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Nej til Motorring 5 
Trængselsproblemer, bilkøer 
og tid, vi kunne have brugt på 
at være på arbejde eller sam-
men med familien. De fleste 
af os har prøvet at sidde i kø 
på Køge Bugt Motorvejen. 
Det skal der selvfølgelig fin-
des en løsning på, så vi und-
går, at folk spilder timevis i 
trafikken. Det er livet simpelt-
hen for kort til. Men når det 
så er sagt, skal der ikke her-
ske nogen tvivl om, at jeg 
aldrig har været varm tilhæn-
ger af at nyetablere en linjefø-
ring igennem Høje-Taastrup 
Kommune. Det har jeg ikke, 
fordi der allerede er rigeligt 
med støj i Københavns Om-
egn, og en motorring der går 
igennem den lille smule natur, 
vi snart har tilbage, er sim-
pelthen en dårlig ide. Det vil 
blot skabe endnu mere møg 

for tusindvis af mennesker, 
hvis hverdag allerede er me-
get præget af støj. Selvfølge-
lig skal vi være konstruktive, 
for en løsning skal findes. 
Men min klare holdning er, at 
vi bliver nødt til at genover-
veje de nuværende planer for 
Motorring 5. Borgerne i om-
egnen skal ikke vågne til ly-
den af en støjende motorvej - 
de skal vågne til lyden af 
fugle, der fløjter. Det stiller 
jeg mig personligt i spidsen 
for. 

Mads Fuglede 

Hjælp søges 
Ung, efterlønner eller pensionist. 
Til græsslåning med havetraktor efter behov på 
”Skyttegården” ca. 3 timer pr gang. 
Henvendelse Inger 30 50 61 50 

Stor tak til Sengeløse Pensionistforenings bestyrelse for 
et flot arrangement mandag den 29. april 
Vi sætter stor pris på jeres store engagement i forbindelse 
med Bankospil gennem hele vinterhalvåret. 



Den britiske filosof Ed-
mund Burke, som af man-
ge opfattes, som faderen 
til konservatismen, som vi 
kender den, lagde i slut-
ningen af 1700-tallet 
grundstenene til den kon-
servative politiske forstå-
else med en beskrivelse af 
en såkaldt 
‘generationskontrakt’. 
Lyder det tørt og kedeligt? 
Tjaeh, måske lidt gammel-
dags på den nørdede må-
de, men det handler fak-
tisk om en utroligt vigtig 
politisk tankegang, som 
har haft ufatteligt stor be-
tydning siden - og som 
stadig er højaktuel. Måske 
endda mere aktuel end 
nogensinde før. Det ven-
der jeg lige tilbage til. Jeg 
tror nemlig også på gene-
rationskontrakten. Det 
handler om, at vi helt au-
tomatisk lever i en kon-
trakt med dem, der har 
været her før os, og dem, 
der skal overtage jorden 

efter os. At vi hænger 
sammen med generatio-
nerne før og efter os, og at 
vores vigtigste årsag til 
overhovedet at være her 
er, at vi skal levere et bed-
re sted videre, end det vi 
selv overtog. Det er jo 
noget af et ansvar at påta-
ge sig, og selvom jorden 
kun er os til låns i en kort 
periode, er det alligevel 
meget vigtigt at have for 
øje i alt, hvad vi gør. Det 
handler blandt andet om 
kultur, som vi skal passe 
på og bruge de fornødne 
ressourcer på og til sidst 
give videre til de kom-
mende generationer. Det 
handler om, at vi skal ha-
ve nogle gode folkeskoler, 
som ikke bliver kasse-
tænkt, men har frihed til at 
tilrettelægge skoledage, 
der passer til børnene, der 
går på skolen. Det handler 
også om vores økonomi, 
som vi er forpligtet til at 
holde så godt styr på som 

overhovedet muligt - og 
det gælder både de offent-
lige finanser men også 
vores egen privatøkonomi. 
Og bare lige for at slå en 
lille krølle på de tre ek-
sempler og koble dem til 
aktuel og konkret politik: 
Derfor går jeg også ind 
for, at vi hæver de kultu-
relle budgetter i forhold 
til, hvad der ellers var 
planlagt, vi skal ikke have 
et folketing, der detailsty-
rer vores børns skoledage 
- og jeg mener også, at vi
skal afskaffe den urimeli-
ge arveskat, så alle ældre
kan give deres eventuelle
opsparing videre til deres
efterladte, uden at de plud-
selig skal flås i skat. Men
tilbage til den nok mest
aktuelle grund til at tale
om generationskontrakten:
Allervigtigst er klima-
spørgsmålet nu og her. På
mange andre områder kan
vi måske nå at rette op på
fejl i tidens løb - men det
er anderledes med klima-
udfordringen. Den skal vi
håndtere lige nu, før det er
for sent. Alle skal med,

hvis vi skal løse opgaven. 
Man kan her tale om en 
generationskontrakt, der 
bliver en samfundskon-
trakt. Erhvervslivet spiller 
en nøglerolle, og de skal 
med ved bordet, hvis vi 
skal rykke på denne dags-
orden og finde holdbare, 
ambitiøse og forpligtende 
løsninger. Derfor vil vi 
Konservative indkalde til 
grønne trepartsforhandlin-
ger mellem eksperterne fra 
klimarådet, erhvervslivet 
og regeringen. Endeligt 
tror jeg på, at det er igen-
nem forskning, vi skal 
finde løsningerne på vores 
udfordringer. Derfor skal 
vi hæve vores investerin-
ger i forskning – nye, ved-
varende og danske løsnin-
ger på klimaudfordringer-
ne vil også styrke den dan-
ske grønne førerposition.   
Jeg beklager, hvis det var 
lidt tørt og kedeligt. Jeg 
synes bare, at det er så 
vigtigt. Vi har et ansvar 
overfor de fremtidige ge-
nerationer – det ansvar 
skal vi tage på os. 

Politik er en generationskontrakt  
Af folketingsmedlem Merete Scheelsbeck  





Senior afdelingen i Sengeløse 
var på skovtur torsdag den 9. 
maj 2019.  
Bussen, vi kørte med, kom fra 
Herfølge Turistfart. Alle var 
mødt til tiden, så vi kørte klok-
ken 8.21.  
Der var 42, der deltog i skovtu-
ren, som gik til Kerteminde, 
hvor vi på Fjord- og Bæltcen-
tret startede med at se den store 
udstilling af hvaler, sæler og et 
sælkadaver, der blev spist af 
krabber. Jeg talte med en bed-
stemor, der var på besøg med 
sine børnebørn. De kom en 
gang ugentligt for at se, hvor 
meget der var spist af sælen. 

Sæler og delfiner bliver trænet 
og fodret og de kan både svøm-
me på maven og på ryggen, det 
var meget spændende at se.  
Der var en delfin, som var over 
20 år, som stadig var med i 
træningen. Der blev serveret 
kaffe med kage, mens vi så 
showet. 
Så gik turen til Restaurant Ma-
rinaen, hvor vi spiste en meget 
flot frokost bestående af 3 
stykker smørrebrød med øl og 
vand til.  
Efter maden var der tid til, at 
man kunne gå en tur ud og se 
de mange sejlskibe, et smukt 
syn. 

Så skulle vi op og se Johannes 
Larsens museet, og her blev vi 
budt velkommen af to guider, 
som var meget dygtige til at 
fortælle om både Johannes 
Larsen og familien Johannes 
Larsen, hvoraf flere også var 
malere. Johannes Larsen kom-
mer fra en velhavende køb-
mandsfamilie i Kerteminde. Vi 
kom gennem alle rum, hvor der 
var mange flotte billeder og i 
det store værksted var der to 
store billeder af et par flotte 
kvinder. Johannes Larsens 
hustru Alhede havde sit eget 
vinterdrivhus med mange utro-
ligt flotte blomster. 

Så var det tid til eftermiddags-
kaffe med dejlige stykker lag-
kage, som vi indtog i et meget 
flot kaffehus ved museet med 
et meget stort rundt vindue, så 
man kunne se ud over havnen 
og Store Bælt.  
Vi var hjemme igen ved Sen-
geløsehallen kl. ca. 17.30. Alle 
deltagerne var tilfredse med 
skovturen og flere glædede sig 
til næste år og alle sagde tak 
for en dejlig tur. 

Jørn Jordan-Knudsen  

Skovtur for Sengeløse Senioridræt 



 Kom og hør dem til byfesten den. 15 juni og 
få  hyggelig aften ved gadekæret. 



Byfest 15. juni 2019 
Lørdag den 15. juni 2019 samles vi igen omkring gadekæret 

til en sjov dag og lige så sjov aften. 

Det hele starter kl. 13, og for 36. gang er der 
hygge for hele familien. 

Foreninger og institutioner fra Sengeløse og omegn 
har atter sat sig for, at give jer rigtig gode oplevelser. 

Du kan blive sminket, få flettet håret eller tage en tur 
i en sæbekassebil og gå på skattejagt. 

Hvis du hellere vil ride, så tag en tur på en pony  

Der vil være alt godt til ganen i fast form fra pølser til 
pulled pork, og i flydende form fra slush-ice til sjove drinks. 

På scenen vil børn og unge optræde, og om eftermiddagen 
kommer Tom Juke på i den ”lille ende”. Den musikalske del 
afsluttes af et seksmands band, der garanterer fest og 
farver. 

