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Læs i avisen om
Coronatiltag i kirken
Årsmøde i Brugsen

2 sider om fastelavnsfest

2 nye hjertestartere i
byen

Vi håber, der bliver
gymnastikopvisning?
Mindeord om
Olaf Steinbach

Har du lyst at blive mose-cowboy

Problemer med oversvømmelser på Ole
Rømersvej er løst ?

Voldsom hamstring i
Brugsen

Og meget mere
Næste nummer
udkommer
17.—-19 april

Deadline:
7. april 2020

Prøv at spille kroket.

Baggrundsviden om Covid-19

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Mille Miertz,

2536 6567

Fodbold:

Jacob Harris,

2296 8999

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Hermed indkaldes til Årsmøde onsdag, den 22. april kl. 19 i
Sognegården, Landsbygaden 35, Sengeløse

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Butiksbestyrelsens beretning
Butikkens beretning
Butiksbestyrelsen og butikkens fremtidsplaner
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt
Billetter hentes i butikken og forslag til Årsmødet skal afleveres i butikken senest en uge inden mødet.
Vi byder på en lille anretning og gaver til alle fremmødte.

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik)
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse pensionistforening holder forårsafslutning den
20. april kl. 13. Tilmelding senest 10 dage før. Tilmelding kan
ske til Lonnie 22949140 og Miriam 25177718. Bestyrelsen

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE
I DAGLI´ BRUGSEN SENGELØSE
"få noget at skulle ha' sagt"

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Sengeløse Badminton og
Tennis Klub
Formand: Ole holm tlf. 40 19 52 87
E-mail: sbtk@mail.dk

Anne-Kristine Holm &
Jesper Holm
arkitekt, bygningskonstruktør, valuar

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk
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Af Anders Chr. Hansen, marts 2020

Om sommeren græsser
køerne flere steder i
Sengeløse mose. Det er
for at de små områder,
hvor der er åbent og
godt med lys, ikke skal
gro til med større planter. Så ville de små engblomster og andet liv,
man kan finde på engen,
miste deres levesteder.
På den måde kan køer
også være med til at gøre gavn for naturen. I de
kommende år skal mange af landets marker,
der alligevel er for våde
til ordentligt landbrug,
tages ud af produktion
og gives tilbage til naturen. Meget af det som
engarealer, der skal afgræsses ligesom i Sengeløse mose.
Det giver både mere
natur og mindre klimapåvirkning. Ganske vist
bøvser mosens kvier
også metan, der påvirker klimaet meget kraftigere end CO2. I deres
korte liv når de dog ikke
at udlede så meget metan pr. kg som ældre
køer. De kræver heller
ikke produktion af foder, der også kan påvirke klimaet. Samlet set
er et økosystem med
mose og eng med græssende køer bedre for
klimaet end en dyrket

mark samme sted - hvis
der ikke er for mange
køer.
Høje Taastrup Naturpleje- og Kogræsserselskab
har i mange år sat kvier
på græs på Præstegårdsengen, der er en del af
Sengeløse mose. Vi går
engen igennem nogle
gange i løbet af sommeren og fjerner tjørn og
tidsler. Dem kan køerne
ikke spise.
Herudover skiftes vi til
at gå en runde langs
hegnet hver aften for at
være helt sikre på, at
hegnet er helt og effektivt. Det bliver til måske
4-5 skønne aftenture i
løbet af en sommer.
Sengeløse mose viser
sig gerne fra sin smukkeste side i timerne inden solnedgang.
Ellers passer køerne sig
selv. De er ikke vant til
daglig omgang med
mennesker, men lever
deres eget liv med de
umådelige mængder af
græs, som Præstegårdsengen byder på.
Til oktober er det dog
slut. Køerne bliver hentet og kørt til slagteriet
og kommer retur i kasser med ¼ ko i hver.
Det svarer til i omegnen
af 45 kg rent kød samt
en god portion suppeben og indmad. Med-

lemmerne af kogræsserlauget tegner sig på forhånd for ¼ eller 1/8 ko.
Man behøver altså ikke
at spise sig igennem 45
kg oksekød på et år.
Sidste år kostede en
kasse 68 kr/kg (inkl.
ben). Man betaler 3.300
kr for ¼ og 1.650 for
1/8 på forhånd. Det justeres sidenhen i forhold
til kassens vægt.
Den familie, der vil begrænse sit forbrug af
oksekød af hensyn til
klimaet, kan også være
med. Den gennemsnitlige dansker indtager ca.
15 kg rent okse- og kalvekød om året. Hvis
man ikke supplerer med
oksekød fra supermar-

keder og burgerrestauranter, kan familien sagtens holde forbruget
langt under gennemsnittet. Til gengæld er den
mindre mængde oksekød, man så spiser, af
rigtig god kvalitet. Kvierne er af Angus Aberdeen racen og kødet er
meget lækkert. Man kan
næsten smage, at de også har haft et godt liv på
Præstegårdsengen.
Har du og din familie
lyst til at være mosecowboys i denne sommer, kan du skrive til
Anders Chr. Hansen
(anders@hanseco.dk).

Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.
Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud.

