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Får får får? Nej, får får lam.

Læs inde i avisen om

Bjørneklobekæmpelse
Fredagsfest på
loppemarkedet

Det var typisk aprilvejr den
dag, hvor billederne blev
taget i fårefolden bag præstegården. Heldigvis var vinterfrakkerne stadig inden for
rækkevidde. Det er fåregruppen, der står for de fem moderfår, der nu går på engen,
og et af dem har netop fået
lam, så det er daggamle lam

på billederne. Vores præst er
også med i gruppen. Der
bliver set til dyrene dagligt,
og netop i dag var det hende,
der stod for pasning og udbringning af et ekstra fodertilskud til dyrene. Under
vores uformelle snak siger
Lisbeth: ”Jeg er ikke så faktuel omkring fårenes liv og

færden, men jeg ved da, at
de føder 1-2 lam pr. gang, og
de er drægtige i 5 måneder.
Almindeligvis føder de 2
lam om foråret, så påskelammet er en rigtig forårsbebuder. Vi regner da også med,
at de fire andre moderfår
også vil læmme meget
snart.”

Store rengøringsdag i Sengeløse 22. april kl. 13 - 15
Så er foråret kommet og det
er tid til forårsrengøring på
gader og veje omkring Sengeløse. Sidste år var vi 17 og
fik omkring gadekæret,
Cathrinebergvej, Ågesholmvej, Ole Rømersvej, Sengeløsevej og Spangåvej samlet 25 fyldte sække, 312
dåser, 50 flasker og meget
andet i løbet af de 1½ time,
det varer.
Vi mødes igen i år på sognegårdens parkeringsplads kl.
13.00. Herfra går vi ud i hold
og er tilbage kl. 14.30, hvor
Kirken venligt har ladet os
låne sognegården, så vi kan
få en kop kaffe og et stykke

Tennissæsonen starter
Gymnastikopvisningen
Hvem skal konfirmeres
Hvordan går det med
vandet i Mosen ?
OG

Aprilvejret
Mit hjerte hilser dig april;
jeg kender godt dit vekselsmil
og tåren i dit øje.
Du vil ej ret for alvor tro,
at vinterstormen gik til ro,
og smukt sig måtte føje.
~Ludvig Bødtcher

kage og snakke om, hvordan
det er gået. Det er konfirmationssøndag, så parker bilen
et andet sted, hvis den skal
med. Tag arbejdshandsker
med. Danmarks Naturfred-

ningsforening og Miljø- og
Energicentret stiller veste,
sække og pickere til rådighed.
Poul Neumann
Sengeløse Kommunalforening

Næste nummer
udkommer
18. –20. Maj
Deadline:
8. maj 2012

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

Næstformand:
Amatørscene:
Fodbold:
Fællesidræt:

4371 3033

Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4352 6035/4030 5232
Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.
2374 7444
Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344
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

Loppemarkedd på Holme
Fra ultimo april afholdes, når vejret tillader det, loppemarked kl. 10—17på parkeringspladsen ved Holme.
Til formålet er der stadig interesse for at modtage egnede effekter.
Ring venligst på tlf.41 11 09 38 for aftale om levering
eller afhentning
Loppemarkedet afholdes af beboerne til fordel for beboerne.

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

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund

Hop ind i foråret
Jump King havetrampolin,
diameter 4,25 m uden sikkerhedsnet (kan tilkøbes fra
firma), brugt 2 sæsoner,
opbevaret tørt på loft, sælges for 500 kr.
Dækken medfølger.
Mads Lund Larsen
Midtervej 15
Tlf. 4371 6232
eller 4070 3648

_____________________________________________________________________

Tåstrup Vænge 39
2630 Tåstrup
cvr. nr. 30 08 29 23
Mob. tlf. 51 70 69 27
mlh@lavlundmlh@lavlund-consulting.dk
www.lavlundwww.lavlund-consulting.dk

Butikslokaler
(Landsbygaden 48A) udlejes til frisør eller lignende
22 27 52 60 / 41 21 83 03
Signe & Jeppe

