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Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 
9.–11. april 

Deadline: 
1. april  
2014 

Gymnastikopvisning 
den 6 april i 

 Sengeløse hallen 
 

Forårsfest  
den 26. april  

i Sengeløse hallen 

Højskole på  
Bornholm 

 

Kattekonger blev: Liam Madsen, Valentin Madsen, Mathias Petersen og Maja Holm. 
Kattedronninger blev: Alexander Madsen, Emma Harris, Ulvi Sen og Cirkeline Agustsson. 

Søndag den 2.marts afholdt SGIF fællesidræt fastelavnsfest i Sengeløse hallen. Mere end 200 
var mødt op - de fleste festligt udklædt. 
Der var underholdning af ”Skæve Stykker”, som stod for opvarmningen efterfulgt af trylle-
kunstneren Ole Larsen og til slut dagens højdepunkt tøndeslagning for fire aldersgrupper. Vi 
bringer en billedcollage inde i bladet, men du kan se mange flere på Fællesidræts nye side på 
Facebook. 



Sengeløse Pensionistfor-
ening afholder:  
Bankospil tirsdag den  
8. april kl. 19.00  
 
Synes du at teknik og lyd 
er spændende 
Så kan jeg godt bruge din 
hjælp til gymnastikopvis-
ningen den 6. april i Senge-
løsehallen. Dit arbejde bli-
ver at spille musik og even-
tuelt tale under gymnastik-
opvisningen. 
Er du interesseret så ring til 
Peter på 2631 3716 
 
Fællesidræt er nu kommet 
på  
FACEBOOK 
 
Part søges 
Jeg er en pige på 15 år, som 
bor i Sengeløse. 
Jeg har reddet i sammenlagt 
3 år. Det er halvandet år 
siden, jeg havde halvpart på 

en rideskole i Smørum, og 
jeg savner det. Derfor søger 
jeg en part, gerne i omeg-
nen. Jeg kan træffes på  
tlf. 61335865 
E-mail 
albertejuul-olsen@live.dk  
Mange hilsner  
Alberte 
 
Barnepige 
Mit navn er Alberte Godt-
kjær, og jeg er 15 år. 
Jeg søger et job som barne-
pige. Hente fra vuggestue, 
børnehave, SFO eller passe 
hjemme. 
Jeg kan træffes på  
tlf. 61335865 
E-mail 
albertejuul-olsen@live.dk 
 
Boxmadras  
med ben. Kan beses og af-
hentes for 100 kr. 
Tlf. 21 4850 97 
 

 

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

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86 
Kurt Søborg, tlf.: 43 52 47 95 
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 1. april 2014 
Avisen udkommer  9. - 11. april 2014 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20   4399 8507 / 2465 1099  
E-mail jens @bertelsen.mail.dk 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

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

Amatørscene: Marianne Neumann, Hultoften 33                  2990 3693 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70 ....................     2087 4344 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                     4030 5232 
 

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

Senioridræt  Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                           2970 7740    

Volleyball: Per Wiedekamm, Banestokken 5:                 2064 3515 
 

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

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

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Hjertelig tak  
til alle, som viste mig deltagelse ved Helenas alt for tidlige 
død. Tak for blomster, kys, kram og kærlige ord. Tak til 
alle jer, der havde mulighed for at deltage i den smukke 
højtidelighed og i samværet: Det varmer at tænke på, når 
minderne myldrer frem om en ufattelig kærlighed, der ikke 
længere kan gengældes. 

Kærlig hilsen  
Kurt Søborg 

 

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 



 
Fastelavn er mit navn 



 
 

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 

 
Generalforsamling i SGIF 2014 

 

afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter. 
 

SGIF´s Hovedgeneralforsamling 
Tirsdag den 25. marts, kl. 19.00 i det nye 

klublokale på skolen. 
 

Mød op og hjælp SGIF med at udvikle  
idrætten i Sengeløse. 

 

På SGIF´s vegne 
Jens Bertelsen 
Hovedformand 
Tlf. 4399 8507 
Tlf.  2465 1099 

jens@bertelsen.mail.dk 

Ændringer for postbutikken i Brugsen 

Det er ikke længere muligt at sende anbefalede breve og beta-
le regninger i Dagli’Brugsen. Postbutikken er lukket, og per-
sonalet i brugsen passer ind- og udlevering af pakker samt 
salg af frimærker i hele forretningens åbningstid. 

  50+ andelsbolig på 82 m2  sælges!  

Dejlig andelsbolig på Bondehøjvej opført i 2005 i 
hyggeligt senior bofællesskab i skønne landsbyom-
givelser i Sengeløse, tæt på indkøb og offentlig 
transport. Boligen er på 81 m2 med tre dejlige væ-
relser, fint køkken og stort badeværelse. Endvidere 
en flot, nyanlagt have, og et isoleret skur. Fibernet. 
En perfekt seniorbolig. Andelspris 550.000 kr.  
Mdl husleje ca. 6300 kr. plus anvendelsesudgifter.   
Kontakt Mogens Larsen på: laurits@hotmail.com  
eller ring 22 83 92 20 for Info.  

