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Søndag den 26. februar afholdt SGIF Sengeløseidræt fastelavnsfest i Sengeløse 
hallen. Mere end 120 var mødt op - mange festligt udklædt.  
Først var der ballondans, og derefter var der underholdning af ”Skæve Stykker” 
med sjove sange, der fik rigtig mange på gulvet, og Bjarne fik alle til at hoppe, 
vride sig og ned og ligge på gulvet og op igen, og forfra - super entusiasme fra 
band såvel som publikum. Derefter dagens højdepunkt tøndeslagning for fem 
aldersgrupper og ikke at glemme godteposer, fastelavnsboller og juice. Læs me-
re om festen inde i bladet. 

  



 

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 11. april 2017 
 
Avisen udkommer 20. - 23. april  2017 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Birthe Olesen,                                                2840 1130 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,                                            4371 3033 
 
Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

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

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Pensionistforening  afholder bankospil den 11/3– 
i fritidshuset kl. 19.00 
Husk forårsafslutning den 24/4 kl. 13.00 
Tilmelding senest  11/4. til Lonnie 22949140 eller Miriam 
43997718. 

Lodsejerforeningen for Sengeløse Mose 
Der afholdes Ordinær Generalforsamling 
Tirsdag, den 21. marts 2017 kl. 19:00 
Engbrinken 13, Sengeløse 
Dagsorden kan ses på foreningens hjemmeside 
http://sengeloese.dk/mose/Generalforsamling/  
Kontakt til bestyrelsen: 
lodsejerbestyrelse@sengeloese.org  
Kun medlemmer, der har betalt kontingent på 100 kr., har 
stemmeret. 
 
Hundepasser søges:-) Vi søger pasning af vores hund, han 
er en 8 år gammel stor godmodig labrador, der elsker at blive 
nusset og gå lange ture. Vi søger primært pasning i skoleferi-
er, og det vil være en fordel, hvis du/I er hjemmegående, evt. 
pensionister og tidligere hundeejere, eller bare er vant til 
hund. Hvis det lyder som noget for dig/jer, eller I bare vil 
høre mere, så kontakt venligst Charlotte tlf. 2632 1298 eller 
Maria tlf.: 6131 8264. 
 
Brug for hjælp til din fest?  
Vi er 3 glade og effektive piger på 17 år, som med glæde 
ville hjælpe til, hvis du står og har brug for nogle ekstra hæn-
der. Vi tilbyder hjælp til både forberedelse, anretning, serve-
ring, oprydning og opvask. Kræver dit arrangement færre – 
eller måske flere – til at servere, kan vi sagtens finde ud af 
det. Ring eller skriv gerne til os, hvis det lyder som noget for 
dig, eller hvis du har spørgsmål. 
Mvh Maria, Alberte & Amanda :)) Maria tlf.: 61 31 82 64 
Alberte tlf.: 61 33 58 65  

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



 

 



 



Landsbylaugene i HTK, herunder Sengeløse Kommunalfor-
ening, havde d. 2.marts møde med borgmester Michael Zieg-
ler og udvalgsformændene på Rådhuset, og her indstillede de 
forskellige landsbylaug, hvad de ønsker behandlet til vejbesig-
tigelsen 2017. 
Sengeløse Kommunalforening foreslog følgende: 

 

3. Ordentligt belyst ved krydset Landsbygaden/Sengeløsevej 
samt blå opmalet cykelovergang. Vi ønsker også 60 km/t skil-
tet på omfartsvejen flyttet til før krydset. Farligt vejkryds med 
flere dødsulykker. 

1.Oplæg til færdiggørelse af cykelsti fra Bondehøjvej til 
Kohøjvej. Hvilken side skal den ligge på, og hvor skal over-
kørsel være. 

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 cy-
kelstier, og 2 busstoppesteder og udgang fra beskyttede boli-
ger. Nuværende 80 km/t. 

4. Cathrinebergvej omdannet til 2- 1 vej for at få bredere cy-
kelsti i begge sider. Meget benyttet skolevej. 

5.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. 

Vejsyn 

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

Miljø og Energicenteret 
opfordrer Sengeløses 
borgere til en rask  af-
faldsindsamling i Senge-
løse og nærmeste opland 
søndag d. 2. april kl. 11 
med start fra Sognegår-
den.  
Det sker som led i Dan-
marks Naturfrednings-
forenings landsdækkende 
affaldsdag, hvor der seks 
andre steder i kommunen 
vil være lignende aktivi-
tetssøndag . 
Sengeløse Kommunal-
forening er tovholder og 

byder på varm kaffe med 
mere til fremmødte. 

Affaldsindsamling  
Søndag den 2. april kl. 11.00 



Vi havde besøg af børnene 
fra børnehaven Troldehuset, 
som alle var så flotte ud-
klædte. 
Børnene sang nogle faste-
lavnssange for husets beboe-
re. 
Alle børnene og nogen af 
beboerne slog katten af tøn-
den med stor hygge og glæ-
de for børn og voksne. Bag-
efter blev der serveret dejli-
ge fastelavnsboller for alle.  

Vi havde en rigtig dejlig 
formiddag med skæg og 
ballade. 
Vi ser frem til flere hyggeli-
ge timer sammen med bør-
nehaven, da vi har planlagt 
flere dage, hvor børnehaven 
kommer på besøg og vi laver 
noget fælles gymnastik og 
bevægelse.  

Fastelavn på Sengeløse  
plejecenter 

 

Anders Gøricke A/S 
Herringløse 

Mobil 2121 2197 

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

eller i løs vægt .  
 

  
Svensk fyringsklar  

ege- og bøgebrænde.  
 

 
Firkantede lyse briketter fra Sverige 

 
 

Malerfirmaet  

Hallgren Aps  
 

CVR 36726903 

 
Strongvej 3 

2630 Taastrup 
 

www.hallgren.it 
  

 
Telefon  

22 46 63 36 
 E-mail:  

lars@hallgren.it 
 

 
 
  

Den skarpe forårssol afslører vinterens brug af stearinlys og brændeovn og så er det tid 
at friske op og starte på en ny sæson. Måske med friske farver indendørs. Hallgren kla-
rer 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 al-
ger 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.. 

 





Der bliver tale om et projekt 
på den helt store internatio-
nale skala, når første spade-
stik til en gigantisk ferie- og 
forlystelsesby og naturpark 
forventeligt tages senere på 
året. Projektet vil blandt an-
det involvere Wyndham Ho-
tel Group – verdens største 
hoteloperatør, der blandt 
mange andre projekter også 
står bag Palmen i Dubai.  
 
Første etape, der påbegyndes 
efter godkendt lokalplan, vil 
bestå af ca. 81.100 m² bygge-
ri fordelt på 51.000 m² ferie-
boliger, 12.000 m² aquapark, 
6.000 m² forlystelser, butik-
ker, cafeer og restauranter 
samt 12.000 m² hotel og kon-
ferencefaciliteter.  
Når alle fem etaper er byg-
get, vil der være en samlet 
ferie- og forlystelsesby på 
360.000 m².  

En gevinst for hele Storkø-
benhavn  
”Det enorme byggeprojekt 
bliver en kæmpegevinst for 
kommunen og for hele Stor-
københavn, som vil skabe 
flere tusinde arbejdspladser 
inden for mange forskellige 
brancher. Det understreger, 
at Høje-Taastrup har et er-
hvervsklima i topklasse – 
også på den helt store inter-
nationale skala,” siger Mi-
chael Ziegler. Således forly-
der det bl.a. i pressemedde-
lelsen fra kommunen. På 
www.nordicwateruniverse.dk  
kan vi læse flere detaljer om 
hele idébaggrunden for pro-
jektet.  
 
Hvad med Sengeløse? 
Som beboer i Sengeløse ken-
der vi alle sammen Hakke-
mosen, men det er umiddel-
bart vanskeligt at forestille 

sig projektets enorme om-
fang, og hvilken indvirkning 
det på sigt vil få for byen.  
 
Slipstrømmen fra et sådant 
projekt vil næsten uundgåe-
ligt kunne mærkes lokalt, 
men hvordan? 

I første omgang vil vi derfor 
udbede os en kommentar fra 
vores lokalpolitikere, som vi 
håber på at kunne bringe i 
næste udgave af bladet. Hvis 
nogle af vore læsere har en 
kommentar, så bringer vi 
også gerne den.   

