Sengeløse Nyt
21. årgang Nummer 4

Maj 2017

Læs i avisen om
Kalve på græs

Sommerkoncert
i kirken
Farlige gasflasker

Hedebodragten

Resultater fra vejsyn
Skovtur med
senioridræt

Gymnastik
opvisning

Nyt om
grusgraveri

Bronze til
Teamgym

Og meget mere
Næste nummer
udkommer
22. – 24. juni

Deadline:
13. juni 2017

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Birthe Olesen,

2840 1130

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup,

4371 3033

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Hans Juul-Olsen, Hultoften 8 ,

2443 5020

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale
Spangåvej 10,

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

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
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 13. juni 2017
Avisen udkommer 22. - 24. juni 2017
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Sengeløse Pensionistforenings sommerudflugt den 20
juni 17 hvor turen går til Birkegårdens Haver.. Tilmelding
senest 10 dage før til Lonnie tlf. 2294-9140 eller Miriam
tlf. 4399-7718

Du kan stadig nå det.
Har du lyst til at spille tennis, så ring til
Laila Holm, Vintoften 34
Tlf. 21 60 70 37
Kontingentet for sæsonen
maj til oktober 2017 er uændret:

Voksne
Kr. 300.00
Ungdom under 18 år Kr. 100.00
Nøgledepositum
Kr. 25,00
Kontingentet kan indbetales på mobilepay
40 19 52 87 eller konto 5471 1510691 og send en
mail til sbtk@mail med navn, adresse samt fødselsdag, og du får tilsendt dit reservations nummer.
Vi er startet med tennistræning om mandagen.
Du informeres, når du har betalt kontingent.

ADVARSEL sendt 19.5.2017

Pas på farlige
letvægtsgasflasker

Stor medlemstilgang til
pigefodbold i SGIF
Ny erfaren pigetræner er lige blevet tilknyttet klubben.

Pas på 10 kg letvægtsgasflasker - i aftes røg en af dem i
luften hos vores genbo
Heldigvis kom ingen til skade, men et tag blev ramt.
Derfor satte Mads Cronquist, Vintoften dette opslag
på Sengeløse.dk´s hjemmeside:
Advarsel / eksplosion her til
aften: Har du købt Kosangas
10 kg letvægtsgasflaske i
Brugsen eller et andet sted?
Den her uåbnede flaske revnede her til aften hos vores
nye genbo og fløj ca. 50 m
ind i en anden have, hvor
den bukkede et ståltag og
ramte en bil – heldigvis var
der ingen personskade.
Efter sigende begyndte flasken at "tikke" og blev flyttet, fordi den lød underligt.
Få minutter efter eksploderede den (uden ild heldigvis).
Mange gode naboer reagerede med det samme og hjalp
til.
Brugsen er blevet orienteret
og har adviseret politiet, som

nu vil prøve at stoppe salget
indtil videre.
Per Vadstrup, der leder Dagli’Brugsen i Sengeløse, fortæller, at han har talt med
Kosangas. De siger, at der
ikke er fortilfælde, og alle
deres flasker bliver omhyggeligt trykprøvet før påfyldning. Man kan derfor ikke
sige nogen, før sagen er undersøgt til bunds. Indtil videre er deres forhandlere blevet bedt om at holde denne
type gasflaske tilbage.

Stavgang

Efter at jeg i sidste nummer
af Sengeløse Nyt fortalte om
vor tur til Albertslund og
havde skrevet noget om ”vi
piger”, blev jeg gjort opmærksom på, at der altså
også var mænd med til stavgang. I april måned var vi

ude i Hakkemosen, og der
tog jeg et billede af Jens og
Georg sammen med den
trold, der findes der.
Så blot til orientering, så er
mænd selvfølgelig også velkomne til stavgang om tirsdagen.

Han hedder Michael Bertelsen
og kommer fra Jægerspris, men
det synes han ikke er noget
problem. Det, der er vigtigt for
ham, er, at der er så stor opbakning for forældre og klub, hvilket giver en god stemning,
siger han. Han har trænet pigehold gennem 12 år, og grunden
til, at han søgte til Sengeløse,
var, at han følte, at man arbejdede seriøst med sagen. Det
synes han er værd at køre efter.
Indtil videre har han påtaget sig
at træne de mindste og nybegynderne samlet i en gruppe.
Da vi mødte ham, var han i
gang med nogle legprægede
boldøvelser, der træner reaktionsevnen (billedet).
Vi talte også med en af pigerne,
Frida Nørholt Hansen, som
fortalte, at hun gik i anden
klasse og spillede sammen med
fire veninder fra klassen. Hun
synes, det er sjovt at spille

Her i maj måned havde vi
igen en fantastisk tur, hvor
vi tog til Fløng og besøgte
den ”nye skov”. I forbindelse med ”Skovens dag d. 7.
maj” er der i træ blevet lavet
en ualmindelig flot ugle, og
vi blev altså nødt til igen at

fodbold, og ovre i skolen kan
de så spille med sammen med
drengene helt på lige fod. Det
er dejligt, at fodbold også er
blevet populært blandt pigerne,
synes hun.
Holdleder og træner Jacob
Harris Bach fortæller, at der pt.
er 34 piger tilmeldt fordelt på
U7, U8 og U9 årgangene. Vi
får faktisk piger fra hele kommunen, så vi har opnået en god
bredde, hvilket også på sigt vil
betyde noget for topniveauet.
Og så er det herligt, at vi nu
kan tiltrække folk med interesse for at træne pigefodbold. Vi
træner onsdag og fredag, og ca.
hver 14 dag spiller vi kampe
lørdag eller søndag. Jacob
brænder for sagen og er synlig
glad for den udvikling, pigefodbolden har gennemløbet.
For tre år siden startede han
med tre piger i et mix-hold, og i
dag er der ti gange så mange.

tage et billede af os alle sammen. Det var en skøn dag,
sjovt at opleve noget nyt,
men vejret var den dag til, at
vi valgte at tage hjem til
Sengeløse og få kaffen.
God sommer til alle.
Laila Holm

Sengeløse Opvisning 2017
Søndag 23. april var Sengeløse Hallen ved at koge over
af spændte børn, unge og
voksne. Alle glædede de sig
til enten at vise, hvad de
havde lavet i løbet af sæsonen, eller at se, hvad søskende, mor, far, eller bedsteforældre havde lavet af sport
gennem sæsonen i Sengeløse
Idræt. Og de fik 3 timers
hyggeligt og underholdende
show!
Det startede traditionen tro
med de yngste deltagere, der
sammen med far/mor eller
bedsteforældre på gulvet løb,
sprang og dansede rundt og
sluttede af med en fin sangleg til glæde for både dem
selv og tilskuerne. Vi har
haft stor deltagelse på børneholdene i år, hvilket har været dejligt. Det skyldes ikke
alene store generationer,
men også vores engagerede
instruktører, der er virkelig
gode til at tiltrække og fastholde børnene og deres familier. Også godt at se, at så
mange af børnene havde lyst
til at deltage i opvisningen. I
det hele taget var der stor
opbakning til opvisningen.
Ca. 200 optrædende børn og
voksne, et gæste-voksenhold
med 40 deltagere fra Roskilde Delingsførerhold og der-

udover ca. 300 tilskuere i
løbet af dagen. Vi takker for
det fantastiske fremmøde!
Vores to nyeste skud på
stammen i år var parkour for
drenge i alderen 8-12 år og

diskodans for 5-6 årige danseglade børn. Diskobørnene
gav den gas med seje moves
og glade smil. Og det var
også fantastisk at se parkourdrengene kaste sig ud i forskellige spring og rulleteknikker og på den måde skabe
et helt anderledes show. Parkour appellerer til drenge,
der ofte har en god naturlig
portion krudt i numsen, som
de på en fed måde får kanaliseret ud i motorisk udfordrende hop, spring og rullefald. Hvor diskodans appellerer til de børn, der er mere
til dans end gymnastik. Vi
håber derfor meget på at
kunne fortsætte begge hold
til næste år.
Spilopperne lavede også et
rigtig fint show, og det er
altid skønt at se de små børn,
der synes, det er en fest at
hoppe rundt på en redskabsbane tiltænkt til lejligheden.