”Postmesteren” og medhjælper takker for mange gode timer 



Farvel til en fodbold-president 
Jeppe Hansen stopper som formand for SGIF fodbold 

I en pause under Sengeløse 
Kro Cuppen i Sengeløse 
Hallen blev Jeppe Hansen 
bedt om at komme frem og 
modtage fodboldfolkets hyl-
dest for mange års energisk 
arbejde for fodbolden i Sen-
geløse. Det var speaker 
Bjarne S. Hansen, som førte 
ordet i denne anledning. 
Herunder overrakte han 
Jeppe en række gaver, bl.a. 
en plaid og noget blomme i 
madeira, som Jeppe nok 

ville få brug for i sin kom-
mende tilværelse som fod-
bold pensionist.  
Til slut nævnte han, at Jeppe 
naturligvis havde frikort til i 
fremtiden at se alle 1. hol-
dets kampe samt at være 
dommer ved et valgfrit antal 
oldboyskampe.  
Jeppe kan se tilbage på 8-10 
års engageret arbejde som 
formand, hvilket påskønnes 
af alle.   

 

Lørdag 8. marts blev der  tra-
ditionen tro afholdt Sengeløse 
Kro Cup i indendørsfodbold, 
hvor 18 veloplagte firmahold 
og over 100 spillere havde en 
fantastisk dag i Sengeløsehal-
len. Selv om der altid kæmpes 
utroligt flot af alle hold, så er 
det dejligt at se, hvor god en 
stemning der er på alle holde-
ne. Alle spillere tager opgaven 
seriøst, men hele stævnet præ-
ges af, at det skal være sjovt, 
så Cafeteriet har derfor også 
travlt hele dagen........ 
 
Kampene blev igen meget 
velspillede, og selv om nogen 
vil mene, at der til tider er 
kontroversielle domme fra de 
hårde dommere, så blev alle 
kampene afviklet i god ro og 
orden. 
B-rækken blev vundet af Nak-
kebøllerne efter en meget 
spændende finalerunde med 
tre uafgjorte kampe mellem 
Alfapeople og H.T.B.K.  
A-rækken blev vundet af T.H. 
Stålteknik for fjerde år i træk 
efter en spændende finale mod 

Nemtag. FC Glasben kom ind 
på en flot tredjeplads. 
 
Martin B. Larsen, der er valgt 
til ny formand for Sengeløse 
Fodbold, sender i denne anled-
ning en stor tak til sponsorer-
ne, der igen i år var med til at 
hjælpe til at gøre stævnet til en 
succes. Hovedsponsoren var i 
år Sengeløse Kro, som samti-
dig leverede en meget lækker 
menu til de sultne spillere om 
aftenen, hvor over 60 personer 
spiste med. Han sender også 
en tak til Bilsby Skurvogne, 
Dagli’ Brugsen og Smeden for 
de flotte præmier til de vinden-
de hold.  
- Det er helt sikkert det bedste 
arrangement , vi i fodboldafde-
lingen afholder i løbet af året, 
og vi er meget bevidste om, at 
dette stævne er stærkt medvir-
kende til at gøre Sengeløse 
kendt som en aktiv by, hvor 
spillere fra andre byer har lyst 
til at spille fodbold, slutter 
Martin B. Larsen.  

Sengeløse Kro Cup 2014 
En dejlig dag for alle deltagere 

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



Kære Sengeløse borger 

Nu kan det ikke vare længe, 
før foråret banker på døren, 
og der sidder stadig beboere 
på plejehjemmet, der bræn-
dende ønsker sig at komme 
ud og gå en tur i den friske 
luft (evt. i kørestol), men 
desværre er der ikke rigtig 
ressourcer på plejehjemmet 
til at ledsage dem, så hvis du 
skulle have tid og lyst til at 
bruge 1-1 1/2 time om ugen 
til at gøre en forskel for dis-

se beboere og gå en tur med 
dem, så gør du en rigtig god 
gerning. Du vil i så fald bli-
ve frivillig i Ældre Sagen 
(jobbet er ulønnet). Hvis 
denne annonce appellerer til 
dig, hører jeg gerne fra dig. 
Jeg er koordinator for gå-tur
-vennerne i Ældre Sagen. 

Bente Gouriou 
Tlf.: 43999771 
 
E-mail: bente@gouriou.dk  
 

Gå tur ven 

 
Herringløse Dyreklinik 

Kommende arrangementer: 
 

• 20/3 kl. 16-17: Kaninforedrag på Jyl-
linge Bibliotek. Hvordan får man mest ud 
af sin kanin som kæledyr? Få mere at vide 
om korrekt pasning og opstaldning af kani-
ner.  

• 25/3 kl.17.30-19.30: ”før du køber 
hund- kursus” i klinikken. Overvejer du at 
anskaffe en hund, så kom og hør, hvilke 
overvejelser du bør gøre for at vælge den 
rigtige hund, der svarer til de forventnin-
ger, du har. Hvad skal man forvente af om-
kostninger ved at have hund, skal man gå 
til træning, hvor længe kan den være ale-
ne? Samt mange andre spørgsmål. Mød 
hundetræner, avler og adfærdsbiolog 
Astrid Vestergaard og dyrlæge Lotte Ko-
fod 

• 3/4 kl. 16-17: Kaninforedrag på Gund-
sømagle Bibliotek. Hvordan får man mest 
ud af sin kanin som kæledyr? Få mere at 
vide om korrekt pasning og opstaldning af 
kaniner.  