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Tlf. 26216025
wildenradt@msn.com

Tak for en god fest! - Vi glæder os allerede til næste år 
SGIF Sengeløse Idræts Fastelavnsfest 2020 var i den grad en
revanche for 2019’s aflyste fastelavsfest.
På trods af vinterferie blev Sengeløse hallen, med omkring
190 deltagere, rammen om et spektakulært skue af Superhelte,
Fabeldyr, prinsesser, riddere, drager, packman, poké-mons og
mange mange flere kreative udklædninger. Fantastisk at se så
mange glade børn, forældre, bedsteforældre og venner bakke
op om dette arrangement, for det er jer der skaber den gode
oplevelse sammen med de frivillige, der faciliterer denne dag.
Men inden fortællingen om denne dag, vil vi gerne takke de
hold i idrætsforeningen, der gjorde det muligt for frivillige at
klargøre skuepladsen allerede lørdag ved at udsætte/aflyse
deres træning til et andet tidspunkt. Det hjalp os utrolig meget
og medvirkede til, at dagen ikke var så presset og alle havde
overskud til at give den endnu mere gas på dagen – Tak!
Fastelavn – en dag hvor alle har mulighed for at klæde sig ud,
og for én dag, være en karakter, som gør vores liv lidt sjovere
og et rum, hvor rammerne ikke er begrænset. For os børn, store som små, betød det, at der ikke var nogen, der sagde, vi
skulle sidde stille, og med en kage, Juice og Slikpose, så var
der også grobund for, at energidepoterne kunne fyldes godt op
til spas og løjer.

Styrkeprøven: Tøndeslagningen
De af Sengeløse Børnehaves smukt dekorerede tønder, skulle
havde en ordentlig omgang, så vi kunne få forløst spændingen,
om hvem der skulle blive årets Konge og Dronning, og ikke
mindst, få fyldet ud af tønden!
Det var dejligt at se, hvordan kræfter blev sluppet løs, i forsøget på, at tønden skulle give lige netop den lyd, hvor træet
splintrer, og bunden ryger ud – Det efterfølgende ”swuish”,
hvor karameller, figenstænger, rosiner, balloner og serpentiner
ryger ud på gulvet. Forventningen om, at mit næste slag udløser netop det sus, hvor man selv mærker, at man ramte rigtig,
og alle omkring én kaster sig ind under resterne af tønden for
at smage denne oplevelse. Glædeligt var det at se, at selv os
voksne stadig har denne glæde, men endnu større glæde var
det at se børnene dele denne glæde 
2020 blev året, hvor vi oplevede, at vi fik bødkerens svendestykke, i form af tønden til 5-6 års gruppen. På trods af, at der
blev indført dobbelt-slag, foranstaltninger med bidetangen (af
flere omgange) – så tog det 40 minutter, før tønden slap snoren
og faldt til jorden - til stor jubel fra hele hallen. Det hårde arbejde blev belønnet, som ved alle tønderne, med karameller,
rosiner og figenstænger.
En stor dag med masser af fest,
glæde og spektakulære udklædninger, dejlige kager og fastelavnsboller, så dagen kunne
slutte med et smil på læben.
Tak til alle de forældre der blev
og hjalp med oprydningen. Tak
til alle dem, som brugte deres
lørdag på at sætte det hele op
og dem der bagte kager, og tak
til jer, som hjalp til med de
forskellige opgaver, som gjorde, at hele dagen blev en så stor
revanche.

Dernæst kom vores alle sammens ”Skæve stykker” og
underholdt samt sørgede for,
at vi fik bevæget os, fik lavet
den obligatoriske frugtsalat,
Boogie Woogie og andre dejlige indslag. At se den glæde
og energi, der bringes til store
og små, er fantastisk at få lov
til at være en del af. ”Skæve
stykker” er for undertegnede,
som oven i købet er tilflytter,
blevet til en tradition på højde
med Julenissen til jul.
Der bringes glæde, smil og
pudsige oplevelser og det er lige nøjagtig den gave, man ønskede sig. Tak for det I giver alle os børn, store som små.
Spændingen om årets bedst udklædte skulle forløses, og tro
mig, når jeg siger, det var ikke nemt. Det er ikke nemt, når
man ser på alle de fantastiske udklædninger og ved, hvor meget tid I alle har brugt for at virkeliggøre lige netop det ønske
om at være noget helt specielt på denne dag. En dinosaur,
Packman, Batgirl, Superdad, Pirat, drage, hest, rytter, bi, Ninja, Minnie Mouse, Elsa, Ariel, Rapunzel, En gave, ja, et sandt
overflødighedshorn af fantastiske og kreative udklædninger,
gjorde Hallen til et fornøjeligt og festligt syn.
Men der skulle kåres nogen, som skilte sig ud, og i år faldt
valget på:

Årets kattedronninger og -konger blev:
2-4 år
Kattedronning: Morgan
Kattekonge :
5-6 år
Kattedronning: Adrian
Kattekonge :
7 - 9 år
Kattedronning: Anna
Kattekonge :
10 - 13 år
Kattedronning: Valdemar
Kattekonge :
13 – 100 år
Kattedronning: Michael
Kattekong :

Karla Milandt Skibdal som Pippi Langstrømpe
Frederik Smedengaard som Mumie
Line Engler Thorlund som optrækkelig ballerina.