Verdens femtestørste aquapark bygges  
i Høje-Taastrup Kommune  
Nordic Water Universe, der er den nuværende arbejdstitel, bliver et byggeri af den helt store kaliber. I alt vil den nye 
oplevelsesoase dække et areal på 840.000 m² fordelt på to områder; en ferie- og forlystelsesby og en rekreativ naturpark –
Således forlyder det i en pressemeddelelse fra kommunen 7. februar, og videre hedder det:  

 

Lavlund  
Brolægning Aps 

 
_____________________________________________________________________ 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Tåstrup Vænge 39 

2630 Tåstrup 
cvr. nr. 30 08 29 23 

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



 

Sengeløse Idræt, der er arrangør af den 
årlige fastelavnsfest i Sengeløsehallen, 
arbejder med at få sporten ind i arrange-
menterne. Det kan gøres på mange og 
kreative måder. I år havde nogle af be-
styrelsesmedlemmerne fået den geniale 
idé, at starten på festen skulle være end-
nu mere sjov og farverig end de foregå-
ende år - og pulsen skulle op! 
For at det sker, skal man blot puste bal-
loner i fantastiske farver op og binde 
dem fast ved indgangen - så bliver der 
helt automatisk skabt nysgerrighed fra 
små som store. Løjerne gik på ballon-
stampe-dans. Alle deltagere fik en ballon 
om anklen og en makker i hånden, og så 
skulle man ellers stampe de andre holds 
balloner itu og bevare sin egen. Og hold 
da op, hvor der kom smil på læben, når 
prinsesser, trolde, indbrudstyve, feer, 
stærke mænd osv. for rundt på det store 
gulv. Det var sjovt at deltage, men 
mindst lige så underholdende at kigge på 
fra sidelinien! 
 
Vi var omkring 120 deltagere til arrange-
mentet, og en pæn del af de voksne var 
udklædte. Der var ikke så mange børn i 

alderen 10 og opefter, men nu var det 
også sidste dag i vinterferien, og der var 
foldboldstævne, så vi var nu godt tilfred-
se med fremmødet. 
Efter ballon hurlumhejet optrådte det 
festlige tomandsband ”Skæve Stykker” 
med sjove sange, der fik rigtig mange - 
også voksne - på gulvet, og også her gik 
der sport i legen, da Bjarne (forsanger i 

bandet) fik alle til at hoppe, vride sig og 
ned og ligge på gulvet og op igen, og 
forfra - super entusiasme fra band såvel 
som publikum! 
Og så var der tøndeslagning for 5 for-
skellige aldersgrupper. Sengeløse Børne-
have havde traditionen tro malet meget 
flotte tønder, og Hanne, lederen af Sen-
geløse Børnehave, havde bagt 300 bol-
ler, så ingen gik sultne hjem. De aller-
yngste børn havde en tønde af massiv 
pap, men alligevel havde vi den glæde at 
se dem slå på tønden i 3/4 time, inden 
den blev slået ned. Flot arbejde børn! 
  

Vi glæder os til at se jer alle til næste år - 
og tag gerne venner og naboer med! 
  
Der var flotte gaver til følgende : 
 Udklædningskåringerne:  
Bedst udklædte pige: Lea, 4 år - udklædt 
som den sødeste prinsessetrold "Poppy" 
fra Trolls.  
Bedst udklædte dreng: William Vinther, 

10 år - udklædt som badende dreng un-
der bruser med bruseforhæng 
(hjemmelavet kostume). 
Bedst udklædte voksne: Karina - ud-
klædt som påklædningsdukke (hjemme-
lavet kostume). 
  
De royale kåringer: 
 
Kattedronning 2-4 år: Liam Tonnesen 
Kattekonge 2 - 4 år: Adrian Ljørring 
 
Kattedronning 5 -6 år: Karla Milandt 
Skibdal 
Kattekonge 5 - 6 år: Karla Milandt 
Skibdal (en pige med slag i…) 
 
Kattedronning 7 -9 år: Caroline Tegl-
bjærg 
Kattekonge 7 - 9 år: Marco Lundberg  
 
Kattedronning: 10 -13 år: William Vin-
ther 
Kattekonge 10 - 13 år: Tobias Pedersen 
 
Kattedronning unge og voksne: Kim 
Pedersen 
Kattekonge unge og voksne: Kim Peder-
sen (- og der var altså ca. 15 voksne i 
køen!). 

Børnenes årlige fest - fastelavn 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

Forny havemiljøet 
med belægningssten og fliser fra 

 

Frandsens Cementstøberi ApS 
 

Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse 
 

hjemmeside: www.frandsencement.dk 
mail: info@frandsencement.dk *  tlf.: 60 66 56 36 

 

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat 



 

 

Efter 11 timers flyvning fra 
Bangkok til Auckland på 
Nordøen ankom vi så død-
trætte i regnvejr med fornyet 
jetlag og endnu seks timers 
tidsforskel. Hjemmefra havde 
vi lejet et monster af et mo-
bilhome. Det er en forlænget 
Mercedes Sprinter 311 med 
automatgear. Og stor er den. 
2 m bred, 3 m høj og hele 7,2 
m lang. Desværre er den 
skammeligt misligholdt, og 
interiøret samt indretning af 
den ” store beboelse” er så 
talentløst udtænkt og bygget, 
at det skriger til himmelen. 
Jeg må tro, at indretningen 
må være udtænkt og udført af 
et par erhvervspraktikanter, 
hvis eneste erfaring med 
campinglivet må stamme fra 
et par gedigne drukture i kup-
peltelte på musikfestivaler. 
Interiøret er så grimt og kede-
ligt, at jeg tror, de to er-
hvervspraktikanter må have 
fået hjælp fra det hedengang-
ne DDR’s chefdesigner af 
offentlige venteværelser i 
fængslerne. 
 
Trafikken er et kapitel helt 
for sig selv. Bortset fra de 
relativt få hovedveje er alle 
veje meget smalle og snor sig 
så vildt som skatteålene fra 
de danske banker på vej til 
Panama. Men landet er helt 
utroligt smukt. Det ene vid-
underligt skønne landskab 
afløser det næste. Kulturen er 
meget europæisk, da hoved-
parten af befolkningen jo 
stammer fra Europa, mest fra 
De Britiske Øer. Naturen 
derimod er helt sin egen. En 
meget stor del af de biologi-
ske arter man ser, findes kun 
naturligt her i New Zealand. 
I disse dage bor vi i en ferie-
park direkte på stranden i 
Bay of Islands på østsiden af 

Nordøen næsten helt oppe 
ved spidsen af øen. Her er 
utroligt smukt – og dyrt. Det 
er landets svar på Spaniens 
Costa del Sol. 
Ca.15 km mod syd ligger en 
lille og kedelig stationsby 
med navnet Kawakawa. Den 
gik i alvorlig tilbagegang, da 
banen blev nedlagt i begyn-
delsen af 70èrne. Denne ned-
tur er dog blevet vendt på den 
mest utrolige måde. Byen har 
nemlig fået et nyt offentligt 
toilet, og det er blevet et af 
New Zealands helt store se-
værdigheder. Turisterne 
strømmer hver uge til i tu-
sindvis. Vi besøgte dette toi-
let i forgårs, og den kvinde, 
der den dag passede disse 
offentlige serviceinstallatio-
ner fortalte, at dagen før var 
der kommet op mod 50 store 
turistbusser med omkring 