• 5/4 kl 10-12: Gå tur med dyrlægen og 
hundetræneren. Vi mødes ved det vestre 
gadekær i Herringløse og går en tur på 4 
km. Derefter er der kaffe, kage og fri leg 
i dyrlægens have. 

• 27/5 kl 19-21: Hvalpeaften i klinikken. 
Lad din hvalp komme og få en god oplevelse 
i klinikken og møde andre hvalpe, samtidig 
med du får information om hundeadfærd, 
opdragelse, vaccinationsprogram, ormebe-
handling. Din hvalp kommer på undersøgel-
sesbordet til godbidder og et hurtigt tjek. 
Her vil der være mulighed for at stille 
spørgsmål om lige netop din hvalp. 

Alle arrangementer er gratis men kræver 
tilmelding på 29790609 

Skolegyden 3, Herringløse, 
4000 Roskilde 



Nu nærmer tiden sig med ha-
stige skridt hen imod en af de 
største ændringer i den danske 
folkeskole, og dette vil selvføl-
gelig også gælde Sengeløse 
Skole. 
I har sikkert fulgt med i debat-
ten i de nationale og lokale 
medier. 
Den 1. august 2014 skal Sen-
geløse Skole implementere den 
nye skolereform, der vil betyde 
en anderledes dag for vores 
elever på skolen og i SFOén. 
Selve implementeringen af 
skolereformen vil ske over 
flere år, da alle dens elementer 
ikke kan forventes at være på 
plads 1. august 2014. Skolens 
personale og ledelse har gen-
nem dette skoleår arbejdet/
arbejder på højtryk for at få 
alle elementer på plads, så når 
skolen igen åbner sine døre 
efter sommerferien, kan vi 
fortsat tilbyde en god, kvalita-
tiv og spændende dag for alle 
vores elever. 
Dagen for eleverne bliver an-
derledes end det, de kender. 
Der vil i det kommende skole-
år blive føjet nye aktiviteter 
ind i deres dag, nemlig læring 
på en anderledes måde, under-
støttende undervisning og sam-

arbejder med andre, så som 
foreninger mm. 
I Sengeløse er vi langt fremme 
i forhold til samarbejdet med 
den lokale idrætsforening. 
Dette skal vi fortsætte med og 
udbygge til gavn for vores 
børn herude. 
Der vil også foregå en styrkel-
se af fagene, idet der bliver 
flere timer til dansk og mate-
matik og en tidligere sprog-
start. 
Et andet tiltag bliver, at skolen 
vil oprette en frivillig kompe-
tence bank blandt vores foræl-
dre, således at vi kan gøre brug 
af alle de kompetencer, foræl-
drene herude besidder, og som 
kan bruges i vores dagligdag 
på Sengeløse Skole til gavn for 
vores børn. 
I løbet af skoleåret 2014-2015 
vil skolen indbyde interessen-
ter fra blandt det lokale er-
hvervsliv omkring eventuelle 
partnerskaber, som både skolen 
og erhvervslivet vil kunne 
profitere af. 
Der vil ske ændringer for de 
enkelte elever for kommende 
skoleår. Det vil kunne mærkes 
i forhold til den tid, som vores 
elever skal tilbringe på skolen i 
de nye og spændende rammer.  

Alle vores børn i indskolingen 
skal gå i skole 30 timer om 
ugen, eleverne på mellemtrinet 
skal gå i 33 timer om ugen og 
vores udskolingselever skal gå 
i skole 35 timer om ugen. 
Nogle kalder dette ”verdens 
længste sveder”, men det er 
ikke tilfældet, da en masse nye 
elementer bliver indføjet i 
løbet af dagen. 
På trods af en ny og anderledes 
skoledag vil SFO’en fortsat 
arbejde for, at børnene får en 
lærerig og spændende efter-
middag sammen med deres 
kammerater. 
Der er en masse nye ting, som 
direkte vil vedrøre vores ele-
ver, men også forældrene skal 
vænne sig til en ny skole efter 
1. august. Derfor vil skolens 
ledelse indkalde til ”borger-
møde”, så snart skolen kan 
melde rammer og tiltag ud, der 
har betydning for jer. Skolens 
ledelse forventer, at dette møde 
afholdes i maj måned. 
Selv om skolen arbejder intenst 
med dette, har den fortsat fo-
kus på de andre indsatsområ-
der, som skolen/SFO arbejder 
med.  
Blandt andet har SFO’en i 
samarbejde med klubben, Trol-

de huset og Sengeløse børne-
have haft stor gavn af et pro-
jekt omkring inklusion, som 
netop er færdigt. Skolen og 
9.klasse får den 18. marts be-
søg af lærere og konsulenter 
fra Rumænien, Østrig, Italien, 
Tyrkiet og Tyskland, der vil se 
på den danske folkeskole og i 
denne forbindelse skabe inter-
nationale netværk, som skolen 
kan blive en del af. 
 
