsige indfald. 
Der vil, som sædvanligt, være mulighed for at hygge sig i familiens skød, ligesom der vil 
være lejlighed til at tale med naboerne og venner, du ikke har talt med længe. Traditio-
nen tro, mødes sengeløserne omkring gadekæret denne ene gang om året. 

Det er ikke alt, der er som 
det plejer. På grund af de 
manglende træer, og opløs-
ning i foreningen, kommer 
svævebanen ikke i år. Det er 
vi kede af, men vi arbejder på 
at få den tilbage til næste år. 

Til gengæld vil der være en ny aktivitet: 
I år vil vi have en rodeotyr på pladsen og den skal vi 
nok få meget sjov ud af. 
Det er Sengeløse Erhvervsforening der har sponseret 
tyren og vi takker for støtten. 

Der er heldigvis mange af de boder, du kender i for-
vejen: Du kan fiske i dammen, trække snore og ka-
ste med pile + mange andre ting. 
Der er fine madboder, kaffeboder og naturligvis kan 
du købe noget at drikke. 
Det vigtigste er, at du kan lade dig underholde af 
byens mange børn på scenen.  
SFO Åen, Klubben og FDF underholder på scenen. 

 
Vi må heller ikke glemme, at    
TOM DUKE BOX spiller kl. 18 - 20. 
                          
Kl. 21 - 24 spiller det lokale band 
INGERS ALL STARS på stor scene. 
 
Hele festdagen sluttes af kl. 24 med 
et KÆMPE FESTFYRVÆRKERI 



Jacala Stammen - Det Danske Spejderkorps 
SFO Åen - Sengeløse Skole 

Sengeløse Fritids– og Ungdomsklub 
Sengeløse Kirke * FDF - Sengeløse 

Sengeløse Amatørscenen 
Sengeløse Kommunalforening 

Børnehaveforeningen - Sengeløse Børnehave og Vuggestue 
Sengeløse Badminton– og Tennisklub 

Fedtbixen - SGIF * Vridsløsemagle Bylaug 
Miljø– og Energicentret i Høje Taastrup Kommune 

Fodboldafdelingen - SGIF 
Fællesidræt 

Sengeløse Byfestforening 
 

Børn og unge fra Sengeløse underholder hele eftermiddagen 
 

TOM DUKE BOX underholder kl. 18 - 20 
 

Det lokale band INGERS ALL STARS  
leverer aftenens underholdning 

 
En dag for hele familien ved Sengeløse Gadekær 

Lørdag d. 14. juni 2014 kl. 13.00 
Byfesten slutter kl. 24.00 med stort festfyrværkeri 

 
 
 
 



795,-



 

Gymnastikafdelingens Stav-
gangshold kunne den 6. maj 
fejre, at der nu i 10 år har 
været Stavgang her i Senge-
løse og det så godt som hver 
uge, idet aktiviteten er hele 
året rundt. Ja selv i sommer-
ferien kan de ihærdige Stav-
gængerne ses på deres ugent-
lige tur med stavene i Senge-
løse og omegn. 
Sådan var det også på Jubi-
læumsdagen - stavene skulle 
først røres, inden de 39 del-
tagere kunne sætte sig til et 

veldækket frokostbord med 
”Kinesisk” retter. 
Og selvfølgelige blev Stav-
gængernes slagsang sunget, 
lige som der blev råbt hurra 
og skålet for stadig fremgang 
for aktiviteten.  
Frokosten blev afsluttet med 
kaffe og fødselsdagskage. 
For interesserede er det sta-
dig muligt at komme med på 
den ugentlige tur rundt i 
Sengeløse. Det er bare at 
møde op tirsdage kl. 9.30, 
stave kan lånes til at begyn-
de med.  

10 års jubilæum i Stavgang. 

