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Læseraketten 

 
 
 
 
 
 

Det gule bælte 
 

Vejsyn 
 

Sogneudflugt til  
Nordsjælland 

Pokaluddeling 

Gymnastikopvisning 

og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

20 –22. maj 
 

Deadline: 
10. maj  2011 

 Efter sidste storm væltede et par træer, og nu er resten af rækken med gamle træer ble-
vet fjernet og der er skabt et nyt perspektiv i byen, og den mørke del af kirkegården er 
væk. At fortovet også bliver hovedrengjort til påske, er blot en ekstragevinst. 

Redaktøren 

Nyt perspektiv i byen 

Årgang 2011 
 

Læs om eleverne fra  
0-klasse. 

 Affaldsindsamling 

    

 Overalt i sognet var der  
flittige indsamlere 

 Hvad sker der på 
omfartsvejen ? 

 

Find svaret inde i avisen 



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 43 99 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 43 99 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 10. maj 2011 
Avisen udkommer  20.-22. maj 2011 
Næste deadline: 16. juni  

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099  
 
Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 
Næstformand:  Birthe Olesen, Landsbygaden 62  ..               4399 9105 
 
Amatørscene: Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.       4399 5775 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344 
 
Fællesidræt:       Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4,            2640 Hedehusene 
                                                                                  4352  6035/4030 5232 
Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39  4399  0848/4045 3764 
Senioridræt         Aase Stær Nielsen Spjelager 3                        4352 0416 
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 

Byhus 100 kvm til leje pr. 1. juli 2011 
Charmerende byhus beliggende på Landsbygaden i Sengeløse 
bymidte. Vinkelstue til køkken, brændeovn, bryggers m. va-
skemaskine, badeværelse m. brus, gang m. trappe til 1. sal, 
stort repos og 2 rum. Mindre have med 2 terrasser og carport. 

Henrik Marborg mobil 3118 1339 

Mere en 80 mennesker var mødt op for at tage afsked med det 
vellidte makkerpar, som har passet Sengeløse Idrætsanlæg i 
mange år. Der blev sagt mange velmente ord og spist og 
drukket godt, før en vi alle kunne ønske Lennert og Jørgen et 
godt otium. 

 

 
 
 
 

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt 

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

 
 
 

www.artbrolægnig.dk              wildenradt@msn.com 

Velbesøgt afskedsreception for Lennert  
og Jørgen 



Inspireret af udsendelsen 
”Årgang 0” fik Sengeløse 
Nyt’s udsendte lov til at følge 
de nye børnehaveklasser på 
Sengeløse Skole en hel skole-
dag. Forældre kan ofte undre 
sig over, hvordan børn kan 
blive så trætte af at være i 
skole. Men det er ikke så un-
derligt, der er fuld gang i den 
konstant.  
 
Opråb i kreds 
Godmorgen kære børn, siger 
de to lærere sødt til de mange 
børn, som mere eller mindre 
opmærksomt lytter med. Nog-
le har stadig søvn i øjnene, 
andre drømmer allerede om 
frikvarter. Men hurtigt tunes 
alle ind på lærings-kanalen, 
uden de ved af det.  
At sidde i kredsen tæt op ad 
hinanden signalerer, at nu er 
vi i gang. Nu skal hjerne og 
krop være klar på, at visdom-
mens kilde flyder med stille 

brusen. Nogle er mere tørstige 
end andre, sådan er det jo. En 
ny dag gruer eller lyser – af-
hængig af øjnene, der ser.  
 
Røde kinder  
Første punkt er en løbetur et 
antal gange rundt om boldba-

nerne. Med røde kinder og 
bankende hjerter tælles bagef-
ter de tilbagelagte runder 
sammen. 4658 er det blevet til 
siden start denne dag i marts.   
Så gennemgås dato og uge-

dag, hvilket leder over i de 
første små øvelser. Der er 
konstant en spirende uro – 
især hos drengene – måske er 
det længsel efter læring. Må-
ske er de tørstige.  
I pauserne er der mulighed for 
at være både inde og ude. 

Børnene finder sammen i 
grupper og samles om et utal 
af forskellige aktiviteter på 
egen hånd. Konflikter løses af 
de tre voksne, som har øjne i 
nakken og stor erfaring i at lø-

se tvister, som får de små 
børn minder om dem i Mel-
lemøsten. Med et pust eller et 
kærligt ord forsvinder det me-
ste smerte.  
 
Lyst til læring  
Senere er der matematikværk-
steder med lege og spil, der 
alle indeholder tal sneget ind 
ad bagdøren. Der er fuld fo-
kus. Larm og uro. Men fokus 
på opgaverne. Der hoppes, 
danses og glædes over de 
mange spændende opgaver i 
matematikkens tegn. Holder 
bare en lille del af den glæde 
ved læring ved, så ser det nu 
ikke engang så skidt ud for 
vores fremtid.  
Efter fem lektioner fortsætter 
dagen i SFO. Her står et nyt 

hold voksne klar, de har også 
planlagt en masse. Intet under 
man er så træt, når man kom-
mer hjem.  

/Henrik Schou  
 

Årgang 2011 



 

 

Hvor intet andet er anført, gælder priserne fra den 1.maj til den 8.maj 2011 
Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00 

Mandag-fredag    14.00-17.00 
Posthuset har åbent mandag til fredag fra kl. 14.00 til 17.00. Lørdag lukket 

Landsbygaden Sengeløse 2630 Taastrup Tlf. 43 99 50 05 

- Gør det med et smil                    Sengeløse 

 

 

Vi rydder op i vores kælder og har sat ud-
valgte varer ned til 5 kr. Kom og spar en for-
mue.  

Cykelmarked:  
Spar 15% på vore udvalg 

Stort plastmarked 
Kom og gør et kup 

 
 
 

Stenovnsflutes Tag 3 stk. for kun 22 kr. 



 

 

Tennissæsonen starter den 1. maj  
på tennisbanerne ved Sengeløse Idrætsanlæg.  
Har du lyst til at spille, så henvend dig til  Laila Holm, Vintoften 34   
-  Tlf. 43 99 52 87   
 

Kontingentet for sæsonen 1. maj til oktober 2011 er følgende: 
Seniorer                                           Kr. 300.00 
Ungdom  under 18 år                     Kr. 100.00 

Banerne er klar, de venter på dig ? 

Den nye mulighed for gen-
oplivningsforsøg kommer til 
at hænge lige uden for Sen-
geløse Fritids- & Ungdoms-
klub på Kirkestien 2B.  
Lige nu står den i baren, som 
er i det store rum med bil-
lardbordet. Klubben er natur-
ligvis lukket engang imel-
lem, men som klubleder ud-

taler Jens Ove Bay: Der lig-
ger næsten altid en stor sten 
uden for klubben – og vindu-
er kan jo repareres! 
Fornyelig afholdtes en aften-
demonstration ved første-
hjælpsinstruktør Leif Oster-
mann fra Dansk Røde Kors, 
og folk omkring klubben 
med flere er nu fortrolige 

med betjeningen. I øvrigt er 
alle hjertestarterne forsynet 
med en Trin for Trin instruk-
tion. 
 