2.000 passagerer fra kryds-
togtskibene her ved Bay of 
Islands for at besigtige målet 
for Kawakawa – borgernes 
stolegang. Alle disse turister 
lægger rigtig mange penge i 
den turistindustri, der er 
skudt op i byen. Gæsterne 
fylder restauranter, barer, de 
to hoteller, isboder, souvenir-
butikker og den halve snes 
kunstgallerier, der også plud-
seligt er opstået i denne ellers 
så ydmyge flække. Men det 
er altså heller ikke fire helt 

almindelige potter og et uri-
nal, som sognerådet har ladet 
opstille. Den hensygnende 
egn havde i 70erne meget 
overraskende fået en verdens-
kendt beboer. De kendte ham 
nu ikke særlig godt, da han 
mest holdt sig for sig selv på 
de ca. 370 ha., som han hav-
de købt i skovene bag byen. 
Men han brugte Kawakawa 
for at klare sine byærinder, 
og han blev anset for at være 
en sær original. Det var langt 
fra hvert år han blev klippet 
eller barberet. Han gik altid i 
meget gammelt genbrugstøj, 
og hans udtale af det engel-
ske sprog skulle mest af alt 
have mindet om Peter Sellers 
udtale af engelsk med tysk 
accent i rollen som Doktor 
Strangelove. Byens borgere 
havde også bemærket at til-
flytteren bestemt ikke var 
afholdsmand, og ingen af 
dem havde nogensinde set 
ham med ens sokker på. Der-
til kom, at det blev påstået, at 
denne vagabond-lignende 
enegænger skulle være man-
gemillionær. Men det var 
han. Det var nemlig den 
østrigske arkitekt, skulptør og 
maler Hundertwasser, og 

historien om ham er helt fan-
tastisk. 
Han blev født i Østrig i 1928. 
Moderen var jøde og faderen 
katolik. Han voksede op hos 
sin mor, og fik navnet Friede-
rich Stowasser. Her skal be-
mærkes, at efternavnets for-
stavelse ’Sto' er de slaviske 
sprogs fællesbetegnelse for 
hundrede. Det lykkedes mo-
deren at holde sin og lille 
Friederichs jødiske baggrund 
skjult for myndighederne 
gennem nazitiden i Østrig og 
under hele Anden Verdens-
krig. Friederich var et meget 
aparte barn, og moderen vid-
ste ikke, hvad hun skulle 
stille op med ham efter sko-
len. Enden blev, at han blev 
sat i lære som bygningsmaler, 
hvilket han gennemførte. 
Men han ville være kunstner 
og søgte ind på kunstakade-
miet i Wien. Han blev opta-
get, men forlod studiet efter 
et år, fordi han ikke fandt 
genklang for sine meget uor-
todokse ideer. Det afholdt 
ham dog ikke fra at arbejde 
som arkitekt, skulptør og 
kunstmaler. Han begyndte 
også at arbejde i den tysk-
østrigske kunstnersammen-
slutning Bauhaus. Og det 

Bay of Islands, nordøen, den 28. januar 2017.  
Rejsebrev fra New Zealand.  

Hvor Niels Larsen igen på fornøjeligste vis beretter om 
rejselivets store indtryk.  



med succes. Han fik også en 
manager, og så blev han både 
rig og berømt. Navnet Friede-
rich Stowasser fandt han både 
kedeligt og småborgerligt. 
Derfor tog han navneforan-
dring til Friedensreich Regen-
tag Dunkelbunt Hundertwas-
ser, (da: Fredsrig Regn(vejrs)
dag Mørkekulørt Hundrede-
vand). Nu kunne man da vir-
kelig kende ham fra alle an-
dre. Hundertwasser var miljø-
aktivist, længe før det slog an 
i verden. Han mente, at vi 
skal lære af naturen og leve i 
så tæt samklang med den som 
muligt. En af hans vigtigste 
læresætninger var: ”Den rette 
linie er ugudelig!” Intet måtte 
være lige. Han fandt det 
fremmedgørende. Intet i natu-
ren har former, hvor alt er 
rette linjer og plane lige fla-
der. Hvis man opfører en 
bygning, fjerner man jo det, 
naturen havde lagt netop der, 
hvor bygningen nu står. Der-
for skal man naturligvis flytte 
det op på bygningens tag, så 
man i det mindste har respek-
teret og genskabt den del af 
naturen, man først inddrog til 
byggeriet. En anden af Hun-
dertwassers bærende ideer var 
genbrug. Han mente, at ”køb 
og smid væk"-kulturens 
uhæmmede forbrug meget 
hurtigt vil ødelægge vores 
fælles klode. Politisk var 
Hundertwasser også meget 
anderledes end de fleste andre 
kunstnere. Han var ikke ven-
stresnoet, og på trods af sin 

meget alternative livsstil var 
han borgerlig og en varm 
fortaler for, at Østrig igen 
skulle være et kejserrige med 
Habsburgeren Karl den An-
dens søn Otto som kejser. Et 
synspunkt han ikke delte med 
mange andre end netop be-
meldte Otto. 
Hundertwassers søgen efter 
uspoleret natur, hvor han kun-
ne leve tæt og uforstyrret i og 
med naturen førte til, at han i 
1970èrne købte et stort land-
område ved Kawakawa og 
gjorde det til base for sit liv. 
Men Kawakawa blev en sta-
dig fattigere by. Dog havde 
den et offentligt toilet. I 
1990èrne var byens indtægter 
faldet så meget, at byen ikke 
længere kunne betale for toi-
letternes tilsyn og rengøring, 
så folkene, der tog sig af det-
te, blev fyret. Øjeblikkeligt 
blev toiletterne byens største 
øjenbæ, og de stank som en 
pestkarantænestation. Alle 
klagede, og noget måtte gø-
res. Da var det, at én tænkte 
ud af boksen og foreslog, at 
da byen jo husede en verdens-
berømt og feteret arkitekt, 
kunne man jo bede ham om at 
tegne en ny toiletbygning til 
byen. Hundertwasser påtog 
sig opgaven, og bygningen 
blev rejst midt på hovedga-
den. Bygningen er ikke stor. 
Grunden er mindre end 100 
m2. Ud over fortovet har den 
et halvtag båret af søjler. Alt 
materiale er genbrug og intet 
er i rette linjer, og der er in-

gen plane flader. Murstenene 
er fra en nedrevet bank. De 
mange og forskellige fliser 
hentede Hundertwasser fra 
lossepladser og nedrivninger. 
Søjlerne er bygget med mur-
sten nederst og på dem står 
farvede krukker, vaser og 
kugler, som alle er fyldt med 
beton for at skabe bæreevne. 
De flader og kugler, der er 
håndformet i cement, har alle 
fået i massevis af splinter fra 
knuste spejle indlagt i over-
fladen. Alt er i stærke, men 
afstemte mørke farver. De 
dele af væggene, som er pud-
set op i hånden, har snesevis 
af tomme flasker indmuret 
som vinduer. Rygtet i byen 
fortæller, at Hundertwasser 
selv leverede hovedparten fra 
sin egen husholdning. På ta-
get er der naturligvis græs, 
buske og blomster. I forhal-
lens tag er et stort rundt hul, 
og Hundertwasser plantede 
selv et lønnetræ under hullet. 
Allerede nu, kun 18 år efter, 
breder træet sin krone ud over 
bygningen. Intet er ens, og alt 
passer dog sammen, både 
farverne formerne og materia-
lerne. Ved indvielsen i 1999 
fik byen virkelig en seværdig-
hed. Nu betaler byen fire 
mennesker for at holde toilet-
terne rene og teknikken i or-
den. De bliver da også flere 
gange om året kåret som lan-
dets reneste offentlige toilet-
ter. Men byen har fået et nyt 
problem. Borgerne kan ikke 
komme til at benytte toiletter-

ne, da de bruges så intensivt 
af turisterne. Derfor skal Ka-
wakawa nu igen have nye 
toiletter. De skal være helt 
ordinære og opføres på en 
grund lige bag de nuværende. 
I år 2000 døde Hundertwasser 
på et krydstogt i Stillehavet. 
Han efterlod en datter. Efter 
eget ønske blev han begravet 
I New Zealand. 
 
I morgen skal vi videre. Tu-
ren går nu mod halvøen Coro-
mantel, som rækker op mod 
nord og giver læ mod øst for 
Auckland. Halvøen og bugten 
bag den er det største rekrea-
tive område for storbyen. 
Lokalhovedstaden hedder 
også Coromantel, og der boe-
de også en sær original, der 
lige som Hundertwasser fik 
lov til uforstyrret at udvik-
le sig i den særegne liberale 
holdning til selvbetalende og 
lovlydige borgeres personlige 
livsførelse, som stortrives i 
New Zealand og må stå som 
et af briternes smukkeste bi-
drag til kiwiernes kul-
tur.              

Niels E. Larsen 

 
 
 
 
 
 
 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



 

Otte drenge og otte piger i 
projekt 
www.uddannelsetilmig.dk 
brugte deres vinterferie med 
fire OLTC-instruktører på 
deres 3.ekspedition, denne 
gang i de østrigske alper. 
Forud for dette har ungerne i 
sommers været på 30 t. non-
stop kickoff med basis out-
door træning samt brand- og 
redningsøvelser plus en 4-
dages ”vildmarkstur” i kano 
i efterårets silende regn med 
fokus på teamwork og -
ledelse på skift. Vi kalder 
det moduler, og det er ét af 
benene i projektet om 
”Fremtidens lederbered-
skab”, der også omfatter 1½ 
t. ugentlig faglig træning 
med frivillige lektietrænere 
hjemme hos forældrene selv 
i tre grupper på skift. 
 