Vi har hos rullerne i år lavet et stort 
rulleskøjteshow over drengen ”Peter 
Pan”, som ikke vil være voksen, men 
ønsker sig en mor, der kan fortælle 
historier. Peter Pan bor på ønskeøen 
hinsides mælkevejen sammen med 
klokkeblomst, Prinsesse Tigerlilly og 
hendes små indianersøstre, kaptajn Klo 
og Smisk. Historien begynder i et 
børneværelse i London. Her bor børne-
ne Wendy, John og Michael, og Peter 
Pan har hørt Wendy fortælle historier 
for sine to brødre.  
Der er lagt rigtig mange trænings- og 
arbejdstimer i fra både trænere og ikke 
mindst løberne, for at få det flotte 
resultat, som vi for første gang viste ved 
gymnastikopvisningen d. 6. april. 
Efter et så stort arbejde var vi meget 
enige om, at én opvisning bestemt ikke 
var nok. Derfor inviterede vi tirsdag d. 
29. april, som var sidste rulleskøjtetræ-
ning, inden sæsonen sluttede, Sengeløse 
børnehave, SFO’en, klubben og ikke 
mindst beboere fra plejehjemmet til 
rulleskøjteshow i hallen.   
Vi var meget spændte på, hvor mange 
tilskuer der ville komme. Men 20 
minutter før showstart begyndte børne-

ne at myldre ind, og snart var hallen 
fyldt. Det sejeste af det hele var nu, at 
der også kom 8 beboere fra Sengeløse 
plejehjem med hjælpere og ikke 
mindst, at 2 af dem var gået med rolla-
tor hele vejen op til Sengeløse hallen.  
Showet var en succes, og alle løbere: 
Maria, Iben, Caroline, Cayenna, Julie, 
Frederikke, Maja, Isabella, Freya og 
Finn gjorde det rigtig godt.  
Efter showet var der frugt og saftevand 
til alle de unge mennesker, og kaffe/the 
til de ældre uden for hallen, hvor vejret 
var dejligt. 
Jeg vil sige alle løberne og Janne tusind 
tak for en god sæson og for jeres entusi-
asme for at få vores projekt til at ”køre”. 
Dertil vil jeg også sige tak til hjælpein-
struktør Maria, som har brugt meget tid 
på at få al musik til at ”spille”, det er 
nemlig et kæmpe arbejde at få klippet 
hele musikdelen til. Derudover skal der 
også lyde en stor tak til hjælpeinstruktør 
Finn, som gjorde det fantastisk som 
Smisk og til sidst Bente, som også i år 
har sørget for de fleste kostumer. I 
ønskes alle en rigtig god sommer.  

Mange rullehilsener  
Jeanet / Instruktør fra Fællesidræt 

Særopvisning i Sengeløse 

Det var, som om at byens 
serie 2 hold havde fundet 
noget af den gamle selvtillid 
og boldsikkerhed frem i kam-
pen med Ejby fra serie 1 i 
DBU’s pokalturnering, hvor 
holdet stadig lever. Det er 
ellers længe siden, holdet 
sidst har vundet i deres række 
i serie 2, hvor årets høst har 
været 3 uafgjorte kampe mod 
4 tabte. Det er lidt ærgerligt, 
for indstillingen har været 
rigtig, men selv i kampe, 
hvor Sengeløse havde mest 
spil og chancer, glippede det. 

Nu har holdet fire kampe 
tilbage, hvoraf de i de tre af 
kampene bør kunne hente 
points. De skal vindes, hvis 
holdet skal gøre sig håb om 
at slutte over nedryknings-
stregen. Det bliver spænden-
de at se, hvordan det forlø-
ber. 
Næste hjemmekampe er tors-
dag 22. maj, kl. 18.30 mod 
Hjorten if og lørdag 31. maj, 
kl. 14.00 mod Lyngby BK. 
Kom en tur op på stadion og 
støt byens hold, det luner.  

SGIF lever i pokalturneringen 
Kampen 14. maj mod Ejby blev vundet 5-2 

  50+ andelsbolig på 72 m2  nu ledig  

Beliggende Bondehøjvej 4 D med fri udsigt til marker i etableret 
bebyggelse med fælleshus og stabil økonomi. 
Indeholdende entré, køkken, stue, værelse, stort badeværelse med 
vaskemaskine, alle rum opvarmet med gulvvarme, samt udhus. 
Desuden 9 m2  gulvplads på loft. Nem lille have med to flisebelagte 
terrasser. 
Andelspris kr. 270.000 - mdl. boligudgift kr. 6.400,00. 
 
Henvendelse til: 
Henrik Riegels Nielsen, tlf. 28299071,  eller 
Bodil Riegels Rasmussen, tlf. 23316297. 