De to andre startere er place-
ret henholdsvis i Hallen lige 
inden for døren og på Lands-
bygaden 58 lige ud for Je-
sper Holms Tegnestue, frit 
tilgængelig for alle vejfaren-
de. 

Kurt Søborg 

Endnu en hjertestarter til Sengeløse 
Herved er vi oppe på tre i lokalområdet  

 
 
 

 

Alt i moderne Gulv-

• Linoleum 
• Vinyl 
• Tæpper 
• Trægulve 
• Mønstergulve 
• Opretning af un-

dergulve 

Ring for et uforpligtende 
tilbud 

 

Landsbygaden 25 
tlf. 4355 1033 

Mobil 2970 3033 



 

Ved gymnastikopvisningen 
søndag den 4. april i Sengelø-
se Hallen blev SGIF pokaler 
uddelt til de modtagere, som 
SGIF’s Hovedbestyrelse hav-
de udpeget som årets pokal-
modtagere. Det var SGIF’s 
hovedformanden Jens Bertel-
sen, der stod for uddelingen. 
 
SGIFs lederpokal 

Pokalen tildeles en frivillig 
leder der gennem mange år 
har ydet en stor indsats for 
SGIF 
Dette års modtager blev Mads 
Cronquist (Fællesidræt). 
Mads er mangeårig instruktør 
i kampsport, har kendskab til 
Ninjutsu, har nu to hold i 
Fællesidræt og har lige været 
til graduering og fik der stor 
ros for sin og holdets indsats.  
 
Else og Holgers Ærespokal 

Pokalen tildeles en idrætsud-
øver mellem 7 og 14 år, som 
udviser en god sportslig ånd, 

og er en god kammerat. Dette 
års modtager blev Mads 
Holm Pedersen (Fodbold-
afdelingen) 
Mads er en af klubbens fod-
bold-talenter, som til daglig 
spiller på årgang 2001 og er 
meget vellidt. Mads er en su-
perkammerat, som alle vil 
være på hold med. Mads 
kommer til alle træningerne 
med stor entusiasme, og det 
kan hans træner godt lide. 
I kampene går Mads forrest 
og laver rigtig mange mål, og 
vi er alle glade for, at Mads 
spiller fodbold i Sengeløse. 
 
SGIF’s 100 års Jubilæums-
pokal 

Pokalen tildeles en idrætsud-
øver op til 18 år, som udviser 
en god sportslig ånd og er en 
god kammerat. 
Dette års modtager blev Hele-
ne Leerdrup Alsø (Gymna-
stikafdelingen) 
"Pokalen gik i år til en per-
son, som har været aktiv 
gymnast siden hun startede sit 
sportsliv på "far, mor 
og barneholdet". Siden er den 
store lidenskab blevet spring-
gymnastikken og senest tilli-
ge interessen for at være 
hjælpeinstruktør på to af 
G y m n a s t i k a f d e l i n g e n s 
springhold. Gennem tiden har 
hun altid bidraget med godt 
humør og omsorg for sine 
medgymnaster og stort enga-
gement. Helene er også kendt 
som en god kammerat. 
 
Gymnastikafdelingens sol-
strålepokal  
gik til Karina Torning for at 
have taget godt over på gym-
nastikholdene Prinsesserne og 
Tarzan. Samtidig fik Karinas 
mor blomster for hendes støt-
te til holdene. 
 

 Jens Bertelsen. 

Pokaluddelinger ved årets gymnastikopvisning 

 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 

Hvad er det ? 
Sådan spørger mange. Svaret komme i næste nummer af  
Sengeløse Nyt 



Årets Gymnastik Opvisning 
var traditionen tro godt besat 
med egne hold fra SGIF og 
med gæster udefra. Børnene 
nød at vise det frem de havde 
lært, mens de 400 fremmødte 
kvitterede med klapsalver. 
DGI-Roskilde Junior Rep 

hold lagde ud med et flot pro-
gram som dækkede både 
spring og rytme.  De er godt 
sammentømret på kort tid og 
leverede en kanon-opvisning 
med masser af begejstring! 
Fra Sengeløse kunne vi gen-
finde Anders Wolstrup og 
Mia Berrig Rasmussen på 

DGIs Junior Rephold. 
Første del blev fulgt op af 
Fælles Idræt blandede pro-
gram med leg, rull, dans, 
sport. Specielt kampsport im-
ponerede hvor Mads og Maria 
i løbet af kort tid havde fået 
bygget to store hold op, som 

fokuserede både på krop og 
sind. 

I anden halvdel var der Gym-
nastik og Rytme. Det dække-
de fra Gymnastik Afdelingens 
Tarzan- og Prinsessehold til 
deres mere øvede gymnaster. 
Tarzanholdet er nyt, og det var flot at se, hvor meget tek-

nik drengeflokken havde fået 
lært. Gymnasterne på let øve-
de og øvede viste også både 
gode rytmeserie og spænden-
de spring. Instruktørerne til 
holdene havde travlt den dag 
– dels havde de flere hold 
hver især, og dels var de med 

som gymnaster på DGIs hold 
og Hedehusenes Junior Gym 
hold. 

Opvisningen sluttede med 
spring-rytme-fest fra Hedehu-
senes Gymnastik forenings 

Rep-hold, som viste deres ny 
serie frem. 

Opvisningen er en af de gam-
le Sengeløse traditioner, som 
er med til at binde byen sam-
men. De 200 arbejdsttimer det 
tager at arrangere opvisningen 
er givet godt ud. Godt 20 

ihærdige hjælpere blandt for-
ældre, seniorgymnaster og 
gymnastik afdelingens besty-
relse står for det praktiske. De 
skal have tak for at arrangere 
opvisningen. 

Øvet gymnast fra gymnastikafdelingen 

Vellykket opvisning i Sengeløse Hallen 

Tarzan gymnaster 

Prinsesse gymnastik 

Anders i spring på Hedehusenes junior gym hold 



Ræk en hånd til Byfesten 
- Årets store fest mangler frivillige 
En gang om året er Sengeløse by virkelig i centrum. I telte og 
boder faldbyder byens foreninger og institutioner mange for-
mer for oplevelser med musik, underholdning, spil og lotteri, 
vederkvægelse af gaven med spise og drikke og meget andet. 
En enestående begivenhed i vores lille lokalsamfund omkring 
landets smukkeste rundkørsel. Et velbesøgt samlingspunkt for 
hele familien. Men hvor mange forestiller sig egentlig, hvilket 
kæmpeapparat, der ligger bag? Det er entusiastiske fok, med-
lemmer, forældre og andre, der holder hjulene i gang, men også 
en slags ”Tordenskjolds soldater”, der godt kunne trænge til en 
hjælpende hånd. 
 
Der er brug for dig! 
Enhver, der kan afse en time eller to - og hvem kan ikke det - 
vil være mere end velkommen. Du vil føle dig som en del af et 
fællesskab baseret på mange års tradition og udvikling. Det kan 
du læse meget mere om andetsteds i avisen, hvor Lars Petersen 
giver et illustreret tilbageblik på Byfesten i Sengeløse. Alene 
læsningen af det burde give dig anledning til straks at melde 
dig. 
 