På vegne af fastelavnsudvalget i Sengeløse Idræt,
Tina Hjortsø og René Henriksen.

Uden jeres opbakning i form af hjælp og deltagelse til arrangementet, får vi ikke skabt disse dejlige stunder.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup - tlf. 70 2111 99

Elias
Philippa
Anna
Alexander
Louise

Hamstringsangreb mod
Dagli’Brugsen
Af Niels E. Larsen

Torsdag den 12. marts
blev vores brugs udsat for
et snigangreb fra hamstrende borgere, der tilsyneladende mente, at både
sult, hungersnød og tørst
var reelle og umiddelbart
forestående farer for det
ganske land.
Hamstringsangrebene fortsatte i de følgende dage.
Nogle må være nærmest
paniske af frygt. Denne frygt

smitter åbenbart meget hurtigere end det coronavirus,
COVID-19, der har bredt sig
så voldsomt, at det af WHO
betegnes som en pandemi.
Hamstringsbølgen har ramt
hele landet, men hvorfor?
Hvad får dog ellers fornuftige folk til helt irrationelt at
flå varer til sig. Nogle har
naturligvis gode forklaringer, men når DagliBrugsen i
Sengeløse hin torsdag om-

satte for 2,7 gange omsætningen på en god fredag, så
er der altså tale om hamstring.
De hamstrende glemmer helt
at tage hensyn til deres medmennesker. De syge, de
gamle, de svage lades helt
ude af betragtning.
Her i Sengeløse er Brugsen
ofte deres eneste mulighed
for selv at klare indkøb.
Tænk også på alle dem, der
nu må gøre en ekstra indsats
for at holde landet og indsatsen mod infektionen gående.
Det er helt urimeligt over for
disse mennesker, at de efter
en ekstra tørn dødtrætte
kommer sent hjem og skal
have lidt til husholdningen,
ja – så er væsentlige afdelinger i supermarkedet ryddet
for de vigtigste dagligvarer.
Disse mennesker er vores
ubesungne store og små helte i hverdagen. Sammen med
butikspersonale og dem, der
står for den igangværende

fødevareproduktion, er de
afgørende for, hvorledes vi
kommer gennem denne krise.
Mange af dem er i deres
arbejde nød til at omgås i
hundredevis af mennesker
hver dag, og er derfor særligt udsatte for smitte. De
kommer alligevel og det
skylder vi dem alle en stor
tak og dyb respekt.
Vi skal opføre os ordentligt.
Regeringen, folketinget og
de relevante myndigheder
gør alle et stort og vanskeligt
arbejde, dels for at redde så
mange af os som muligt gennem dette farlige virusangreb og dels for at holde
produktion og økonomien
gående. Hvis det skal lykkes, må vi alle være positive
og hjælpe til.
Vi må jo efter disse overraskende raids mod vores
Brugs endnu engang sande,
at det vi bør frygte mest er
frygten selv.

v/Rasmus Andersson
Anlæg og pleje af grønne arealer:

Træfældning, beskæring og rodfræsning.
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning.

Tlf. 29894309 - cvr. 35354220
Email: anderssonstraefaeldning@gmail.com

Så fik vi løst problemet med oversvømmelserne på Ole Rømersvej
Af Henrik Thorning, byrådsmedlem (Konservative)

Som en del af budgetaftalen for 2019 påpegede
jeg, om det ikke var på
tide, at vi fik løst problemet med oversvømmelserne på Ole Rømersvej
en gang for alle.

Derudover er der blevet
etableret en ekstra regnvandsbrønd på sydsiden
af Ole Rømers vej, og fra
denne brønd løber der en
ny rørledning under vejen
og direkte over i bassinet.

belastningen af Sengeløse mose (Natura 2000)
reduceres til glæde for
naturen, men også for
lodsejerne, idet overløbet
sker til bassinet i stedet
for til mosen.
Bassinet er udformet, så
der i længere perioder vil
stå lidt vand i den nordligste del. Denne del vil derfor få lidt våd natur.

lavet en kørerampe på den
vestlige side af bassinet,
så man kan køre ned i
bassinet med en græsslåmaskine, hvis dette bliver
nødvendigt.
I løbet af foråret plantes
der omkring bassinet, så
det fremover fremstår
grønt, samtidig med at det
skærmer lidt af for indsigten til Sognevangen 13.

Der har bl.a. boet et par
Grønbenede rørhøns.
Dem håber vi, at der stadig er plads til. Der er

Det var der bred opbakning til blandt de blå partier, som står bag budgetforliget.
Opgaven er nu udført,
og det bassin, som allerede var etableret ud for
Sognevangen 13, er blevet udvidet fra ca. 400
m3 til 800 m3.
Den rørledning (markdræn), som går fra marken, under Ole Rømersvej, over et par ejendomme og igennem Sengeløse
mose og videre ud til Sengeløse å, er blevet undersøgt, og der er foretaget
nogle udbedringer og
nogle
røromlægninger,
således at drænet fungerer
optimalt igen.