Alliker i kirketårnet - et dilemma  
 

Med elektrisk ringning kommer der ikke så ofte menne-
sker i kirketårnets øverste etage. Under det årlige eftersyn 
fik man imidlertid øje på noget usædvanligt. Midt i klok-
kerummet havde alliker påbegyndt mindst to reder. De 
taber tit en pind, og det sås tydeligt på loftets gulv. En 
nedfalden tagsten i tårnets tag var adgangsvejen, hvor der 
var livlig flyvetrafik. Alliker danner par for livet. De byg-

ger rede i april, og hvis det bliver afbrudt, så opgiver de 
som regel for dette år. Kirken kunne dog ikke lade hullet 
stå åbent på grund af det svineri, det ville medføre. Da 
murerne nærmede sig i liften, forlod allikerne kirkeloftet. 
Nu har murerne lukket hullet med en ny teglsten.  
Det hjemløse allikepar må derfor se sig om efter et nyt 
redested, om ikke i år, så i hvert fald til næste år.   

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrsson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 
Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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

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



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
 
 

5.s.e.påske 
25. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 17, 1-11 
Jesper Knudsen 
 
Kristi Himmelfartsdag 
29. maj kl. 10.00 & 12.00 
Konfirmationer 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
6.s.e. påske 
1. juni kl. 10.30 
Johannesevangeliet 17, 20-26 
Med lægmandslæsning 
Thomas Laurberg Vedel 
 
Pinsedag 
8. juni kl. 10.00 
Johannesevangeliet 14, 15-21 
Kor og trompet 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Morgenkaffe/mad kl. 9.00 
I sognegården 
Kirkebilen kører. 
 
2. pinsedag 
9. juni kl. 11.00 
Fælles Familiegudstjeneste i 
Præstegårdshaven 
Ved Høje Taastrup Kirke for 
hele provstiet 
Medbring tæppe og picnickurv 
 
Trinitatis 
15. juni kl. 11.00 
Matthæusevangeliet 28, 16-20 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
1.s.e.trin. 
22. juni kl. 14.00 
Spillemandsmesse 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
Kirkebilen bestilles senest da-
gen før på tlf.: 43 99 50 24 
 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 18. juni kl. 13.00 
 
 
Andagt på Bostedet Holme 
Torsdag d. 19. juni kl. 13.30 
 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, ons-
dag og fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
 

Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 – 16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesenge-
loese@gmail.com  
 

Sekretær for sognepræ-
sten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal 
ske i præstens kontortid. 
 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården 
onsdag. 
 

Formand for menig-
hedsrådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Lapis betyder sten, og et lapidarium er et særligt indrettet område på en 
kirkegård, hvor bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles. Det kom-
mer til at virke som en slags udendørs museum, bestående af sten, som 
menighedsrådet har valgt fra, når man skulle rydde ud i gravsten, der ikke 
er afhentet af ejerne efter fredningstiden.  
  
På Sengeløse Kirkegård har vi sammen med Kroppedal Museum 
fået registreret de sten, som efter kirke- og museumsloven er særligt beva-
ringsværdige og derfor skal opbevares blivende på kirkegården. Vi har nu 
på indersiden af kirkegårdsmuren afsat et aflangt bed, hvori de gamle 
gravsten nu bliver placeret, således at besøgende bekvemt kan besigtige 
stenene fra stien langs med bedet.  
 
Kirkegårde som dansk kulturarv 
I 1986 blev der vedtaget en lov, der gjorde kirkegårdene til en del af den 
danske kulturarv. Loven skal sikre, at bevaringsværdige gravminder bli-
ver registreret og  derefter bevaret. for eftertiden. Herefter bliver gravmin-
derne gennemgået af arkæologerne, der udvælger de sten, der bør sættes i 
lapidariet. 
  
Registrering 
Med en registrering bliver gravminderne underlagt en fredning. I loven er 
der fastlagt otte kriterier, som anvendes ved udvælgelse af gravminder til 
registrering: 
1. Mindesmærker, der er over 100 år gamle. 
2. Mindesmærker, der er typiske for egnen og kirkegården. 
3. Mindesmærker, der bevarer lokale person- og stednavne. 
4. Mindesmærker med særlig udsmykning eller gravering. 
5. Mindesmærker, der er udført af anerkendte kunstnere. 
6. Mindesmærker, der er af særlig lokalhistorisk interesse. 
7. Mindesmærker over særligt fortjenstfulde personer. 
8. Gravsteder med en særlig indretning. 
 