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 8.maj 2012
Avisen udkommer 18.-20. maj 2012

v/ Andreas Bolvig Legarth, Stærkendevej 242, 2640 Hedehusene
tlf. 20 85 33 34 mail: info@altotalservice.dk hjemmeside: www.altotalservice.dk
RING ELLER MAIL OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Sengeløse opvisning 2012
Søndag den 25. marts 2012 holdt Sengeløse deres lokale gymnastik opvisning. Instruktører, bestyrelsen og mange hjælpere mødte op tidlig søndag morgen for at gøre klar til vores årlige opvisning. Unge som gamle tog ordentligt fat i det hårde arbejde med
at slæbe borde og redskaber fra gymnastiksalen.
Da opvisningen skulle til at starte, duftede der af pølser i hele
hallen. For de instruktører, der havde været der hele dagen, fristede det virkeligt! Men en halv time inden opvisningens indmarch skulle starte, væltede det ind med gymnaster, forældre og
andre børn, der skulle nyde dagens opvisning. Indmarchen begyndte med mange glade børn, der kom let hoppende ind på gulvet.
De første hold kom på gulvet, og stemningen i hallen var fremragende. Alle klappede og dansede med på stolene. Og da det første spring gymnastik hold kom på gulvet, som i dette tilfælde var

på banen. Igen i år præsterende de et godt show med mange forskellige kast.
Da SGIF´s største spring hold skulle på gulvet, sad alle spændt
på at se, hvad de havde lavet i år. Musikken begyndte, og deres
program kørte. Stemningen var høj, og det største bifald kom, da
deres program var slut. Crazy-rytme, spring-begynder og springøvede sluttede dagens opvisning af med en fantastisk fællesserie.
En god afslutning på en fantastisk dag med mange gode hold og
en god stemning.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, der
mødte op hjalp med til opvisningen inden og efter.
Jeg personligt synes, at opvisningen i år har været den bedste nogensinde, og jeg ser frem til mere tid med jeres dygtige børn. På
gensyn i sommersæsonen og til næste år.
SGIF´s bestyrelse forfatter Karina Torning i Instruktør

Loppemarked Sengeløse 2012
Motionsløb lørdag den 1 september kl
13.30
DGI, sad alle gymnaster med hagen i gulvet! De var utroligt fascinerede af det show, de havde formået at lave. Men det bedste
hold, man kunne tage efter sådan et stort hold, er selvfølelig vores små gymnaster. Alt den energi, de har til sådan en opvisning,
er helt ufattelig. Og de mange rulleskøjtepiger formåede også i år
at holde publikum i gang. I pausen kunne man virkelig se, hvor
mange børn der gemte sig blandt stolerækkerne, da alle børnene
løb ind på gulvet og legede. Efter pausen havde vi fornøjelsen af
endnu et gæstehold. Denne gang fra en efterskole i Klintsøgaard.
Mange var dybt interesseret i de redskaber, de havde med i deres
opvisning.

Alle de efterhånden mange løbere i Sengeløse bedes forberede
sig på årets løb, som skydes i gang fra scenen på Loppemarkedet
lørdag den 1 september kl. 13.30 efter åbning af Loppemarkedet
lørdag kl. 13.00
Løbet bliver arrangeret af Yvonne, som planlægger en 5 km rute.
Der vil selvfølgelig være en præmie til vinderen
Tilmelding:
Der bliver opslag i Brugsen fra begyndelsen af august
Tilmeldingsfrist senest torsdag den 30. august
Tilmelding vil fra begyndelsen af august også kunne ske via
Sengeløses hjemmeside http://sengeloese.dk

Fællesspisning lørdag aften den 1 september
Vi udvider også i år åbningstiden i Madboden lørdag aften til kl.
19.00. Klubben leverer levende musik til maden, så vi forhåbentlig kan få en hyggelig afslutning på dagen med mad, snak og
musik, inden festen lørdag aften går i gang i teltet.
Vi håber, borgere i Sengeløse vil bruge dette som en hyggelig
anledning til at spise med hinanden

Hjælpere til Loppemarkedet

Endelig var det SGIF´s tur til at få et springhold på gulvet. Så
mange små dygtige gymnaster, der bare gav den gas inde på gulvet, var noget, instruktører og publikum virkelig kunne lide. Forældre kommenterede, at det var den bedste opvisning, de nogensinde havde lavet.
Til en god afveksling fra gymnastikholdene kom kampsport igen

Hvis du sidder og får lyst til at hjælpe til i en af vores boder, kan
du skrive til undertegnede, så vil jeg formidle kontakt til en af
boderne
Ring til Inger Merete på 51 24 17 81 eller skriv til Inger.merete.terp@dadlnet.dk ,hvis du har lyst til at hjælpe til.
Vi vil meget gerne have nye kræfter med i arbejdet på Loppemarkedet.
På gensyn til Loppemarkedet
Inger Merete Terp og Yvonne Nygaard

Ved Gymnastikopvisningen i Sengeløsehallen
søndag den 25. marts blev der uddelt en række pokaler.