Hvordan gør jeg? 
Måske kender du allerede nogen, men mangler selv et ”skub”. 
Måske har du lyst, men ikke ved hvordan. Måske er du tilflytter 
og slet ikke ved hvordan, så er der en enestående chance for at 
blive integreret.  
Ring til formanden John Jørgensen på tlf.: 51 22 12 17, som vil 
informere og rådgive dig.  
Du vil føle, at du gør en indsats, stor eller lille og du vil glæde 
dig. Velkommen til Byfesten - gerne som en af de aktive. 

Kurt Søborg 



Et illustreret tilbageblik på Byfesterne i Sengeløse 
af Lars Petersen 

Efter en lang og kold vinter 
er foråret ved at være godt på 
vej - og forberedelserne til 
årets Byfest omkring Gade-
kæret er så småt gået i gang. 
   Byfest 2011 vil nok kom-
me til at ligne sig selv, for 
der sker sjældent de store 
ændringer fra det ene år til 
det andet.  Men meget har 
ændret sig siden den første 
Byfest omkring Gadekæret 
blev afholdt i 1984. 
   Lad os benytte lejligheden 
til at gå tilbage i tiden og se 
på byfester i Sengeløse. Og 
vi starter - næsten - helt tilba-
ge ved begyndelsen... 
 
Kommunalforeningen 
Der har været holdt fester i 
Sengeløse siden Ruder Kon-
ge var Knægt, men det sprin-
ger vi let hen over og går 
frem til 1921, hvor Sengeløse 
Kommunalforening blev stif-
tet. Dens primære opgave var 
at etablere gadebelysning i 
landsbyen, og helt fra starten 
blev pengene til etablering 
og drift af gadebelysningen 
skaffet gennem afholdelse af 
forskellige fester. 
  I 1923 afholdt man det før-
ste af en række Pæremarke-
der, som skulle skaffe penge 
til de elektriske pærer i gade-

lamperne. Disse markeder var 
vældig populære og blev gen-
taget mange gange i de føl-
gende år - men i lange perio-
der havde foreningen proble-
mer med uenighed og mang-
lende initiativ i bestyrelserne, 
så der var ofte flere år mel-
lem festerne! 
 
Festerne omkring kæret 
Vi tager igen et langt spring 
frem til starten af 1980'erne, 

hvor der kom nye og yngre 
kræfter i Kommunalforenin-
gens bestyrelse. 
   I 1981 og '82 havde forenin-
gen (igen-igen) afholdt Pære-
markeder på Langagergård - 
og for første gang så man 
ordet Byfest på reklamerne. 
Men økonomisk blev festen i 
'82 en fiasko med et stort un-
derskud, som gav anledning 
til nytænkning - og voldsom 
uenighed - i bestyrelsen.  

De yngre medlemmer fik 
imidlertid gennemtrumfet, at 
den næste byfest skulle af-
holdes omkring gadekæret i 
et samarbejde med flest mu-
ligt af byens mange forenin-
ger og institutioner. 
   Det krævede en del forbere-
delser - og en masse aftaler - 
så vi skulle helt frem til den 
2. juni 1984, før den første af 
de "nye" byfester kunne af-
holdes omkring gadekæret. 

Scenen ved den første Byfest i 1984  

Fra det righoldige 1984-program har vi fundet billeder af et heste-dressur nummer - og den stærke mand i Cirkus Radise 

 

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

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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



Den første Byfest  
omkring Gadekæret 
Ud over Kommunalforenin-
gen var 9 foreninger og insti-
tutioner med til at skabe den 
første i rækken af Byfester 
omkring Gadekæret:  
   Fritids- og Ungdomsklub-
ben, Kirken, Spejderne, 4H 
(Tåstrup), Skolen, Daginsti-
tutionen Åen samt SGIF-
afdelingerne Fodbold, Hånd-
bold og Amatørscene. 
   Men selv om kredsen af 
arrangører var begrænset, var 
der allerede ved det første 
arrangement planlagt et stor 
og meget varieret program. 
   I boderne var der bl.a. tom-
bola, muntert køkken, fiske-
dam, sminkebod, skydetelt, 
ponyridning, børnefilm, teg-
nekonkurrence, snobrødsbag-
ning og kanoer på kæret - og 
på scenen bød underholdnin-
gen bl.a. på Electro Boogie, 
Hesteopvisning, Cirkus Ra-
dise, drama, levende musik 
og sang. 
   Efter Byfesten var der fuld 
tilfredshed med resultatet. 
Vejret havde ikke været alt 
for godt, men alle var enige 
om, at det havde været en 
god fest og en sjov oplevelse. 
Der var et pænt overskud i 
kassen - og alle gav tilsagn 
om at deltage igen i 1985. 

Byfest 1985 
I 1985 blev kredsen af delta-
gere udvidet med Børneha-
ven, Folkedanserne - og ikke 
mindst Bryggerne, som med 
en genial idé om en svæveba-
ne over kæret satte præg på 
arrangementet. Underholdnin-
gen blev - i et par år - udvidet 
med Sengeløse Sambagruppe 
- og i boderne og på scenen 
blomstrede kreativiteten.  
   Men kreativiteten gav også 
problemer. Bl.a. voksede kra-
vene til køling og opvarm-
ning af mad og drikke så hur-
tigt, at det sparsomme materi-
el slet ikke kunne følge med.  

Det var en stor opgave at væ-
re byfest-elektriker i de før-
ste år, og mange husker sik-
kert stadig, at hele festen 
jævnligt blev mørkelagt, når 
kabler, fordelere og sikringer 
blev overbelastede... 
   Men det, der så ud til at 
skulle blive det helt store 
problem i 1985, blev vendt 
til en fordel. Der var udbrudt 
øl-strejke - og op til festen 
var det stort set umuligt at 
skaffe en dansk pilsner på 
Sjælland! Et problem for he-
le festen, da det var Kommu-
nalforeningens ølsalg, der be-
talte alle fællesudgifterne! 

Bryggernes fantastiske svævebane over kæret havde premiere i 1985 

Sengeløse Sambagruppe deltog ved Pinse Karnevallerne i København - og Byfesterne i Sengeløse 

Her ser der ud til at være krise i bestyrelsen - måske endnu et  
elektricitetsproblem, for det er byfest-elektriker Rejmar Grand,  

der venter på, at Lars, John og Frederik skal blive enige... 

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 

 

 

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

 
Tilbyder udlejning af: 
1   Service til ca. 100 pers. Alt incl. 
1   Kanoer incl. Udstyr 
1  Hoppeborg 
1                               Ring for priser 



Men John Jørgensen fra 
Kommunalforeningen fik 
med en stor indsats løst pro-
blemet. Han kørte rundt på 
Fyn og i Jylland - hvor der 
stadig var et begrænset antal 
pilsnere i butikkerne - og 
købte det, han kunne få hos 
hver købmand, han passere-
de. Ved byfesten blev de 
"sjældne" danske øl revet 
væk i ølboden, og salget gav 
et kæmpestort overskud! 
 