Hvilke kriterier, der er opfyldt for den enkelte stens vedkommende, må 
man ved selvsyn prøve at konstatere, når man ved lejlighed tager sig tid til 
en tur gennem kirkegården og læser inskriptionerne på stenene. Selv 
syntes jeg, at historien blev levende, mens jeg gik og læste om parcelisten 
på Vadsby Mark, en sadelmager født 1870 og en jordbruger af Cathrine-
berg, og senere betragtede det smukke gravminde efter en lokal pottema-
ger m.fl.                                                                                       Prøv det selv. 
 

Nyt lapidarium på kirkegården 
De fredede gravsten har fået særlig indrettet plads. 
Af Gert Lauridsen 



Søndag d. 22. juni kl. 
14.00 fejrer Sengeløse Kir-
ke gudstjeneste på en lidt 
anden måde end søndagens 
traditionelle højmesse. Spille-
mandsmessen er en gudstje-
neste iklædt dansk folkemu-
sik og den første af sin art på 
dansk. 
Teksten er skrevet af Holger 
Lissner. Musikken er kompo-
neret af Ivan Damgaard og 
Michael Sommer med ud-
gangspunkt i dansk traditio-
nel dansemusik. 
Holder du af spillemandsmu-
sik, er her en mulighed for at 
komme og være med i din 

egen landsbykirke. Tag gerne 
familien, venner og bekendte 
med i kirke, så vi kan få en 
festlig dag. Kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Søndag den 25. maj kl. 16 
afsluttes denne koncertsæson 
med en korkoncert. Koncer-
ten er en opfølgning på kon-
certen ’Korklassikere’ fra 
maj 2013. På podiet står Sen-
geløse kirkes kor sammen 
med ClassiChorus fra Hol-
bæk, samt sopran Sus la 
Cour. På programmet står 
flot solo- samt kormusik af 

bl.a. Vivaldi, Bach, Händel, 
Mozart, Fauré samt Schubert. 
De to korledere, Martin Le-
gene Jensen og Torben H.S. 
Svendsen, vil på skift dirige-
re og akkompagnere det sam-
lede kor i en koncert med 
rigtig mange ’hits’. 
 
Alle er selvfølgelig velkom-
ne, og der er gratis adgang. 

Indskrivning til konfirmati-
onsforberedelse 2014/2015 i 
Sengeløse Kirke er for elever 
i 8. klasser og finder sted i 
Sengeløse Kirkes Sognegård, 
Landsbygaden 68, onsdag d. 
27. august kl. 16.30 – 18.00 
og torsdag d. 28. august sam-
me tid. 
Såvel konfirmander som 

forældre må gerne møde op, 
så vi lige kan hilse på hinan-
den. Sengeløse Kirke byder 
på kaffe og lidt at nippe til, i 
fald der bliver lidt ventetid.  

Jeg glæder mig til at hilse på 
jer! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Konfirmander 2014/2015 

Korkoncert – Korklassikere II 

Spillemandsmesse 

Så er det igen ved at være tid 
til årets sogneudflugt. Denne 
gang går turen til Selsø Slot. 
Og når vi nu er i området, 
lægger vi vejen forbi Selsø 
Kirke, som ligger så smukt 
med udsigt ud over et ene-
stående landskab med et rigt 
fugleliv. Efter rundvisningen 
på slottet går turen til stor-
kollektivet Svanholm, som 
dyrker økologiske afgrøder. 
Her vil vi nyde en kop efter-
middagskaffe og lidt is. Tu-
ren koster 150 kr., og man 
betaler på selve turen. 
 
Dagens program ser således 
ud med ca. tider: 
Afgang onsdag d. 28. maj kl. 

10.00 fra sognegården 
Landsbygaden 68 
Kl. 11.00 - 12.30, 
rundvisning på Selsø Slot 
Kl. 12.30 - 13.30, frokost 
ved slottet 
Kl. 13.30 - 14.15, et kig ind i 
Selsø Kirke 
kl. 14.30, kaffe på Svanholm 
og lidt info om stedet 
kl. 17.00, hjemkomst 
Tilmelding til turen sker ved 
at ringe til sognepræst Merry 
Lisbeth Rasmussen på tlf.: 
43 99 50 24 eller ved at 
skrive til mailadresse: 
lras@km.dk 
 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Sogneudflugt 

Alle familier i alderen 0-100 
år inviteres hermed til en 
fælles familiegudstjeneste i 
præstegårdshaven ved Høje 
Taastrup Kirke. Gudstjene-
sten er for alle i Høje Taa-
strup Provsti. Provstiets præ-
ster vil derfor møde op og 
deltage og bidrage til at gøre 
dagen til en hyggelig og 
festlig dag under afslappede 
og familievenlige former. 