Ekspeditionen til Østrig er 
ikke nogen helt almindelig 
skitur – langt fra: Der er tale 
om hård træning, hvor vi 
udover naturligvis at lære 
ungerne at stå på ski egentlig 
mest, øver os på at overkom-
me vanskelige forhindringer 
og ikke give op. Strabadser-
ne omfattede bl.a. en flere 
timer lang snesko-vandretur 
i bjergene med en lokal park 
ranger, en 300 højdemeter 
randonnée-tur op af bjerget 
med fuld oppakning på ryg-
gen og i år også vinter-
rappelling 25 m lodret ned 
med en lokal mountain 
guide. Alle fuldførte samtli-
ge udfordringer – virkelig 
flot ! 
 
Træningsprogrammet er 
således virkelig ambitiøst og 
tætpakket med alle mulige 
aktiviteter - fra morgenvæk-
ning til aftenopgaver i teams 
og med sin buddy med en 
samlet varighed på ca. 14 t. 
hver dag. Det er klart, at det 
slider på kræfterne og det 
mentale overskud, ligesom 
lunten kan blive lidt kortere, 
og der opstår det såkaldte 
”fnidder”. Det er projektets 
ekspedition præcist designet 
til at lære de unge at håndte-
re og også overkomme disse 
udfordringer, hvilket de 
gjorde på bedste vis – helt 
uden mor og fars indblan-

ding eller en lærers velme-
nende konflikthåndtering. Vi 
giver dem værktøjerne til at 
lære at klare sig selv og faci-
literer denne proces nøje. 
 
At overvinde sig selv 
På både snesko- og randon-
née-turen kæmpede alle 
bravt mod toppen, og det er 
et slidsomt arbejde at kom-
me i mål - men sikken en 
følelse i kroppen, i hjertet og 
i hovedet; ægte stolthed, som 
udspringer af at have over-
kommet noget vanskeligt 
helt ved egen kraft. Dem, 
som var meget nervøse eller 
mente, de havde højdeskræk, 
overkom også dette og rap-
pellede 25 m lodret ned selv 
i bjergene. Træningsmetoden 
kalder vi 3H: Hovedet, Hæn-
der, Hjerte. Det er kombina-
tionen, der virker. Og virker 
gør det – det kan vi se på de 
meget positive forældreudta-
lelser både fra sidste års hold 
og de tilkendegivelser, som 
projektet får på vores Face-
book-side. Tak for det! 
Det indre beredskab 
Hele projektets vision hand-
ler om at så de frø, der skal 
til, for at unge mennesker 
inden det uregerlige teen-
agerliv kan udvikle deres 
egenomsorgsevne, kunne 
indgå i forpligtende arbejds-
fællesskaber og turde tage 
lederstafetten. Vi arbejder 
med træning i selvkontrol, 
bedre sociale relationer, hø-
jere selvværd og håndtering 
af stress og negative følelser. 
Noget, alle mennesker med 
fordel kan øve sig i, også 
forældre. 
Det, der kommer ud af det, 
er overskudsmentalitet – 
forudsætningen for positiv 
vækst. Man skal kunne det 
selv, hvis man vil være med 
til at udvikle en organisation, 
eller sågar et helt velfærds-
samfund. I OLTC har vi 
gennem mere end 25 år be-
nævnt denne iboende kraft, 
dette mod og viljestyrke for 
”Det indre beredskab”. 
 
Koblingen til læring i sko-
len 
Det er den samme mentale 
styrke, man kan lære at kal-
de på inden i sig selv, når 

man har faglige udfordrin-
ger, eks. i matematik i sko-
len, hvor man ikke kan noget 
– endnu. Men vi kan lære det 
ved at træne og ikke give op. 
Det er sammenhængen mel-
lem outdoor træning og 
indoor læring. Og det virker, 
fordi vi starter langt tidligere 
end mange andre teenager 
quick fix forløb, der koster 
en formue og sjældent har 
nogen nævneværdig effekt, 
når man kigger de officielle 
evalueringsrapporter nærme-
re efter. Projektet her er tilli-
ge i meget vid udstrækning 
baseret på frivillig arbejds-
kraft og donationer, faktisk 
til en værdi op i mod 1 
MDKK. 
 
High performance i prak-
sis 
For tiden oversvømmes kur-
susmarkedet med misforstå-
ede, men meget tillokkende 
”high performance” trylle-
formularer, som mest af alt 
handler om at påklistre nogle 
lånte fjer i en eller afgrænset 
periode og så råbe ”Juhu!”, 
hvorefter det blev mandag 
morgen igen. Det virker ik-
ke. Det, der til gengæld vir-
ker, er, at vi hjælper de unge 
med at lære at omfavne sine 
egne fejl og se det som et 
uindfriet potentiale for ud-
vikling og vækst. I en kendt 
TV2-reklame om ”os og 
dem” for tiden optræder Fre-
derik. Han var med i projek-
tet sidste år – og med som 
hjælper i år på det nye hold. 
Freja er blevet frontfigur på 
Julemærkehjemmets kam-
pagne, fordi hun bare er så 
pisse sej og har kæmpet for 
et bedre liv. Respekt for det. 

High performance kommer 
af det lange seje træk, den 
hårde træning, det effektive 
og hudløst ærlige teamsam-
arbejde, hvor hvert individ 
kan aktualisere sit eget, indre 
beredskab - de ofte skjulte 
kræfter, som vi alle besid-
der, når det virkelig gælder. 
Det er også herfra, at kilden 
til innovation udspringer fra. 
Vi rummer det hele allerede. 
Når vi overvinder store, 
"umulige" udfordringer, og 
når det samtidig skaber en 
kontinuerlig strøm af be-
mærkelsesværdige resultater, 
så kan vi med rette tale om 
high performance.  
 
Det har jeg lige set 16 unge 
levere i alperne i strid mod-
vind, kulde, op af bakke, 
sultne, med blå mærker, snot 
og tårer i hele hovedet og 
alligevel finde overskuddet 
til at sejre over sig selv. Alle 
mand. Og damer. Unge men-
nesker. De er nemlig fremti-
dens lederberedskab. 
Sidste og 4.ekspedition går 
sidst i maj til Anholt; Dan-
marks mest afsidesliggende 
ø med en ørken, hvor delta-
gerne skal lære at ”Udsigt 
skaber indsigt” over 4 døgn 
med en masse praktiske 
øvelser og refleksion. Målet 
er at lære ungerne at sætte 
ord på svære følelser og 
finde tillid både til sig selv 
og hinanden. 
 
Hvis du vil vide mere om 
projektet, så check 
www.uddannelsetilmig.dk 
eller ring til projektleder 
Mads Cronquist på tlf. 2344 
8765. 

Fremtidens ledere leverer high performance 
Samtlige 16 unge klarede både snesko-ekspedition, rappelling og gik med fuld oppakning på ski op af bjerget i strid 
modvind. De har lært at overvinde sig selv, håndtere konflikter og indgå i effektive teams, der kommer i mål. Det er 
fremtidens lederberedskab. 



 

Lørdag d. 4. marts  blev der 
traditionen tro afholdt Senge-
løse Kro Cup I hallen.  
Der deltog, 18 hold deltog 
fordelt I en A, B og C række. 
Det var en god dag i Sengelø-
se Hallen. 
Alle kampene blev afviklet i 
god ro og orden, stævnet var 
dog uheldige med et par 
grimme skader. 
C-rækken, som var noget nyt 
i 2017, her deltog 4 hold - 
blev vundet af det Grå Guld , 
over Mads Bonderup A/S 
B-rækken blev vundet af 
FrankP, med en finalesejr 
over Cafeteriets Venner.  
FrankP rykker næste år i a-
rækken og ligner måske en 
kommende A-række vinder. 
A-rækken blev IGEN vundet 
af Fiat med en finalesejr over 

Carl F 1, hvilket vil sige at 
have vundet 6 ud af de sidste 
7 år. Man må tage hatten af 
for de gamle – drenge, som 
alle er et godt stykke over 40 
år. 
Efter stævnet, havde Stæv-
net’s hovedsponsor Sengeløse 
Kro sørget for mad, hvor der 
deltog omkring 65 spisende 
gæster. 
En stor tak til Sponsorerne, 
der igen i år var med til at 
hjælpe. Hovedsponsoren – 
Sengeløse Kro, Bilsby, Dagli’ 
Brugsen, Smeden samt Sen-
geløse Hallen’s Cafete-
ria.Næste år – håber vi på 
flere c-række hold, og et 
stævne uden alvorlige skader. 
Endnu en gang tak til Senge-
løse Kro, samt de øvrige 
sponsorer. 