Herved sikres det, at alt
vand fra vejen kan afledes, selv om drænledning
og vejafvanding er fyldte.
Systemet er etableret, så
det kan håndtere en 100års regnhændelse.
Så fremover bliver det
kun i forbindelse med
meget store skybrud, som
det den 5. juli 2011
(næsten en 1000-års hændelse), at der i en kort
periode vil kunne stå lidt
vand på vejen.
Den primære grund til at
udføre projektet har selvfølgelig været trafiksikkerhed.
Men der er også taget andre hensyn. Bl.a. i forbindelse med de store skybrud, vil bassinet sikre, at

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

TELEFAX 43 71 30 66

Farmor fortæller om dengang
hun fandt sin kat ”Mishu”.
Hej med dig!
Denne gang vil jeg fortælle,
hvordan jeg fandt ”Mishu”, som
dengang var en lille bitte kattekilling. Den var sort med fire
hvide poter og en fin hvid blis i
panden.
Du kan jo prøve at tegne den!
Det startede med, at jeg gik ud
til skraldespanden for at smide
affald ud. Så hørte jeg noget,
der kradsede nede i skraldeposen. Det var meget mærkeligt.
Så trak jeg en pose op og blev
meget overrasket, for inde i posen lå en kattekilling, lille bitte og meget sulten.
Nå, så kan du nok tro, der kom fart i mig, og jeg
for ud og købte en sutteflaske og pulvermælk. Så
fik Mishu dejlig lun mælk, – næh, hvor den nød
det! Bagefter fandt jeg en lille kasse, som jeg
gjorde dejlig lun med en rigtig pude i bunden.
Den lille killing puttede sig rigtigt, det var herligt
at se.
Snart var det tid til ”rigtig” mad. Killingemad små stykker rugbrød med leverpostej, lidt tun eller makrel – nøj, du kan tro, at det smagte Mishu!
Næste gang kan du høre mere om, hvordan det
gik Mishu.
Sov godt, knus , farmor

Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil.

Mindeord

Et stort lys blev slukket, da elektri keren fra Sengeløse, Olaf
Steinbach, pludselig døde. Det kom som et chok for os alle.
Han var frisk aftenen før, og næste morgen var han død.
Steinbach nåede at blive 73 år.
Steinbach var el-installatøren - ikke bare i Sengeløse - men
overalt i kommunen. Overalt stod der respekt omkring ham
og hans store faglighed.
Steinbach var et utroligt hjælpsomt og generøst menneske.
Han var på ingen måde storskrydende og pralende. Tværtimod han var ydmyg, og man følte sig set og hørt i hans
selskab. Han var·et rart og imødekommende menneske. Han
var ordentlig, redelig men også et meget eftertænksomt og
beskedent menneske.
Jeg lærte Olaf at kende i 1991 i forbindelse med kogræsserlauget på Præstegårdsengen i Sengeløse. Han var med fra
starten. Ikke noget med nogen bestyrelsesposter, men han
var nok alligevel den af os, der ofrede kalvene og fårene
mest opmærksomhed. Det var ham, der jævnligt kiggede til
dem, og det var ham, vi kontaktede, hvis nogen af dyrene
var stukket af.
Altid klar til at hjælpe.
Olaf blev fredag begravet efter en smuk og rørende ceremoni i en propfyldt Sengeløse Kirke.
Æret været mindet om Olaf Steinbach.
Knud Anker Iuersen
Rønnevangshusene 29.st. tb, Taastrup

Baggrundsviden til alle og forholdsregler vi bør
overholde for at modvirke spredning af Covid-19.
Af Sophie Hæstorp Andersen,
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
Vi står i en helt ekstraordinær situation i forbindelse med COVID-19 pandemien. Vi har et robust sundhedsvæsen i Region
Hovedstaden, og i regionerne arbejder vi på højtryk for at kunne hjælpe de patienter, der vil have brug for os nu og i den
kommende tid.

været gode til - og det gælder også i denne her tid. Det er meget vigtigt, at vi alle sammen passer på de svageste i vores
samfund og de risikogrupper, vi har. Så lyt til de gode råd om,
at:

Som Statsministeren har meldt ud, så har vi skiftet fase, så vi
gearer hospitalerne til at afbøde den sygdom vi forventer, at
pandemien COVID-19 giver. Det betyder, at vi skal bruge
kræfterne i sundhedsvæsenet til de mest syge. I Region Hovedstaden er vi i tæt kontakt med bl.a. Sundhedsstyrelsen, og
vi har en plan for at kunne opskalere kapaciteten på alle hospitaler. Derudover udvider vi med op mod 60 ekstra intensivpladser i den nye Nordfløjen på Rigshospitalet, for vi ved, at
der desværre bliver nogle patienter, der får brug for intensiv
behandling i de kommende uger.
Prioritering og patientrettigheder
Hvis vi skal komme igennem situationen godt, kommer vi til
at udsætte behandlingen af nogle andre patienter. Både fordi vi
har brug for personalet til at tage sig af COVID-patienterne,
men også fordi vi skal i gang med at uddanne personalet til
opgaven med flere intensivpatienter. Kræftoperationer og
akutte operationer, og f.eks fødsler gennemfører vi som normalt.
Værnemidler og medicin
Vi følger indkøbssituationen og lagerbeholdning på medicin,
medicinsk udstyr, værnemidler, m.m. tæt. Regionerne er blevet tildelt opgaven med at fordele de værnemidler - f.eks masker, der er nødvendige i kontakten med smittede med coronavirus COVID-19 også til de praktiserende læger og kommunale institutioner. I forhold til medicin har Region Hovedstadens sygehusapotek i samarbejde med landets øvrige syv sygehusapoteker og Lægemiddelstyrelsen fyldt lagrene op til flere
måneder.
Tak til medarbejderne
Alle medarbejdere har været helt fantastiske til at træde til og
løse de udfordringer, det giver, når vi nu skal geare hospitalerne til mange nye patienter og en helt ny situation. Det vil jeg
gerne sige en stor tak for. Der bliver arbejdet i døgndrift og
fundet på nye løsninger, her og nu.
Jeg ville ønske, jeg kunne sige, det snart var slut. Men tværtimod er mit budskab, at I alle skal passe på jer selv og hinanden – og også gå hjem, hvis I føler jer syge – for vi skal ruste
os til en lang kamp mod coronavirussen. I baghånden har vi
rigtig mange fra studerende til pensionerede, der har meldt sig
til tjeneste. Private hospitaler og sundshedsfaglige fra den private sektor har også meldt sig. Mange tak for det - det bliver
der brug for.
Akuttelefonen 1813 er til akut syge
Hvis du har spørgsmål om corona, så tjek hjemmesiden www.coronasmitte.dk først eller ring til den nationale
hotline 70 20 02 33. Lad være med, at blokere Akuttelefonen
1813 for de syge, der har behov for akut lægehjælp.
Det gælder også 112, der kun er til nødstilfælde.
Pas godt på hinanden - og lad os mindske smitten
Vi er i en tid, hvor vi alle sammen skal vise samfundssind og
sammenhold. Det er noget, som vi socialdemokrater altid har

- Vaske hænder og brug masser af håndsprit
- Nys eller host i ærmet
- Begræns fysisk kontakt og være opmærksom på rengøring
- Hold afstanden til ældre, og mennesker der lever med kronisk sygdom
Husk, at vi før har stået i lignende kriser og er kommet
godt igennem, når vi samarbejder og lytter til de råd myndighederne giver os!

Digehavens GF har fået installeret to nye hjertestartere i deres område.
Formand Michael Madsen fortæller her om baggrunden.
Michael, som er forholdsvis
ny på posten som formand,
fortæller:
- Vi valgte at få indkøbt og
opsat to hjertestartere i området. Det skete efter hændelsen, hvor vi havde et dødsfald
med hjertestop i februar 2019.
Han fortsætter:
- Jeg er selv ansat inden for
redningsberedskabet, og da
jeg undersøgte sagen, opdagede jeg, at vi reelt var udækket
af hjertestartere i Digehavens
område. Derfor valgte jeg
som formand for Digehaven
at fremsætte et forslag om
indkøb og opsætning af hjertestarter i området.
- Det blev vedtaget og resulterede i, at der nu hænger to
hjertestartere i vores område,
nemlig på Stendiget 16 ved
”Sengeløse legeplads” og på
Stendiget 58.

Herover tv : Hjertestarter-hus
Herover th: Selve hjertestarteren
Nederst th: ”Sengeløse legeplads”.

Michael runder af med at
fortælle, at nævnte legeplads i
samme forbindelse nu er renoveret for et betragteligt
beløb, så den nu fremstår næsten som ny.

KROPPEDAL MUSEUM
KROPPEDAL MUSEUM ER LUKKET DEN NÆSTE TID
Af lis Aagaard
En mand ønsker sig brændende en papegøje, så han
går ind i en dyrehandel. Der er mange flotte eksemplarer, men han vil have noget helt særligt!
Han fortsætter til en anden dyrehandel, og osse her er
der mange flotte fugle, der endda kan tale - men han
er ikke tilfreds.
Han kommer ind til en tredje dyrehandler, og endelig
får han øje på noget særligt. Den er stor og flot, og
om benene har den to snore! Den ene er grøn, og den
anden er rød! Dyrehandleren kommer til og udbreder
sig om det fantastiske dyr! "Hvorfor har den de to
snore bundet omkring benene?" spørger køberen.
”Jo, se,” siger dyrehandleren - "hvis man trækker i
den røde tråd, så taler den fransk -men trækker man i
den grønne, så snakker den engelsk!" "Utroligt," siger
køberen, "og hvad sker der, hvis man trækker i begge
snore på een gang?"
Og så lyder det fra papegøjen: "Orkr - så går jeg da på
røven - fjols!"
- Hvorfor havde Skæve Thorvald sådan en dårlig
barndom?
- Jo, det er fordi lige børn leger bedst!