1986-1992 
Efter festen i '85 var de vær-
ste begynderfejl blevet rettet, 
økonomien var ved at være 
på plads og "konceptet" for 
Byfesterne ved Gadekæret lå 
nogenlunde fast - i store træk 
som det har fungeret siden. 

Men år for år er der blevet 
justeret og afprøvet nye ting. 
Noget er blevet fastholdt og 
andet er forsvundet igen. 
   I nogle år var der f.eks. en 
del aktiviteter i selve kæret - 
først og fremmest en spekta-
kulær lanse-turnering, hvor 2 
hold på 3 mand i hver sin ka-
no mødtes på midten af ga-
dekæret og vippede hinanden 
i vandet med et kosteskaft. 
   Og der var de rullende tøn-
der, hvor der var præmie til 
de få, der kunne balancere 
hen over de ustabile tønder, 
mens de mindre heldige røg 
på hovedet i gadekæret. 
   Samarbejdet bag byfester-
ne var i starten af 1990'erne 
nået op på 20 foreninger og 
institutioner. Heldigvis kom 

der også flere og flere gæ-
ster, så omsætning og over-
skud slog hvert år nye rekor-
der. 
 
Det første jubilæum 
Den tiende byfest blev af-
holdt på Grundlovsdag 1993. 
   Boderne var pyntede med 
flag og birkegrene, sogne-
præst Helge Taggatz holdt 
grundlovstale og efter talen 
blev tusind balloner sendt til 
vejrs samtidig med, at boder-
ne åbnede. 
   Også i 90'erne var der man-
ge store og små ændringer i 
byfesternes form og indhold. 
Blandt nyhederne var bl.a. 
Tom Duke Box, som med sit 
show på "Lille Scene" er ble-
vet en populær tradition. 

Pyntede boder og masser af balloner ved jubilæumsfesten 1993 Tom Duke Box samler altid mange tilhørere ved 'Lille Scene' 
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Det næste 'jubilæum' 
 I 2007 var Byfesterne på vej 
mod endnu et jubilæum, men 
der var gået uorden i optæl-
lingen, så jubilæet blev fejret 
allerede ved Byfest nr. 24...! 
   Fejlen blev opdaget så sent, 
at det ikke var muligt at æn-
dre, så jubilæet blev gennem-
ført som planlagt. Alle tog 
det med godt humør, og hvor-
for ikke? I Sengeløse gør vi 
ikke nødvendigvis tingene på 
samme måde som andre ste-
der - og hvad er der egentlig 
galt i at være i god tid? 

Byfestforeningen 
Omkring årsskiftet 2007-08 
var der igen strid og uven-
skab i Kommunalforeningen, 
og i Sengeløse Radio kunne 
vi høre, at John Jørgensen 
havde forladt bestyrelsen. 
   Da "scenemester" John An-
dersen allerede i 2007 havde 
meddelt, at 'jubilæumsfesten' 
blev hans sidste, så det ud til 
at Byfesten pludselig mang-
lede sine to ankermænd! 
   Kommunalforeningens nye 
bestyrelse virkede ikke vide-
re opsatte på at arrangere den 
næste byfest, så i en periode 
var fremtiden usikker... 
   Men problemer er til for at 
blive løst, og John Andersen 
trak sin "pensions-ansøgning" 
tilbage, så han og John Jør-
gensen kunne tage initiativ til 
at skifte foreningen Sengelø-
se Byfest. Byfestens forenin-
ger og institutioner bakkede 
op om idéen, og med pæne 
økonomiske tilskud fra Kom-
munalforeningen, Sengeløse 
Nyt, SGIF og SBTK var alt 
klart til den 25. byfest. 
   Det var dog ikke uden pro-
blemer, for op til festen ud-
brød der strejke blandt kom-
munens pædagoger, så insti-
tutionernes populære under-
holdning på scenen ikke kun-
ne gennemføres. Men et nød-
program blev stablet på be-
nene, og alt i alt var det igen 
en glimrende fest - helt som 
den plejede at være. 

Byfest 2011 
Lørdag den 28. maj skal vi 
igen til Byfest omkring Ga-
dekæret. Og den vil igen bli-
ve afholdt efter det "regelsæt", 
som blev skabt af Kommu-
nalforeningen tilbage i 1984: 
- en fest for hele familien, 
- et prisniveau, som gør det 
 muligt for alle at være med, 
- en begivenhed, som samler 
 områdets foreninger om en 
 fælles opgave... 
- og områdets beboere om en  
 fælles oplevelse. 
 
I modsætning til mange an-
dre steder er byfesten i Sen-
geløse næsten 100% "hjem-
melavet". Allerede fra starten 
vedtog vi, at vi ikke ville ha-
ve "Ankers Tivoli" eller an-
dre professionelle arrangører 
til at køre vores fest! 
   Det giver en helt speciel 
fest med en speciel stemning 
- og en tryghed for børnene - 
at det er naboer, genboer og 
andre bekendte, der står på 
scenen og i boderne. 
   Men det stiller også krav 
om, at mange af os er villige 
til at give en hånd med for at 
bevare vores fest. Vi ved godt, 
at der er 1000 andre ting, der 
også skal passes, men tænk 
alligevel over, om du ikke 
kan afsætte bare et par timer 
til at give dit bidrag - og ring 
så til én af de kontaktperso-
ner, der er listet her i avisen.  

God Byfest! 

"Scenemesteren" 
og "Tovholderen" 

vurderer Byfesten 2004 



 

Med stor undren har mange 
forbipasserende ved indkørs-
len til landsbyen ved Bonde-
højvej lagt mærke til nogle 
store lastbiler, som nu i uge-
vis har afleveret det ene 
kæmpelæs muld efter det an-
det. Bladets udsendte har un-
dersøgt sagen nærmere. En 
forespørgsel hos en af chauf-
førerne førte til en henvis-
ning til entreprenør Jan An-
dersen i Soderup.     
- Jeg fik ideen, da jeg hørte, 
at overskudsmulden fra kom-
posteringen af planteaffald 
fra have og park blev kørt 
helt til Holbæk og videre.  
Hvorfor ikke bruge det her 
på egnen, hvor transporten 
ikke er så dyr, forklarer Jan 
Andersen.  
Og hos Jan er vejen fra tanke 
til handling ikke lang. Han 
har nu sammen med andre 
startet et firma, som henter 

kompostmuld fra bl.a. Vest-
forbrændingen og Solum A/S 
i Vadsby . 

Vi tilbyder nu de lokale bøn-
der at sprede komposten ud 
på deres jord. Det er en ud-
mærket jordforbedring, som 
gør, at jorden bedre kan hol-
de på kvælstoffet, og den 

sørger for et bedre mikrokli-
ma. Tilførslen af kompost 
øger jordens frugtbarhed.  
Samtidig fremmer man gen-

anvendelse af planterester og 
bidrager til at begrænse jord- 
og vandforurening, og det er 
en fin sidegevinst, siger Jan 
Andersen.   
Det produkt, vi henter, er 
helt ren kompost.  Der er alt-
så ikke tale om slam på no-
gen måde. Der er tale om 
kompost fra grene og blade 
og lignende fra haver og par-
ker, fortæller Jan. 
 