Så alt i alt er skolen/SFO i fuld 
gang på mange fronter og ser 
frem til kommende skoleår 
med forventning og en sikker-
hed på, at skolen/SFO kan 
tilbyde vores elever en ”ny” og 
fortsat spændende skole/
fritidsdag på Sengeløse Skole 

 
Jens Arnt 

 

Den nye skolereform i Sengeløse skole 

 

  50+ andelsbolig på 72 m2  nu ledig  

Beliggende Bondehøjvej 4 D med fri udsigt til marker i 
etableret bebyggelse med fælleshus og stabil økonomi. 
Indeholdende entré, køkken, stue, værelse, stort bade-
værelse med vaskemaskine, alle rum opvarmet med 
gulvvarme, samt udhus. Desuden 9 m2  gulvplads på 
loft. Nem lille have med to flisebelagte terrasser. 
Andelspris kr. 270.000 - mdl. boligudgift kr. 
6.400,00. 
 

Henvendelse til: 
Henrik Riegels Nielsen, tlf. 28299071,  eller 
Bodil Riegels Rasmussen, tlf. 23316297. 

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 



 





Hver tirsdag formiddag 
samles en flok friske senio-
rer ved Sengeløse hallen for 
at gå en tur med deres stave. 
Ved at gå med stave får du 
rørt hele kroppen. Du redu-
cerer belastning af hofter, 
knæ og ankler, så du får 
forbedret din kondition. 
Der startes med en kort op-
varmning, hvorefter vi deles 
i forskellige hold afhængig 
af, hvor hurtigt og hvor 
langt du kan gå. Turene går 
rundt i Sengeløse og om-
egn. 

Den 1. tirsdag i måneden 
tager vi på udflugt ud af 
Sengeløse for at gå i nye 
omgivelser.  
Efter turen slutter vi med en 
kop kaffe og en snak om 
stort og småt. 
Så kære mand, der er også 
plads til dig. Vi er ikke så 
mange mænd på holdet lige 
for tiden, så mød op på tirs-
dag kl. 9.30 ved Sengeløse-
hallen, der er faktisk mange 
spædende vandrestier her i 
Sengeløse.    

Stavgang er også for mænd 
Af Jens Bertelsen 

 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 

Brand i Sengeløse midt om natten 
Lyden af brandbiler på Sognevangen vækkede beboerne i 
landsbyen. 
Tekst-fakta og billede v/Michael Madsen 

Natten til mandag den 24. 
februar 2014 opstod en kraf-
tig brand på Sognevangen 4 i 
Sengeløse. Ilden opstod i et 
værksted, og brandvæsenet 
blev afsendt kl 03.05. Værk-
stedet udbrændte totalt. 
Der blev fundet flere trykfla-
sker og et svejseanlæg på 
stedet, og en bil udbrændte 
også. Billedet er fra dagen 
efter.  
Årsagen til branden må stå 
hen i det uvisse, men når 
sådan noget sker, bliver man 
let eftertænksom. Heldigvis 
forhindrer den måde, vi byg-

ger på i vore dage, at brande 
breder sig. Ved ildløs i en 
landsby tilbage 17-1800-
tallet hørte det vist nærmest 
til reglen, at ilden vandrede 
videre til nabohusene. Brand-
hæmmende materialer, røg-
alarmer, et effektivt brand-
væsen samt en god brandfor-
sikring er i vore dage med-
virkende til, at følgerne af en 
brand ikke bliver så alvorlige 
som i tidligere tider. Selvføl-
gelig uden dermed at under-
kende alvoren, ulemperne og 
omkostningerne, der altid 
følger med sådan en ulykke.  

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

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 



Forud for sidste generalfor-
samling havde Jeppe med-
delt, at han ikke modtog 
genvalg. I hans sted valgtes 
Martin B. Larsen til for-
mand. Martin har tidligere 
været aktiv som spiller på 
veteranholdet, og han har 
desuden sammen med 
Frank P. været træner for U
-19 holdet.  
Bladet har haft lejlighed til 
et interviewe Martin om 
tankerne for fremtidens 
fodboldafdeling i Sengelø-
se. 
- Vi har nu fundet frem til 
en ny model for ledelsen og 
arbejdsfordelingen i fod-
boldafdelingen. Det har 
været os magtpåliggende at 
fordele arbejdet med tilret-
telæggelse og udførelse af 
afdelingens mange aktivite-
ter på så mange hænder 
som muligt. Dette arbejde 
vil i fremtiden blive vareta-
get af stående udvalg bestå-
ende af mindst 1 bestyrel-
sesmedlem og 2 aktive. Vi 
opretter udvalg for bl.a. 
senior, ungdom, byfest, 
juletræ m.fl., jeg kan ikke 
lige huske alle lige nu., si-
ger Martin og fortsætter: 
- Min rolle som formand 
bliver så at koordinere ar-

bejdet i udvalgene og desu-
den sørge for kontakten til 
hovedforeningen og kom-
munen.  
- Bestyrelsen vil som det 
første formulere en ny mål-
sætning for fodbolden i 
Sengeløse, som skal placere 
fodbolden og det dermed 
forbundne sociale liv. Vi vil 
søge at udvide ungdomsaf-
delingen – og forsøge at 
vinde flere udøvere, typisk 
gennem skolen gennem en 
kontakt til de yngste elever 
på skolen, hvor vi giver 
dem et tilbud om at komme 
med til træning helt ufor-
pligtende for at de kan se, 
om det er noget for dem.   
- Med hensyn til seniorfod-
bolden vil vi bibeholde am-
bitionsniveauet og gøre det 
attraktivt at spille i Sengelø-
se, bl.a. ved at have gode 
trænere. Den foreløbige 
målsætning er, at vort 1. 
hold fortsat er at finde i 
serie 2 og 2. holdet i serie 3.   
Den nye formand kan kon-
taktes på mail Mar-
tin.b.larsen@pc.dk og tlf. 
30 57 16 70, hvis man fx 
allerede nu  vil melde sit 
barn til fodbold.  
 