Vi må følge myndighedernes anbefalinger og lukker
derfor for vores udstillinger den næste tid. I er dog
stadig velkomne til at besøge alle vores udendørs
områder så som Vikingebroen og Ole Rømers observatorium.
Følg med her på vores hjemmeside og
på Facebook, Twitter og/eller Instagram for
mere information, eller kontakt os på
kontakt@kroppedal.dk.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

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

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

Corona-tiltag i Sengeløse Kirke

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Palmesøndag
5. april kl. 11.oo
Markusevangeliet 14, 3-9
Familiegudstjeneste med
Kirkespil, æselridning
Og fællesspisning
Merry Lisbeth Rasmussen
Skærtorsdag
9. april kl. 17.00
Johannesevangeliet 13, 1-15
Gudstjeneste med spisning i
Kirken
Tilmelding nødvendig
Merry Lisbeth Rasmussen

For at mindske corona-smittefaren og beskytte vores udsatte borgere her i Sengeløse følger vi i
kirken regeringens henvisning om nedlukning af næsten alle handlinger i kirken. Nedlukningen
gælder foreløbig til den 1. april og omfatter konfirmander, minikonfirmander, Ungdoms Cafe´,
Café Sengeløse, klaverkoncert den 21. marts, højskoleeftermiddag den 25. marts, kor, Onsdagsklub med videre. Bisættelser og begravelser bliver gennemført, men med deltagerbegrænsning.
Det er fortsat muligt at træffe præsten på tlf.: 43 99 50 24. Alle andre ansatte er sendt hjem.
Hold øje med kirkens hjemmeside www.sengeloesekirke.dk og se, hvornår kirken åbner igen.
Merry Lisbeth Rasmussen

Musikgudstjeneste Langfredag
den 10. april kl. 11.00
Musikgudstjenesten markerer vi med en smuk musikgudstjeneste, hvor Jesu lidelseshistorie frem til korsfæstelsen bliver fortalt, og ind imellem læsningerne lyder
den smukkeste musik af bl.a. Saint-Saëns og Dubois
spillet og sunget af organist Dmitri Egholm, cellist Estera Kwiecien og sanger Frederikke Marie Simonsen.
Et menneskes livsbevægelse går fra fødsel til liv til død
og videre frem til opstandelsen. Døden betragtes som en
port, mennesket skal gå igennem. På den anden side af
porten er Gud. Der skal vi stå ansigt til ansigt med Gud i

Påskedag
12. april kl. 11.00
Matthæusevangeliet 28, 1-8
Festgudstjeneste med violinist Anna Egholm
Merry Lisbeth Rasmussen

Første søndag efter påske
19. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 21, 15-19
N.N.
Anden søndag efter påske
26. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 10, 22-30
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kan bestilles
på tlf. 43 99 50 24 senest
dagen før.

Andre
gudstjenester

Påskegudstjeneste for institutionsbørn og hjemmegående
børn torsdag den 2. april kl.
10.00
Dåbsgudstjeneste lørdag den
4. april kl. 11.00

Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
E-mail: lras@km.dk
Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Ellers efter aftale
Gravstedsvedligeholdelse
Graver Hans Friis Christensen
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk

Langfredag
10. april kl. 11.00
Musikgudstjeneste med
cellist Estera Kwiecien
Merry Lisbeth Rasmussen

2. påskedag
13. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 20, 1-18
Merry Lisbeth Rasmussen

Kirkelig vejviser

Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.

et andet liv, som vi kalder det evige liv. Det er Kristus
der med sin korsdød har åbnet dødens port for os, så vi
ikke skal forblive døde, men i stedet træde ind i en
anden livsform, som har med opstandelsens liv at gøre.
Opstandelsen finder sted påskedag.
Se næste side

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

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

Påskedag

Påskegudstjeneste for de mindste
Torsdag den 2. april kl. 10.00
Børnehavebørn, vuggestuebørn og hjemmegående børn
inviteres til påskegudstjeneste i Sengeløse Kirke. Kommer I i kirke og rasler med
påskeæg og synger højt i
sky?
Når vi mødes i kirken, skal
vi synge Halleluja til salmen
Opstanden er den Herre
Krist. Og det må gerne
kunne høres helt op i
kirketårnet
hvor
kirkenissen
Hulda
og
klokkerne bor - og ud i hele
Sengeløse. Vi skal også
synge I Østen stiger solen
op. Måske kan du tegne en
fin solopgang ligesom den
på tegningen? Tag den gerne
med i kirke så vi kan se den.
Efter gudstjenesten går vi
over i sognegården og
drikker saft og spiser
påskeæg og frugt.
For
institutionsbørn
og
pædagoger og dagpleje er

Påskedag den 12. april kl. 11.00 vil der være en flot og
højtidelig festgudstjeneste, hvor det glade og forunderlige
budskab, som har taget verden med storm og givet håb, bliver
fejret. Fra at være så døde som vi kan blive, når vi er døde,
bliver vi så sprællevende, som vi kan blive i opstandelsen, den
nye livsform. Budskabet handler altså om mere liv efter døden
i opstandelsen til det evige liv. Hvordan det ser ud, ved vi ikke.
Vi ved heller ikke, hvordan selve opstandelsen kommer til at
foregå, men at den foregår, det tror vi fuldt og fast på, og vi
meddeler det til enhver bisættelse og begravelse i kirken ved
den dødes kiste.
Det er et livskraftigt budskab. Hvor vi troede, at livet var
forbi, fortsætter det på den anden side af døden. Det skal
naturligvis fejres med salmesang, håbefulde ord og smuk
musik. Anna Egholm medvirker på violin. Sammen med
kirkens organist Dmitri Egholm vil de spille musik af bl.a.
Telemann.
Merry Lisbeth Rasmussen