 

  
 

                       
 

                 

                                   
 

Farmor  fortæller  børnene  en 
godnathistorie  om  ravnen.  

 
Hej med dig, nu skal du bare høre: 

 
Oppe på Grønland, hvor der 
er koldt og isfyldt, lever der 
mange ravne.  Ravnen ligner 
en kæmpekrage, og den er 
helt sort. Den er også i familie 
med vores velkendte husska-
de, som jeg engang fortalte 
dig om. Den er også meget 
klog, og så holder far-ravn og 
mor-ravn sammen hele livet.  

På Grønland har de mange slædehunde, og det er 
nogle bidske fyre, der aldrig kommer indendørs.  Hvis 
de ikke er på arbejde med at trække en slæde, ja, så 
ligger de bundet til en lang line udendørs.  Hvis der 
kommer en snestorm, ja, så ruller hundene sig bare 
sammen, og bliver så dækket af den fine sne, der er 
lige så god som din dyne. 
 
Ravnene holder skarpt øje med, om det er fodringstid 
for hundene.  Hundeejeren smider store stykker kød 
ud til hundene, og så narrer den ene ravn  hunden 
væk, og imens stjæler den anden ravn en stor luns 
kød.  Man må ikke stjæle, men det ved ravnen jo ikke! 
 
Engang havde vi masser af ravne i Danmark.  Den var 
en kendt og respekteret fugl, kan du tro. 
Dengang danskerne troede på Odin og Tor, da var 
ravnen nærmest hellig. To meget berømte ravne hed 
Hugin og Munin, og deres ejer var Odin selv. 
 
Odin var den allerøverste af alle guderne, og han var 
meget klog. Og ved du hvad?  Han havde de to store 
fugle til at hjælpe sig.  Normalt sad de pænt på Odins 
skuldre, men på hans befaling fløj de ud i verden og 
så sig godt for, og så vendte de tilbage til Odins skuld-
re, hvor de i hans ører hviskede  alt, hvad de havde 
set. Og når Odin havde sådanne hjælpere, ja, så 
mente menneskene, at ravnen var fredhellig, og man 
kunne ikke finde på at dræbe den! 
 
Men som tiden gik, troede vi ikke længere på de gam-
le guder, og pludselig en dag blev ravnen så kaldt 
Satans hjælper, og SÅ kan det nok være, at ravnen 
blev forfulgt.  De blev skudt i massevis, og i dag er der 
vist kun 12-13 par tilbage her i landet, og de bor alle 
sammen i Sønderjylland, så du skal rejse langt for 
selv at se den kloge ravn!   
 

Godnat min ven og sov godt! 
Hilsen  fra farmor. 

  

Sengeløse Kro Cup  

Vinder af række A Fiat 

Vinder af række B  Frank P 

 

Meddelelse til PMU – Kohøjvej 10, 
Outdoor Games opgivet 
 

I mail af 5. januar 2017 oplyser HCS A/S Transport & Spe-
dition ejer af Kohøjvej 10, at Salem Buur, som på en betin-
get købsaftale ønskede at anvende ejendommen til diverse 
friluftsaktiviteter under konceptet Outdoor Games, har øn-
sket træde ud af handlen. 
Administrationen kan oplyse, at der bl.a. er begrænsninger i 
områdets anvendelse grundet gasledning med deklarations-
bælte og beskyttede vandhuller. 
Administrationen har haft dialog med bl.a. Salem Buur i 
forbindelse med ønsker til ejendommens anvendelse og lo-
kalplanlægning efter principbeslutning i PMU den 11. maj 
2016 om udarbejdelse af lokalplan for friluftsaktiviteter i den 
tidligere grusgrav. – Denne sag afsluttes hermed. 



Hans navn er Arne, og han er 63 år. Han blev født med en 
sygdom, som gjorde, at han blev mere og mere blind med 
tiden. Han har været helt blind i 25 år, og han har aldrig set 
sin datter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne har en smart mobil, der kan sige mange vigtige ting 
som f.eks. dato, ugedag og klokken. Han har også en smart 
ting ligesom en computer til hjælp. Han er rigtig god til 
punktskrift. 
Han dyrker meget sport. Der er en sport, der hedder goalball, 
hvor der er en klokke inden i bolden. Han løber, han har væ-
ret til paralympiske lege i skiskydning, og han løber langrend 
på ski. I Norge er der et skiløb for blinde, som Arne har vun-
det rigtig mange gange. Han har en hel skuffe fuld af medal-
jer. 
Hver dag går han ned til toget og kører på arbejde. Han bru-
ger en stok og sine sanser som hjælp. Han hører og føler rig-
tig godt. 
Hvis du møder en blind, så spørg bare ham eller hende, om 
der er brug for din hjælp. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal 
gøre, så bare spørg, så fortæller den blinde dig det. 
Vi synes, at det var rigtig sjovt og spændende at høre om 
Arnes liv. 
Skrevet af elever fra 3.a på Sengeløse Skole 

 

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 

Høje-Taastrup Kommune 
ønsker, med dette lille ind-
læg, at orientere om de un-
dersøgelser, som kloakfor-
syningen udfører i Sengelø-
se vedrørende uvedkom-
mende vand i spildevands-
kloakken.  
Sengeløse er et separatkloa-
keret område. Det vil sige, 
at spildevand og regnvand 
ledes i hver sin kloakled-
ning. Spildevandet ledes til 
renseanlæg, og regnvand 
ledes til vandløb.  
Der er konstateret kapaci-
tetsproblemer i spildebands-
ledningen, når det regner. 
HTK Kloak A/S har derfor 
gennemført undersøgelser 
vedrørende tilledning af 
uvedkommende vand i klo-
akledningen. Det er et om-
fattende undersøgelsesarbej-
de, som kun kan udføres, 
når der er nedbør af en vis 
størrelse. En god del af Sen-
geløse er undersøgt for fejl-
tilslutninger. Fejltilslutnin-
ger betyder, at nogle ejen-
domme f.eks. har byttet om 
på tilslutning af spildevand 
og regnvand til henholdsvis 
spildevandsledningen og 
regnvandsledningen, eller at 
både regnvand og spilde-
vand er tilsluttet spilde-
vandsledningen. Store 
mængder regnvand kan der-
med blive udledt til spilde-
vandsledningen, når der er 
større nedbørshændelser. De 
miljømæssige konsekvenser 

er, at der sker forurening af 
vandløb med spildevand i 
forbindelse med overløb fra 
spildevandsledningen. Hvis 
der er spildevand tilsluttet 
regnvandsledningen, sker 
der også forurening af vand-
løb via den direkte udled-
ning af regnvandet uden 
rensning til vandløb. 
Undersøgelserne fortsætter, 
og det kan betyde, at grund-
ejere, som har en fejltilslut-
ning, får påbud om at ændre 
tilslutningen af regnvand og 
spildevand via en kloakme-
ster. Er der grundejere, som 
har mistanke om fejltilslut-
ninger på deres grund, vil 
kommunen gerne orienteres. 
Kloakforsyningen tilbyder 
at lave en farvetest for at 
afgøre, om spildevand og 
regnvand er tilsluttet kor-
rekt.  
Høje-Taastrup Kommune 
Teknik- og Miljøcentret 
Natur og Miljø  

Uvedkommende regnvand i 
spildevandsledningen  

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



 

Beboerne på Vintoften og 
Landsbygaden oplevede 
igen, hvilken betydning akti-
ve naboer og godt naboskab 
har, da de i februar var med 
til at forhindre et indbrud 
hos en af naboerne. Fælles 
for dem er, at de alle er en 
del af et Næralarm-
nabonetværk. 
Det er sjældent, man hører 
positive reaktioner oven på 
et indbrud. Alligevel er den 
ubehagelige oplevelse blevet 
vendt til en positiv historie 
blandt beboerne i Næralarm-
gruppen Vintoften: ”Så har 
det været tyve på spil i kvar-
teret igen – og igen troppede 
syv naboer op inden for få 
minutter. Vi er fan af kon-
ceptet!”. Sådan siger Liv 
Vinter, en af beboerne i de 
18 husstande, som er med i 
nabonetværket. De omkring-
boende naboer var hurtigt 
ude, hvilket betød, at det 
eneste, tyven nåede at få 
med sig, var en forskrækkel-
se og benene på nakken.  
Stærkt naboskab virker. 
I de tre år, beboerne på Vin-

toften har haft Næralarm, har 
de været udsat for tre ind-
brud, som alle er blevet af-
værget på grund af de aktive 
naboer i alarmnetværket. 
Den hurtige reaktion fra na-
boer har nemlig betydet, at 
tyvene måtte tage flugten 
med uforrettet sag. 
Det nabobaserede alarmsy-
stem fungerer sådan, at op til 
20 villaer sluttes sammen i 
netværk. Når der er indbrud i 
et af netværkets villaer, går 
alarmen i alle de andre. På 
sit display kan den enkelte 
beboer straks se, hvilken 
husstand, alarmen er gået i, 
og der bliver også sendt 
sms’er ud. Og så rykker na-
boerne ud på med det sam-
me. Ikke for at lege politi, 
men for at være til stede på 
vejen foran det berørte hjem. 
Nabo-netværket på Vintoften 
er ikke et enkeltstående initi-
ativ i området. Flere beboere 
i Sengeløse er gået sammen i 
Næralarm-netværk, og i øje-
blikket er der syv forskellige 
netværk rundt omkring i 
byen. 