Ny formand for SGIF fodbold  
Martin B. Larsen valgt som afløser for Jeppe Hansen  
Af Gert Lauridsen 

Den nye formand (tv) sammen med den afgående formand 

Der var uventet dramatik i 
luften et par uger før Sogne-
indsamlingen til fordel for 
Folkekirkens Nødhjælp. En del 
uventede frameldinger gjorde, 
at vi havde ganske få indsam-
lere til rådighed på indsam-
lingsdagen.  
En mail fra Nina Vigtoft fra 
FDF i Tåstrup fik imidlertid 
humøret væsentlig i vejret, for 
hun meddelte, at hun agtede at 
komme til Sengeløse med et 
hold af sine ’væbnere’, dvs. 
unge FDF’ere i alderen 11-15 
år, for at hjælpe med ved ind-
samlingen. 
Og ganske rigtigt! På dagen 
mødte ti unge mennesker op, 
som to og to blev udstyret med 
rutekort og plomberet indsam-
lingsbøsse og sammen med tre 
lokale indsamlere kunne vi nu 
dække næste hele byen. At 
dagen dertil oprandt med høj 
sol og rekordvarme gjorde, at 
dagen helt igennem blev vel-
lykket. Efter tre timer var alle 
tilbage og optællingen i gang.  
Stemningen var helt igennem 
hyggelig - ind i mellem blev 
der serveret en forfriskning, og 
snart kunne indsamlingsresul-
tatet gøres op: 7.099,00 kroner, 
som blev kørt til Fløng, hvorfra 

der var fælles transport til ban-
ken i Roskilde, som i dagens 
anledning holdt åben for ind-
samlingen.    
I skrivende stund kan jeg tilfø-
je, at sammen med os var der 
på landsplan yderligere ca. 
20.000 indsamlere i gang, som 
tilsammen har indsamlet 13. 
mil. kr. til kampen mod sult 
verden. 
Tak til alle i Sengeløse, som 
var med til at fylde indsam-
lingsbøsserne.     

Sogneindsamlingen i Sengeløse   
Tilfredsstillende resultat takket være hjælp fra FDF’erne  
Af Gert Lauridsen  

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrsson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



Gennem adskillige år har vi til ’Mandagsaftener i Sengeløse’ 
haft besøg af skoleleder Lillian Hjorth-Westh fra Bornholms 
Højskole. Hun har altid trukket fulde huse, og med sit humør 
og åbenhed givet os lyst til selv at aflægge højskolen på ferie-
øen et besøg. Mange har allerede enkeltvis besøgt højskolen, 
men vi har nu besluttet at lave en fælles tilmelding for alle 
interesserede til et ugekursus 4.–10. september med titlen.  

Bornholm,  
et spændende stykke Danmark  
- også om arkæologi og geologi 

Dette kursus handler om Bornholm. I kommer rundt på 
øen på kryds og tværs med guider, som fortæller om alt 
det, I ser. Det være sig historie, geologi, arkæologi, kunst 
og nyere historie. På busturene er der også mulighed for 
at gå nogle korte strækninger, men man kan også vælge at 
blive i bussen. På nogle ture har vi eftermiddagskaffen 
med, på andre er der mulighed for at købe, (i byerne). I 
får god mad, hvor I naturligvis skal smage de Bornholm-
ske specialiteter, bl.a. den røgede sild.  
 
Lærerne på dette ophold er skoleleder Lillian Hjorth-Westh, 
Aksel Sonne, Axel Lasthein-Madsen, Ole Larsen samt Sanne 
Jæger. 
Der arrangeres fælles bustransport til højskolen (ca. kr. 700 t/
r), men selvfølgelig kan man også tage turen i privatbil. 
Prisen, som inkluderer undervisning, busture rundt på øen, 
kost, logi, sengetøj og linned samt håndklæder, er kr. 3.700,- 
pr. person i delt dobbelt værelse uden bad og toilet. Tillæg for 
enkeltværelse kr. 400. Tillæg for bad og toilet på værelset 
(kun dobl. vær.) kr. 400.  
Kaffe på restauranter, entréer samt ekstra udflugtstilbud, bl.a. 
til Christiansø, ”blå tur” og kirke betales særskilt. 
Af programmet kan vi i flæng nævne: Tur til Svaneke, Ham-
mershus og helleristninger, Nylars Rundkirke, Christians Ø, 
Gudhjem og Olaf Høst, sangaften og foredragsaftener. 
Begrundelsen for at lave fælles tilmelding er selvfølgelig, at 
deltagerne på turen lærer hinanden bedre at kende og derved 

måske får lyst til at fortsætte bekendtskabet fx til ’Mandags-
aftenerne’ mv.   