I reglen skal der køres 100 til 
150 tons ud pr. hektar. Det 

svarer til et lag på et par cen-
timeter. Her i foråret kører vi 
kompost ud på de marker, 
der endnu ikke er tilsået. Til 
efteråret efter høsten vil vi så 
kunne køre kompost ud på 
marker, der på nuværende 
tidspunkt allerede er tilsået, 
slutter Jan.  
Under samtalen har Jan An-
dersen henvist til firmaet So-
lum A/S i Vadsby, så dem 

aflægger deres udsendte også 
et besøg, når nu han er på de 
kanter. Det viser sig at være 
et ret stort firma med flere 
produktionssteder rundt om i 
landet. Firmaet oparbejder  
en række specialprodukter 
inden for kompostberiget 
muldjord til forskellige an-
lægsarbejder.  
 
 Her fortæller man, at kom-
posten, som Jan Andersen 
får, faktisk er et restprodukt 
efter harpning til et specielt 

jordforbedringsmiddel til 
bl.a. golfbaner. Restproduk-
tet er velegnet til spredning 
på marker, men er nok min-
dre egnet til brug i private 
haver, da det er meget groft. 
Derimod egner det sig ud-
mærket til nedharvning i 
marker, hvor det nedbrydes 
over flere år.  

 
Af Gert Lauridsen 

Kompostbjerget på omfartsvejen 
Hvad skal det bruges til og hvem står bag?  

Der lastes 

Der harves og sås 

Der spredes 



Onsdag den 4. maj kl. 17 – 
19 vil der være mulighed for 
at få instruks i, hvordan man 
mest effektivt og uden brug 
af giftmidler får bekæmpet 
bjørneklo. Det foregår hos 
Jan Marcussen, Kirkestien 
40 i Sengeløse. Ved den lej-
lighed vil landskabsarkitekt 
og bjørneklokonsulent Per-
nille Sloth komme og give 
praktiske råd på stedet. Alle, 
der har bjørneklo på matrik-
len, opfordres til at møde op 
med spade og forsvarlig be-
klædning. Det er ikke tilfæl-
digt, at arrangementet fore-
går hos Jan Marcussen. Han 
har et meget stort udbud af 
bjørneklo, som han gerne vil 
have hjælp til at få bekæm-
pet. Der er altså tale om et 

to-i-et arrangement: Instruk-
tion i effektiv bjørneklobe-
kæmpelse og frivillig ind-
sats med at fjerne bjørneklo. 
Det er Danmarks Naturfred-
ningsforening, der sammen 
med Miljø- og Energi-
Centret står for det. Ønsker 
man at deltage, vil tilmel-
ding være ønskelig. Det sker 
på tlf. 43 30 42 00.  

 
 Knud Anker Iversen  

Miljø- og EnergiCentret  

Instruktion i effektiv 
bjørneklobekæmpelse 

”Igen i år havde vi en hyg-
gelig affaldsindsamling. Der 
var mødt 17 op ved Sogne-
gården søndag d. 3. april for 
at være med til at rydde op 
efter vinterens affaldsdrop, 
på vejene i og omkring Sen-
geløse.  
Vi fik i år gennemgået Sen-
geløse omkring gadekæret, 
Cathrinebergvej, Ågesholm-
vej, Ole Rømersvej, Senge-
løsevej og Spangåvej. Det 
var især slemt omkring det 
nye byggeri overfor pleje-
hjemmet. Her er der i løbet 
af vinteren blæst rigtigt me-
get byggemateriale rundt. Vi 
fik ”kun” fat i det, der ligger 
ved vejene, men der er også 
en del plastik m.m. ud over 
markerne.   
Af særligt spændende fund 
kan nævnes vandtæppe, fla-
sker med alkohol, akkumu-
latorbatteri, mobiltelefoner 

og diverse bildele. Omkring 
gadekæret kunne der samles 
et par tusinde cigaretfiltre 
op, som det tager op til 3 år 
for naturen at nedbryde. De, 
der var med til indsamlin-
gen, kunne få et smart mo-
bilt askebæger. Det kan kø-
bes  fo r  10  k r  på 
www.mkportalen.dk  
Som sædvanligt holdt vi 
rede på, hvor meget der blev 
samlet ind. Det blev i år til  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 fyldte sække, 312 dåser, 
50 flasker og diverse 
elektronikaffald. 
Vi ses til næste år. 

Poul Neumann 

Affaldsindsamling i Sengeløse 

Der blev lidt tomt på parke-
ringspladsen og mørkt inden-
for, da grillen pludselig luk-
kede. Nu er der imidlertid lys 
over land. For ca. 3 uger si-
den kunne en venlig og smi-
lende Ahmet Sari  byde vel-
kommen som ny ejer. Han er 
27 år, gift og bor i Vallens-
bæk, har tyrkiske rødder og 
kom til Danmark som 2-årig.  
Sengeløse er en positiv ople-
velse, fortæller han. Folk er 
venlige og imødekommende 
og giver sig gerne tid til en 
hyggesnak. Han har haft 
travlt siden åbningen og har 
store planer. 

Nyt menukort 
Indtil videre fortsættes med 
samme sortiment som hidtil, 
men Ahmet har taget udfor-
dringen op og agter at foku-
sere på bl.a. hjemmelavede 
burgere og forskellige slags 
pølser med særlige tilbud, li-
gesom issalget genoptages. 
Alt dette planlagt i en ramme 
med nymalet facade og ind-
bydende indretning. 
 
Åbningstider 
Grillen vil være åben alle 
hverdage fra kl. 12.00 til 
20.00 og lørdag/søndag fra 
kl. 12.00 til 21.00.  

Ring tlf.: 43 52 63 63 og be-
stil, så er maden klar, når du 
kommer. 
 

Kære Ahmet 
Velkommen til Sengeløse 

Kurt Søborg 

Grillen genåbnet 



Forældre til børnene på det 
let øvede kampsportshold 
var samlet i skolens gymna-
stiksal, hvor de var til deres 
første, rigtige eksamen – 
kaldet ”graduering”. To-og-
to kom de ind i salen og 
bukkede ærbødigt, mens de-
res kammerater ventede 
spændt på, at det blev deres 
tur. Luften var elektrisk, og 
det hele sitrede. 
Der var fuld koncentration, 
og det var næsten for spæn-
dende. Ungerne havde øvet 
og øvet sig på det ret omfat-
tende program/pensum, som 
krævede, at man kunne de-
monstrere både faldteknik, 
slag, spark, parader, låse, fri-
gørelse, kast og gulvkamp. 
Til sidst skulle de demon-
strere en teknisk svær øvel-
sesserie – synkront.  