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup

Badutspringerne brillerede
også med et flot show udført
ud fra et pirat-tema, hvor
børnene havde seje bandanas
på og kæmpede sig vej gennem farligt farvand med
krokodiller og hajer 😊
Sengeløse Idræts rulleskøjtedansere fremførte også et
storslået og som altid farverigt indslag. Temaet var de
populære ”Trolls” fra filmen
af samme navn, og skøjtedanserne havde farvestrålende håropsætninger, søde
kostumer og lavede et eventyrligt show over temaet.
For 2. år i træk var seniorerne også på gulvet. I år var
det desværre ikke mulig for
seniorgymnasterne at deltage, men til gengæld lavede
stavgængerne et flot show.
Seniorerne vækker altid en
enorm god stemning i hele

Gæsteholdet i år var Roskilde delingsførerhold, der med
et flot fremmøde på hele 40
gymnaster leverede en flot
rytmeoptæden.
Til sidst gav 10 af Sengeløse
idræts spring-instruktører en
flot opvisning og viste hermed, at de ikke alene formår
at undervise og udvikle
børn, men at de også selv er
nogle fantastisk dygtige
springgymnaster! Respekt!

Lise-Lotte Haller

Have– og parkingeniør

43 99 69 36

Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

hallen, og stavgængerholdet
fik da også kæmpe applaus
fra tilskuerrækkerne.
Efter stavgang kom hele
rækken af springgymnastikhold. Først vores altid populære springmix og derefter
teamgym Micro- og Minipiger. Alle de 3 hold leverede
flotte serier og fænomenale
spring på både trampolin og
fiberbane.

Inspiration og vejledning i din have
Stauder, frugttræer og krukker
Cathrinebergvej 20B
2630 Taastrup

Tlf. 2421 1984

Traditionen tro blev der under opvisningen uddelt de 3
årlige pokaler. Vi har i år fået
virkelig mange indstillinger,
så det var en svær udvælgelsesproces. Else og Holgers
Ærespokal tildeles en idrætsudøver mellem 8 og 14 år,

som udviser en god sportslig
ånd, er til inspiration for sine
omgivelser og er en god
kammerat. Denne pokal
modtog Adina Rørbæk Scheel fra rulleskøjteholdet.
Endelig tildeles SGIF’s Lederpokal til en leder/
instruktør/træner, der gennem sit engagement har ydet
en stor indsats for SGIF
(uanset idrætsaktivitet). Til
denne pokal skal siges, at vi i
Sengeløse Idræt er stolte af,
at ALLE vores 32 instruktører og trænere i år er blevet
indstillet med en eller flere
stemmer til denne pokal. Det
vidner om at vi har et helt
formidabelt engageret instruktør/træner team, hvilket
vi er super glade for!

som udviser en god sportslig
ånd, og er en god kammerat.
Denne pokal gik i år til Jakob
Andreas Clay Holm fra
Springmix.
SGIF’s 100 års pokal tildeles
en idrætsudøver under 18 år

Pokalen gik til Aage Ipsen,
der gennem rigtig mange år
ikke alene har stået for, men
sørget for at udvikle krocket i
Sengeløse. Han fik hele 29

indstillinger, hvilket er rekord!
Stort tillykke til alle pokalmodtagere!
Nye tiltag
Sengeløse Hallen købte i
efteråret et super moderne
musikanlæg, som vi ønskede
at anvende til opvisningen.
På den måde var det ikke
nødvendigt at ulejlige Ole
”Lyd” og Peter Bertelsen
med at stille udstyr op og
bruge en dag i hallen, som de
ellers har gjort gennem mange år. Men desværre viste
lyden sig i mikrofonsammenhæng at være utrolig
dårlig i de fleste områder af
hallen under selve opvisningen. Dette beklager vi selvfølgelig, og vi vil arbejde på
bedre mikrofonlyd til næste
arrangement.
I år havde vi stillet en idekasse op, for at få hjælp til at
gøre Sengeløse Idræt endnu
bedre.
Skulle du have ideer, eller
forslag til nye hold, eller
kende en person, der gerne
vil være instruktør mod en

skattefri godtgørelse, så skriv
gerne til undertegnede.
Vi forsøger os også med at
etablere et frivilligt korps,
fordi vi har brug for, at du
eller din nabo kan hjælpe
bestyrelsen 1 gang eller 2 om
året med at hjælpe 1-2 timer
med opsætning af borde og
stole, salg af pølser, opsætning/nedtagning af julepyntning, kagebagning, stå i byfestbod eller lignende. Hvis
du i øvrigt skulle have 1 eller
2 timer til overs den 10. juni
til byfesten, så hold øje med
Sengeløse idræts Facebokside eller ring/sms undertegnede, og bliv medlem af vores frivillig korps, hvor vi
hygger os og værner om Sengeløses borgere - både
sportsligt og gennem sociale
arrangementer, som fastelavnsfesten,
juletræsfesten
etc. Og medlemskab er gratis
og ikke forpligtende - det er
frivilligt, og på dine præmisser. Jo flere vi er, jo bedre
bliver vores sport og arrangementer!
Helle Breinholt,
Sengeløse Idræt

Sengeløse Teamgym Minipiger fik
bronze!
Så oprandt dagen endelig.
Alle Minipigerne (10-12 år)
havde set frem til denne dag
i en hel sæson - og ja, instruktørerne havde haft planlagt dagen og dens ønskescenarie i nok snarere 1½ år!
Datoen var søndag 30. april
og det foregik i Gladsaxe.
Det var Forbundsmesterskaberne i A-rækken.
Minipigehold og Mikropigehold (6-9 år) fra hele Danmark var samlet for at vise
forældre, søskende, bedsteforældre, instruktører og
dommere, hvor gode de var
blevet i Teamgym disciplinen. Teamgym er en holdsport med tre discipliner: en
rytmeserie på gulv, spring på
trampet
(trampolin)
og
spring på bane (lang fiberbane).
Sengeløse har tidligere stillet
op med et Juniorpigehold
(13-17 år), hvor vi vandt
bronze i B-rækken i Sjællandsmesterskaberne (SM)
for begyndere. Det var i
2015, og det var kæmpestort
for Sengeløse - første gang
nogensinde, at lille Sengeløse kom på Teamgym landkortet med en medalje! Men
Juniorpigerne har ikke kunne stille hold i denne sæson,
da flere af dem er startet på
efterskole, og det samme
gælder desværre også for
næste sæson.
Denne uheldige udvikling så
flere af instruktørerne, der
selv har dyrket Teamgym,
allerede for år tilbage, så de
tog skeen i egen hånd, og
etablerede dengang først et
Aspiranthold, og dernæst et
Mikropigehold, der var til
konkurrence 2 gange i 2016
(Viborg og Farum). Men
Mikropigerne bliver jo ældre, så der var flere, der faldt
for aldersgrænsen, og selvom halvdelen af pigerne
egentlig kun var Mikropiger,
var vi nødsaget til at rykke

hele holdet op i Minipigegruppen, og dermed kæmpe
mod hold, der havde gymnaster med en del flere års erfaring end os.
Fra tilskuerrækken
Men instruktører og gymnaster tog det i stiv arm, og gik
på opgaven med krum hals.
Minipigerne trænede 2 gange om ugen, og instruktørerne satte dem stævne med
ekstratræningerne
lørdagsøndag flere gange i løbet af
sæsonen. Men uanset hvor
meget de har skulle træne, så
glææææder de sig hver
gang, de skal afsted. De kan
ikke få nok - så instruktørerne, Sofie Vorndran, Stine
Vorndran og Avneet Kaur
Kalsi har virkelig forstået at
motivere pigerne!
Nå, men det var blevet søndag morgen, og forældrene
sad klar på tilskuerrækkerne
kl. 7 - for man er vel overskudsforældre 😊 Pigerne
og instruktørerne forberedte
sig mentalt den næste times
tid, og gik derefter ud bagved for at varme op. Vi forældre fik en sludder, og en
kop kaffe eller to. Alt i mens
begyndte de forskellige
Mikropigehold og Minipigehold fra andre byer at vise,
hvor gode, de var blevet.
Hyggeligt er det at sidde
med de andre forældre, og
kloge sig på de andre holds
indsats - uden at vide ret
meget om sporten…
Da klokken blev 9 dukkede
Sengeløses Mikropiger op
for at heppe på Sengeløses
Minipiger - se det er Idrætsånd og Sengeløse sammenhold. Vores instruktører er
utrolig gode til at tænke på
tværs af holdene, og skabe
gejst og teamspirit.
Da klokken blev 10, begyndte vores Minipigers pulje at
gå på banen. Og uh, hvor vi
studerede de andre hold,