De kalder sig Maj & Musikken. 
Se omtalen på venstre side 

Kl. 24 : Stort fyrværkeri 
Vi ses til byfesten den 15. juni 2019 



Hej igen min lille ven!   Nu skal du bare høre: 

Min niece, der skulle konfirmeres, havde længe ønsket 
sig en hund. Og hun fik den skam! 
En dejlig, brun labrador, der fik navnet "Futte"! 
Det blev til mange, skønne lufteture i deres skove om-
kring Stilling!  Der er bakker, kan du tro! 
Sådan fulgtes de ad i fire år - en herlig tid. 

Men da min niece så skulle læse videre efter studen-
tereksamen, var det nemmere for hende at flytte til 
Aarhus. 
Og naturligvis blev Futte hjemme, for man kan ikke 
have hund med på et kollegie-værelse! 

Engang, da jeg besøgte min søster, havde hund og 
madmor lige gået en luftetur! 
Vi sad i stuen og drak formiddagskaffe - og Futte var 
lidt urolig! 
"Hvad er der med dig", sagde min søster, "gå du bare 
ud i din kurv!" 
Futte futtede også ud og lagde sig i  kurven - men 
snart kom han tilbage!  Han kiggede på min søster 
med sine dejlig, brune øjne.  Hun tog hans hoved mel-
lem sine hænder, så kærligt på ham og sagde: "Ved du 
hvad - jeg synes, du skulle tage din hovedpude, og 
kom så ind og læg dig på gulvet - så tænder jeg fjern-
synet!" 
Jeg tænkte: ”Nu rabler det da for min søster!!” 
Men Futte  gik ud i gangen - tog sin store hovedpude - 
kom slæbende med den - smed puden to meter 
fra TV’et og  sank med et tilfreds pust ned på den!! 
Jeg var målløs! 
"Jeg tror, at han forstår næsten alt, hvad jeg siger til 
ham!" - sagde min søster og grinede! 

Sov nu godt - og drøm bare om søde, bløde hunde-
hvalpe 

Farmor fortæller godnathistorie  
om en hundevalp, som blev større. 

Godnat og sov godt, hilsen farmor. 

Så gik der endelig hul på 
bylden - og statsministeren 
udskrev valget -herligt.  

Jeg lærte altid mine store 
elever en remse, der skulle 
gøre det nemt at huske 
grundlovens start.  

Det er jo en uhyre vigtig 
dag, hvor vi fra denne dato 
kunne udtale os frit - og fik 
valgret!  

Remsen er: 5 - 6- 7 - 8- 9 !  
Man starter med en hånd-
fuld: 5/6 Frederik d.7.- 
1849!  

Der var mange møder i Kø-
benhavn, før loven lå klar 
til underskrift af kongen. 
Men grevinde Danner, der 
var gift med Frederik d.7. til 
venstre hånd, blev ved med 
at få kongen til at vente. For 
hun havde en søn med Ber-
ling - og tro det eller ej - 
drengen havde netop fød-
selsdag d. 5. juni, og sådan 
gik det_ til, at Kongen un-
derskrev loven denne dag. 
Det er da en pudsig lille 
historie!  

Og så - god valgkamp! 

Lis Aagaard 

Valg- og Grundlovsdag den.5. juni. 

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 



SKOUSEN TAASTRUP 

Taastrup Hovedgade 90 
2630 Taastrup 
Tlf. 43 53 13 81 
taastrup@skousen.dk 
Find vej pa www.skousen.dk 

ABNINGSTIDER 

Mandag-torsdag: 10.00-17.30 
Fredag: 10.00-18.00 
L0rdag, 10.00-15.00 
Abent hver s0ndag, 10.00-15.00 

Taastrup 



Sjov, show og charme 
Det var nogle af ingredienserne til Sengeløse Opvisning 2019! 

Hvis du var så uheldig, ikke 
at deltage, så kommer her alt 
det mageløse, du gik glip af!  
Der var endnu flere besøgen-
de end sidste år – og langt de 
fleste kom i god tid, så vi 
startede præcis kl. 11 med 
indmarch med faner til en 
liflig duft af popcorn og riste-
de pølser.  
Pokaloverrækkelse 
Én af de helt store spænden-
de indslag hvert år er pokal-
overrækkelse. SGIF har 4 
vandrepokaler, hvoraf de tre 
overrækkes på Sengeløse 
Idræts opvisning. Og hvem 
skulle pokalerne gå til i år? 
Uha, der var mange spændte 
børn, instruktører og forældre 
i hallen. Vi lyttede alle op-
mærksomt til SGIFs for-
mand, Gitte Buur, da hun 
læste begrundelserne for no-
mineringerne op. Og der var 
stor, stor glæde og ydmyg-
hed, da navnene blev udløst:  
100 års jubilæumspokalen 
gik til 12-årige Smilla Pank 

Jensen på kunstrulleskøjte -
showholdet for hendes bl.a. 
ihærdige træningsindsats, 
flotte resultater og hendes 
evne til altid at støtte og mo-
tivere både holdkammerater-
ne og træneren.  
Else og Holgers jubilæums-
pokal, som er en 40 cm høj 
pokal, gik til altid smilende 
Emma Gjelstrup på 11 år, der 
er TeamGym Minipige. Hun 
fik den bl.a. for sin evne til at 
altid at være en virkelig god 
kammerat for alle andre 
gymnaster på tværs af alle 
TeamGym holdene. 

SGIF’s Lederpokal gik til 
Lise Thorsted, instruktør for 
Familiemix, fordi hun er en 
dedikeret ildsjæl, der sørger 
for, at alle altid får en masse 
motion samtidig med, at det 
er rigtig sjovt, ligesom at hun 
altid er fuld af omsorg over-
for både små og store.  
Et kæmpe stort og velfortjent 

til lykke til alle tre pokal-
modtagere! 
Instruktør-jubilæer 
Sengeløse Idræt er heldig at 
have så mange trofaste in-
struktører, der år efter år un-
derviser på de selvsamme 
hold med entusiasme, pæda-
gogik, empati og humor. Af-
delingen er ligesom alle an-
dre afdelinger i SGIF meget 
afhængig af, at der er nogle 
frivillige undervisere, der 
hver uge skaber glæde, fæl-
lesskab og bevægelse for os 
sengeløsere ved utrætteligt at 
lære os nye teknikker og le-
ge. Derfor havde bestyrelsen 

i år besluttet, at instruktør-
jubilæer fejres med en offici-
el tak og gave på Sengeløse 
Idræts vegne.  
Vi hædrer 5, 10, 20, 25 år 
osv. jubilæum. Både 5 års- 
og 10 års jubilarer blev klap-
pet frem og modtog deres 
anerkendelse. Sikken en 
klapsalve de fik, og hvor var 
det velfortjent! Vi håber san-
delig, I bliver ved mange år 
endnu! I den sammenhæng 
må vi også lige nævne Leif 
Nielsen, der desværre ikke 
kunne være tilstede på dagen, 
men som har været instruktør 
i Sengeløse nu i over 55 år! 
 
Sjov og showtime 
Og så gik den egentlige op-
visning i gang. Først var Lise 
med holdet Familiemix på 
gulvet, hvor børnene bl.a. var 
på ’fisketur’ og legede og 
rullede med mor og far ved 
hånden til stor underholdning 
for publikum. Så kære de var, 
og hvor var de gode til at 
holde fokus!  
Dernæst var det de lidt ældre 
på 3-7 år, Hoptimister og 
Badutterne, der indtog gulvet 
og optrådte som små trolde 
med bl.a. kolbøtter, hop, ba-
lancegang og kunsten at rut-
sje. Selvom vejret udenfor 
var med hagl og regn, så kom 
forsommeren alligevel inden-
døre, da holdet pyntede hal-
lens gulv op som 
”troldeskov” med store grøn-
ne bøgegrene – sikke festligt 
i sådan en ellers brun hal. 
Stemningen steg bare lige 
lidt ekstra! 
Så var det TeamGym Na-
nopigernes tur, og de viste en 
super flot serie og landede 

deres spring i meget fin stil - 
helt som forventet. I år er 
første gang, vi har Nanopi-
ger, så derfor var det dejligt 
at se, at pigerne selv efter en 
lang sæson stadig hang i. De 
fik stemningen til at stige 
yderligere en tand i sports-
hallen. 
Næste flotte indslag var dis-
codans med de helt nye in-
struktører Luise og Jeanne. 
Vi har haft svært ved at skaf-
fe danseinstruktører, så der-
for var det bare så skønt, at 
Luise og Jeanne, der begge 
har døtre på holdet, havde 
mod på at kaste sig ud i un-
dervisning og lære undervis-
ningsgerningen hen ad vejen. 
Det var et fedt show danse-
holdet leverede. Der var po-
wer og rigtig mange trin og 
fede rytmer! 
 
Sjipning og Dance4fun 
Som regel har vi et gæste-
hold, altså et hold, der kom-
mer udenbys fra og underhol-
der. Èn af de nyere sportsgre-
ne er sjipning, og derfor hav-
de vi allieret os med Glostrup 
IF32 Rope Skipping Team, 
der har optrådt flere gange i 
udlandet og senest i Asien. 
De var hæsblæsende at se på. 
De kunne stå på hænder, 
mens de sjippede og de kun-
ne med lethed lave flik, mens 
buen svingede rundt om dem. 
Virkelig god kondi, de hav-
de. Måske vi skal have sjip-
ning på programmet til næste 
år? 
Så indtog dansen igen gulvet 
og underholdt, så det baske-
de! Der var rigtig mange 
lækre moves og tjekkede 
detaljer. Stemningen i hallens 
steg lige yderligere en tand. 
 
Slushice nedbrud  
I pausen kom der så meget 
ekstra tryk på slushice-salget, 
så maskinen satte ud. Men 
vores slushice-mand, Jan, fik 
styr på teknikaliteterne og 
snart flød der en lind strøm af 
kølig farvet sjap i vores svæl-
ge igen.  