Der var hentet en rigtig 
dommer udefra, der fungere-
de som officiel censor. Sam-
men med instruktøren Mads 
og hjælpetræneren Maria 
sad Claus ved dommerbor-
det og bedømte alle deltager-
ne med et pointsystem. Hel-
digvis var ungerne i top-
form, for alle 15 bestod og 
fik højtideligt overrakt et flot 
diplom og dét, som de have 
kæmpet så hårdt for Det gule 
bælte som bevis på graden 
5.kyu. Klapsalver og kame-
rablitz – og ikke et øje tørt! 
Claus var også ret imponeret 
over ungernes færdigheder 
og sagde: ”Det er simpelt-
hen suverænt gået og virke-
lig godt kæmpet – det kan I 
godt være stolte af!”. Og 
stolt – det kan de med rette 
være. De klarede det så flot. 

Med det nyerhvervede gule 
bælte stillede ungerne sig op 
sammen med begynderhol-
det til opvisning i hallen og 
viste, hvad de duede til. På 
grund af alle forberedelserne 
til gradueringen havde de 
faktisk kun nået at øve sig én 
time – men det gik over al 
forventning, og der var man-
ge positive anerkendelser fra 
tilskuerne. Der var endda én, 
som bagefter kom hen og fo-
reslog, at vi skulle starte et 
seniorhold op. 
 
Anerkendelsen kom også til 
undertegnede i form af 
SGIF’s lederpokal, som jeg 
helt uventet fik tildelt i år – 
den er jeg oprigtig glad for, 
og deler den hermed med 
min hjælpetræner Maria, 
som har ydet en fantastisk 

indsats. Hun skal nu på 
idrætsefterskole i Silkeborg 
og blive endnu dygtigere – 
godt gået. 
 
Vi har forlænget trænings-
sæsonen hele april måned ud 
for så at afslutte med en 
spændende og sjov team 
building tur for alle ungerne. 
Vi kører i bus til Stevns og 
bruger en hel lørdag sammen 
med nogle firvillige forældre 
og en instruktør. 
 
Næste sæson starter onsdag 
d. 31.august. Med ønsket om 
en rigtig god sommer: Tak 
for i år – og på gensyn! 
 
Kontaktperson: 
Mads Cronquist 
Tlf. 2344 8765 
e-mail: mads@cronquist.dk  

Det gule bælte 
Kampsport: Alle 15 børn bestod deres første graduering og modtog velfortjent klapsal-
ver og anerkendelse for deres flotte indsats: Det gule bælte. 

Dommerne Maria, Mads og Claus foran 15 glade og stolte unger med deres gule bælte. 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

Naturgas--Fjernvarme--Solenergi 
Aut. Vand--Gas--Sanitet 

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 



Vejsyn 2011 
Så er det tid til det årlige 
kommunale vejsyn. Er der 
noget vi skal ha’ kigget på i 
Sengeløse. Ja det er der be-
stemt. 
Cathrinebergvej i Sengeløse 
har i mange år stået højt på 
listen over veje, hvor der 
skulle trafiksikres for svage 
trafikanter. Cyklister og fod-
gængere fra Cathrineberg-
området, herunder Birke-
vejskvarteret, har altid været 
meget udsatte, når de færdes 
langs med Cathrinebergvej 
på grund af den megen tra-
fik. I 2010 blev der 
"trafiksikret" ved, at Eng-
brinkens udmunding i Ca-
thrinebergvej blev en forhø-
jet flade. 
 
Er det godt nok ?  
Ikke i min verden!  
Umiddelbart kan man synes, 
at der er fundet en løsning 
for de svage trafikkanter fra 
Birkevejskvarteret. Løsnin-
gen må betegnes som en let 
sommerløsning. Man fore-
stiller sig, at med den nyan-
lagte forhøjede flade vil fod-
gængere og cyklister følge 
en rute, som starter ved Bir-
kevej nr. 6D, krydser åen og 
fortsætter igennem natursko-
ven til grusvejen, der forbin-
der Engbrinken nr. 13 til 
Cathrinebergvej. Hvad er der 
så galt med det? 
Broen over åen er ikke forsy-
net med rækværk.  

Der er ikke anlagt en rigtig 
sti med belægning gennem 
skoven, det er blot en tram-
pet sti i skovbunden. Sko-
ven, som ligger på Baune-
høigaards moselod, bliver ik-
ke stynet og vedligeholdt.  
Grusvejen fra nr. 13 er en 
privat fællesvej, som ikke 
bliver vedligeholdt eller sne-
ryddet af kommunen. Der er 
ej heller belysning på stræk-
ningen. 
 
I Danmark er det altså mørkt 
morgen og aften det halve år. 
Desuden blæser og regner 
det ofte, hvilket gør det 
utrygt og farligt at færdes i 
en skov, der ikke er plejet el-
ler vedligeholdt.  
Desuden er det ikke kun tra-
fikkanter fra Birkevejskvar-
teret, der er udsatte, når de 
færdes langs Cathrineberg-
vej. 
 
Det vil aldrig blive en natur-
lig rute for cyklister og fod-
gængere, som færdes langs 

Cathrinebergvej, at søge ned 
gennem Birkevej for at kom-
me til og fra Sengeløse. Der 
er ej heller skiltet for at anvi-
se denne rute, så ruten vil 
forblive en velbevaret hem-
melighed. Selv om der i den-
ne lokalavis har været afbil-
ledet storsmilende lokale 
konservative politikere, så er 
det altså det, der i folkemun-
de betegnes ”En ommer”. 
  
En cykel eller gangsti er en 
tydelig afmærket sti, der er 
anlagt med plan belægning 
og adskilt fra den tunge tra-
fik enten som forhøjet flade 
adskilt med kantsten eller 
anlagt med god afstand til 
den tunge trafik.  
Jeg mener at det er på høje 
tid at få besigtiget de trafika-
le forhold, som der tilbydes 
svage trafikanter i Sengeløse 
området. 
  
Med venlig hilsen 
 

 Hugo Hammel 

Søndag den 3. april var der i 
samarbejde med Høje-
Tåstrup Miljø- og Energicen-
ter og Danmarks Naturfred-
ningsforening arrangeret ren 
by dag i hele kommunen (og 
resten af landet). I alt deltog 
ca. 50 personer, og vi var re-
præsenteret med 7 voksne og 
1 barn. Der var overraskende 
store mængder skrald i år 
langs Ole Rømers vej og på 
vejen op mod Kroppedal 
museet. Plastikposer, dåser, 
flasker, fyrværkeri og meget 
andet. Efter ca. 2 timer var 
der samlet godt 10 sække 

skrald ind. En stor tak til 
dem, der deltog, og til alle 
der bor her: Husk at passe på 

naturen – den er flottest 
uden dåser og skrald! 