Margit Frandsen
Gymnastikafdelingens
Pokal.
Gymnastikafdelingens Solstrålepokal blev uddelt til
Margit Frandsen. Margit har
gennem rigtig mange år hjulpet med praktiske opgaver,
når der var arrangementer i
SGIF.
SGIFs - Pokaler.
Else og Holgers Ærespokal:
Tildeles en idrætsudøver mellem 8 og 14 år som udviser
en god sportslig ånd og er en

Sofie Kjærulf

Benedicte Bevensee

god kammerater. Det blev
Sofie Kjærulf, rulleskøjtepige, som har udviklet sig meget i løbet af sæsonen, både
sportsligt og personligt. Ligesom hun er en god kammerat.

på Mini- og Spilopper og i år
udmærket sig som instruktør
og fået kursusdiplom deri.
Benedicte er en forstående,
sød og god instruktør, der er
meget vellidt blandt børnene.

SGIF 100 års Jubilæumspokal:
Pokalen tildeles en idrætsudøver under 18 år, som udviser
en god sportslig ånd, og er en
god kammerat.
Benedicte Bevensee. Har i en
årrække være hjælpetræner

SGIFs Lederpokal:
Pokalen tildeles en frivillig
leder lønnet / ulønnet, der
gennem mange år har ydet en
stor indsats for SGIF.
Steven Thygesen har udvist
initiativ og aktivt deltaget i
flere tiltag indenfor såvel

Steven Thygesen
fodbold som for SGIF som
helhed bl.a. ved at få lavet et
mødelokale/klublokale ved
hallen. Er ligeledes aktiv deltagende af Brugerrådet.
Her ud over er der to pokaler,
der uddeles ved Loppemarkedsfesten den 31. august.
Olga Andersens ærespokal:
(Loppemarkedspokalen) og
Verner Hansen´s Ærespokal.
”Årets SGIF´er”.

God start på forårssæsonen for Sengeløses 1. hold
Hjemmekampen mod Hvalsø If endte med en sikker sejr til Sengeløse på 6-0
Af Gert Lauridsen

Kampen fandt sted påskelørdag på Sengeløse stadion,
hvor banen stod trimmet,
grøn og forårsklar. Solen
skinnede, men en jævn vind
på langs af banen bed godt i
næsen. Sengeløsespillerne
virkede fra starten så fyldt
med energi, at man umiddelbart kunne sammenligne
dem med en flok kåde malkekøer, der lige var sluppet
ud af vinterstalden. Halvvejs
inde i første halvleg førte
Sengeløse da også allerede
med 3-0, og det så ud til, at
holdet fra Hvalsø ville blive
løbet helt over ende. Men så
var det, som om Sengeløse
slækkede grebet, og Hvalsø
begyndte at få mere fat i
spillet, uden at de på noget
tidspunkt blev virkelig farlige. De få forsøg, de havde,
blev enten opfanget af det
massive Sengeløse forsvar,
eller de blev reddet af Sengeløses målmand, der mere
og mere virker som en solid

Hvalsø har hjørnespark, men Sengeløses forsvar er på plads.
sidste skanse. Han var gennem hele kampen meget
sikker i sine indgreb og havde flere gode redninger. I
mange situationer bruger
holdet også målmanden som
en ellevte markspiller som
en del af opspillet. Det virker som en brugbar måde at
skaffe luft i spillet på, men
med Jesper Olsen i tankerne,
så skal det bruges med omtanke. Anden halvleg var

næsten en tro kopi af første,
med et solidt forsvarende
Sengeløse-hold med som
regel ni mand bag bolden for
i næsten øjeblik at drive
spillet hurtigt frem mod
modstandernes mål. Sengeløse kom herved til adskillige åbne målchancer, der
spredt over halvlegen førte
til yderligere tre mål. Det er
dejligt for os at komme så
godt fra start, selv om vi

også må indrømme, at det
var et ungt og urutineret
hold, som Hvalsø stillede
med. Alt i alt må jeg sige, at
jeg er godt tilfreds med holdets indsats i dag. Vi har
også fået lidt tilgang udefra,
og samtidig er vore skadede
spillere blevet nogenlunde
klar igen, fortæller træner
Mogens Johansen.

Banerne er klar, de venter på dig ?