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

inden Sengeløse Idræt kom
på som hold nr. 5. I sit stille
sind, synes man ikke, det er
så ærgerligt, hvis de andre
byers hold fejler lidt. For
godt nok er man sportslig,
men mere forældre i lige
disse minutter. Og så blev
det Sengeløse Idræts Minipigers tur. Vi råbte og fløjtede
og baskede med alt, hvad der
kunne larme for at vise pigerne, at vi troede på dem.
Vi holdt nærmest åndedrættet, hver gang de var på banen, og hver gang de lavede
en svær øvelse i gulvserien
eller et flot spring. Vi nød at
kigge på vores unger!! De
gjorde det rigtigt godt! Og så
var det overstået. De er kun
på gulvet ca. 3 x 2 min.
Medalje!
Herefter kiggede vi på de
andre hold, og syntes egentligt, at vores piger havde
gjort det meget godt på dagen i sammenligning med de
andre. Så begyndte scorerne
at løbe ind, og Sengeløse fik
flotte point! Man starter med
at give de første hold, som
var de dårligste i puljen,
point, fordi de har været
først på gulvet. Inden konkurrencen lå Sengeløse på en
5. plads (udregnet på pointscore fra kvalifikationsrunden), og den plads ville vi i
hvert fald gerne holde, men
måske vi kunne få en fjerdeplads. Vi håbede i hvert fald
- og instruktører og Minipiger endnu mere end os forældre. Og da point’ene løb
ind, så det faktisk rigtig godt
ud. Sengeløse lå til en fjerdeplads, så det ud til. Vi fik
alle helt kuldegysninger.
Kunne vi snige os op på en

tredieplads? Og minsandten,
da alle hold havde fået tildelt
alle point, så lå Sengeløse på
en tredieplads - vi havde fået
bronze!
Pigerne var helt vilde. De
stod sammen med deres instruktører og hoppede og
dansede og kunne ikke fatte
det! Det var et kæmpestort
øjeblik! Instruktørernes strategi og taktik omkring valg
af øvelser og spring havde
været helt rigtig!
1 time senere var der medaljeoverrækkelse, og det var
stort! Der var indmarch af de
hold, der havde vundet medalje, og herefter blev de
kaldt op på podierne (guld,
sølv og bronze). Da alle stod
på deres podium, blev der
lagt medaljer om halsen og
trykket hånd. Herefter blev
lyset sænket og flagene hejst
under højtidelig, festlig musik. Kæmpe stort øjeblik!
Sæson 2017/2018
Til næste sæson håber Sengeløse Idræt at kunne lave to
Minipigehold og et Mikropigehold - så send gerne dine
piger afsted. Vi afholder
formentlig åbent hus arrangement
i
august
i
”Springcenter
Nærheden”
Hedehusene), hvor alle Sengeløse Idræts springhold
træner (inkl. Parkour og
Springmix). Her har vi de
nyeste redskaber og teknik
til at udvikle vores gymnaster mest muligt. Kom i august og prøv det!
Helle Breinholt
Formand,
SGIF Sengeløse Idræt

Anden Høring om Grusgrav ved Vridsløsemagle.
Hvor Niels Larsen gennemgår forhistorien og giver et udførligt referat af mødets forløb, og på vanlig vis krydret med sine personlige
iagttagelser

Region Hovedstadens ønske
om at tillade grusgravning på
arealet øst for Vridsløsemagle ophørte desværre ikke
efter første høring, som sluttede d. 9. august 2016. Mange havde indsendt skriftlige
indsigelser mod projektet.
Vores kommune, Vridsløsemagle Bylaug og Kroppedal
Museum havde i deres indsigelser anbefalet Regionsrådet
at tage projektet af bordet.
Begrundelserne
omfattede
bl.a. bekymringer om forurening af drikkevandsboringerne ved den påtænkte grusgrav. Alene drikkevandsboringerne ved Snubbekorsvej
pumper mere end 1,2 mio.
m3 om året og forsyner ca.
30.000 beboere i Taastrup
med rent drikkevand. Den
påtænkte grusgravning skal
delvis foregå under grundvandsspejlet. Der var også

indsigelser mod at grave på
de biologisk sårbare områder
og på de arealer med værdifulde kulturhistoriske materialer. Naturligvis var der også
indsigelser mod projektet,
fordi det vil ødelægge livet
for de nærmest boende med
forurening, farlig, tung trafik
og næsten ubærlige økonomiske tab grundet store værdifald på de omkringliggende
ejendomme.
Nu har Regionsrådet gennemført den politiske førstebehandling, men sagen kører
videre. Den politiske behandling medførte kun én væsentlig ændring, men den er til
gengæld stor. Regionen har
reduceret graveområdet fra
de 81,5 ha. til 34 ha. svarende til en nedskæring på
58 %. Det tilbageværende
graveområde indeholder end-

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup
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da de ca., 8 ha. som blev
udgravet for snart 40 år siden. Graveområdets vestgrænse er trukket meget
langt tilbage fra Vridsløsemagles
sammenhængende
bebyggelse, hvorved både de
biologisk sårbare områder og
de kulturhistorisk interessante arealer samt den gennemgående vildtkorridor går fri.
Rådet har også besluttet, at
ind- og udkørsel skal etableres
ved
Snubbekorsvej.
Blandt de største problemer i
RH’s nye plan er, at graveområdets nordgrænse stadig
følger Ole Rømer Vejs sydside, hvilket er nærmest katastrofalt for beboerne på vejens nordside. De skal forsøge at skabe et liv med farligt
støv og støj samt med økonomisk utryghed, grundet husprisernes fald. Et andet problem er, at der skal graves

meget tæt på kommunens
største drikkevandsboringer
på den ene side og lige så tæt
på det gamle affaldsdepot på
den anden side. Er det ikke at
lege russisk roulette med
vores drikkevand?
Vridsløsemagle Bylaug havde indbudt til mødet om høringssvaret fra RH. Godt 100
personer var mødt op for
både at lære nyt og for at
protestere. Blandt de fremmødte var seks folkevalgte
politikere. Fra vores byråd
kom borgmesteren Michael
Ziegler, Hugo Hammel, Laurids Christensen og Flemming Andersen. Fra Regionsrådet var en repræsentant fra
Socialdemokratiet og en Enhedslisten.
Regionsrådets
formand Sophie Hæstorp
Andersen glimrede ved sit
fravær. Bylaugets talsmand