Efter pausen var der ’teater 
på rulle-is’. I mere end 15 
minutter blev vi tryllebundet 
med en storslået Askepot-
gengivelse på kunstrulleskøj-
ter. Der var små mus, der 
hjalp Askepot, og en rulle-
skøjte, der blev tabt i al hast-
værk, så prinsen måtte ud og 
lede efter sin udkårne med 
den rette skostørrelse. Om-

klædning og forvandling af 
Askepot foregik bag et hånd-
holdt lagen!  
 
Alle rullere har virkelig ryk-
ket sig markant i den for-
gangne sæson og viste ele-
gance og flot teknik i det 
forrygende show. Kun meget 

få byer har rullehold, og vi er 
stolte af at være ét af dem!  
For jer, der blev inspireret til 
at rulle, så tilbyder vi som-
mer-rullehold – både for 
børn og voksne. 
Dance4fun var endnu en 
gang på gulvet med fede trin. 
I betragtning af at de kun var 
tre på gulvet, så formåede de 
virkelig at underholde og 

fylde gulvet godt ud! Sejt, at 
de unge piger dansede foran 
det store publikum. Der blev 
også bare klappet taktfast fra 
hele salen!  
 
Charme-piger 
Næste hold på gulvet var 
TeamGym Micropigerne. De 

gik sejrssikre på gulvet og 
viste flotte spring og charme-
rede sig ind på publikum, da 
de med glimt i øjet lavede 
rytmeserie til ’We are the 
Champions’ – de havde nem-
lig et par uger forinden fået 
guldmedalje ved TeamGym 
Sjællandsmesterskaberne, 
Talentrækken i 3. division. 
Mega godt gået piger! Sen-
geløses eneste Teamgym 
guldmedalje nogensinde. 
 
Til sidst viste TeamGym 
Minipiger og Juniorpiger, 
hvor meget de har udviklet 
sig siden sidste sæson. Deres 
fælles serie var meget syn-
kron, og de er blevet super 
dygtige til spring, som Sen-
geløse aldrig før har kunne 
stille konkurrencehold i – 
bl.a. viste de araber-flik-
hofte-baglænder (og det ved 
vi jo alle hvad er… det er 
den vi andre kalder for ”flik-
flak-et-eller-andet…” :-)  og 
de viste, at de kan sætte af i 
trampolinen og skrue 1 ½ 
gange rundt og så lande ele-
gant på begge ben og stor-
smile samtidig! 
Lyden af sport og fælles-
skab 

Det mest fantastiske ved 
dagen var den lyd af glæde 
og samvær, der summede i 
hallen hele dagen. Der var en 
sitren i luften, og gymnaster-
ne strålede om kap. Sikke en 
mageløs dag! 
Der blev sluttet af med en 
tak til alle instruktører og 
sponsorer - for uden dem 
ingen opvisning eller idræt i 
Sengeløse.  

Tak til alle frivillige! 
Herfra skal også lyde en stor 
tak til alle de frivillige, der 
hjalp før, under og efter op-
visningen. I er grunden til, at 
vi kunne gennemføre arran-
gementet. Mange tusinde 
tak! Jeres hjælp er uvurder-
lig. 
 
Sengeløse Idræts bestyrelse 
Tina Hjortsø og Helle Brein-
holt 
 

Har du lyst til at spille tennis? 
Så kan du tilmelde dig på vor nye hjemmeside     www.sengelosebtk.dk 
Her kan du også betale kontingent med Dankort. 
 

Kontingentet for sæsonen  
1. maj til oktober 2019 er uændret: 
 

Voksne                                Kr. 300.00 
Ungdom under 18 år         Kr. 100.00 
Vi arrangerer også træning for børn og voksne i år.  
I kan læses mere herom på hjemmesiden i  
 

Sengeløse Badminton og Tennis Klub.     S.B.T.K. 
 
Kontakt Ole Holm tlf.: 40 19 52 87 

Du kan nå det endnu tennissæsonen er startet 



 



 

Pigerne i Sengeløse er dyre-
bare! For 2 uger siden vandt 
Sengeløse Idræts Teamgym 
Micropiger guld i 3. div. i 
Talentrækken (Østdanmark), 
og i dag, lørdag 11. maj vin-
der Sengeløse Idræts Minipi-
ger 1 sølv i forbundsmester-
skabsrækken i Danmark i 9. 
div.! 
 
Vi har knapt rejst os fra tri-
bunen, så varm er nyheden! 
Det er første gang, Sengeløse 
Idræt har placeret sig så højt 
ved en kvalifikationsrunde 
og tilmed vundet sølv! Mini-
pigerne røg simpelthen oven-
ud af Talentrækken og i ste-
det ind i Mesterskabsrækken, 
da de stillede op i Frederiks-
havn for 2 måneder siden.  
 
Alene den placering var vi 
som lilleputsamfund vold-
somt meget i ekstase over. 
Nu skulle vi for alvor ranke 
ryggen, finde det store smit-
tende smil frem og tro på os 
selv, når vi skulle op mod 
aller de bedste hold på tværs 
af hele Danmark.  
 

13 piger var heppekor i 
Frederikshavn 
Men inden finalen i går, var 
der kvalifikationsrunde i 
Frederikshavn. En lang tur, 
men instruktørerne havde 
udtænkt en god plan. Vi for-
ældre havde nemlig forestil-
let os, at vi som det naturlige 
centrum i vores pigers liv, 
skulle rejse med og støtte 
dem, men i stedet var der så 
stor opbakning fra de andre 
Teamgym hold, Mini2 og 
Juniorpigerne, at 13 piger fra 
de to hold tog med på den 
lange bustur til Frederiks-
havn for simpelthen at heppe 
og give moralsk støtte til 
Minipige1-pigerne!  
 
Whauu for nogle gode venin-
der og hvilket fællesskab! Så 
i stedet for at fylde en bus 
med 7 gymnaster, så var der 
20 gymnaster, der sang, quiz-
zede og hyggede løs i Senge-
løse Minibussers lækre og 
komfortable bus. Sikke en 
stemning og sikke en opbak-
ning! 
 
 

Finale 
I går var det så finaledag, 
som foregik i Roskilde Kon-
grescenter. Og det var altså 
lidt op ad bakke. For det før-
ste var pigerne stået ud af 
sengen kl. 6, for at nå at var-
me op og sætte ens, flettet og 
tuperet knold i nakken. For 
det andet var der meget stor 
nervøsitet, da det var første 
gang, de skulle deltage i sel-
veste forbundsmesterskabet. 
De trænede instruktørøjne 
fulgte hver en bevægelse i 
fællesserien på rytmegulvet, 
som var første disciplin ud af 
tre, de skulle vise dommerne, 
om de mestrede. Og jo, der 
var lidt småfejl i starten. Pi-
gerne var rystende nervøse, 
fordi de vidste, at de var go-
de, og der var mulighed for 
en bronzemedalje, hvis de 
bare præsterede en smule 
bedre end ved kvalifikations-
runden, hvor de endte som 
nr. 4. 
 
Så skulle de springe på bane 
som 2. disciplin. Det gik 
også rigtig godt med udførs-
len, selv om der var en fejl. 
3. og sidste disciplin var 
spring på trampolin, som gik 
over al forventning. Pigernes 
bedste spring er faktisk 1½ 
skrue - den er nu flottere en 

½ skrue, simpelthen fordi det 
er svært for dem at stoppe i 
bevægelsen, når nu de godt 
kan køre 1½ runde. Flot pi-
ger! De øvrige 2 spring på 
trampolin gik også vildt godt. 
Kun småfejl. 
 
Så sad vi sammen med piger 
og trænere og ventede på 
pointgivningen. I rytmeserien 
fik pigerne den næstbedste 
score af alle 8 hold i divisio-
nen. Banespringningen lå vi 
lidt lavt i, da pointene kom, 
så nu skulle vi altså have 
min. 11.300 point for at få en 
bronzemedalje. Uha, hvordan 
mon dommerne havde vurde-
ret holdets indsats. Nervepir-
rende. Lange sekunder og 
minutter at vente. Og så kom 
forløsningen...fantastisk.  
 
Over 12.000 point, så vi fik 
SØLV! Yeah! Juhu! 
 
Så velfortjent med en sølv-
medalje til Sengeløses seje 
Minipiger og deres engagere-
de og taktisk kloge trænere! 
Også en stor tak til alle hep-
pepigerne, der tog med hele 
vejen til Frederikshavn! 
Sammen er vi bedst!    
 
Sengeløse Idræts bestyrelse 
Helle Breinholt 

Sølvmedalje i Mesterskabsrækken 

 

 
Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.  

Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 
 

Art Brolægning 
 

v. Erik Wildenradt, 
Tlf.  26216025 

 

    wildenradt@msn.com 



Lørdag 13. april skulle Sen-
geløse Idræts Micropiger (8-
10 år) til deres afsluttende 
konkurrence, som foregik i 
Greve Hallerne. Pigerne var 
bare SÅ spændte og nervøse. 
Det var en dag, de havde set 
frem til hele sæsonen, og der 
var gradvist bygget op til 
denne store dag. Ikke fordi 
de skulle vinde, men fordi de 
gerne ville gøre deres aller-
bedste og vise de flotte mo-
menter, trin og spring, de 
havde øvet sig på.  For nogle 
af pigerne var dette deres 
første konkurrencesæson. 
Men pigernes nervøsitet var 
vist intet at regne mod foræl-
drenes og instruktørernes. 
Nu var dagen endelig kom-
met. Forældrene sad uroligt 
på tribunen og håbede det 
bedste for deres skønne pi-
ger. Humøret var i top, men 
med nogen uro indeni. In-
struktørerne havde vist også 
sovet halvdårligt, selv om de 
er rutineret i konkurrencer. 
På tilskuerrækkerne var også 
Sengeløses andre Teamgym 
hold, minipigerne og junior-
pigerne, stærkt repræsenteret 

for at heppe på micropiger-
ne.   
 Hvad er Teamgym? 
Det var Region Østdanmark 
Talentrække 3. division, Mi-
cropigerne skulle dyste i. 
Gymnastik-genren er Team-
gym, som består af 3 forskel-
lige discipliner: 

Rytme – som er en fælles 
gymnastikserie, hvor hele 
holdet viser synkrone bevæ-
gelser og holder svære balan-
cer/momenter i flere sekun-
der  spring på trampet 
(trampolin) – der springes 3 
forskellige spring  spring på 
fiberbane – der springes 3 
forskellige spring 
1. disciplin 
’Værsågod Sengeløse’, blev 
der sagt, og så løb pigerne 
ind og stod klar. De så kon-
centrerede ud, og var spænd-
te som en flitsbue. Kriller i 
maven, men alligevel ro på. 
Pigerne begyndte deres serie 
mens dommere og publikum 
sad opslugte af deres præsta-
tion. Hold nu fast, hvor gjor-
de de det godt. Publikum sad 
bare der og fulgte hver en 
bevægelse, og håbede inder-
ligt, at de kunne huske alle 
skridt, deres pladser på gul-
vet, rækkefølge og mange 
andre ting, som pigerne har 
trænet hårdt for. I de 2 mi-
nutter, som pigerne var på 
gulvet, havde de en udstrå-
ling og sådan en power, at 
selv dommerne kunne mærke 
det. Pigerne lavede en helt 
formidabel serie! Uden fejl 
og en gejst fra pigerne, som 
fyldte hele deres krop, helt 
ud i fingerspidserne.  
Micropigerne havde nogle 
måneder forinden været til 
deres første konkurrence, 
som var en kvalifikationsrun-
de, hvor de gennemførte alle 
3 discipliner rigtig flot, og 

her fik puljens højeste rytme 
karakter. Alle var derfor me-
get spændte på, om holdet 
endnu engang kunne levere 
en lige så flot serie. Og ja, 
det gjorde det! Den højeste 
rytmekarakter i hele puljen - 
sikke en start! 
 2. disciplin 
’Værsågod Sengeløse’, og så 
var pigerne i centrum igen, 
denne gang på trampet. Pub-
likum sad dirrende af nervø-
sitet helt ude på stolene og 
trak næsten ikke vejret. Fulg-
te dem intenst. Publikum 
heppede og heppede under 
vores nye store flotte banner 
med ’Teamgym Sengeløse’ - 
for vi er megastolte af at 
være fra Sengeløse! Igen 
leverede Micropigerne nogle 
virkelig flotte runder. De 
huskede også noget meget 
vigtigt – at storsmile til dom-
merne og så virkelig over-
skudsagtige ud! Selv micro-
pigerne heppede på hinanden 
under konkurrencen og hav-
de sådan en holdånd, som 
smittede af på hele hallen. 
Pigerne landede deres spring 
og havde fået en rigtig flot 
højde på deres spring, så 
meget, at de ofte sprang op 
over trænernes hoveder.  
 3. disciplin 
For 3. og sidste gang blev 
der sagt ’Værsågod Sengelø-
se’, og pigerne underholdte 
igen på flotteste maner på 
banen! Pigerne udførte deres 
spring på imponerende vis, 
og havde også med megen 

Sengeløse har fået 
Guldpiger! 

 Sengeløse Hallens 

CAFETERIA 
- altid klar med 

  

Fast Food og forfriskninger 
- før kampen - 

- under kampen - 
- efter kampen - 

og når du bare kommer forbi 
  

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset 
  

Hallens Cafeteria drives af frivillige 
  

Brug Hallens Cafeteria 
- så støtter du 

Sporten i Sengeløse 
  

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

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 



kamp fået to kraftspring og 
fire saltoer med på banen. 
Dette kan være svært for 
micropiger, men som træner-
ne siger, så er de her piger 
mega seje.   
Ved hver disciplin sidder der 
et dommerpanel, således at 
pigerne i løbet af en konkur-
rence når at blive vurderet af 
ikke mindre end 15 domme-
re. De vurderer den enkelte 
gymnast og holdet som hel-
hed på sværhed, udførsel og 
komposition. Således er det 
instruktørernes opgave at 
tilrettelægge lige præcis det 

niveau af kompleksitet og 
udfordring, som pigerne vil 
kunne præstere bedst ved. 
Som Teamgym-gymnast 
kræves også, at man skal 
kunne tackle at se de andre 
holds præstation og deres 
klapsalver ind imellem, at 
man selv er på gulvet. Når et 
hold er færdig med deres 
disciplin, og dommerne er 
enedes om voteringen, vises 
holdenes resultater løbende 
på en storskærm. Det er me-
get nervepirrende. Holdene 
med færrest point lægger ud. 
Sengeløse startede som nr. 3, 

og fik hurtigt flere point end 
nr. 4-8, så 3. pladsen var 
reddet. En bronze medalje 
havde holdet sikret sig. For 
hver ny votering var det for-
venteligt, at vi blev overhalet 
af nr. 1-2, fordi de jo allere-
de havde gjort det bedre end 
os ved kvalifikationen. Men 
vores Micropiger var seje, 
mentalt stærke og tingene 
lykkedes bare. Alt det, de 
havde trænet igen og igen 2 
gange om ugen hele sæsonen 
lykkedes! De huskede, hvad 
de havde lært, udførte det 
med rank ryg og store smil - 
og havde et massivt heppe-
kor fra tribunen!  
GULD! 
Publikum sad der og ventede 
på, at Sengeløse ville blive 
overhalet på pointtavlen, 
men det skete ikke. I stedet 
blev vi ved med at ligge i 
top! Pigerne havde vundet 
guld! Instruktørerne var helt 
oppe at køre og heppekoret 
lige så, mens der gik nogle 
sekunder, før det gik op for 
Micropigerne selv! Men så 
blev de også helt ustyrlige, 
hoppede op og ned, hujede 
og hvinede. Hvilket vidun-
derligt syn – og aldeles vel-

fortjent.  
Rytme        9.600 point 
Bane        11.100 point 
Trampet    9.850 point 
Efter konkurrencerne plejer 
vi at være blandt dem, der 
tager direkte hjem, men den-
ne gang var vi nødsaget til at 
blive hængende, fordi vi 
skulle deltage i medaljeover-
rækkelsen! Skøn fornemmel-
se. Stolte forældre, stolte 
gymnastikvenner og stolte 
instruktører. Da podierne var 
blevet stillet frem og velour-
beklædningen lagt ud over, 
gik først bronzevinderne op 
og fik velfortjente klapsal-
ver, håndtryk og medaljer 
overrakt. Herefter gik sølv-
vinderne op (som var Nær-
heden, som vi deler spring-
center med), og så til sidst 
blev det vores GULDPI-
GER! Åh, hvor var de søde 
og de strålede løs. Jeg så 
også en instruktør og nogle 
forældre knibe en tåre på 
denne helt særlige dag.  
  
Stort tillykke med guldet, 
kære Micropiger, fra hele 
bestyrelsen i Sengeløse 
Idræt! 

  Helle Breinholt 

 
Det fælles varmelager vil 
udnytte fjernvarmen endnu 
bedre. Man lagrer fjernvar-
men, når den er billig at 
producere - omvendt udnyt-
ter man varmen fra lageret, 
når den er dyr at producere.  
 
Det nye lager vil derfor 
gavne den samlede el- og 
varmeproduktion i hele ho-
vedstadsområdet og dermed 
også den grønne omstilling.  
 
Projektets forretningsmodel 
er også helt ny, da det er 
bygget op om et samarbejde 
mellem alle de selskaber, 
der fremover får glæde af at 
udveksle varme til lagret til 
områdets over ½ million  

 
fjernvarmekunder. Rent 
praktisk vil lagret oplades 
fra transmissionsnettets var-
me og afgive varmen 
(afladning) til det lokale 
fjernvarmenet i Høje Taa-
strup. Finansieringen deles 
af varmetransmissionssel-
skaberne samt varmeprodu-
centerne herunder affalds-
energianlæg.  
Dermed vil alle - koblet på 
det storkøbenhavnske fjern-
varmenet - bidrage til finan-
sieringen og opnå den øko-
nomiske gevinst.  
Det nye varmelager giver 
således en økonomisk be-
sparelse for alle de distribu-
tionsselskaber, der er koblet 
på det storkøbenhavnske 

fjernvarmenet. Derudover 
minimerer lageret dyr og 
miljøbelastende varmepro-
duktion på de lokale spids-
lastkedler. Varmelagring er 
en vigtig teknologi i fremti-
dens fleksible energisystem. 
Lageret bliver et hul gravet 
i jorden foret med en plastik
-liner og med tilhørende 
isolerende låg. 
Modningsfasen i projektet 
har bl.a. peget på behovet 
for at sikre linerens levetid 
ved at lave dobbeltliner, og 
tykkere liner, fordi lageret 
anvendes i et fjernvarmesy-

stem med højere temperatur 
over året, end man ser i de 
solvarmebaserede damvar-
melagre i de små decentrale 
fjernvarmesystemer.  
 