Meget mere end et alarm-
system 
Flere undersøgelser har alle-
rede bevist, at naboerne er 
det bedste præventive værn 
mod tyvene, men nabo-
netværk giver meget mere 
end trygheden tilbage til 
lokalområdet. Beboerne op-
lever et tættere bånd til na-
boen, hvor sammenholdet 
bliver styrket, og man er 

mere opmærksomme på hin-
anden. Det har resulteret i, at 
beboerne fra Næralarm-
gruppen Vintoften i søndags 
trodsede både vind og vejr 
og stillede op til et fællesbil-
lede.  
For yderligere information, 
kontakt Stifter af Næralarm, 
Kim Enevoldsen: 
Tlf.: +45 7070 7415 
E-mail: ke@naeralarm.dk 

Naboerne er det bedste middel mod indbrudsbølge i Sengeløse 

En våd, men glad og tilfreds del af Vintoften-gruppen, 
i Sengeløse 



 

For andet år blev årsmødet 
afholdt i Sognegården, som 
har vist sig at have de rette 
rammer for afviklingen af 
mødet. Dagsordenen er en-
kel, nemlig årets beretning 
fra henholdsvis formand 
Bent Christensen og uddeler 
Per Vadstrup, valg af med-
lemmer til butiksbestyrelsen 
samt eventuelt med spørgs-
mål og forslag til butikkens 
daglige ledelse. Til at dirige-
re mødet valgtes John An-
dersen.  
 
Formandens beretning var 
meget grundig, og det efter-
følgende skal derfor kun 
opfattes som et uddrag:   
Der er kommet nye tilbud fra 
Coop til medlemmerne af 
bestyrelsen om at komme på 
kursus. Herved vil de med-
lemsvalgte blive klædt på til 
samarbejdet med butiksle-
delsen og kontakten til med-
lemmerne. Monika, som 
blev indvalgt sidste år, har 
allerede været af sted.  
Vi er glade for den nye Dag-

li´Brugs. Desværre var der i 
starten problemer med gulv-
belægningen, som var linole-
um. Man blev så enige om at 
lægge fliser på i stedet, hvil-
ket medførte endnu en om-
bygning med gener for kun-
der og personale til følge; 
men det nye gulv ser ud til at 
holde. 
Logistikken i den nye Dag-
li’Brugs er ikke løst ved om-
bygningen, den er snarere 
blevet meget værre. Alle 
varer må køres ind ad ind-
gangspartiet og må placeres 
rundt i butikken, så det er 
svært at komme rundt, og det 
er svært for medarbejderne 
at holde butikken ren og 
pæn. Vi håber, at der blandt 
butikskædens mange dygtige 
medarbejdere er nogen, der 
har mulighed for at løse den 
opgave.  
Vores ønske om en fornuftig 
skiltning ud mod gadekæret, 
så vi bliver synlige for den 
trafik, der kommer gennem 
byen fra vest, er desværre 
ikke tilgodeset. Vi har via 

vor lokalpolitiker haft forsla-
get til behandling i teknisk 
udvalg, men her er det blevet 
afvist med henvisning til 
lokalplanen, og sådan er det.  
Personligt undrer jeg mig 
over, at man fra politisk hold 
ikke er mere interesseret i 
lokal detailhandel. 
Per har fået grønt lys til at 
skifte belysningen på P-
pladsen, så den kun lyser på 
P-pladsen. Dette lovede vi 
sidste år at undersøge og evt. 
sætte i værk.  
Her i 2017 har Brugsen i 
Sengeløse 130 års jubilæum, 
som vil blive fejret hen over 
året, så glæd jer. 
 
Samarbejdet mellem kom-
munalforeningen og kommu-
nen har bragt frugt i form af 
en belyst fodgængerover-
gang i den vestlige indkørsel 
til byen, hvilket er med til at 
sikre skolevejen. Nu håber 
jeg, at den næste fodgænger-
overgang og bump kommer 
omkring Dagli’Brugsen.  
 
Endelig udtrykte Bent Chri-
stensen ros til folkene bag 
Sengeløse Nyt og lokalradio-
en, som binder byen sammen 
til en enhed, og han sluttede 
med at takke medlemmer , 
øvrige kunder samt bestyrel-
se og personale for opbak-
ningen til vores Dagli’Brugs 
her i Sengeløse. 

Uddelerens beretning: 
Per udtrykte tilfredshed med 
årets omsætning, set i lyset 
af en stigning på 9% i ener-
giomkostninger og forbigå-
ende omsætningstilbagegang 
i forbindelse med ombyg-
ning af butikken, da nogle af 
udgifterne først figurerer på 
det netop afsluttede regn-
skab. Butikken giver over-
skud, men vi mangler vækst.  
På forespørgsel havde Per 
ikke mulighed for at oplyse 
tal.  Ellers udtrykte Per glæ-
de over opbakningen fra 
lokalbefolkningen, hvilket 
også er kommet til udtryk i 
en nylig kundetilfredsheds-
undersøgelse. Af opgaver i 
2017 nævnte han 130 års 
jubilæet, hvor der arbejdes 
på et spændende arrange-
ment.  Desuden skal logistik-
ken forbedres i forbindelse 
med varer ind i butikken.  
Til sidst udtrykte Per ros til 
personalet, som trods proble-
merne har bevaret humøret.  
 
Valg til bestyrelsen:  Gen-
valg samt udvidelse af besty-
relsen med et ekstra medlem, 
og valg af Henning Sundby 
Pedersen som ny suppleant.  
Årsmødet sluttede med en 
livlig spørge- og forslagsrun-
de til bestyrelse og ledelse. 
De har nok at tage sig til i 
det kommende år, lader det 
til.  

Velbesøgt årsmøde i Dagli’Brugsen  
Godt og vel 40 personer mødte op 2. marts til det årlige 
medlemsmøde 

 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 

 
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B                            Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup                                                    

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke  

 
Tredje søndag i fasten 
19. marts kl. 17.00 
Spillemandsgudstjeneste 
Lukasevangeliet 11, 14-28 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Midfaste 
26. marts kl. 11.30 
Johannesevangeliet 6, 1-15 
Jesper Knudsen 
 
Mariæ bebudelsesdag 
2. april kl. 10.00 
Lukasevangeliet 1, 26-38 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Palmesøndag 
9. april kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 21, 1-9 
Spillemandsgudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Skærtorsdag 
13. april kl. 17.00 
Matthæusevangeliet 26, 17 – 
30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Fællesspisning med 
tilmelding 
Kirkebilen kører 
 
Langfredag 
14. april kl. 14.00 
Liturgisk gudstjeneste 
med cello 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Påskedag 
16. april kl. 11.00 
Festgudstjeneste med trompet 
Markusevangeliet 16, 1 – 18 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
2. påskedag 
17. april kl. 10.00 
Spillemandsgudstjeneste 
Lukasevangeliet 24, 13-35 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
1.søndag efter påske 
22. april kl. 11.30 
Johannesevangeliet 20, 19-31 
Charlotte Slot 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
19. april 13.15 
 
Kirkebilen bestilles hos 
sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen senest dagen før 
på telefon 43 99 50 24 

Påskens dramatiske fortæl-
ling handler om kampen 
imellem det gode og det on-
de, lyset og mørket, livet og 
døden. Ethvert menneskeliv 
leves i denne modsætnings-
fyldte sammenhæng. Hver 
især erfarer vi i løbet af et 
liv, hvordan mørket kan få 
livet til at gå i stykker, men 
også hvordan det kan rejses 
igen i lys og opstandelse. 
 