var igen Christian Thomsen.
For RH mødte tre embedsmænd. Det var vicedirektør
Christian Rieber, leder for
udvinding af råstoffer og
drikkevand Karsten Bakke
samt råstofplanlægger Mette
Jørgensen. TV- Lorry var
også kommet, og de sendte et
par direkte interviews fra
stedet.
Dagsordenen:
1) Velkomst ved Christian
Thomsen.
2) Gennemgang af Bylaugets
og andres indsigelser samt en
beregning af høringssvarets
konsekvenser ved Christian
Thomsen.
3) RH’s gennemgang af sagen og høringssvaret ved
regionens embedsmænd.
4) Spørgsmål og debat.
Christian Thomsen bød os
velkommen og gik til punkt
to. Han gennemgik bylaugets
og andres indsigelser, som
alle konkluderede, at Regionsrådet burde trække forslaget tilbage. Derefter gennemgik han en konsekvensberegning af RH’s høringssvar.
Disse beregninger var stort
set sammenfaldende med
Hugo Hammels i sidste udgave af dette blad. Som basis
for beregningerne havde lauget brugt de af myndighederne opgivne beskyttelses- og
sikkerhedsafstande.
Man
havde lagt til grund, at der
ikke måttes indvindes materiale under grundvandsspejlet.
Efter disse beregninger blev
de 34 ha. yderligere så voldsomt reduceret, at både
Bylauget og Hugo Hammel
konkluderede, at en udgravning ville være meningsløs,
og derfor skulle regionsrådet
trække forslaget tilbage.
Bylauget havde været både
dygtige og flittige.
Indlægget fik helt fortjent et
stort bifald fra salen. Stemningen var god og optimistisk. Med et så lille udbytte
var der jo ingen grund til at

ødelægge livsbetingelserne
for beboerne omkring en
mulig grusgrav øst for Vridsløsemagle.
Nu skulle embedsmændene
fra RH gennemgå den reviderede og stærkt reducerede
indvindingsplan, som de
efter udvalgsbehandling havde fremlagt for Regionsrådet,
som så vedtog den. Det blev
en uhyggelig oplevelse. Vi
havde også fået oplyst, at
industrien har en skala for
farlige miljøbelastninger, der
går til 7. Grusgrave ligger på
6-7 på den skala. Det er altså
alvorlige gener, der her er
tale om. Meget overraskende
fik vi også at vide, at for RH
er afstande ikke afgørende i
miljøvurderinger. Det er støj.
Jeg skal her bemærke, at RH
måler støjen indendørs i de
plagede huse. Embedsmændene forkastede også Bylaugets og Hugos beregninger,
da de hviler på forkerte præmisser. De anvendte tal for
beskyttelses- og sikkerhedsafstande er kun vejledende.
Regionen kan fastsætte afstande efter eget skøn.
Embedsværket ville heller
ikke godkende, at de 12 huse
på Ole Rømers Vejs nordside
er en sammenhængende bebyggelse, og de skal derfor
ikke beskyttes. Derfor fastholdt de, at gravningsområdets nordgrænse følger vejens sydside. Vi blev også
belært om, at det er RH, som
beslutter, om der må hentes
materiale under grundvandsspejlet, og det har rådet vedtaget, at man godt må i den
påtænkte grusgrav. Adspurgt
om ikke det er farligt at grave under grundvandsspejlet
grænsende op til kommunens
største drikkevandsboringer
på den ene side og et gammelt affaldsdepot på den
anden side, kan jeg berolige
alle med, at det er det ikke, altså ifølge embedsværket fra
RH. Talsmanden pointerede
også, at udgravningerne ikke

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

må sænke grundvandsspejlet.
Endvidere fortalte Mette
Jørgensen, at det er RH, som
afgør, om en råstofforekomst
er værdifuld nok til at få ret
til indvinding. Materialerne
under jordlaget i Vridsløsemagle er ikke så ringe. De er
gode til fx opfyldning ved
det omfattende byggeri af
den nye Metro, og de er også
velegnede som foringsmateriale ved nedgravning af ledninger. Beroligende for os
alle meddelte råstofplanlæggeren også, at vi skulle ikke
være bange. RH fører tilsyn
med udgravninger. De aflægger besøg hele én gang om
året.
I spørge- og debatrunden var
talelysten stor. Stemningen
var sunket fra svag optimisme til pessimisme. Smilene
var væk og blikkene slået
ned. Jeg så enkelte med tårer
i øjnene. Frustrationerne stod
tæt. Spørgsmålene gik mest
på at afklare stort og småt
samt principielle og retoriske
indlæg. En konstaterede tørt:
"Hvis vi var lejere, ville vi
alle flytte!" En anden udtrykte sin afmagt med dette retoriske spørgsmål: "Hvorfor
har vi ingen rettigheder?"
Intet i hverken spørgsmål
eller debatindlæg fik RH’s
folk til at vakle. De udtrykte
dog medfølelse med de ramte, men det lød hult. - Lidt
som hvis slagteren siger til
den søde lille kalv: "Det er
godt nok ærgerligt for dig,
lille ven, men vi skal jo have
kalvekød!" Det sidste indlæg
jeg skrev ned var fra en
mand, der realistisk sagde til
embedsmændene: "Hvis I
tager hensyn til dem på Ole
Rømers Vej, kan man leve
med de 34 ha.!" Denne bemærkning fik aftenens største
bifald. Jeg tror, at bifaldet
var en accept af en halv sejr.
Høringsrunden indeholdt dog
også et par lyspunkter. Ord-

førerne fra RH lovede efter
flere kritiske indlæg, at de
ville gennemgå samtlige miljøpunkter en gang til. Presset af spørgsmål fra salen
lovede
embedsmændene
også, at prøveboringerne skal
gennemgås igen. Ligger de
bedste forekomster langs Ole
Rømers Vej, skal der måske
bygges en beskyttende støjvold, som så vil reducere
udgravnings-arealet. En borger tvivlede på, om embedsværket nu også havde fortalt
politikerne, at når de i deres
vedtagne forslag efter første
høring ikke anerkender bebyggelserne på Ole Rømers
Vej som sammenhængende
byggeri, skønt de 11 parceller ligger sammenhængende
på en ca. 450 m lang strækning, betyder det, at 12 familier skal bo 15-20 m fra udgravningsområdet, og det
uden nogen form for beskyttelse. RH’s folk oplyste også,
at Regionsrådet har faste
regler for støv- og støjbelastninger, som naturligvis har
indflydelse på beslutninger
om afstande fra de påtænkte
udgravninger og for etablering af støjvolde. De er bare
ikke umiddelbart tilgængelige for offentligheden! Derfor
havde hverken Bylauget eller
Hugo Hammel en jordisk
chance for at beregne det
genfremsatte forslags konsekvenser. At embedsværket i
RH ikke oplyser sagens fulde
præmisser kan efter min mening ikke kritiseres nok.
Mødet sluttede lidt over kl.
22. Den kolde forårsaften
lunede bestemt ikke vores
frysende sjæle, da vi skuffede og nedtrykte måtte gå
hjem med uforrettet sag. Indsigelsesfristen udløber 5.
maj. Ironisk nok på Danmarks Befrielsesdag. Vicedirektøren fra RH håbede, at
Regionsrådet har afgjort sagen lige før sommerferien.
Niels E. Larsen

Forny havemiljøet
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Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