Lagret rummer 70.000 m3 
og har en op- og afladnings-
kapacitet på 30 MW. Ener-
gimæssigt har anlægget en 
lagerkapacitet på 3.300 
MWh.  
Lageret bliver foret med en 
gummiliner, der højst kan 
tåle 90o varmt vand. Den 
samlede anlægsinvestering 
udgør 75 millioner kr. 

Pressemeddelelse fra VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme  
 

NYT VARMELAGER I 2021  
 
VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme etablerer i fæl-
lesskab et damvarmelager på 70.000 m3, som placeres 
på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbæksmotor-
vejen på et areal, der i dag anvendes til landbrug. 



 

Når man i dag træder ind i 
Sengeløse Kirke, ligner 
den de mange hundrede 
andre middelalderkirker, 
vi har bevaret i mange 
landsbyer over hele lan-
det. Midtergangen deler 
stadig de tre kirkerum, 
koret, skibet og tårnrum-
met, i to næsten identiske 
halvdele. Selv alteret i 
korets østre ende følger 
denne deling. Kirkens 
eneste dør og prædikesto-
len er begge placeret i 
sydsiden, som i fortiden 
var mændenes side. 
Alteret.  
Kirkens alter er fremstillet 
efter Reformationen i 
1536. Set på afstand ser 
det nydeligt ud, men ind-
trykket holder ikke helt 
ved et nærmere eftersyn. 
Det består af to selvstæn-
dige enheder, som begge 
bærer tegn på at være 
sammensat af dele fra fle-
re andre kirkemøbler. Al-
terbordet er lavet af fyrre-
træ, og alle siderne er be-
klædt med træpaneler, der 
er opdelt i syv ca. lige 
store felter, som hver dan-
ner base for et maleri. 
Årstallet 1581 er malet på 
forsiden. Om selve bordet 
og de bemalede paneler er 
bygget sammen fra begyn-
delsen, ved vi ikke. Alter-

tavlen og dens opsats er 
fra ca. 1650. Stilmæssigt 
passer de to hoveddele 
ikke sammen. Ingen af 
delene er fra begyndelsen 
bygget til Sengeløse Kir-
ke. Begge enheder er byg-
get af dele, som har funge-
ret som kirkeinventar an-
dre steder, før de endte på 
deres nuværende plads. Vi 
ved ikke hvem, der føjede 
enkeltdelene sammen, 
hvornår eller hvor det ske-
te. Det er også uvist, hvor-
når alteret blev opsat i 
kirken. Årstallet 1650 kan 
lede tanken hen på, at 
nogle af delene måske 
stammer fra beskadigede 
dele af kirkeinventar fra 
andre kirker eller måske 
fra slotte og herregårde. 
Sådanne dele var der man-
ge af efter svenskernes 
besættelse af Danmark i 
årene omkring 1658. Bro-
derfolket plyndrede, rase-
rede, hærgede og vandali-
serede over hele landet, 
som ingen har gjort hver-
ken før eller siden. Det 
kan meget vel være, at 
alteret i Sengeløse Kirke 
er sammenstykket af så-
danne dele i årene efter 
svenskernes ødelæggelser.  
Alterbordet er formet som 
et prisme med en solid 
bordplade. Det fremstår i 
stærkt ombygget form, da 
det er gjort meget kortere 
for at passe ind i kirke-
rummets tilstræbte geome-
triske ligedeling på den 
tilmålte plads i koret. De 
syv malerier på sidepane-
lerne er i naivistisk stil. På 
forsidens tre felter er ma-
let billeder med vigtige 
scener fra bibelens Nye 
Testamente. Til venstre 

ses et maleri af en nadver 
med kun fem apostle. De 
er klædt i røde, brune, 
grønne og sorte kjortler. 
Judas er en af dem. Han 
kendes på en stor rød pen-
gepung, som i en snor 
hænger ned ad ryggen. 
I midten gengives et bille-
de af korsfæstelsen på 
Golgata med Jerusalem 
som baggrund. Ved Jesus 
på korset ses Maria med 
hvidt hovedlin og iført rød 
kjortel og brun kappe. På 
den anden side står Johan-
nes i brun højhalset kjortel 
og rød kappe. 
I feltet til højre vises en 
fremstilling af opstandel-
sen, hvor Jesus i rød kap-
pe og omgivet af skyer 
forlader sit gravkammer. 

På alterbordets paneler 
finder vi billeder af de fire 
evangelister. På panelet 
mod syd genkender vi 
Johannes klædt i brunt. 
Scenen foregår udendørs. 
Han er optaget af at skrive 
på en lille tavle. En ørn, 
som jo er symbolet for 
Johannes, følger med fra 
en træstub, mens Jesus ses 
i skyerne over ham. På 
alterbordets bagside mod 
syd er et billedet af Lukas. 
Han sidder inden døre 
iført en gulbrun kjortel i 
en lænestol. Rummet er 
smukt med hvælvet loft og 
tavlet gulv. Gud viser sig 
for ham i et syn på væg-
gen. På endefladen mod 
nord vises fremstillingen 
af Matthæus. Han har rød 

Sengeløse gammel nyt  
Sengeløse Kirke, del 10.



kjortel på og sidder pænt 
til bords, mens han skriver 
på en tavle. Ved hans side 
våger en engel. Markus er 
lige som Lukas forvist til 
bagsiden. Også Markus 
skriver, men ikke som de 
andre på en tavle. Han 
skriver i en bog. 
For at vi også skal kunne 
se Lukas og Markus og 
for at skabe rumfornem-
melse, er alteret trukket 
lidt tilbage fra korets gavl. 
Derved skabtes den smal-
le passage uden lysindfald 
bag alteret, hvor man skal 
om for at se de to sidste 
billeder. 

Altertavlen.  
Opsatsen med altertavlen 
er bygget omkring 1650 i 
barokstil, og den blev iføl-
ge Rigsarkivet restaureret 
i 1841. Selve altertavlen 
er naturligvis centrum for 
fremstillingen. Den måler 
104 cm i bredden og 153 
cm i højden. Motivet er 
nadverens indstiftelse ma-
let på træ. Jesus hoved 
med strålekrans er midt i 
billedet og rager højere op 
end alle andre. Apostlene 
er stærkt bevægede. De er 
klædt i kjortler i røde, 
grønne, brune og hvide 
nuancer. Judas er naturlig-
vis anderledes. Han bærer 
violet kjortel, gul kappe 
og har rødt skæg. 
De sidder i et fornemt 
værelse. En tjener er på 

vej ind med et fad, og i 
forgrunden ses en stor 
kumme med to kander. I 
baggrunden er en rundbu-
et niche med en søjle på 
hver side, og under loftet 
hænger et draperi. 
Øverst på alteret lige over 
Jesus er en portal, og i den 
står en figur, som skal 
symbolisere kærligheden, 
og det gør den ved at fore-
stille en mor med et barn 
på armen. 
Ved altertavlens hjørner 
står fire symboler på dy-
der. Øverst er det klog-
skab og retfærdighed, og 
nederst er det håb og styr-
ke. Det hele er nydeligt 
føjet sammen med udskår-
ne træstykker i forskellige 
stilarter. To af symbolerne 
på dyder er gået tabt. De 
var muligvis tiltænkt plad-
serne på opsatsens neder-
ste gesims. Ja, måske har 
de stået der, men er gået 
tabt i løbet af de ca. 300 
år, alteret har stået på sin 
nuværende plads. Det er 
næsten profetisk her i vor 
tid, at de to forsvundne 
symboler for dyder netop 
skulle forestille tro og 
mådehold, da disse to dy-
der i nutiden er under 
pres. Dette er ikke ment 
som en bebrejdelse mod 
nogen. Jeg har altid selv 
fundet, at troen er et over-
ordentligt vanskeligt be-
greb at håndtere, og må-
dehold i forhold til livets 

mange goder har aldrig 
været min spidskompeten-
ce. 
Samlet set er alteret i Sen-
geløse Kirke en særegen 
kreation. Det blev skabt i 
en tid, hvor sårene efter 
vor histories største neder-
lag skulle heles. Midlerne 
har været meget små. De 
måtte klare sig med det, 
de havde. Her har virkelig 
været gang i både sav, 
økse og pensler. De gode 
kunsthåndværkere i 1600-
tallets slutning skulle fjer-
ne så meget af alterbor-
dets længde og konstruere 
en ny og nogenlunde sym-
metrisk kombination med 
de forhåndenværende 
symbolbærende figurer, at 

hele det nye alter både 
fysisk kunne indpasses på 
sin nye plads og spirituelt 
opfylde sin funktion med 
at mane sindet til hengi-
venhed og respekt for den 
evangeliske kirkelæres 
inderste væsen.  
Det har ikke været en let 
opgave. Alt arbejde skal 
vurderes på de vilkår, der 
var gældende, da arbejdet 
blev udført. Skuet i det lys 
må man sige, at disse 
mennesker for ca. 13 ge-
nerationer siden gjorde et 
beundringsværdigt stykke 
arbejde. 

Niels E. Larsen 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm    

arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

      Tlf. 20 95 43 29

Lørdag den 31. august 
er der loppemarked i 
Sengeløse. Som sædvanligt 
foregår det på festpladsen 
ved Sengeløse Idrætsanlæg. 
Du kan allerede nu donere 
effekter til loppemarkedet. 
Igen i år er der opstillet en 
container på festpladsen, og 

ved at ringe til John Jørgen-
sen på telefon 51 22 12 17, 
kan du komme af med de 
ting, der er for gode til at 
blive smidt ud. 
Ellers venter du bare til ind-
samlingsdagen i august.  