Ønsker du at vide mere eller evt. tilmelde dig til turen, så 
kan det ske ved henvendelse på tlf. eller mail til Sengeløse 
Nyt eller evt. direkte til Mandagsaftener v/ formand Poul 
Erik Sørensen, tlf. 43 99 51 53, eller mobil 20 41 67 24.  
Vi vil derefter sørge for, at du får tilsendt kursusprogram, 
tilmeldingsblanket og alle nødvendige oplysninger.   

Rhododendron 
Besøg din lokale special planteskole  

Rhodo Roskilde ApS 
Snubbekorsvej 20D 

2630 Taastrup,  Tlf 6168 7404. 
Del med din nabo - plant en blomstrende hæk. Vi har 
ca. 350 forskellige rhododendron og en masse andre 

surbundsplanter, som gerne vil gro sammen med dem. 
Dertil en god spagnum til meget rimelige priser.  

Se vort sortiment på 
 www.Rhodo-Roskilde.dk 

 
og dagens plante på facebook/rhodoroskilde 

Åbent   Onsdag-fredag: kl. 13 – 17.30 
Weekend og helligdage: kl. 10 – 16 

Åbner for sæsonen 2.april, eller ring for tid.  

Tag med til Bornholm en uge i september! 
Fællestilmelding for alle interesserede gennem Mandagsaftener og Sengeløse Nyt.  
Af Gert Lauridsen 

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

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

 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

2.s. i fasten 
16. marts kl. 10.00 
Markusevangeliet 9, 14-29 
Maria Rosted Smidt 

 
3.s. i fasten 
23. marts kl. 10.00 
Johannesevangeliet 8,42 – 
51 
Anders Nilsen 
 
Midfaste 
30. marts kl. 10.00 
Johannesevangeliet 6,24-35 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Mariæ bebudelsesdag 
6. april kl. 10.00 
Familiegudstjeneste med 
Påskepassion ved  
Triofabula 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Palmesøndag 
13. april kl. 10.00 
Markusevangeliet 14,3-9 
Thomas Laurberg Vedel 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på  
tlf.: 43 99 50 24 
 
Gudstjenester på  
Sengeløse Plejehjem 
Onsdag d. 19. marts 
 
Bostedet Holme 
Torsdag d. 20. marts  

Det gør en forskel 
Af Jesper Knudsen 

.  I løbet af de sidste tredive 
års tid har folkekirken mistet 
400.000 medlemmer. I den 
periode er andelen af folke-
kirkemedlemmer faldet fra 
94% af den danske befolk-
ning til nu 78%. 
Det er så mange mennesker, 
at Danmark ville have brug 
for 270 store domkirker for 
at rumme dem alle. Hvis 
ellers de frafaldne ville gide 
gå i kirke. 
Så markant et fald er ikke til 
at komme udenom. Det er 
noget, der gør en forskel. 
Når der forsvinder en lille 
halv million folkekirkemed-
lemmer, har det den banale 
konsekvens, at der bliver 
mere tomt på kirkebænkene, 
fordi der er færre, som over-
vejer at komme til gudstje-
neste. Det betyder også, at 
de økonomiske ressourcer 
bliver mindre, fordi der er 
færre til at betale kirkeskat – 
den moderne form for kirke-
tiende. Og så betyder det, at 
den tidligere så indlysende 
sammenhæng mellem stat 
og kirke bliver mindre tæt, 
fordi det bliver lettere for 
kritikerne at pege på den 
faldende opbakning blandt 
danskerne. 
Det kalder på en reaktion. 
Måske kan man trøste sig 
med et let træk på skulderen 
og et ’åh pyt’, fordi folkekir-
kemedlemmerne stadig ud-
gør et solidt flertal af den 
danske befolkning. Men 
reaktionen kunne også være 
en konstatering af, at de 
forsvundne folkekirkemed-
lemmer gør en forskel for 
den måde, folkekirken skal 
være kirke på. Hvis det fal-
dende medlemskab gør en 
forskel for folkekirken, skal 
kirken reagere. Den skal 
gøre det klart, hvorfor det er 
vigtigt at være folkekirke-
medlem. Det gør den ved 
selv at gøre en forskel. 

Den	lille	forskel	
Tidligere kunne folkekirken 
stole på, at danskerne med 
jævne mellemrum ville 
komme forbi ved en gudstje-
neste, fordi alle danskere var 
vant til at bruge den kristne 
kirke som ramme om livet. 
Om ikke andet kunne de 
fleste finde ud af at bruge 
kirken til dåb, bryllup, be-
gravelse og jul. Kirken var 
en selvfølgelig del af dan-
skernes liv. Det er slut. 
Folkekirkemedlemskabet er 
ikke lige så oplagt, som det 
tidligere har været. Auto-
matpiloten er slået fra. Den 
slags gør en forskel. 
Når det at være kristen ikke 
længere er en vane, bliver 
det noget, man beslutter sig 
for at være. Man tager stil-
ling og overvejer, om kirken 
gør en forskel, det er værd at 
satse på. 