KOMMENTAR

Kunsten at begå grov vold på et lokalområde og dets beboere,
og endda tvinge beboerne til at betale dyrt for alle forringelserne.
Hvad er det egentlig, vi har oplevet på et enkelt kort år? Det giver Niels Larsen herunder sit personlige svar på.
Det er demokratiets diskrete,
men brutale magtudøvelse.
Vi mærker tydeligt den
ubarmhjertige jernnæve i
fløjlshandsken. I et diktatur
er det nemt. Magthaverne
gennemfører blot deres ideer. Mulige protester mødes
med rå vold og våbenild,
hvis det er nødvendigt. Demokratiet er nødt til at anvende skjulte, spidsfindige
og manipulerende fremgangsmåder. Ingen af os
ønsker, at der bliver anlagt
en lufthavn, et atomkraftværk, en motorvej, en losseplads eller en grusgrav lige
ved vores beboelse. Men vi
vil samtidig have de fleste af
disse anlæg, da de er en forudsætning for, at vores moderne samfund kan fungere.
De skal altså være her, og så
må vi finde os i dem.
Demokratiet har derfor udviklet denne stærkt manipulerende fremgangsmåde, når
politikerne i embeds medfør
skal placere et sådant anlæg.
Først udmelder de et kæmpeprojekt med forfærdelige
og vidtrækkende konsekvenser for de lokale beboere.
Det skal helst være et overraskelsesangreb og meget
gerne, når de berørte beboere er optaget af andre gøremål, og når så mange som
muligt ikke er hjemme. Be-

gyndelsen af sommerferien
er rigtig god. De øverste
besluttende politikere skal
naturligvis holde sig meget
langt væk fra sagen, mens
den kører. De vil jo gerne
genvælges. De sender i stedet embedsværket frem i
skudlinjen. Disse skal så
tilbageholde så mange som
muligt af de for myndighederne ufordelagtige oplysninger. De skal derimod tale
venligt og positivt om dialog, forståelse og det fælles
bedste.
Projektet indeholder to høringsrunder, som i virkeligheden bare skal "lukke
damp ud". I første høringsrunde protesterer alt og alle
både højt og selvsikkert. De
fremsendte fra embedsværket er i processen ved at
koge over af forståelse for
borgernes bekymringer. Efter første høring lader myndighederne et pænt stykke
tid gå hen i dyb tavshed.
Sagen bliver udvalgsbehandlet og forelagt det politiske
og besluttende organ, hvor
det bliver vedtaget. Scenen
er klar til anden høring.
Myndigheden spiller ud med
sit andet forslag. Andet projektforslag til høring er
stærkt reduceret, og et par
enkelte detaljer er ændret

eller bortfaldet, for at imødekomme de voldsomme protester.
I virkeligheden er dette projektforslag, hvad myndigheden har ønsket helt fra begyndelsen. Allerede nu er
modstanderne ved at splittes.
Mange, ofte de fleste, går fri,
og deres blod koger ikke
længere så voldsomt. Andre
orker ikke længere den ulige
kamp. Folk oplever, at de
dog har vundet en halv sejr,
og det er da ikke så ringe.
Høringsrunden udløber. Indsigelserne går atter gennem
det politiske system. Det
meste forbliver uændret. Nu
vedtager den politiske myndighed så embedsværkets
oplæg. Resultatet skal helst
udmeldes på et tidspunkt,
hvor rigtig mange har andre
ting i hovedet, meget gerne
lige ved sommerferiens begyndelse. Så kan politikerne
snøre sækken til.
Men her i denne sag er der
noget som helt bestemt ikke
er i orden. Desværre kan kun
Folketinget med ny lovgivning rette op på disse uretfærdigheder, og de gør det
ikke, da systemet både virker og er billigt. Den endelige pris betales jo af sagesløse borgere. I dette tilfælde
beboerne på Ole Rømers
Vej. Deres “straf” er endda

tidsubestemt, da indvindingstilladelsen kan forlænges i det uendelige, hvis blot
der er en smule aktivitet i
gravningen. Disse helt sagesløse mennesker burde
naturligvis modtage fuld
kompensation for alle tab.
Ejeren af Stenagergård og de
entreprenører, han handler
med, kan sikkert tjene godt
på RH’s projekt. Men hvis
de involverede firmaer lægger alle aktiviteter i et selskab, som er hjemmehørende i fx Rumænien eller på
Cypern, kan de måske vride
sig ud af eventuelle erstatningskrav for ødelagte vandboringer og andet. I så fald
bliver det samfundet, altså
skatteyderne, som må betale.
Derfor burde det være lovpligtigt, at firmaerne, der
står for udgravningerne, har
en godkendt forsikring for
mulige skader og en kort
tidsfrist for gravningen. Det
kan godt være, at ejeren af
Stenagergård bliver så ked af
det, at han græder hele vejen
hen til banken, men han får
ingen medfølelse fra mig.
Men det får beboerne på Ole
Rømers Vej. De har grund til
at græde. Men det er jo et
frit land, så det må de jo selv
om. Se, det er IKKE i orden.
Niels E. Larsen

Resultater af

Sengeløse senioridræt på
sommerudflugt

Vejsyn
Landsbylaugene i HTK, herunder Sengeløse Kommunalforening, havde d. 2. marts møde
med borgmester Michael Ziegler
og udvalgsformændene på Rådhuset, og her indstillede de forskellige landsbylaug , hvad de
ønsker behandlet til
VEJBESIGTIGELSEN 2017:
Vejbesigtigelsen er nu gennemført, med ikke alt for gode
resultater for Sengeløse
1.
Oplæg til færdiggørelse af cykelsti fra Bondehøjvej
til Kohøjvej. Hvilken side skal den ligge på, og hvor skal
overkørsel være.
Der kom ikke noget konkret svar på det. Man vil lede efter
pengene og så etablere cykelstien, når det er økonomisk
muligt.
2.
Fremflytning af Sengeløse byskilte ved Landsbygaden og Sognevangen, så der bliver 50 km/t på Ole Rømers
vej. På strækningen er der fodgængerovergange, 2 tværkørende cykelstier, og 2 busstoppesteder og udgang fra beskyttede boliger. Nuværende 80 km/t.
Administrationen mener ikke, der er behov for hastighedsnedsættelse. Trafikanterne kører efter forholdene, og der er
ikke sket væsentlige uheld.!
Men der er kommet ny asfalt ved busstoppestedet.
3.
Ordentligt belyst ved krydset Landsbygaden/
Sengeløsevej samt blå opmalet cykelovergang. Vi ønsker
også 60 km/t skiltet på omfartsvejen flyttet til før krydset.
Farligt vejkryds med flere dødsulykker.
Krydset er et almindeligt vigepligtskryds udenfor bebygget
område og skal efter vejreglerne ikke belyses. Administrationen foreslår dog hastighedsnedsættelse til 70 km/t

Foto Jørn Jordan-Knudsen
Vi startede fra Sengeløsehallen kl. 9 og kørte mod
Stevns, hvor vi besøgte
Stevnsfortet og fik et indblik i den kolde krigs historie set fra en dansk synsvinkel.
Vi havde en meget spændende og vidende guide, der
først viste os rundt på området over jorden, og vi fik set
missiler og meget mere.
Derefter gik vi ned i selve
fortet 18 m under jorden, og
dér så vi, hvordan folk havde levet og arbejdet for at
informere staten om, hvem
der passerede forbi, både
skibe og fly, fra østblokken,
og vi hørte om de forhøjede

beredskaber i forbindelse
med kriser rundt om i verden.
Turen var spændende og
varede ca. 2 timer. Vi gik
mindst 5 km på rundturen.
Derefter kørte vi til traktørstedet Højeruplund, hvor vi
fik en dejlig frokost og derefter kaffe og lagkage.
Efter maden havde vi lidt
tid, hvor vi kunne gå en tur
til den delvist nedstyrtede
Højerup kirke og nyde den
utrolige udsigt over Østersøen og Stevns klint.
Hjemturen gik forbi Gjorslev gods og vi var hjemme
igen kl. ca. 17.
God sommer

Cathrinebergvej omdannet til 2- 1 vej for at få bredere cykelsti i begge sider. Meget benyttet skolevej. Tilsyneladende ikke behandlet!
4.
Ved indkørsel til Sengeløse ad Bondehøjvej opstår et
problem Ved Kæret. Der er ensrettet, men mange skolebørn
cykler mod ensretningen, bilister ser dem ikke i blind vinkel
Ved Kæret.
3 skolebørn-cyklister er kørt ned. Der er ikke umiddelbart
nogen oplagte løsninger.
Så alt i alt synes jeg stadig, vi har en del at arbejde for. Det
er vel ikke meningen, at der skal ske alvorlige uheld, før
ønskede ændringer foretages. Loven er netop ændret, så
kommuner f.eks. selv kan foretage hastighedsnedsættelser i
bymæssige områder.
Med venlig hilsen
Sengeløse Kommunalforening
En tværpolitisk borgerforening
Formand Per Hammel