 John Jørgensen 

Loppemarked 2019  



Kogræsserlauget plejer Sengeløse 
Mose 
Landets første kogræsserforening opstod i 1981 her i 
Sengeløse og har dannet forbillede.  
Af Anders Hansen 

Flere har bemærket, at der 
er kommet store jordbun-
ker på Bondehøjvej ved 
rundkørslen. Grunden, som 
er på 20.000 m2, erhverve-
de jeg i 2004 i forbindelse 
med købet af Bondehøj-
gaard, som dannede ram-
men for de 17 seniorboliger 
og et fælleshus på Bonde-
højvej 4, som jeg opførte. 
I 2001 afsatte daværende 
miljøminister Svend Auken 
en pulje til registrering af 
forurenede grunde. Horten-
sia-gartneriet på Bondehøj-
vej lå synligt og forfaldent 
og blev derfor undersøgt og 
registreret som V2, dvs. 
forurenet på vidensniveau 
2. I 60’erne havde man
ingen regler for miljøhånd-
tering af giftigt affald, og
på gartnerier brugte man i
produktionen krasse sager,
som blot blev henkastet
eller afbrændt. Mere end
20 prøver rundt omkring på
grunden viste for høje ind-
hold af forskellig karakter.
Den var bebygget med ca.
8.000 m2 væksthuse, pak-
keri og fyrrum. De fleste
har nok glemt, hvor forfær-
deligt det så ud med knuste
drivhuse og gamle bilvrag.
I 2007 påbegyndte jeg at
demontere hele produkti-
onsanlægget, husene og
fundamenterne og tusindvis
af tons glas, stål, murbrok-
ker og beton blev bortskaf-
fet. Herefter blev der udta-
get 170 prøver af Niras
miljøafdeling, og der blev
atter vist for høje værdier
af forskellig karakter, men
nu på afgrænsede områder.
Finanskrisen satte en stop-
per i 2008, og siden har
området ligget brak. I 2017
genoptog jeg oprydningen i

tæt samarbejde med Høje 
Taastrup Kommune og 
Region Hovedstaden. Der 
er meget skrappe regler for, 
hvordan det skal foregå, og 
der skal være en arbejds-
plan som nøje overvåges af 
myndighederne. Primo 
2019 var der kun 4 negati-
ve prøver, og jorden herfra 
blev bortskaffet. Til sidst 
blev to store 50.000 m3 
olietanke opgravet, og de 
sidste prøver blev udtaget. 
Endelig kunne vi modtage 
brev fra HTK med besked 
om, at grunden nu var er-
klæret REN. Dermed kan 
der også tilføres ren jord 
med en §8 tilladelse. Jor-
den er ren landbrugsjord 
fra en ubebygget grund i 
Transportcenteret, og land-
brugsjorden kan igen indgå 
i en ren cyklus.  
Grunden vil nu blive udta-
get af kortlægningen af 
Region Hovedstaden. Det 
er så vidt vides den første 
større forurenede grund i 
HTK, der er blevet opren-
set til REN status, stor tak 
til HTK for konstruktivt 
samarbejde og velvillighed, 
samt Region Hovedstaden.  

Det har været en lang, kost-
bar og sej proces, men jeg 
synes, det har været det 
hele værd at få en stor rød 
forurenet plet ud af Senge-
løses skønne natur. Og jeg 
håber, det kan give inspira-
tion til andre. Med vedhol-
denhed og vilje. 
Grunden kan nu sælges og 
vil kunne danne rammen 
for en familie med f.eks. en 
hesteejendom i skønne 
omgivelser. 

 Per Hammel 

Hvad sker der på  
Bondehøj? 
Fra forurenet gartneri jord til ren og byggemoden grund.

Sengeløse og Vasby moser, som breder sig på hver sin side 
af Spangå, udgør en enestående botanisk lokalitet, som Dan-
mark har forpligtet sig til at passe på i det europæiske fred-
ningssamarbejde NATURA 2000. 
I moserne vokser blandt andet rust-skæne og melet kodriver, 
og der findes vindesnegle og salamander. Det har dog været 
et problem at få de arter, der er særegne for mosen, til at tri-
ves. Derfor må deres livsbetingelser holdes ved lige gennem 
naturpleje. 
En del af naturplejen er afgræsning af arealer, der skal holdes 
lysåbne, for at bl.a. de små blomster og halvgræsser ikke skal 
kvæles af de større planter. Kogræsserlaugets køer har igen-
nem mange år bidraget til denne naturpleje. 
Kvierne kommer på græs i maj og græsser sommeren igen-
nem på Præstegårdsengen, der ligger på venstre hånd, når 
man kører ud af Sengeløse imod Cathrineberg. Til oktober 
bliver de nu noget tungere kvier slagtet og kødet fordelt til 

Kogræsserlaugets medlemmer, som på forhånd har købt an-
dele i køerne. 
En fjerding koster 3.300 kr. og vejer slagtet omkring 50 kg i 
oktober. Hvis vi rammes af en tørkeperiode, kan vi dog risi-
kere, at der løber foderomkostninger på, og at køerne ikke 
tager så meget på. For 2018 blev der således en ekstrareg-
ning på 3-400 kr. pr. fjerding. 
Køerne er af Angus Aberdeen racen. Det er en af de bedste 
racer til naturpleje, da de er fremavlet under ekstensive 
forhold og med vægt på hårdførhed. Det er normalt 
forholdsvis små dyr, der er lette at håndtere og klarer sig 
selv. Kødet er desuden fint marmoreret og meget 
velsmagende, så det er en race, man ofte bruger i 
kogræsserforeningerne.   
Der er dog nogle arbejdsopgaver for Kogræsserlaugets med-
lemmer. Tre gange i løbet af sommeren mødes vi for at rydde 
de større planter, der er på vej ind under hegnet udefra, og 
for at rydde op efter vejsvinenes henkastede plastik, dåser og 
andet. Herudover må hvert medlem påregne at skulle skridte 
hegnet af 4-5 gange i løbet af sommeren. Som regel en vid-
underlig aftentur i godt selskab. 
Vil du høre, om der stadig er en ledig fjerding i denne sæson, 
eller bare høre nærmere om Kogræsserlauget, kan du skrive 
til initiativtageren Niels Larsen (nisjov@gmail.co) eller 
kassereren Anders Chr. Hansen (anders@hanseco.d). 



Fremtidens skole i sigte  
Det kan godt være, at Sengeløse Skole her i det tidlige 
forår mistede sin kaptajn, men skibets dygtige matroser  
har holdt kursen og sejler ufortrødent videre mod frem-
tidens skole.  

5. A og 5. B har i udvalgte lektioner henover de sidste
fire uger udviklet deres innovative og kreative sider i
samarbejde med Michael Baes, der ejer kunstsmedjen
”Jernkunsten” her i Sengeløse. Lærerteamet omkring 5.
klasserne har sammen med Michael stillet eleverne den
opgave, at de skulle designe et urbanmøbel til glæde og
gavn for alle i det offentlige rum.

Vi er i øjeblikke på vej imod den endelig havn. På vejen  
har eleverne udviklet deres egne ideer, som skulle være 
interessante nok til, at Michael fandt dem gode nok til 
at arbejde videre med. 
Undervejs har eleverne skulle navigere med forskellige 
faglige elementer som f.eks. at vurdere et passende må-

lestoksforhold, tegnet arbejdstegninger, skrevet projekt-
beskrivelser og holdt elevatortaler for at ”pitche” deres 
idéer til Michael. 
Michael har i forløbet været en god sparringspartner, 
alle elever har været en tur ud på hans værksted, hvor  
de har fået mulighed for at svejse og arbejde med at  
bukke jern. Og samtidigt har eleverne også fået kon- 
struktiv tilbagemelding på deres foreløbige urbanmøb-
ler. 
Vi glæder os forsat til det fremtidige samarbejde, samt 
at se hvor vinden nu bærer os hen. 

Sømandshilsner 
5. klassernes lærerteam / Rikke, Malene og Tina

Michels Baes i samtale med eleverne. 

5.A og 5.B har arbejdet med processen fra idé til produkt.

Af  Lis Aagaard 
Jeg kørte engang med S-
toget, og over for hinanden 
sad to ældre veninder ved 
hver deres  vindues-
plads.  Så kører vi forbi en 
kæmpe losseplads, og den 
ene kvinde siger forarget til 
den anden: "Uha, sikke da 
et Eldorado!" - hvortil den 
anden svarer: "Ja, det har du 
så sandelig ret i!"   
Jeg morede mig, for jeg var 
sikker på, at de mente 
"Klondike", men det gør jo 
ikke noget - for de brugte  

begge ordet forkert - så der 
var jo balance i tingene! 

To drenge i Nakskov væd-
dede engang om, hvem der 
kunne læne sig længst ud ad 
vinduet! 
PLUDSELIG vandt den 
ene! 

Svar: Man la´r guldfisken 
svømme i kildevand! 

Hvordan får man en guldfisk til at grine ? 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

4. søndag efter påske
19. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 16, 5-15
Merry Lisbeth Rasmussen
5. søndag efter påske
26. maj kl. 10.00
Sengeløse Kor medvirker
Johannesevangeliet 16, 23b-
28
Merry Lisbeth Rasmussen
Kristi Himmelfartsdag 
30. maj kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen
6. søndag efter påske
2. juni kl. 11.00
Spillemandsgudstjeneste
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
Pinsedag 
9. juni kl. 10.00
Johannesevangeliet 14, 22-31
Merry Lisbeth Rasmussen
Morgenbord i sognegården kl.
9.00
Kirkebilen kører
2. pinsedag
3. juni kl. 11.00
Fælles udendørsgudstjeneste i
Provstiet
i Høje Taastrup præstegårds-
have

Trinitatis 
16. juni kl. 11.30
Johannesevangeliet 3, 1-15
Præst fra Høje Taastrup
1. søndag efter trinitatis
23. juni kl. 11.30
Lukasevangeliet 16, 19-31
Præst fra Høje Taastrup
2. søndag efter trinitatis
30. juni kl. 11.30
Lukasevangeliet 14, 16-24
Præst fra Høje Taastrup

Gudstjenester på Senge-
løse Plejehjem 
Onsdag den 22. maj kl. 13.30 
Kirkebilen bestilles på tlf. 43 
99 50 24 senest dagen før. 