Den	store	forskel	
Heldigvis har kirken aldrig 
været bleg for at gøre det 
klart, at den har et budskab, 
der gør en forskel. 
Når bare kirken giver dan-
skerne mulighed for at opda-
ge den kristne fortælling, er 
det faktisk alt rigeligt. I den 
fortælling ramler man lige 
ind i et budskab, der kan 
gøre hele forskellen. 
 

Den kristne fortælling kul-
minerer med påskens beret-
ning om Jesus Kristus, der 
dør og genopstår. Jesu død 
og opstandelse skærer for-
skellen ud i pap. Det er her 
hvert menneske kan opdage, 
at livet er mere end rutiner 
og vanetænkning. 
I påskens fortælling gør Gud 
en forskel så udforende, at 
man bliver nødt til at tage 
stilling til den. 
 
Den forskel er altid til stede 
i kirken. Her er det til en-
hver tid muligt at møde ud-
fordringen. I tiden før påske 
er det fasten, der gør for-
skellen tydelig. 
 
Fasten er perioden mellem 
fastelavn og påske. Det er 
den tid, hvor man som kri-
sten kan vise, at man lægger 
stor betydning i det offer, 
Kristus gav ved at leve og 
dø som menneske. Fasten er 
en anerkendelse af den 
kamp, Jesus gennemlevede, 
da han fastede i ørkenen og 
blev fristet med det overfla-
diske i livet. 
 
Det er tanken, at den kristne 
i fasten selv kan afstå fra 
det, man normalt ikke vil 
leve foruden. Man kan væl-
ge at droppe nogle måltider 
og få en lille fornemmelse 
af, hvad det vil sige at yde et 
offer. Det kan gøre oplevel-
sen mere håndgribelig. Men 
det afgørende er, at man i 
fastetiden indstiller sig på, at 
påskens fortælling om død 
og opstandelse gør en for-
skel, der ikke er ligegyldig. 
I fastetiden får man mulig-
hed for at opdage, at forskel-
len gør en forskel. 

  TROLLE-URE-GULD 
 

Taastrup Hovedgade 81 
 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 



Familiegudstjeneste med påskepassion  
ved Triofabulaensemblet 

Mariæ Bebudelse, søndag 
d. 6. april kl. 10.00 invite-
rer Sengeløse Kirke til fa-
miliegudstjeneste i børne-
højde efterfulgt af Påske-
passionen med Triofabu-
la.Der er påskefest i Jeru-
salem. Det jødiske folk 
møder den nye profet 
Jesus med begejstring. 
Han er helbreder. Han er 
budringer om et nyt 
Gudsrige, og hans tilstede-
værelse i Jerusalems gader 
bliver et triumftog. Alle 

taler om Jesus og fortæller 
hinanden historier om hans 
liv. Hvem er hans venner? 
Hvor kommer han fra? 
Hvad er det, han vil? 
Rygterne svirrer om oprør 
mod romerne, opgør med 
præstestyret. 
Triofabula har før besøgt 
Sengeløse Kirke, og vi kan 
garantere, at påskepas-
sionen bliver fortalt spæn-
dende, musikalsk og pro-
fessionelt. Det er dygtige 
skuespillere, og man bliver 

kort og godt fanget af 
deres spil. Stykket er egnet 
for de lidt større børn fra 
ca. 8 års alderen og op. 
 
Medvirkende: 
Triofabulaensemblet Tine 
K. Skau, Guy Moscoso og 
Kristine Eiler Ernst 
Alle er selvfølgelig vel-
komne! 
 
MerryLisbeth Rasmussen 
fet Jesus med begejstring. 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, onsdag 
og fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 -16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesengeloe-
se@gmail.com  
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal ske i 
præstens kontortid. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården ons-
dag. 
 
Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Organist og korleder 
Torben H.S. Svendsen 
Email:torben.h.s.svendsen@
gmail.com 
Tlf. 28 97 58 97 
 
Sengeløse Kirkes  
Sognegård 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Læs mere på hjemmesiden 
www.sengeloesekirke.dk 

Onsdag d. 26. marts kl. 
14.30 byder Sengeløse 
Kirke indenfor til sogne-
eftermiddag med kunst-
historiker, salmedigter og 
teolog Lisbeth Smede-
gaard Andersen: Efter-
middagen vil handle om 
kvindeskæbner igennem 
200 år. Gennem brug af 
breve, dokumenter, kir-
kebøger og kvindelittera-
tur viser Lisbeth Smede-
gaard Andersen originalt 
det underspor, som kvin-

dernes Danmarkshistorie 
udgør, og følger tråden 
frem til Anden Verdens-
krig. Samtidig følger 
man den uhyre ømme 
afsked, som forfatteren 
tager med sin demente 
mor. Foredragsholderen 
er kendt for at være en 
dygtig og spændende 
teolog.  
Vi kan garantere en inte-
ressant eftermiddag.  
Der er gratis adgang.  

Sogneeftermiddag 
Det begyndte med jomfru Sørensen – om kvindeskæbner igennem 200 år. 



Fra den 1. februar 2014 er person-
registrering blevet digitalt for alle 
borgere. Fremover skal du gå ind 
på www.borger.dk og registrere 
og anmelde forskellige begivenhe-
der. Du skal logge på Borger.dk 
med dit nemID kort. 
Det er fortsat den kirkebogsføren-
de sognepræst i Sengeløse Sogn, 
der er ansvarlig for civilregistrerin-
gen i sognet, men det er nyt, at 
man som borger kan gå ind på 
Borger.dk og anmode om forskel-
lige handlinger. 