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 2012 er følgende:
Seniorer
Ungdom under 18 år

Kr. 300.00
Kr. 100.00

Herringløse Dyreklinik
inviterer til hundeaften.

Har du fået hundehvalp, overvejer du at anskaffe dig en hund
eller har du haft hund i flere år, men vil gerne lære mere?

Så kom tirsdag d. 24/4 kl. 19-21 i klinikken, Skolegyden 3,
Herringløse.

Programmet omhandler almen information om hundens sundhed,
vaccinationsprogram og ormebehandling samt indlæg om hundeadfærd og
hundesprog ved adfærdsbiolog Astrid Vestergaard. Arrangementet er gratis, men
kræver tilmelding af hensyn til plads.
Se på www.herringloesedyreklinik.dk for mere information. Tilmelding på 29790609
eller mail: herringloesedyreklinik@mail.dk

Hjælp, vi drukner! Et SOS fra Sengeløse Mose
Vi har fra Niels Larsen, Birkevangen modtaget nedenstående indlæg med bemærkninger til kommunens svar i sidste nummer af
bladet.
Af miljøchef Orla Johann- ”Sammenhæng og synergi
sens svar i sidste nr. af Sen- med vandplan”…… men i
geløse Nyt kan jeg kun udle- enkelte tilfælde kan der opstå
de, at han endnu ikke har for- konflikter, f.eks. hvor indsats
stået, hvorfor vi protesterer efter vandplanen medfører
så højlydt mod myndigheder- oversvømmelse af habitatnanes laden stå til med hensyn turtyper eller levesteder for
til vandstandene i Sengeløse- arter. Altså højere vandstand
og Vasby Mose. Lad mig un- og større oversvømmelser.
derstrege igen, at hverken jeg Det er derfor, vi er utilfredse.
eller nogen andre, som jeg Det angår bestemt også os.
har mødt i moserne, har no- Det er 4 år siden, vi kontakteget imod fredningerne. De er de HTK pga. stigende vandflere år gamle, og vi har kun stand på vores grunde. Komtalt positivt om hensigten. munen har, bortset fra buMen vi vil ikke oversvømmes reaukratiske henvisninger, ini processen, og det bliver vi. tet reelt foretaget sig, og voHvorfor tror vi så det er mid- res situation er kun blevet
let? Fordi myndighederne værre. I op til 9 måneder af se Skole, da jeg ikke er ejer i Vi kunne, som jeg har foreselv skriver det til os. I Na- året kan vi ikke færdes i vo- mosen. Det er forkert! Min slået kommunen, etablere et
turstyrelsens Natura 200– res haver eller på vores jor- kone og jeg ejer matriklerne regnvandsbassin på vores
plan 2000–2015 for Vasby– der. De er blevet oversvøm- 21e, 1c og 1e af Katrinebjerg matrikel 1e. Den er ikke freog Sengeløse Mose skriver met. Efter Orla Johannsens Hovedgård. Hele 21e og me- det, og det ville være ganske
de på side 21 stk.4.1: ”Dræn udsagn fortsætter HTK med re end halvdelen af 1e ligger, enkelt at føre vandet bort til
søges sløjfet på tidvis våd den gamle vedligeholdelses- ligesom de øvrige parceller i Sengeløse Å eller i en lille
eng”. Længere nede på sam- metode, men den virker ikke den sydlige del af Birkevan- ledning under Cathrinebjergme side i afsnittet står der: mere. Han påpeger dog selv, gen, i Sengeløse Mose. Vores vej og ud i Spangå. Det ville
1e ligger endda på et af mo- hjælpe den vestlige af de trusens dybere steder. Orla Jo- ede parcelhuse. Lidt ekstra
hannsen skrev også, at jeg ik- dræn fra haverne i den østlige
ke har nogen dokumentation del til regnvandsbassinet ved
for, at HTK lader vandstan- Birkevej kunne gavne i det
den stige, så vores jorder bli- område.
ver ubrugelige. Hvem har an- Endelig kunne HTK forsøge
svaret for at holde vandstan- at ændre vandløbsdirektivet,
den i moserne? Ja, ifølge så kommunens folk kunne
HTK har HTK ansvaret og grave dobbelt så bredt, dobpligten. Vandet stiger. Ergo belt så dybt og tre gange så
lader HTK vandstanden stige. tit. Så ville vandet løbe væk.
Vi andre må intet gøre! Om- Afslutningsvis vil jeg gentaråderne bliver ubrugelige. Vi ge, at hvis HTK ikke iværkhar vand i haven i 9 måneder. sætter en effektiv afvanding
Jeg vedlægger fotodokumen- af moserne, så gendannes dele af den gamle Sengeløse
at forholdene har ændret sig tation.
pga. grundvandsstigning. Le- Er der ingen vej ud af proble- Sø. Jeg vedlægger et fotograBRØNDBY VVS ApS.
delsen i kommunens Miljø – merne. Jo, adskillige. HTK fi fra 30erne, da søen halvog Teknik Center må derfor kunne anmode Københavns vejs var pumpet bort. Det viVELVÆRE
erkende, at ændrede problem- Vandforsyning om igen at ser, hvad der venter, hvis
stillinger kræver ændrede pumpe drikkevand op fra bo- HTK ikke snart vågner op.
Tlf. 70 213 470
ringerne i Nybølle. Det ville
indsatser!
Niels Larsen
Orla Johannsen skriver end- mindske problemerne med
videre i sit indlæg i Sengelø- grundvandsspejlet i Sengeløse Nyt, at jeg ikke var invite- se Nord og Nybølle.
Nyt badeværelse
ret til mødet 26/1 på Sengelø-