Andre gudstjenester og aktivi-
teter 

Kærlighed og ånd er pinsens 
tema. Ingen af delene kan vi 
skære ud af kødet og lægge i 
en vægtskål og på den måde 
bevise, at det eksisterer. Men 
vi ved, at både kærlighed og 
ånd eksisterer, og vi ved, at 
begge dele hører til det aller-
vigtigste i ethvert menneskes 
liv. For den, som hverken har
kærlighed eller ånd, er at
sammenligne med en leven-
de død. Og den, som har
begge dele, er det rigeste
menneske i verden. Så enkelt
og virkeligt er det. Det beån-
dede menneske, som elsker
af et helt hjerte og lader sin
kærlighed munde ud i kær-
lighedens gerninger, er så
levende, som et menneske
kan blive. Kærligheden er
det største i kristendommen.
Den er endda større end tro
og håb. Kærligheden er sel-
veste meningen med livet. I
skabelsesberetningen står
der, at Gud skabte mennesket
i sit billede; i sit billede
skabte han det. Og den gud-
billedlighed, som Gud har
skabt mennesket med, hand-
ler om, at mennesket ligesom
Gud er i stand til at elske og
gøre kærlighedens gerninger.

Guddommelig kærlighed er 
drivkraften i alt, hvad Jesus 
siger og gør i Det Ny Testa-
mente. Det er derfor, han så 
lidenskabeligt spørger sine 
disciple: Elsker I mig? og 
straks efter lyder det: Så hold 
mine bud. Og vi ved selvføl-
gelig med det samme, hvilke 
bud han taler om. Det eneste 

bud, vi som kristne skal hol-
de, er det dobbelte kærlig-
hedsbud. Du skal elske din 
Gud af hele dit hjerte og af 
hele dit sind og af hele din 
sjæl, og du skal elske din 
næste som dig selv. 
Og den kærlighed, der tales 
om her, må kunne ses, i den 
måde vi agerer på: Så hold 
mine bud, siger han. Sagt på 
en anden måde: Hvis ikke 
kærligheden udmønter sig i 
kærlighedsgerninger rettet 
imod den elskede, er det ikke 
kærlighed. Man kan med 
andre ord ikke sige: Jeg el-
sker dig, og så handle til 
skade for den elskede. Det 
kender vi godt fra os selv. 
Hvem kan måske forestille 
sig at sige: Jeg elsker dig, til 
sin ægtefælle og derefter før 
eller siden svigte ham eller 
hende? 
Åh nej! Jeg fornemmer en 
tragedie! Grunden begynder 
at vakle under os med det 
spørgsmål, for hvem må ikke 
indrømme – hvis vi skal væ-
re helt ærlige overfor os selv 
– og det skal vi jo - at den
kærlighed, vi erklærer for
vores elskede, ikke altid er af
et helt hjerte, hvor vi i sjæl
og i tanke altid handler til
gavn for den elskede. Og
hvem må ikke være ærlig og
indrømme, at der dybt i vo-
res hjerte, hvor kærligheden
bor, altid er to stemmer, der
taler i hver sin retning? Det
har vores beåndede digter
Tove Ditlevsen skrevet et
digt om. Det lyder sådan her:

Der er to stemmer i mit hjer-
te. 
De strides både nat og dag. 

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 
Gravstedsvedligeholdelse  
Graver Anders Kjelgaard 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
graver@sengeloesekirke.dk 
Gravermedhjælper 
Adam Gjøttrup 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
gravermedhjael-
per@sengeloesekirke.dk 

Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via  
sognepræsten. 
Formand for menigheds- 
rådet Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.dk 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 
43 99 50 24 
Hjemmeside 

www.sengeloesekirke.dk 

Pinsehilsen 

Andre gudstjenester og aktiviteter 

25. maj kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
29. maj hele dagen: Sogneudflugt
31. maj kl. 16.00: Ungdoms Café
1. juni kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
1. juni kl. 13.00: Vielse



Den ene ler hver gang den 
anden 
Har lidt et bittert nederlag. 

Jeg frygter begge disse stem-
mer 
Og lystrer gerne begge to. 
Men da de sjældent vil det 
samme 
Har hjertet næsten aldrig ro. 

To viljer strides i mit indre 
Den ene ond, den anden god. 
De hærger dagligt sind og 
tanke 
Og gnaver på mit håb og 
mod. 

Kun når jeg elsker, standser 
kampen. 
Da slår mit hjerte lyst og let 
Da falder begge stemmer 
sammen 
I lykkelig og ren duet. 

Tove Ditlevsens digt beskri-
ver meget fint i sidste vers, 
hvordan hjertet falder til ro, 
når det elsker. Men det be-
skriver også den tragiske 
kamp, der finder sted dybt i 
ethvert menneskes hjerte 
imellem det gode og det onde. 
Imellem det kærlige og kær-
lighedsløse, imellem det be-
åndede og åndløse. Ja dybest 
set imellem det levende og 
døde. Og tit og ofte er det 
sådan, at de fleste mennesker 
er begge dele på en gang. Og 
det er Jesus selvfølgelig klar 
over, for han ser dybt i ethvert 
menneskes sind. Og derfor 
spørger han: Elsker I mig? 
Hvis svaret er ja, følger det 
næste lige efter: Så hold mine 

bud. Det betyder: Hvis du 
elsker mig din Gud, så gå ud 
og elsk din næste af et helt 
hjerte. Og din næste er ikke 
kun din elskede, men også 
alle dem du ikke kan li´. Og 
nu begynder jeg at gyse igen. 
Jeg føler mig afsløret og gen-
nemskuet. For jeg erkender, 
hvor svært det er. Jeg kæmper 
med mit hjertes store ulyst til 
at samle sig i helhjertet kær-
lighed til Gud, næsten og mig 
selv. 
Så hvad ville vi svare på 
spørgsmålet: Elsker I mig? 
Det er et sprængfarligt 
spørgsmål. Kan I høre de to 
stemmer Tove Ditlevsen taler 
om, i det svar vi måtte give? 
”Øh ja, det gør jeg da rigtig 
nok. Jeg elsker dig da. Hvor-
for spørger du? Selvfølgelig!” 
Vi fornemmer, at svaret er 
grumset og belastet af blande-
de følelser. Så hold mine bud, 
lyder gensvaret omgående. Så 
lad din kærlighed til mig 
komme til udtryk overfor dit 
medmenneske. Der står vi 
hele tiden i kristendommen. 
Vi kaldes hele tiden ud af det 
grumsede og de blandede 
følelsers landskab og ud af 
hjertets hårdhed. Der står 
kampen, fra vi vågner om 
morgenen, til vi lukker øjnene 
om aftenen og falder i søvn.   

Den Ånd vi hører om pinse-
dag, der fyldte disciplene, så 
de pludselig begyndte at tale 
på et mystisk sprog, er den 
samme ånd, der løfter os ud 
over os selv og kalder os til 
live og blæser kærlighed og 

ånd ind i os og gør os levende 
og giver os gudbilledligheden 
tilbage igen. Og det er den 
samme ånd, der - når vi stiv-
ner i kølig nedtonethed og 
hårdhjertethed - får vores 
hjerter til at banke varmt og 
helhjertet og gør os mere 
menneskelige, og det er den 
samme ånd, der opmuntrer os 
til at vælge livets storme frem 
for gravens stille ro, som 
Grundtvig et sted formulerer 
det. Livets storme er at stå i 
det tragiske felt, hvor vi hele 
tiden får at vide, at vi skal 
elske, men samtidig må se 
vores egen lunkenhed i øjne-
ne. Men der er ingen anden 
vej frem end den besværlige, 
hvor vi hele tiden må tage 
livtag med hjertets manglende 
lyst til at elske helhjertet. Je-
sus taler til alt det dybe i os, 
alt det, som er skjult for os 
selv. Han kender vores hjer-
ter. Hvis du elsker mig, så 
hold mine bud, lyder gensva-
ret: Et medmenneske har brug 
for hjælp. Et fællesskab har 
brug for flere hænder til at 
løse en opgave, der handler 

om at gøre verden til et bedre 
sted at være.  
Guds pinseånd giver os en 
fantastisk fornemmelse for, 
hvad det andet menneske har 
brug for. Den giver os lyst til 
at gå hjem og lave en dejlig 
pinsefrokost med kærlighed, 
bage en kage til farmor, og 
nyde et glas vin med en god 
ven, og sende en buket blom-
ster afsted til den, der for en 
tid er kommet på den lukkede 
afdeling. Den får os til at give 
et kys, et kærtegn, et venligt 
blik og til at sende et opmun-
trende brev. Den giver os lyst 
til dagligt at ånde for hinan-
den i et helt nyt liv, som i 
begyndelsen, da Guds ånd 
kom over de første kristne. 
Når Ånden blæser over Sen-
geløse pinsemorgen, skal vi 
blot tage imod med et åbent 
sind. For alt det, der her er 
sagt, virker kun, hvis vi åbner 
os. Lidt ligesom en fald-
skærm. Den virker også kun, 
hvis den folder sig ud. Glæde-
lig pinse! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Fredag d. 14. juni er der 
grillfest i ungdomscaféen! 
Denne grillfest er den sidste 
ungdomscafé inden sommer-
ferien, så tag din ven under 
armen og lad os sammen 
skabe en festlig og hyggelig 
afslutning på halvåret, der er 
gået. Vi tænder bålet kl. 16.00 
og slutter kl. 20.00, når 
maverne er godt fyldte. 
Menuen står på forskellige 
slags grillpølser, både 
traditionelle og kyllingegrill-
pølser, samt lækre grillspyd, 
brød, grillede majs og 
tomater. Der vil også være 
mulighed for at lave snobrød 
over bål.  
Til en festlig aften hører 
naturligvis også en dessert, 