 
På forsiden af Borger.dk finder 
man i menuen til venstre en række 
emner, man kan klikke ind på – 

f.eks. ”Familie og børn”. Herun-
der kan man f.eks. udfylde en 
omsorgs- og ansvarserklæring for 
barnet. Det er lovpligtigt at indgi-
ve en sådan anmeldelse, da fader-
skabet skal registreres. Førhen 
skulle man hen på kirkekontoret, 
fordi det er sognepræsten, der 
registrerer alle fødsler i sognet. 
Men nu kan man altså nøjes med 
at registrere faderskabet digitalt. 
Man kan også navngive sit barn, 
anmode om navneændring og 
navneændring på bryllupsdagen. 
Det fremgår af siden, hvordan 
man gør. Det er sognepræsten, der 
sagsbehandler i overensstemmelse 
med gældende lov. Hvad angår 
dåb, skal man stadig enten ringe 
eller komme forbi præsten. 

Endelig er det også muligt at ind-
give en anmodning om begravelse 
eller ligbrænding digitalt.  
Bemærk! Det er ikke spor indly-
sende, at man skal ind under et 
punkt, der hedder ”Sundhed og 
sygdom”, men det skal man så, 
selv om det lyder lidt pudsigt, når 
det er et dødsfald, man har med at 
gøre. 
Når borgeren har udfyldt blanket-
terne og vedhæftet diverse bilag, 
som er påkrævet for sagsbehand-
lingen, tikker de ind på sognepræ-
stens computer, som nu kan be-
handle sagen – det vil sige god-
kende eller afvise anmodningen. 
De godkendte anmodninger bliver 
efterfølgende registreret, i det vi i 
kirken kalder DNK (den nye kir-
kebog), som er elektronisk. Bliver 
en anmodning afvist – måske 
fordi lovgivningen ikke giver 
mulighed for det, der anmodes om 

- skal sognepræsten begrunde, 
hvorfor afslaget er givet. Ligeledes 
skal der medfølge en klagevejled-
ning. 
Det er værd at bemærke følgende: 
Når man før fik en navneændring, 
fik man automatisk en ny attest 
tilsendt fra kirkekontoret. Det gør 
man ikke længere. Det nye er, at 
det ikke sker automatisk. Det sker 
kun på borgerens opfordring! 
Skulle det forekomme, at der 
sidder nogle borgere i Sengeløse, 
som føler sig lidt fortabt med al 
den digitalisering, er det muligt at 
komme til kirkekontoret med sit 
NemID kort og få hjælp til de 
handlinger, som kirken er ansvar-
lig for. Resten tager kommunen 
sig af. 

 
Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Sognepræsten står til rådighed 
Husk! Du er velkommen til at kontakte præsten 
for en sjælesorgssamtale, hvis du har ondt i livet. 
Stort og småt kan bringes frem. Og husk! Præsten 
har tavshedspligt. Alt hvad du siger, bliver hos 
præsten. 

- Måske har du svært ved at være alene efter 
din ægtefælle er død. 

- Måske føler du dig lidt ensom. 

- Måske er der ballade i din familie. 

- Måske bliver du mobbet. 

- Måske har du samvittighedskvaler. 

- Måske har du gjort noget, der ikke tåler 
dagens lys, men som du alligevel må dele 
med nogen. 

- Måske er du i konflikt med nogen eller 
med dig selv. 

- Måske har du svært ved at få hold på livet 
– finde en retning. 

- Måske har du blot brug for en, der lytter. 

- Eller måske noget helt andet. 

Det er en naturlig del af præstens arbejde at stå til 
rådighed for samtaler. For mit eget vedkommende 
er det ikke forbundet med pligt, men med oprigtig 
interesse for medmennesket. Du er altid velkom-
men til at ringe og komme forbi. Mit tlf. nr. er 43 
99 50 24. Jeg kommer også gerne til hospitaler og 
hospicer. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Den digitale tidsalder 

Torsdag den 20. marts 
kl. 19.30 byder Senge-
løse Kirke indenfor til 
’Syng med aften’ i 
Sognegården. Alle er 
velkomne til en aften 
med fællessang fra 
Højskolesangbogen. 
Vi synger blandt andet 
nogle af årstidens san-
ge og andre dejlige, 
danske sange og opfyl-
der ønsker fra salen. 
Kirkens kor synger 
også med og giver må-
ske et par numre selv. 

Der serveres lidt til 
ganen undervejs, og 
aftenen ledes af orga-
nist  
 
Torben H.S. Svendsen.  

’Syng med aften i Sognegården’ 

  Brænde og træpiller 
 

Fyringsklar egebrænde sælges i løs 
vægt.  

 
Brændet kan afhentes, min 1.7 rm  

- eller leveres. 
 

Svenske træpiller  
i 16 kg sække eller i løs vægt,  

afhentning eller levering 
 

Lager 1 km fra Sengeløse. 
 
 

Anders Gøricke A/S    
Herringløse  
Mobil 2121 2197  



Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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