Meddelelser
Sognepræsten er ikke til stede i sognet i perioden fra tirsdag
den 14. april – tirsdag den 21. april. For bisættelser og begravelser og andre uopsættelige forhold kan præsterne i Taastrup
Nykirke kontaktes på tlf.: 70 10 02 16. Præstesekretæren kan
kontaktes på e-mail sull@km.dk vedrørende attester, navneændringer med videre.
Menighedsrådet ved Sengeløse Kirke holder møde onsdag den
22. april kl. 19.00 i præsteboligen Landsbygaden 70.
Mødet er offentligt. Man er derfor velkommen til at komme og
lytte.

der tilmelding senest søndag
den
29.
marts
hos
sognepræsten på tlf. 43 99
50 24 eller på e-mail:
LRAS@KM.DK.
De hjemmegående børn med
voksne kan blot møde op.
Jeg glæder mig til at se jer!
Merry Lisbeth Rasmussen

Blikkenslager
Aut. VVS-installatør
Snubbekorsvej 28
2630 Tåstrup
kmducati@gmail.com

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

Sengeløses nye graver
Jeg er jeres nye graver og kirketjener. Jeg kommer oprindeligt fra Holstebro i Vestjylland, og bor nu sammen med
min kone i Silkeborg. Jeg er
først uddannet indenfor landbrug og har senere udvidet
min uddannelse på Beder
Gartnerskole. Jeg har været
graver i 14 år, og trives allerede ved at være en del af
holdet her ved Sengeløse Kirke.
Der er sikkert mange, der synes at det er et stort skridt at
flytte til fra Silkeborg hertil,
for at blive graver i Sengeløse. For mig er skridtet nu ikke så stort, sammenlignet
med mit tidligere liv
Som 21-årig tog jeg til USA
for at arbejde med landbrug i
halvandet år. Derefter færdiggjorde jeg min landmandsuddannelse. Som 25-årig tog jeg
til Saudi Arabien for at deltage i ledelse af et kvægbrug
med 2500 køer ude midt i
sandkassen. Året efter flyttede jeg til Libyen hvor jeg arbejdede med at opstarte produktion på et stort landbrug,
jeg arbejdede her med fjerkræ, og opgaven gik primært
på at oplære lokale til selv at
overtage driften. I Libyen
mødte jeg i 1986 min nuværende kone Mabel som var
Sygeplejerske på et hospital.
Vi flyttede til Holstebro i
1988. Siden har jeg læst videre til Landbrugstekniker og
arbejdet som konsulent for
Dansk Fjerkræavl, jeg tilbragte et år i Polen, hvor jeg
kørte rundt til avlere og hjalp
med at optimere produktionen, indtil ASA Chick lukkede. Jeg blev så ansat i DACS,
der lavede inventarløsninger

til fjerkræfarme, hvor jeg
kørte rundt som sælger et år.
I 1995 arbejdede jeg i Øst
Berlin med ombygning og
modernisering af en ornecentral. Så blev det altså også
nok med at rejse rundt, for
jeg syntes, jeg så for lidt til
min familie i Holstebro, så
jeg blev plejefar til et par søde drenge på halvandet og
fem år, vore egne to var syv
og ni. Drengene boede hos os
i syv år, der kom senere fem
yderligere plejebørn igennem
vort hjem
Vi er færdige som plejeforældre. Vi er bedsteforældre til
Asger, der bor på Frederiksberg. Indtil Mabel finder arbejde her på øen, bor jeg både i Silkeborg og på Amager
i min svigersøns kolonihavehus. På sigt vil vi bosætte os i
nærheden af København,
hvor vore døtre, de to første
plejebørn og lille Asger bor.
Hans Friis Christensen

Café Sengeløse i april og maj
Sengeløse Kirkes hyggelige
brunchcafé afholdes én gang om
måneden, og den plejer at ligge i
midten af måneden. I år falder
påsken således, at vi har flyttet
Café Sengeløse til slutningen af
april nemlig d. 24. april.
Tidspunktet er kl. 10.00-12.00 i
sognegården, og vi begynder
med sang fra højskolesangbogen.
Dernæst spiser vi en lækker
brunch sammen og hygger os
med hinanden. Café Sengeløse
skaber også rammerne for en
snak om et samfundsaktuelt
emne, hvor alle får mulighed for
at give sin holdning til kende. Vi
er altid klar til at tage godt imod
nye interesserede – alle er
velkomne!

Sæt allerede nu kryds i
kalenderen d. 15. maj kl. 10.0012.00, hvor vi slår dørene op til
forårets sidste Café Sengeløse.
Tilmelding til spisning foregår til
kirke-kulturmedarbejder Maria
Ditlev Rosenvinge på tlf.
21370333
eller
mail:
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk.