 Louise Møhr 

”Ren By”- Dag !  Også i Vridsløsemagle! 
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På verdensplan er 771 millio-
ner mennesker analfabeter, 
hvoraf 2/3 del er kvinder. 
Ibis, som er en dansk udvik-
lingsorganisation, har valgt at 
sætte fokus på målet 
”Uddannelse for alle” med 
Læseraketten for at fastholde 
de forskellige regeringers løf-
te til verdens børn om, at alle 
har ret til skolegang. Da Ibis i 
2003 tog initiativ til hele ver-
den i Skole-kampagnen, var 

der 115 millioner børn i ver-
den, der ikke gik i skole. I 
dag er tallet nede på 69 milli-
oner. Det går den rigtige vej, 
men der er stadig langt igen, 
hvis målet om uddannelse for 
alle skal nås inden 2015. 
I år landede Læseraketten i 
Bolivia, som er Sydamerikas 
fattigste land. I Bolivia tales 
37 forskellige sprog, men i de 
fleste skoler underviser lære-
ren kun på spansk. Eftersom 
mange børn ikke har spansk 
som modersmål, er det svært 
at følge undervisningen. Der-
for sættes der fokus på de bo-
livianske børns ret til at blive 
undervist i et sprog, de for-
står.  
Det er 6. gang, at samtlige 
klasser på Sengeløse Skole 
deltager i Læseraketten. Ud-
over, at projektet støtter et 
godt humanitært formål, er 
det samtidig med til at styrke 
elevernes læsning. I uge 15 
læste eleverne hver dag en 
halv time, og siderne blev talt 
op. Oplysningerne om det 
samlede antal sider blev dag-
ligt fyldt på et ”Læsebaro-
meter”, så eleverne kunne 
følge skolens samlede antal 
læste sider. Skolen og skole-
bestyrelsen gav hver 5 øre pr. 

læst side. Der blev læst inten-
sivt for at slå sidst års rekord. 
Alle elever modtog et eksem-
plar af Læseraketbogen, som 
indeholder skønlitterære hi-
storier fra populære børne-
bogsforfattere samt portrætter 
og fakta- tekster fra Bolivia. 
I ugens løb var der planlagt 
forskellige aktiviteter på sko-
len og uden for skolen. Pro-
grammet for disse aktiviteter 
var planlagt i tæt samarbejde 

mellem læsevejlederen og 
skolebibliotekarerne. Mandag 
den 11. april var der fælles 
morgensamling i gymnastik-
salen med informationer om 
ugens aktiviteter og oplysnin-
ger om Bolivia samt skolens 
egen raketsang. Alle dage var 
der historielæsning i frikvar-
tererne. Forskellige lærere 
stod for oplæsningen. Biblio-
teket bød på udstilling om 
Bolivia, film om Bolivia samt 
mulighed for at læse en god 
historie i de opsatte læsetelte. 
Eleverne kunne desuden del-
tage i plakatkonkurrencen 
”Læseglæde” og i en quiz om 
Bolivia.  
For eleverne i 4.-5.- 6. klasse 
bød Læseraketugen på en 
spændende overnatning på 
skolen. Både skolens leder 
Torben Voss, repræsentanter 
fra Ibis og borgmesteren Mi-
chael Ziegler deltog i åbnin-
gen af læsenatten, hvor den 
røde snor blev klippet over til 
”Læseportalen”. Manu Sa-
reen, politiker og forfatter var 
også med for at læse sin hi-
storie fra bogen Læseraketten 
for eleverne. Efter den festli-
ge åbning af læseportalen 
kunne eleverne herefter gå 
ind i forskellige læserum med 

temaer som eventyr, fantacy, 
gyser, tegneserier, gåder/quiz 
samt rum for henholdsvis 
drenge og piger. Læsenatten 
var skudt i gang, og eleverne 
kunne læse, så længe de orke-
de. Med engagerede lærere 
og stor forældreopbakning 
blev læsenatten en stor ople-
velse for eleverne, hvor både 
det sociale fællesskab og læs-
ningen var sat i fokus. Også 
Klubben i Sengeløse arbejde-
de med Bolivia som tema i 
denne uge. Se mere om Læse-
raketten og læsenatten på 
skolebloggen på Skoleporten 
Sengeløse Skole.  
I Sfo’en blev der i denne uge 
arbejdet med dialogisk læs-
ning, en pædagogisk aktivitet 
med hygge og læring i små 
trygge fællesskaber. I dialo-

gisk læsning inddrages børne-
ne aktivt i oplæsningen via 
genfortælling og samtale om 
deres oplevelse af bogens 
indhold og sprog. I samarbej-
de med Sfo’en var der i Sen-
geløse by lavet aftaler med 
plejehjemmet, børnehave og 

vuggestue, hvor elever fra 9. 
klasse kom på besøg for at 
læse højt fra avisen for de æl-
dre og læse billedbøger for de 
mindste. Elever fra 7. klasse 
var i ugens løb på besøg i 
børnehaveklasserne for at læ-
se historier højt for børnene.  
Fredag den 15. april 2011 
blev ugen rundet af med en 
fælles afslutning for hele sko-
len med fotoshow om Boli-
via, resultater, diplomover-
rækkelse, historieoplæsning 
og raketsang. Eleverne havde 
i ugens løb læst 42.404 sider. 
Et rigtig flot resultat. Hermed 
kan Sengeløse Skole sende 
2.120 kr. til Bolivia gennem 
Ibis, så indianske børn bliver 
undervist på et sprog, de for-
står. Skolen modtog også 500 
kr. fra borgmesteren. I alt 

sendes der 2.620 kr. af sted til 
børnene i Bolivia. Læseraket-
ten er blevet en rigtig god tra-
dition på Sengeløse Skole. Vi 
ser frem til at deltage næste 
år til glæde for såvel børn i 
Sengeløse som i andre dele af 
verden.  

Læseraketten 2011 på Sengeløse Skole   



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

1.s.e. påske 
1. maj kl. 10.00 
Joh 20, 19-31 
(Søren Sørensen) 
Kirkebil og kaffe 
 
2.s.e. påske 
8. maj kl. 10.00 & 12.00 
Konfirmationer 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
3.s.e. påske 
15. maj kl. 16.00 
Spillemandsmesse 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Et lille glas i sognegården 
efter gudstjenesten. 
 
Bededag 
20. maj kl. 10.00 
Matt 3, 1- 10 
(Stine-Helene Riedel) 
 
4.s.e. påske 
22. maj kl. 10.00 
Joh 16, 5-15 
(Stine-Helene Riedel) 
 
5.s.e. påske 
29. maj kl. 10.00 
Joh 16,23b – 28 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
 
Andagt på Holme 
Onsdag d. 11. maj kl. 13.30 
 
Gudstjeneste på  
Sengeløse Plejehjem 
Tirsdag d. 31. maj kl. 13.30 

Kirke & Sogn  Den nye gud 
Valgmenighedspræst og 
dr.theol. Niels Grønkjær er 
udkommet med en stærkt 
omdiskuteret og fremragen-
de bog, der hedder ”Den nye 
Gud. Efter fundamentalisme 
og ateisme”. 