som er is og ristede 
skumfiduser.  
Fordi det er grillfest, skal vi 
ikke se film, som vi plejer, 
men i stedet hygge os i 
sognegårdshaven og nyde 
hinandens selskab og den 
dejlige sommeraften.  
Efter maden kan vi spille 
rundbold, kongespil eller bare 
slappe af og hænge ud med 
vennerne – det er helt op til 
jer!  
SU! Da der skal købes rigtig 
stort ind, er det nødvendigt at 
vide, hvor mange unge der 
kommer til grillfesten – send 
mig derfor din tilmelding pr. 
sms på tlf. 21370733 eller 
mail på 
kirkekulturmedarbejder@sen

geloesekirke.dk senest 
torsdag d. 13.  
Jeg glæder mig meget til at se 
jer! 😊  
Ungdomscaféen starter op 
igen til efteråret og vil fortsat 
blive afholdt fredag i de lige 

uger. Første gang er fredag d. 
20. september kl. 16.00-
20.00 i sognegården.

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

Grillfest i ungdomscaféen  
Fredag den 14. juni



Søndag den 9. juni kl. 10.00 
fejrer vi pinse i Sengeløse 
Kirke. Vi begynder dagen 
med et morgenbord i sogne-

gården kl. 9.00. Her serveres 
der kaffe og te og friske 
rundstykker, og hvad der nu 
hører til et morgenbord. 

Kl. 10.00 går vi over i kirken 
til pinsegudstjeneste. Pinsen 
er en af kirkens 3 højtider. 

Først kommer jul, så påske 
og nu pinse. Pinse kommer af 
ordet pentekoste, som bety-
der den halvtredsentyvende, 

hvilket refererer til, at pinsen 
falder 50 dage efter påske. I 
pinsen fejrer vi Helligåndens 
komme og kirkens begyndel-
se. Alle er velkomne, og 
kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Pinsegudstjeneste med morgenbord Friluftsgudstjeneste i  
Høje Taastrup Provsti 
2. pinsedag kl. 11.00 invite-
rer Høje Taastrup Provsti til
en friluftsgudstjeneste i Høje
Taastrup Kirkes præstegårds-
have. Gudstjenesten er både
for børn og voksne.

I gudstjenesten deltager 
provstiets præster, børneko-
ret, bandet Boogaloo Bro-
thers med flere.  

Ballonklovnen Trampolina 
vil igen i år være til stede og 
lave smukke ballonfigurer. 
Sammen med børnekoret og 
andre børn vil hun sende 
balloner til vejrs. 
Det er en god idé at tage lidt 

kontanter med til køb af 
grillpølser, kage og kaffe 
med mere.  
Alle er velkomne!  

Meddelelser 
Fra den 10. juni – 8. juli er 
sognepræsten ikke til stede i 
sognet. Der henvises til præ-
sterne i Høje Taastrup Kirke 
på tlf.: 40 43 43 93. Præste-
sekretær Sus la Cour kan 
kontaktes vedrørende navne-
ændringer, attester m.v. på e-
mail: sull@km.dk 
Graverne gør opmærksom 
på, at buketter og andet 
gravpynt vil blive fjernet på 
plænen hver torsdag morgen 
i forbindelse med, at græsset 
skal slås. Da det stadig er 
meget tørt, anmoder vi om, 
at besøgende på kirkegården 

ikke gør brug af åben ild, 
lanterner, stearinlys m.v. 
Menighedsrådet ved Sen-
geløse Kirke holder menig-
hedsrådsmøde onsdag den 
12. juni kl. 19.00. Mødet
foregår i sognegården. Da
mødet er offentligt, er alle
velkomne til at møde op og
lytte.

Sengeløse Kirke inviterer til 
en lidt anderledes 
gudstjeneste med spille-
mandsmusik. De to dygtige 
musikere Michael på violin 
og Theis på klaver og til tider 
også på harmonika spiller, så 
man ikke kan blive andet end 
i godt humør.      

Kom og syng med på de 
smukke sange og lyt til det 

gode og opbyggelige 
budskab. Skulle du have en 
folkedragt hængende i 
garderoben, som trænger til 
at blive luftet, er du 
velkommen til at tage den på. 
Det gør kun gudstjenesten 
endnu festligere, hvis nogen 
har lyst til at danse, når 
musikken spiller. Alle er som 
altid hjertelig velkomne! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Spillemandsgudstjeneste 
Søndag den 2. juni kl. 11.00 

Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
          efter aftale 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse 
2630 Tåstrup 
Tlf. 30 31 36 22 



Aftenens menu er alt godt fra 
grillen med diverse tilbehør. 
Om alt går efter planen, 
bønhøres vi måske af Gud i 
det høje med sol fra en skyfri 
himmel, så vi kan sidde i 
præstegårdshaven og indtage 
et godt måltid til lyden af 
fuglekvidder. Medbring for 
en sikkerheds skyld lidt 
varmt at tage på til aftenen. 

Til middagen serveres som 
altid et glas vin, 1 øl eller 
vand, og efter maden plejer 
der at være en kop kaffe/te og 
en dessert eller en kage. Hele 
herligheden – det vil sige 
måltidet, kaffe og kage samt 
1 genstand koster 75 kr., som 
betales på dagen. Ønsker man 
mere end 1 øl eller et glas vin 
koster det 10 kr. pr. genstand. 

Onsdagsklubben er for enker, 
enkemænd og andre der bor 
alene, som har lyst til at dele 

et måltid i fællesskab med 
andre i en meget hyggelig 
stemning, hvor snakken går 
let og ubesværet. 

Kunne du tænke dig at være 
med, skal du blot tilmelde dig 
hos Merry Lisbeth Rasmus-
sen på 43 99 50 24. Det er 
muligt at indtale en besked på 
telefonsvareren, hvis opkaldet 
ikke skulle blive besvaret.  

Man kan også tilmelde sig på 
e-mail: LRAS@KM.DK.

Tilmeldingsfristen er senest 
mandag den 3. juni. Vi plejer 
at være en stor flok, men der 
er altid plads til flere.  

Mødested er kirkens 
sognegård, som ligger 
Landsbygaden 69. Kirkebilen 
bestilles senest dagen før. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Årets grillfest i 
Onsdagsklubben er onsdag 
den 5. juni kl. 18.00. 

Torsdag d. 25/4 drog Senge-
løse Kirkes minikonfirman-
der på udflugt til Roskilde 
Domkirke. Minikonfirman-
derne havde glædet sig til 
denne tur, som skulle marke-
re afslutningen på deres mi-
nikonfirmandforløb, så for-
ventningerne var høje, da de 
trådte ind i minibussen ved 
Sengeløse Skole. Kirke-
kulturmedarbejder Maria 
Ditlev Rosenvinge, som har 
varetaget forårets undervis-

ning af minikonfirmanderne, 
havde arrangeret turen og 
indkøbt boller, frugt og slik 
til lejligheden.    

Da vi ankom til domkirken, 
blev vi modtaget af nogle 
søde damer, der stod ved 
indgangen. De gav os et 
hæfte, der indeholdt en 
opgave, som vi skulle løse 
ved at gå på opdagelse i den 
storslåede domkirke. 

Minikonfirmanderne gik til 
opgaven med stor iver og 
nysgerrighed, og vi blev på 
den måde ledt til ti af 
domkirkens absolutte højde-
punkter; fra det gyldne alter 
og det imponerende barok-
orgel til de store kongelige 
gravmonumenter og de 
smukt udsmykkede kapeller.  

Ved hver af de ti stationer 
talte vi om nogle af de 
emner, som vi har 
gennemgået til minikon-
firmand, bl.a. gav det gyldne 
alter anledning til at tale om 
begivenhederne i Jesu liv. 

Efter at have besøg de ti 
”stationer” kunne vi løse 
opgaven ved hjælp af de ti 
bogstaver, vi havde 
indsamlet:  
V-E-R-D-E-N-S-A-R-V blev
resultatet af vores færd rundt
i domkirken.

Vi talte i den forbindelse om, 
at Roskilde Domkirke med 
sine 1000 års historie er 
udpeget som UNESCO 
verdensarv.  

Mange tak for en rigtig herlig 
eftermiddag – og alt godt til 
jer minikonfirmander i 
fremtiden!  

Næste hold minikonfir-
mander begynder efter 
sommerferien d. 12. septem-
ber kl. 14.15-16.15, og det er 
for elever i den kommende 
3.a. på Sengeløse Skole. I vil
få en invitation umiddelbart
efter sommerferien.

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

Minikonfirmandernes udflugt 
til Roskilde Domkirke 

Her ses Emil, Thea og Hjalte ved domkirkens gyldne alter-
tavle, som viser scener fra Jesu liv.  

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 

129-131
Ring for afhentning af 

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 
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