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 kom der igen kalve på
Præstegårdsengen
Et af de sikre tegn på, at foråret snart bliver til sommer,
er, at kvæget kommer på græs.
Således også i Sengeløse.
Den 5. maj satte kogræsserne
i Sengeløse otte kalve ud på
Præstegårdsengen. Som traditionen byder, var mange
medlemmer med børn eller
børnebørn kommet for at
nyde dette skue. Desværre
kom vognen med kalvene
mere end to timer for sent,
og mange måtte af tidsnød
skuffede forlade engen uden
at have oplevet kalvenes
ellevilde glæde ved at være
frie i de smukke omgivelser,
der de næste fem måneder
skal være deres hjem.
I vores kalve er hovedblodlinjen kødkvægsracen Black
Aberdeen Angus, men for at
udnytte krydsningsfrodighedens mange store fordele
bliver linjen ca. hver tredje
gang krydset med racerne
Hereford og Galloway. Det
ses bl.a. på, at farven ikke
altid er helt sort, men kan
variere med hvide og brune
aftegninger. Denne krydsningsfrodighed kendes stort

set overalt, hvor man har avl
af husdyr. Afkommet i disse
krydsninger er ofte større
med en hurtigere tilvækst og
et bedre immunforsvar.
Ved Hultoften, på Engbrinken og flere steder i sognet
er der også blevet sat kødkvæg ud. Sammen med de få
steder med får og de mange
folde med heste giver alle
disse dyr liv og lyd i lokalområderne, og de pynter så
dejligt i landskabet. Samtidig
er disse husdyr et levende
kulturhistorisk
vidnesbyrd
om vores baggrund i et samfund, hvor landbruget dannede rammen for en stor del af
befolkningens liv. Men vi
skal ikke tage fejl og lade os
forføre ud i et nationalromantisk selvbedrag. De dyr
vi i dag møder her på egnen,
er næsten alle hobbydyr. De
er sammen med vores elskede kæledyr, hundene og kattene, vinderne i skæbnens
store lodtrækning om de

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger
- før kampen - under kampen - efter kampen og når du bare kommer forbi
Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset
Hallens Cafeteria drives af frivillige

Brug Hallens Cafeteria
- så støtter du
Sporten i Sengeløse
Hallens Cafeteria har
åbent på hverdage fra
kl. 16.00 til kl. ca. 22.00
Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

gode liv. Den kærlighed og
service vi så gavmildt udøser over vores hobby- og
kæledyr, gør dem til Danmarks sande adel. Alle disse
dyr har hver for sig nogle
meget jordnære funktioner i
vores liv. Hundene vogter
hus, folk og fæ, og nogle af
dem medvirker som uundværlige hjælpere ved stort set
enhver form for ansvarlig
jagt på land. Kattene holder
vores boliger fri for gnavere,
og hestene er uforlignelige
legekammerater i et godt,
smukt og sundt fritidsliv.
Vores kødkvæg, får og hobbyhøns opfylder andre fundamentale behov i vores
husholdninger.
Men over alle disse funktioner svæver andre følelsesmæssige behov. Det er vores
behov for nærhed med andre
levende skabninger og behovet for at træde i karakter og
tage ansvar for andre og andet end lige en selv og ens

eget. Det er for mange mennesker et mentalhygiejnisk
løft at holde kæle- og hobbydyr. Vor tids mest højst
profilerede ypperstepræster,
videnskabernes folk, fortæller os da også, at mennesker
med kæledyr lever længere.
Jeg tror også, at hobbydyr
har en gavnlig virkning på
ejerne.
De næste fem måneder kan
vi nyde vores dyr på Præstegårdsengen. Helt frem til den
8. august har vi de lyse nætter i Danmark. Det er naturens tilbagebetaling for al det
mørke, vi må tåle i november, december og januar.
Disse fortryllende skærsommernætters lys er trods sin
høje pris en prægtig gave til
os i nord. Nyd det! Du har
fortjent det! Jeg tror, vi får
en dejlig sæson i kogræsserne i år.
Niels E. Larsen

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

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

Farmor fortæller en
godnathistorie om krokodiller
Hej med dig!
Nu skal du høre lidt mere om de krokodiller, vi nær havde
mødt i Afrika, da vi kørte rundt i det land, der hedder Sydafrika.
Krokodiller har levet
meget, meget længere her på jorden, end
vi mennesker har.
De har været her i
millioner af år, og de
er flot bygget til at
leve deres liv i vandet.
Den store Nilkrokodille bliver virkelig stor: 6 meter lang, og
den kan blive langt over 100 år.
Nilkrokodillen er så smart bygget, at den kan ligge lige i
vandoverfladen, så den ligner en drivende træstamme - for
kun næseborene og øjnene stikker lige op over vandet.
Den driver eller svømmer stille af sted, og den kan bedst lide
at jage sin kødmad om natten. Og den er en dygtig jæger. Den kan tage gnuer, zebraer, hjortedyr eller fisk.
Med sine mange, skarpe tænder holder den fast på byttet, og
så drukner den det bare. Den kan ikke tygge maden, lige
som vi kan, så den venter til kødet er halvråddent, for så er
det nemmere for den at sluge det. Til gengæld kan den så
vente en hel måned, før den spiser igen!
Der var en gang, hvor vi mennesker troede, at krokodillen
æder sine egne unger, men det er slet ikke rigtigt - næ, hør
bare.
Når hunkrokodillen er fyldt med æg, så kravler hun op på
flodbredden, hvor hun laver en lille fordybning. Så lægger
hun en frygtelig masse æg (40-60) i hullet, hvorefter hun
forsigtigt dækker æggene med sandslam - og klapper hele
herligheden. Så lægger hun sig lige op ad bunken - og venter.
Solvarmen ruger æggene ud - og en dag lyder der en klynken inde fra reden, det er de små unger, der gerne vil ud men det kan de ikke, for solen har tørret sandslammet hårdt!
Nu får vores krokodillemor travlt. Forsigtigt åbner hun nu
"reden", og ud trimler de små unger!
Men de er ikke alene - nej, moderen tager dem forsigtigt i
sin mund, og bærer dem lige så forsigtigt ned til floden. Det
tager hende mange ture at få alle ned i vandet.
Men tror du, hun svømmer væk?
Nej, nej, hun bliver og passer de små - i rigtig lang tid - så
de ikke bliver spist af andre.
Men for mennesker er de ikke så sjove at støde på, for os vil
de også gerne spise,
Så du må nøjes med at se dem på film eller i zoologiske haver.
Sov godt - og drøm sødt om de rare krokodiller, som Rasmus Klump har som
venner!