Samtalerum 
Kirken er et eksistentielt 
samtalerum. Et samtalerum 
hvor Gud og mennesker mø-
des og taler om livet og dø-
den, og alt det der er midt 
imellem. Et rum man kan 
træde ind i efter behov. Der 
er både i bogstavelig forstand 
og i overført betydning højt 
til loftet under kirkens smuk-
ke hvælvinger. 
 
Elsket og accepteret 
Her bliver man mødt, som 
det menneske man nu en 
gang er. Ikke som det menne-
ske man selv synes, man bur-
de være eller hellere ville 
være. Og heller ikke som det 
menneske, alle andre synes, 
man burde være, men som 
det menneske man er. Og 
som det menneske man er, er 
man elsket og accepteret. Det 
er det budskab, man bliver 
mødt med i kirken. Elsket og 
accepteret præcis som du er: 
Det vil sige som et menne-
ske, der til tider kan være i 
dårligt humør og sprede en 
dårlig stemning, men også et 
menneske der kan le og møde 
andre med varme. Elsket og 
accepteret. Et menneske, som 
til tider kan være møgirrite-
rende, en belastning at være 
sammen med, men også et 
menneske, som inspirerer og 
giver en hånd og får tingene 
til at fungere. Elsket og ac-
cepteret. Et menneske der har 
svært ved at følge med i det, 

der læres i skolen, men som i 
al sin enfoldighed er et vid-
underligt menneske at være 
sammen med. Elsket og ac-
cepteret. Et urimeligt menne-
ske som altid vil have, at det 
hele skal handle om vedkom-
mende selv, men som også 
kan vise omsorg for andre. Et 
menneske, hvis selvværd er 
pist forsvundet på grund af 
mangel på kærlighed, omsorg 
og accept. Et nedbøjet og 
tynget menneske, et desperat 
menneske, et fortvivlet men-
neske, et menneske som lider 
under ensomhed og forladt-
hed. Også det menneske er 
elsket og accepteret. Det er 
det budskab, ethvert menne-
ske mødes med her i kirken. 
Elsket og accepteret. Er der 
brug for at høre det? Ja, det 
er der. 
 
Midt i hverdagen 
I en forretning blev jeg ek-
spederet af en ung pige, som 
ikke kunne se mig i øjnene. I 
al sin usikkerhed så hun kon-
sekvent 1 meter til højre for 
mit ansigt. Også hun er i al 
sin usikkerhed og skrøbelig-
hed elsket og accepteret. Le-
dere af ungdomsuddannelser 
melder om pressede unge 
mennesker. De fortæller, at 
der er en stigende tendens til, 
at deres elever får psykiske 
problemer og bliver henvist 
til psykologer. Det er unge 
mennesker, der ikke kan kla-
re præstationsræset, hvor det 
handler om at være perfekt. 
Alle de mennesker mangler 

kristendommens budskab 
om, at vi ikke bærer vores 
bekymringer alene, og at vi 
ikke behøver være perfekte. 
Vi er hver især elsket og ac-
cepteret. Det budskab kan 
ikke lyde for tit under kirkens 
smukke hvælvinger, men der 

Kirkelig vejviser 
 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Ellers efter aftale 
 
Gravstedsvedligeholdese og 
–administration 
Roskilde Kirkegård 
Træffes  tlf. nr. 46 35 08 90 
Mandag—fredag 10.-14. 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet 
Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
lenghoff@gmail.com 
 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24 
 
Hjemmeside  
 
www.sengeloesekirke.dk 

Påskehilsen 



 er også brug for at tage sæt-
ningen med ud i hverdagen. 
 
Lav en rosenkrans… 
Elsket og accepteret. Sig det 
til dig selv, lav en rosen-
krans, som er en bedekrans 
med et kors og fem rækker 
af ti små perler, der er adskilt 
af en større perle.  
Moder Teresa skulle efter 
sigende have passeret et 
checkpoint i forbindelse med 
krigen i Libanon i 1981. Da 
hun blev spurgt, om hun 
havde våben, svarede hun ja, 
jeg har min bønnebog og 
min rosenkrans som et lysets 
våben mod mørkets kræfter. 
Rosenkransen er en medita-
tiv bøn, hvor den bedende 
lader perlerne i bedekransen 
glide mellem fingrene og 
hjælper den bedendes sind 
med at falde til ro og åbne 
sig for bønnens indhold. Og 
bønnens indhold er de vig-
tigste begivenheder i Jesu liv 
fra undfangelse til opstandel-
se. Det er også muligt at 
bringe sit eget liv ind i ro-
senkransen. Elsket og accep-
teret kunne være en sætning, 
som siges, hver gang man 
kommer til en af perleræk-
kerne. Som et lysets våben 
mod mørkets kræfter. De 
kræfter der får os til at føle 
os dumme og forkerte og 
uelskede. Og de kræfter der 
får os til at miste modet og 
håbet, selvtilliden, selvvær-
det, og troen på, at man har 
lov til at være her. Påskens 
dramatiske og gode budskab 
vil i al stilfærdighed gøre 
opmærksom på, at vi ikke er 

alene – heller ikke når vi 
synes, at livet gør allermest 
ondt. Budskabet vil have os 
til at løfte hovedet og forstå, 
at den fastlåste situation ikke 
er håbløs. Vi er ikke håbløse. 
Det er menneskeligt at skrige 
af længsel. Det er menneske-
ligt at tørste efter mening, og 
det er menneskeligt at græde.  
Det er sådan, det fortvivlede 
menneske har det. Det ople-
ver, at meningen med tilvæ-
relsen fortoner sig, at sam-
menhængen i livet er ved at 
gå i opløsning. Afstanden 
imellem den fortvivlede og 
andre mennesker, imellem 
den fortvivlede og Gud er 
blevet uoverstigelig stor. Til 
det menneske lyder budska-
bet: Elsket og accepteret. 
 
…og begynd samtalen nu 
I denne tid, hvor recepter på 
lykkepiller udskrives i stort 
antal, har vi brug for at høre 
budskabet. Lykkepiller kan 
muligvis få os til at føle min-
dre og på den måde dæmpe 
den smertefulde følelse af 
fortvivlelse, så vi kan holde 
ud at leve. Men de kan ikke 
ophæve selve fortvivlelsen 
og give os styrke til at vende 
tilbage til livet og give glæ-
den plads. Det kan bønnen 
og samtalen med Gud til 
gengæld. Som et lysets vå-
ben mod mørkets kræfter 
kan bøn og samtale med Gud 
få sindet til at falde til ro, få 
os til at rejse hovedet og 
løfte blikket og der få øje på 
en ny dag, en ny begyndelse. 
Glædelig påske! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Meddelelse 
Sognepræsten er ikke til stede i sognet i perioden den 20. – 27. 
marts. Præstesekretær Sus la Cour kan kontaktes for attester og 
personregistrering på e-mail: SULL@KM.DK 
Præsterne i Høje Taastrup Kirke kan kontaktes i forbindelse 
med dødsfald og begravelser på tlf.:  40 43 43 93 
Roskilde Kirkegård kan kontaktes angående gravstedsadmini-
stration på tlf.: 46 35 08 90  

Torsdag den 13. april kl. 17.00 er der aftengudstjeneste. Dagen 
er kendt som den dag, hvor Kristus aftenen før sin korsfæstelse 
har det sidste fællesmåltid med sine 12 disciple. Det er her, han 
indstifter nadveren, som endnu i dag er en fast del af gudstjene-
sten. 
Det er tradition, at menigheden markerer skærtorsdag med et 
fælles måltid efter gudstjenesten.  Det gør vi også i år. Lonny 
og Sara står for menuen. Vi skal have røget lammekølle/kylling 
med flødekartofler og salat.  Desserten bliver en overraskelse. 
Traktementet koster 75 kr. Tilmelding er nødvendig af hensyn 
til indkøb senest den 7. april hos sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen på tlf. 43 99 50 24 eller på mail: LRAS@KM.DK 

Skærtorsdag med fællesspisning 

Onsdag den 5. april kl. 18.00 skal vi have lammekølle/kylling, 
flødekartofler og tzatziki. Til middagen serveres et glas vin, 1 øl 
eller vand. Efter middagen vil der være en 
kop kaffe/te og en dessert eller en kage. Hele traktementet 
koster 75 kr., som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd og andre der bor alene, 
som har lyst til at dele et 
måltid i en hyggelig og snaksom stemning.  
Kunne du tænke dig at være med, skal du blot tilmelde dig hos 
sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24 eller 
på mail: LRAS@KM.DK senest søndagen før. 