Som det ses af opslaget, vil 
FDFerne sælge pølser, der 
vil være indslag med jazz-
kvartet, gospelkor, kirkekor 
og klovnen Trampolina som 
vil forme ballondyr. Vi hå-
ber, at pinsesolen vil skinne 
over os alle, og at provstiets 
børn og voksne vil tage godt 
imod en anderledes måde at 
holde gudstjeneste på. 
Vel mødt sengeløsere! 
 

Merry Lisbeth Rasmussen  

Fælles familiegudstjeneste 2. pinsedag 
kl. 11.00 

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 

 



Stor Bededag kl. 10.00 blev Asger Flinch 
Gjedde, Liv Rønnholm, Annika Gadeberg 
Plambeck Kristensen, Anna Ernst Diakite og 
Markus Gade Sundin konfirmeret. 

Stor Bededag kl. 12.00 blev Thomas Bang 
Hyldegaard Hansen, Jason Tommy Hansen, 
Nanna Molbech Lund, Mads Christian Kjærulf, 
Alberte Godtkjær Juul-Olsen, Amanda Godtkjær 
Juul-Olsen, Mikkel Berrig Rasmussen, Cecilie 
Forstberg Bitz, Maria Klingspor Stryhn, Naja 
Bay Madsen og Lærke Pank Nielsen konfirmeret. 

Tillykke til årets første  
konfirmander! 

 

  Brænde og træpiller 
 

Fyringsklar egebrænde sælges i løs 
vægt.  

 
Brændet kan afhentes, min 1.7 rm  

- eller leveres. 
 

Svenske træpiller  
i 16 kg sække eller i løs vægt,  

afhentning eller levering 
 

Lager 1 km fra Sengeløse. 
 
 

Anders Gøricke A/S    
Herringløse  
Mobil 2121 2197  

Tag med på Bornholms  
Højskole 4.-10. september 
Et tilbud til alle i Sengeløse og omegn, 
sidste udkald! 
Af Gert Lauridsen 
 
Oplev solrige Bornholm på kryds og tværs i ord og på ture. Bliv 
forkælet med lækker mad og spændende foredrag. Meget af 
undervisningen foregår rundt på øen - i skolens egen bus. 
På nuværende tidspunkt er der 14 på den fælles tilmeldingsliste, 
men der er sagtens plads til nogle flere.  
Ønsker du at vide mere eller evt. tilmelde dig til turen, så kan 
det ske ved henvendelse på tlf. eller mail til Sengeløse Nyt (se 
omslaget), eller til ’Mandagsaftener’, v/formand Poul Erik Sø-
rensen, tlf. 43 99 51 53, eller mobil 20 41 67 24.  
Sådan forløber en typisk sommerhøjskoledag 
Efter morgenmaden mødes vi til morgensamling omkring højskole-
sangbogen og foredrag eller undervisning i mange forskellige em-
ner, geologi, historie, litteratur, musik og kunst. 
Om eftermiddagen tager vi oftest på busture ud på øen, hvor vores 
lærere fortæller om det smukke Bornholm i alle dets forskellige 
facetter.  
Aftenerne har hver deres særlige indhold: sang, foredrag, under-
holdning mv. 
Hvert kursus afsluttes med en festmiddag og underholdende indslag. 

Hvis du vil med sammen med os andre fra Sengeløse og omegn, så 
sker det via den fælles tilmelding. Derefter kommer der en bekræf-
telse direkte fra højskolen med et girokort til indbetaling af 500 kr. i 
depositum, først da er man endeligt tilmeldt. Senest 6 uger før kur-
sets start tilsendes detaljeret dagsprogram og faktura på restindbeta-
lingen, kr. 3.200,00 kr. + evt. for bus ud og hjem 660,00 kr.,  og 
enkeltværelse 400,00 kr. 
Vi modtager tilmeldinger til turen indtil 2. juni, så I kan nå det end-
nu!  
SIDSTE NYT!  Mandag den 2 juni, kl. 19.30, holder vi  møde i Sogne-
gården for alle tilmeldte, hvor vi varmer op til turen, taler om transport 
i privatbiler og andre praktiske ting.   
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