Godnat fra farmor

Hedebodragten
Ny udstilling på Kroppedal Museum

I forrige nummer bragte vi
en omtale af konceptet for
udstillingen af 99 genstande i
ét rum.
De skulle til sammen dække
over 15.000 års danmarkshistorie. Her har vi udvalgt en
enkelt af dem. Der er således
98 andre genstande tilbage at
kigge på og læse om. Har du
været en tur i skoven, så er
udstillingen en hyggelig og
overkommelig afslutning.
I 1800-tallet var der ingen
skov på Hedeboegnen; trekantsområdet mellem Køge,
Roskilde og København.
Hede betyder skovløst land.
Til gengæld var jorden Danmarks bedste, og de gode
produkter fra gårdene på
egnen gjorde mange af bønderne velhavende.
Når de tog til markedet for at
sælge korn, grøntsager, æg
og andre varer, blev de genkendt på hedebodragten, og
så vidste kunderne, at varer-

ne var af god kvalitet. Kvinderne solgte også deres berømte hedebosyninger.
Smukt håndarbejde, der viste, at de havde folk til at
lave det hårde arbejde på
gården, og selv kunne hengive sig til rolige sysler.
Når jorden var så frugtbar,
mente man, at det samme
måtte gælde kvinderne. Derfor blev kvinder fra Hedeboegnen ”headhuntet” som
ammer. Når de selv havde
spædbørn og mælk i brysterne, kunne de tjene penge på
også at amme velhavnede
københavnske borgeres børn.
Dragterne i udstillingen har
tilhørt forskellige mennesker
på Vestegnen. De boede på
Poppelminde, Højstedgård
og ”Jørgen Hansens gård".
Den ældste del er mandens
vest. Den er fra ca. 1820.
(Kilde: www.kroppedal.dk)

Idræt gennem sjov og leg er
bedre end konkurrence
I den kommende sæson vil
Sengeløse Idræt fortsat tilbyde en pallette af både bredde
- og eliteidræt. Vi har de
seneste to år satset en del på
eliteidrætten og har fået
stablet både et mikropige- og
et minipigekonkurrencehold
på benene, som deltager i
Sjællandsmesterskaberne og
Forbundsmesterskaberne. Vi
vil dog som altid tilbyde et
stort og varieret udbud af
forskellige breddeidrætsaktiviteter, spændende lige fra
forskellige gymnastik- og
springtilbud, til håndbold,
badminton, bordtennis og for
voksne funktionel træning
og yoga, ligesom vores seniortilbud om stavgang, krocket og seniorgymnastik selvfølgelig fortsætter. Sæsonprogrammet udkommer inden skolesommerferien, så
hold øje med både Sengeløse
Nyt og Sengeløse idræts
Facebookside.
I Sengeløse Idræts målsætning ligger, gennem samar-

bejdet med Sengeløse Børnehave, SFO'en og klubben,
at sikre, at flest mulige børn,
bevæger sig mest muligt og
stifter bekendtskab med
mange forskellige idrætsgrene. Det allervigtigste for at
blive god til sport på den
lange bane, er fra en tidlig
alder at synes, det er sjovt at
bevæge sig i et inkluderende
fællesskab. Og det er det, vi
gerne vil skabe med alle
vore småbørnshold og med
de hold, vi tilbyder i SFOregi - eks. holdet ”Sport og
Leg”.
Jeg var af den overbevisning
indtil for 2 måneder siden, at
hvis man havde talent, var
flittig og startede rigtig tidligt med en specifik sportsgren, så ville man blive
blandt de bedste. Men jeg
blev klogere gennem et foredrag med SFO-leder Ruth
Nielsen samt et tidligere
bestyrelsesmedlem i det tidligere ”FællesIdræt”, Inger
Rosengren, der begge var

med til at idrætscertificere
SFOen for år tilbage. SFOen
kørte dengang et samarbejde
med DGI og andre større
organisationer, hvorigennem
de bl.a. også fik mulighed
for at deltage i foredrag ved
danske sportsstjerner. De
afslørede en helt anden sandhed om, hvordan man bedst
muligt dyrker sit talent.
Sporten for de mindre børn
skal ikke handle om, hvem
der hopper flottest, scorer
flest mål eller macher hårdest. Konkurrenceinstinktet
skal ikke dyrkes så tidligt.
Det handler om at have det
sjovt med idrætten, og føle
fællesskabet. Dvs. at man
ikke skal fokusere på konkurrencedelen, men skal
tilrettelægge træningen således, at børnene prøver mange sportsgrene og bruger
hele kroppen og derved får
den bedst mulige motorik.
Samtidig skal de føle glæde
ved sporten, og det opnår de
gennem, at sport er en leg,
og at det er sjovt. Samtidig
skal børnene opleve, at de er
en del af et stort, rart fællesskab.

Morten Frost, tidligere dansk
verdensmester i badminton,
startede først selv med at
spille badminton som 10årig, men havde gennem alle
mulige andre sportsgrene
udviklet en god motorik og
havde fundet en stor glæde
ved at bevæge sig, og derfor
mener han, at han formåede
at bevare lysten til at konkurrere og træne hårdt på
højt plan igennem rigtig
mange år, fordi han havde
fået den rette ballast med fra
en tidlig alder - en bred motorisk udvikling af kroppen,
samt leg og glæde ved bevægelse sammen med andre!
Så tilmeld meget gerne dine
børn (6-8 år) til det hold, der
hedder ”Sport og Leg”, som
vi afvikler i samarbejde med
SFO’en, hvor børnene får
sporten ind på en sjov og
kammeratlig måde og får
afprøvet 8-10 sportsgrene på
et helt år.
Helle Breinholt,
SGIF Sengeløse Idræt

Dåb
Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Kristi Himmelfartsdag
25. maj kl. 10.00
Markusevangeliet 16, 14-20
Merry Lisbeth Rasmussen
6. søndag efter påske
28. maj kl. 11.30
Johannesevangeliet 15, 2616,4
Jesper Knudsen
Pinsedag
4, juni kl. 10.00
Johannesevangeliet 14, 22-31
Morgenbord i sognegården kl.
9.00
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
2. pinsedag kl. 11.00
Familiegudstjeneste
for hele provstiet
i Høje Taastrup præstegårdshave
Trinitatis
11. juni kl. 10.00
Johannesevangeliet 3,1-15
Merry Lisbeth Rasmussen
1. søndag efter trinitatis
18. juni kl. 11.30
Lukasevangeliet 16, 19-31
Charlotte Slot
2. søndag efter trinitatis
25. juni kl. 11.30
Lukasevangeliet 14, 16-24
Eva Kyed Østerlind
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på tlf. 43 99 50 24
Gudstjenester på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag den 14. juni kl. 13.15

Sengeløse Sogn er ikke et
udkantssogn, hvor indbyggertallet går ned, og Dagli´Brugs og skole lukker.
Tværtimod kommer der nye
til sognet. Unge familier flytter ind i huse og på gårde, og
når et barn bliver født, skal
forældrene tage stilling til,
om det skal døbes. Nogle
dåbsforældre giver udtryk
for, at det er vigtigt at sige ja
i kirken med en smuk ceremoni. Ligesom vi voksne
siger ja i kirken til at elske og
ære til døden skiller os ad,
når vi skal giftes, siger vi
også ja i kirken til at døbe
vores børn. I dåben knyttes
barnet til Gud, som lover at
være med barnet til verdens
ende. Men der er også et krav
om, at dåben må betyde noget. Det er derfor, Kristus i
dåbsbefalingen siger, at vi
skal lære dem at holde alt
det, som han har befalet os.
Og det, han har befalet os, er
at elske. Da en af de lovkyndige spurgte Jesus: Mester,
hvad er det største bud i loven? Svarede Jesus: Du skal
elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og af hele din sjæl
og af hele dit sind, og du skal
elske din næste som dig selv.
Det er det, man kalder det
dobbelte kærlighedsbud. Det
er det, det døbte barn og alle
vi andre døbte skal - vandre
som et lysets barn, der elsker,
tilgiver, viser godhed og
barmhjertighed og på den
måde er Guds hænder i verden til trøst og opmuntring.
Med disse menneskelige
egenskaber skal de kristne
være til i verden. Det er langt
sværere, end det lyder. Derfor taler man også om at vokse i dåben. Det symboliseres
ved den dåbskjole, barnet har
på, som i sin traditionelle
udformning er både hvid og
for lang. Den hvide farve er
festfarven, opstandelsesfar-

ven. Den hvide farve fortæller, at barnet ikke længere
kan fastholdes af den død, vi
alle før eller siden skal dø,
for efter døden kommer opstandelsen til det evige liv.
Den for lange kjole symboliserer den kristnes livsopgave,
som er at vokse i dåben, og
det vil sige i kærlighed og i
Guds visdom.

udtrykte man derved, at døbefonten stod ved indgangen
til kirken. For at komme helt
ind i kirken og være en del af
det kristne fællesskab, skulle
man altså først være døbt.
Når man dengang gjorde så
meget ud af oplæring til dåben, hænger det sammen
med, at man fandt det utænkeligt ikke at praktisere sin

Dåben i oldkirken
Dåben har altid haft stor betydning i kirken. I oldkirken
helt frem til middelalderen
døbte man kun voksne, der
var kommet til tro på Jesus.
For dem blev dåben en bekræftelse på, at den kærlighed og tilgivelse, som var
indholdet af Jesu forkyndelse, også omfattede dem. Men
inden de blev døbt, krævede
kirken, at de gik til dåbsundervisning i op til 5 år. Dengang blev man ikke uden
videre døbt. Den enkelte måtte vide noget om kristendommen og bekende sig til Gud.
I tiden før dåben var man
ikke del af menigheden, og
havde som sådan ikke adgang til gudstjenesten og den
hellige nadver. Dåben var
indgangsporten til det hele.
Til en ny begyndelse, et nyt
liv med Gud. Men også til
menighedens fællesskab. Det

kristne tro med kirkegang og
gudstjenestefejring, når man
først var døbt. I dåben bekendte man sig jo til Gud.