Familiegudstjeneste Palmesøndag
den 5. april kl. 11.00
med æselridning og kirkespil
Søndag den 5. april kl.
11.00 holder vi en familiegudstjeneste i Sengeløse Kirke. Gudstjenesten
handler, om dengang Jesus red ind i Jerusalem på
et æsel. Fortællingen vil
blive fortalt med et lille
skuespil opført af minikonfirmanderne og æslet
Bella.
Efter gudstjenesten er der
pøler
og
brød
i
sognegården, og der er
mulighed for at klappe
det søde æsel og få en
lille ridetur.
Måltidet koster 50 kr. pr.
person.
Gudstjenesten er for alle.
Dog vil form og indhold
blive
fortalt
under
hensyntagen til, at der er
børn i kirke. Kom i kirke
alle børn i Sengeløse. Tag

jeres
forældre
og
bedsteforældre og søskende
med.
Alle
er
selvfølgelig velkomne til
at deltage. Jeg glæder mig
til at se jer!

Skærtorsdag med spisning i Kirken

Skærtorsdag aften spiste Jesus
det sidste måltid med sine disciple, som man kan se på
maleriet her ovenfor. For første gang vil Sengeløse Kirke
markere dagen ved at byde
indenfor til en anderledes
gudstjeneste med spisning i
kirken. Det kommer til at foregå skærtorsdag den 9. april
kl. 17.00. Hele kirken bliver
ommøbleret.
Kirkebænkene
sættes ud til siden, der sættes
et langbord i midten af kirken
hele vejen fra alteret til orglet.
Der bliver dækket med hvid
dug og lys på bordet. Menuen
er selvfølgelig røget lammekølle med flødekartofler og
dertil hørende rødvin, øl eller

vand. Hele gudstjenesten foregår siddende til bords. Kirkens
sanger og organist opfører
smuk passionsmusik af Bach,
Franck og Fauré.
Medbring gerne en lysestage
til at sætte på bordet. Vi vil
nemlig
gerne
have
en
stemningsfuld og smuk aften
kun med levende lys. Det er
selvfølgelig gratis at deltage.
Dog er det af hensyn til maden
nødvendigt med tilmelding
senest torsdag den 2. april til
sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24
eller e-mail: LRAS@KM.DK
Kirkebilen kører og kan
bestilles senest dagen før kl.
12.00.

Aflysning af dør-til-dørindsamling pga. corona-virus
Søndag d. 8. marts skulle hele
Sengeløse sammen med resten af Danmarks befolkning
samle penge ind til verdens
fattigste mennesker, som lider
hårdest under klimaforandringerne. Pga. risiko for coronasmitte måtte Folkekirkens
Nødhjælp imidlertid aflyse

Tilmelding til babysalmesang

Nu nærmer opstarten af babysalmesang i Sengeløse Kirke
sig, og vi glæder os til at byde
babyer og forældre velkommen! Babysalmesang begynder mandag d. 20. april kl.
10.30-11.15 i Sengeløse Kirke og forløber de efterfølgende fem mandage med afslutning mandag d. 18. maj.
Babysalmesang er en helt
fantastisk måde at være sammen med sit barn på. Til babysalmesang kommer vi gennem mange former for sanselig stimulation af barnet.
Gennem sang, blide lyde,
bevægelse, berøring osv. stimuleres barnets muskelledsans, vestibulærsans, syns-

og høresans. Babysalmesang
er tilmed en gylden mulighed
for at møde og hygge med
andre barslende og deres babyer.
Der er stadig enkelte pladser
tilbage på holdet, så tilmeld
dig og din baby inden d. 6.
april til kirke-kulturmedarbejder
Maria
Ditlev
Rosenvinge på tlf. 21370733
eller mail: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk
Babysalmesang
henvender
sig til babyer i alderen 4-9
måneder.
Vi glæder os til at se jer.
Kirke-kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

Kulturaften
tirsdag den 21. april kl. 18.30

hele landsindsamlingen med
et stort økonomisk tab i udsigt. Danskerne har siden
bakket flot og talstærkt op om
den digitale indsamling, der
blev skudt i gang som erstatning for den fysiske dør-tildør indsamling. Det midlertidige resultat for indsamlingen
lød mandag d. 10. marts klokken 11.00 på: 4, 3 millioner
kroner. For de mange millioner kan verdens fattigste få
hårdt tiltrængt klimahjælp. Vi
siger mange tak for bidrag og
glæder os til sogneindsamling
næste år 2021, hvor vi skal
hjælpe endnu flere medmennesker i nød.
Indsamlingsleder og kirkekulturmedarbejder
Maria
Ditlev Rosenvinge

Aftenens foredragsholder er
Kristian Bruhn, der vil fortælle om genforeningen af Sønderjylland med Danmark i
1920.
Vi begynder med fællesspisning kl. 18.30, og kl.
19.00 byder vi velkommen til
ph.d.
Kristian
Bruhn,
museumsinspektør på Mosede
Fort – Danmark 1914 – 18.
Kristian Bruhn vil denne aften
fortælle om en afgørende
begivenhed
i
Danmarks
historie, som genforeningen
er. Den blev muliggjort af
Tysklands nederlag i 1.
verdenskrig og fandt sted i
juni 1920 efter et forløb, der
tog sin begyndelse i oktober
1918, da Tyskland erkendte
sit nederlag og bad om
våbenhvile.
Genforeningen
blev konkret gennemført efter
en folkeafstemning i de
berørte områder. Vel mødt til
en spændende kulturaften i
Danmarkshistoriens tegn.

Det foregår i sognegården
Landsbygaden 68, og alle er
velkomne.

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