I et opgør med såvel funda-
mentalistisk kristendoms-
forståelse som ateisme argu-
menterer Grønkjær for, at 
kristendommens Gud ikke er 
en død, ubevægelig, metafy-
sisk Gud. Hvis det er den 
udbredte gudsopfattelse, 
kunne det måske give god 
mening, at den danske præst 
Thorkild Grossbøll i 2003 
frit og frejdigt erklærede, at 
han ikke troede på Gud. 
Denne udtalelse satte gang i 
en hed debat, og til sidst 
frasagde Grosbøll sig sit 
embede og gik på pension. 
Men selv om Grosbøll gik på 
pension, fortsatte debatten, 
og fundamentalismen vandt 
terræn. Fundamentalisternes 
gudsbillede er netop et sta-
tisk gudsbillede. De beken-
der sig til én Gud, én sand-
hed, ét princip, som de søger 
at forstå alting ud fra og 

tvinge alt i verden ind under, 
skriver Grønkjær. 
Som et modsvar til funda-
mentalisterne erklærede atei-
sterne, at Gud er død. En 
forståelig reaktion mod blin-
de og forblændede bekendel-
ser, siger Grønkjær. For så 
vidt har de kristne selv været 
uden om ateisternes modvil-
je. 
Men sagen er nu den, at både 
fundamentalister og ateister 
har taget fejl, mener Grøn-
kjær, for kristendommen er 
ikke en fundamentalistisk 
religion, og den kristne Gud 
er ikke et urokkeligt funda-
ment. Den kristne Gud er 
livets kilde, en bevægelig 
Gud, der ligesom mennesker 
kan blive klogere på sig selv, 
forandre sig. Gud er ikke 
altings ubevægelige og ufor-
anderlige fundament. Gud er 
den levende Gud, og hele 
omdrejningspunktet i denne 
gudsopfattelse er, at den 
treenige Gud bliver menne-
ske i Jesus Kristus.  Bogen 
er godt skrevet og god at 
blive klog på, hvad angår 
livet, Gud og det at være 
menneske. God læselyst 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

 

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 
(ikke mandag) 
 
Kirkekontoret, 
Landsbygaden 68 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Kontortid kl. 12.00 – 13.00 
43 71 07 01 
 
Sekretær for sognepræsten  
Jørn Lund Rasmussen 
Alle henvendelser skal ske i 
præstens kontortid. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffetid: Onsdag 10.00-
11.00 
 
Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24. Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Løgumkloster 
 
Du kan stadig nå at tilmelde dig et ophold på Løgumkloster i 
det smukke Sønderjylland, hvor musik, kunst, litteratur, natur 
og historie er på programmet. Opholdet er fra 5. juni – 11. 
juni 2011. Se mere på kirkens hjemmeside på adresse 
www.sengeloesekirke.dk eller ring til sognepræst Merry Lis-
beth Rasmussen på 43 99 50 24 

 



Spillemandsmesse 
Søndag d. 15. maj kl. 16.00 er der for første gang i Sengeløse 
Kirkes historie spillemandsmesse, hvor sang og glad spille-
mandsmusik på folkelig vis intonerer det kristne budskab om 
Gud og menneske, der i kærlighed er uløseligt forbundet med 
hinanden. Teksterne er skrevet af Holger Lisner, og musikken 
er lavet af Ivan Damgaard og Michael Sommer. Alle er natur-
ligvis velkomne! 
 
 
Meddelelse 
Sognepræsten er ikke til stede  i sognet fra mandag d. 16. maj – 
onsdag d. 25. maj. 
Kirkekontoret i Høje Taastrup Kirke kan kontaktes på 40 43 43 
93, hvis behovet for udstedelse af attester skulle opstå. For præ-
steanliggender kan Steffen Andresen kontaktes på 43 71 28 19 
og Søren Sørensen på 43 71 88 18. 

Børnekoret ved Sengeløse kirke 
giver sæsonafslutnings  
optræden 
Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 17 vil Børnekoret ved Sengeløse 
kirke, for alle som har lyst, synge nogle af de sange, som vi har 
lært i sæsonens løb. Pigerne i koret glæder sig til at synge for 
jer, og alle er hjertelig velkommen. Arrangementet vil vare en 
lille time, og der vil være noget til at holde blodsukkeret oppe 
på både store og små. 

 Kl. 10.00:  
Victoria Sværke Rasmussen 
Niclas Weber Lau 
Cecilie Wille Bøgved 
Josephine Stenberg Ellefsen 
Emil Ronald Jørgensen 
Isabella Harritslev Nielsen 
Mathias Molbech Lund 
Stefan Sandvold 
Line Jul Clausen 
 
 
 

Kl. 12.00: 
Sara Lykke Nielsen 
Annmarie Løfgreen Heintz 
Christian Klingspor Stryhn 
Mia Berrig Rasmussen 
Magnus Holger Knoblauch 
Hjortlund 
Nanna Hjort Rossen 
Benedicte Rokkjer Bevensee 
Jakob Lysgaard Andersen 
Caroline Marie Staalhøj 
Rasmus Stenholm Wendt-
Jensen 

Onsdag d. 25. maj tager sognet på udflugt i det nordsjælland-
ske. Denne gang skal vi besøge Fredensborg Slotskirke og 
Grundtvigs højskole i Hillerød. 
Der er afgang fra sognegården, Landsbygaden 68, kl. 10.00. 
Herfra kører vi til Fredensborg Slotskirke, hvor vi skal se slots-
haven, kirken og det berømte, historiske orgel, som er bygget af 
Esaias Compenius i 1610. Orglet blev bygget for hertug Hein-
rich Julius af Braunschweig-Wolfenbüttel, som var gift med 
Christian IV´s søster. Slotskirkens organist har lovet at give os 
en smagsprøve på orglets klangmuligheder. Når det meste er set 
og hørt, og frokosten er indtaget, går turen mod Grundtvigs 
højskole. Her vil højskolelærer Ole Vind tage imod os og for-
tælle om højskolens historie og om Grundtvig. Ole Vind er 
skolens historiker og har skrevet flere artikler om højskolens 
historie. Han har tillige skrevet doktordisputats om Grundtvigs 
historiefilosofi. Efter foredrag og rundvisning er der kaffe, og 
derefter går turen tilbage til Sengeløse. Her forventer vi at være 
kl. ca. 17.00. 

Sogneudflugt 

Hvem der skal konfirmeres  
2. søndag efter påske 

Koncert og ”Syng med” i  
Sengeløse Sognegård 
Torsdag den 26. maj kl. 19.30 inviteres der til koncert og ”Syng 
med” aften i Sognegården. Arrangementet vil, som overskriften 
antyder, være to-delt. Sengeløse Kirkes kor vil stå for den ene 
halvdel, idet de vil underholde med en stor buket af herlige 
forårs-, sommer– og kærlighedssange med mere. I den anden 
halvdel ”Syng med” afdeling vil vi alle sammen med organist 
Torben H.S. Svendsen ved tangenterne synge et antal af vore 
skønne sange primært fra Højskolesangbogen. Kom og ønsk 
din ynglingssang! Der vil være lidt at smøre stemmebåndene 
med på bordene, og der er gratis adgang. 



Så snart jeg 
kommer af med det 

gamle hus, er jeg den, 
der er gledet!

Ny bolig?
Lad det stærkeste team sælge
din bolig, så du kan komme
videre.
Kontakt Nybolig Mads Østergaard for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
Så er du sikker på at få solgt til markedets højst opnåelige pris.

Nybolig Mads Østergaard
Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555