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 menighedsrådet
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

Dertil hører, at man går i
kirke og lytter til Guds Ord,
deltager i nadveren og i
hverdagen bestræber sig på
at leve som kristen.

Når barnet når konfirmationsalderen, kan barnet konfirmere sin dåb – altså bekræfte sin tro på Gud.

Dåben i højmiddelalderen
Senere i kirkens historie, i
højmiddelalderen blev det
naturligt at døbe de små
børn, for hvem kunne forestille sig, at den Gud, Jesus
kaldte sin Far, ikke også
ønskede, at børnene skulle
høre ham til? Når vi oven i
købet har en beretning, der
fortæller hvordan Jesus sagde, at Guds Rige er deres,
var det ikke svært at tage
skridtet fuld ud og døbe de
helt små.
Dåben i dag
I dag døber vi fortsat de små
spædbørn. Man kan blive
døbt i alle aldre, men de fleste bliver døbt som spæde.
Ligesom i oldkirken hænger
troen på Gud stadig sammen
med dåben. Men de små
spædbørn kan i kraft af deres
alder ikke selv bekende sin
tro på Gud. Derfor er det
vigtigt, at forældrene og fadderne slår kreds om den lille
og tager hånd om barnets
kristne opdragelse, så barnet
ved, at det er døbt, og ved
hvor det hører til, og med
tiden kan fylde dåbskjolen
ud og vokse sig stor i kærlighed og Guds visdom og dermed vokse sig stor i ånden.

Sengeløse Kirkes døbefont
er ældre end kirken selv.
Kirken er bygget i ca. 1150,
men døbefonten er fra ca.
800 tallet.
Tænk at vi i Sengeløse har så
gammel og fin en kirke, og
tænk at børn og voksne er
blevet døbt i vores døbefont i
1200 år. Hvor mange
mennesker det er blevet til i
tidens løb, er der ingen, der
har tal på, men det er da en
fascinerende tanke. Velkommen til dåb i Sengeløse
Kirke!
Merry Lisbeth Rasmussen

spise for enhver. Inviter
familien med og kom til
gudstjeneste under åben
himmel.

Lise-Lotte Haller

Have– og parkingeniør

Inspiration og vejledning i din have
Stauder, frugttræer og krukker
Cathrinebergvej 20B
2630 Taastrup
www.iplants.dk

Så er det tid til at fejre pinse.
Det gør vi pinsedag, som i år
falder på søndag den 4. juni.
Vi begynder med et morgenbord i sognegården kl. 9.00.
Her vil Lonny sørge for kaffe
og te samt nybagte rundstykker.
Med fulde maver går vi over i
kirken og holder en smuk og
vedkommende
pinsegudstjeneste kl. 10.00, hvor ord,
musik og sang vil fortælle os
ind i den store pinseberetning, der handler om, at
mennesker gudskelov ikke
kun er krop, men også ånd.
Og
netop
derfor
kan

Pinse og picnic
2. pinsedag kl. 11.00 samarbejder alle sogne i provstiet
om at fejre pinse i det fri med
en hyggelig og festlig familiegudstjeneste i præstegårdshaven i Høje Taastrup Kirke
Præstegårdsvej 3.
Under gudstjenesten får vi
besøg
af
ballondamen
Trampolina og en duemand,
som vil sende duer til vejrs.
Der er levende musik, bål og
snobrød og lidt at drikke og

Pinsedag med
morgenbord

Tlf. 2421 1984

mennesker
bevæges
og
inspireres af Guds ånd, som
vi kalder Helligånd.
Den musikalske del af
gudstjenesten står vores faste
organist og sanger for samt
gæstesolist på cello Estera
Kwiecien.
Kom gerne i kirke og vær
med til at gøre gudstjeneste
ekstra festlig. Kirkebilen
kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Meddelelser
I ugerne 24-26 kan præsterne i Høje Taastrup Kirke træffes på tlf.: 40 43 43 93
For attester og lignende kan præstesekretær Sus la Cour
kontaktes på e-mail: SULL@KM.DK
eller Høje Taastrup Kirkes kirkekontor på tlf. : 40 43 43
93

Merry Lisbeth Rasmussen

Sommerkoncert i Sengeløse Kirke
den 30. maj kl. 19.00
Den årlige

Grillfest i Onsdagsklubben
er den 7. juni kl. 18.00.

Kirkens nye organist, Dmitri Egholm, giver orgelkoncert i Sengeløse
Kirke. Der vil blive opført værker fra den nordtyske barok og romantikken med, hvad orgelrepertoiret angår, de største repræsentanter for
disse tidsaldre: Buxtehude (1637-1707), Bach (1685-1750), Mendelssohn (1809-1847) og Franck (1822-1890).
Programmet vil især bære præg af musik af Dietrich Buxtehude og
Johann Sebastian Bach. Koncerten vil indledes med Buxtehudes
Præludium, Fuga og Ciacona i C-dur og afsluttes med Bachs
Præludium og Fuga i D-dur, og i midten af koncerten vil der blive
spillet to orgelkoraler: Allein Gott in der Höh sei Ehr (Aleneste Gud i
Himmerig) af Bach og Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ (findes ikke på
dansk) af Buxtehude. Og fra den romantiske afdeling vil Dmitri opføre
Cantabile og Pièce Héroïque (fra Trois Pièces) af César Franck og de
to første satser, Allegro moderato e serioso og Adagio fra Orgelsonate
I i f-moll af Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Efter koncerten byder menighedsrådet på et glas vin og lidt lækkert at
nippe til. Der er gratis adgang.

Vi vil selvfølgelig helst sidde i den smukke park bag sognegården,
som vi gjorde sidste år. Tag derfor en varm trøje med og eventuelt et
lille tæppe. Skulle vejret ikke være til udendørsspisning, rykker vi ind
i sognegården. Dagens menu er grillbøffer og grillpølser med alt,
hvad dertil hører. Til maden vil der blive serveret vin, øl eller vand.
Som altid vil der også være en dessert og en kop kaffe lidt senere på
aftenen. Hele traktementet koster max 75 kr.
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd og andre, der bor alene,
som har lyst til at dele et måltid mad i en hyggelig og snaksom
stemning. Husk tilmelding, hvad enten du er nytilkommen eller
gammelt medlem af klubben! 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 mandag den 5.
juni. Vi glæder os til at se dig.
Merry Lisbeth Rasmussen

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 afskalninger
kan hurtigt udvikle sig og bør udbedres hurtigst muligt, når de opdages. Det er også tid
at planlægge de udendørs arbejder på boligen..

Malerfirmaet
Hallgren Aps

Strongvej 3
2630 Taastrup

CVR 36726903

www.hallgren.it

Telefon
22 46 63 36
E-mail:
lars@hallgren.it