Mette Marklund Ph.D. forfat-
ter og foredragsholder kommer 
til Sengeløse. Foredraget kal-
der foredragsholderen ”Med 
flaget på halv.” I efterforløbet 
af et dødsfald melder sig ofte 
mange tanker...Er det værre at 
miste børn end forældre? 
Hvornår må man gifte sig 
igen? Hvordan taler man med 
én, der har mistet? Foredraget 
kommer ind på følelser som 
smerte, vrede, lettelse, dårlig 
samvittighed, ensomhed, af-
magt og det kristne håb - som 
efterladt og som pårørende. 
Foredraget finder sted i sogne-

gården, Landsbygaden 68 Sen-
geløse. Der er gratis adgang, 
og kirkebilen kører. 

Sogneeftermiddag onsdag den 29. 
marts kl. 14.30.  

Børnehavebørn, vuggestue-
børn og hjemmegående børn 
inviteres til påskegudstjene-
ste torsdag den 6. april kl. 
10.00. Efter gudstjenesten 
går vi over i sognegården og 
drikker saft og spiser påske-
æg og frugt. For institutions-
børn og pædagoger og dag-
pleje er der tilmelding senest 
mandag den 3. april hos sog-
nepræsten på tlf. 43 99 50 24 
eller på e-mail: 
LRAS@KM.DK. De hjem-

megående børn med voksne 
kan blot møde op. 
 Josefine har tegnet den fine 
tegning. Hun siger selv om 
den: ”Gud er en konge, der 
har langt skæg, for oppe i 
himlen har de ikke så mange 
barbermaskiner. Det er Adam 
og Eva, der sidder på hver sin 
sky og ser glade ud. Gud har 
bare tæer, for det er finere 
end at gå med sko.” 
Jeg glæder mig til at se jer! 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Påskegudstjeneste for de mindste 



Kirkebilen kører. Vi mødes 
ved Sognegården kl. 9:00. 
Bussen kører os direkte til 
Gisselfeld, hvor vi får en 
rundvisning. Derefter vil der 
være tid til en gåtur i parken, 
inden vi kører til Villa Galli-
na, hvor frokosten indtages. 
Gisselfeld: Mærk det stær-
ke vingesus fra Gissel-
felds fantastiske kulturhisto-
rie. Her har der udspillet sig 
store dramaer og stille hver-
dagsliv siden opførelsen i 
1575. Og har man først én 
gang stået på broen, der fører 
over til den mægtige ridder-
borg, forstår man, hvorfor 
skiftende kunstnere gennem 
århundreder igen og igen har 
besøgt og skrevet om Gissel-
feld. 
Gennem tiderne har Gissel-
feld Kloster haft en fremtræ-
dende position, og mange 
berømtheder har gæstet ste-
det. Det smukke herregårds-
landskab har inspireret og 
tiltrukket kunstnere som f.eks. 
Bache, Thorvaldsen, Christian 
Winther og H.C. Andersen. 
Dét var her, at H.C. Andersen 
fik ideen til "Historien om en 
and", som senere blev til 
"Den Grimme Ælling". 
Det nuværende Gisselfeld 
blev grundlagt af Peder Oxe, 
der var Rigshofmester 
(statsminister) og byggede 
borgen/slottet fra 1547-1575. 
I 1703, blev der oprettet en 

fundats, ifølge hvilken godset 
skulle overgå fra at være pri-
vatejet til at være et adeligt 
jomfrukloster. 
Helt fra Peder Oxe byggede 
sin herreborg, har Gisselfeld 
Kloster været omgivet af 
parkanlæg. Disse anlæg har 
skiftet udseende flere gange i 
takt med nye tendenser inden 
for havearkitektur. Den nuvæ-
rende park fremstår som en 
engelsk landskabshave og 
blev anlagt op gennem 1800-
tallet. Parken går for at være 
en af Nordeuropas smukkeste 
og indeholder mange botani-
ske sjældenheder. Arealet er 
på ca. 40 ha., hvoraf halvde-
len er karpedamme. De første 
blev anlagt af Peder Oxe og 
regnes for Danmarks første 
dambrug. 
www.gisselfeld-kloster.dk 

Efter frokost kører vi til 
Stevns, hvor vi ser de to kir-
ker, Højerup gamle kirke og 
Højerup nye kirke. Højerup 
gamle kirke er opført af kridt-
sten o. 1250-1300. Dengang 
lå den i god afstand fra klin-
ten. Sagnet fortæller, at kirken 
hver julenat flytter et hanefjed 
ind i landet, men dette har dog 
ikke kunnet forhindre en kata-
strofe. I 1928 styrtede kirkens 
kor og en del af kirkegården i 
havet. 
Højerup nye kirke blev opført 
i 1912-13 af kridtsten med en 
bæltemuring af flint som en 
efterligning af klintens struk-
tur. 
www.stevnsklint.dk/
glkirke.htm 
Herfra kører vi til Hårlev, 
hvor Kratgården besøges. 
Kratgårdens kunsthåndværk. 

På Kratgården kan man besø-
ge to gallerier, med keramisk 
arbejder, tekstil og maleri. 
I cafeen får vi eftermiddags-
kaffe og kage, inden turen går 
hjem til Sengeløse med an-
komst ca. kl. 17:00. 
www.kratgaarden.dk 
Pris pr. person kr. 150, inkl. 
bustur, rundvisning på Gissel-
feld, frokost, kaffe og kage, 
ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding til sognepræst 
Lisbeth Merry Rasmussen, tlf. 
43995024, eller e-mail: 
LRAS@KM.DK senest d. 10. 
maj 2017. Betaling i bussen. 
 

Hanne Bienert 

Sogneudflugt 2017 

Sogneudflugten onsdag d. 31. maj 2017 går til Gisselfeld,  
Højerup kirker og Kratgårdens kunsthåndværk i Hårlev. 

Søndag den 2. april kl. 15.00 
opfører Diabolus koret H.C. 
Andersens og Karen Blixens 
skæbnefortællinger ”De blå 
øjne”, ”The Little Mermaid”, 
og ”The Magic Paintbrush” 
med musik af John Høybye. 
Sopran: Clara Cecilie Thom-
sen. Mezzosopran Hjørdis 
Jacobsen. Ved klaveret Anne 
Christoffersen. Med stor pro-
fessionalisme leder John 
Høybye os igennem koncer-
tens musik og fortællinger. 
Blandt korets medlemmer er 
vores egen kirkesanger Sus la 
Cour. 
John Høybye har arbejdet 
med mange forskellige typer 
kor og ensembler, herunder 
DR- radiokoret, Det Ungar-
ske Radiokor, Århus-, Ålborg

- og Sjællands Symfoniorke-
ster og Danmarks Radios Big 
Band. 
Hans værker er udgivet i de 
nordiske lande, i Tyskland, 
England og USA, og han har 
modtaget flere hæderspriser. 
Skæbnefortællinger beskriver 
på hver sin måde tilværelsen 
som en sejlads på åbent hav 
med deraf tilhørende fare for 
forlis. Man kan komme frelst 
i land ved hjælp af uselvisk 
kærlighed og opofrelse eller 
gå til bunds som følge af 
grådighed, forblændelse og 
jalousi. Efter koncerten går vi 
over i sognegården, hvor 
menighedsrådet byder på et 
glas vin og lidt chips. Der er 
gratis adgang.. 

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, der 
lyder til hver enkelt. Det er et 
budskab, der handler om at 
bære Guds ord med sig i sit 
bryst til trøst og opmuntring, 
og som et værn imod alt det i 
livet, der vil tale os ned og 
gøre os mindre, end vi i 
virkeligheden er: Salige er de, 
som hører Guds ord og 
bevarer det. Sådan står der i 
Bibelen og på prædikestolen i 

vores smukke gamle kirke. 
Det er ord, der handler om 
menneskers værd, om at være 
elsket og accepteret præcis 
som vi er. Hvem kan ikke 
have brug for at høre det igen 
og igen og igen. Alle er som 
altid af hjertet velkomne!  

        Merry Lisbeth 

Forårskoncert 
Skæbnefortællinger 

Spillemandsgudstjeneste 
Søndag den 19. marts kl. 17.00 inviterer Den Danske 
Folkekirke i Sengeløse til en glad og folkelig aften-
gudstjeneste til lyden af de folkelige spillemandstoner. 
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