Naturgas

Modernisering
Forsikringsskader
Email: brondby-vs@mail.dk

Vasekær 6, Sengeløse.
2630 Taastrup.

Kommentar til Hjælp vi drukner
Sengeløse Nyts opfølgning på Niels Larsens indlæg i dette nummer af bladet
Af Gert Lauridsen
Efter at have læst Niels Larsens indlæg besluttede vi at
aflægge besøg på Birkevangen, dels for at tale med Niels Larsen, dels for med egne
øjne at se, hvor alvorligt det
stod til.
Mandag den 2. april var undertegnede og Ole Holm, bladets redaktør, derfor på besøg
hos Niels og Lise Larsen på
Birkevangen for at konstatere
problemets omfang.
Søen på vej tilbage
Efter besigtigelsen var al
tvivl borte, idet vi ved selvsyn kunne se, at den gamle sø
faktisk er på vej tilbage. Vi
var ret chokerede. Bagest på
parcellen er der områder med
permanente sølignende områder. Hele hans have omkring
huset er faktisk mose. Man
kan kun gå rundt med gummistøvler. Hvor børnene tidligere spillede badminton, er
der i dag sumpet flade med
spredte siv. Overalt vidner
vandlidende og uddøde frugttræer om adskillige års over-

svømmelse. I krybekælderen
står vandet og ødelægger
murværket, til trods for at lyden fra pumpen fra omfangsdrænet fortæller, at der hele
tiden pumpes vand over i et
bassin på en af naboparcellerne. Billederne taler for sig
selv.
Omkringliggende huse også
berørt
Niels og Lise Larsens hus
ligger på det område, der tidligere var sø, men da han
flyttede ind, var området tørt
og med fungerende dræn. På
de omkringliggende parceller
er det gået tilsvarende. For
nogle huses vedkommende
med knækkede fundamenter
til følge. Problemet viste sig
første gang i 2004, og siden
er det kun blevet værre år for
år.
Afvandingen virker ikke
Vi gik ned til åen, som skulle
afvande området, og til vores
forundring var der kun 20-30
cm vand i, og vi så ingen bevægelse i vandet til trods for,

at der lige var blevet renset
op. Niels Larsen mener, at
åen i årevis ikke er blevet
renset dybt nok, således at
eksisterende drænudløb er
slammet til og således, at åen
ikke længere løber.
Hvem skal gøre noget ved
det?
- Hvad kan man gøre ved
det? spurgte vi Niels Larsen.
- Vi må ikke selv gøre noget.
Det er i sidste ende kommunens ansvarsområde, da det
er beskyttet område, svarer
han.

Her behøves i vore øjne ikke
flere ord, kun handling. Gendannelse af pumpelaget?
Tjek og reparation af dræn og
afvanding? Bortledning til
Spangå? Det skal der fagfolk
til at tage stilling til. Stigende
grundvand og mere nedbør
kan i vore øjne ikke være et
individuelt problem. At Niels

og Lise er frustrerede over at
se deres livsopsparing blive
ødelagt af vandet, er fuldt
forståeligt.

Den spidssnuede frø
De sarte bevaringsværdige
habitater kan heller ikke
overleve med højtstående
vand, så måske kan en ansøg-

ning til EU om midler til
vandstandsregulering også
komme området til gode. Det
løser dog ikke problemet på
Birkevangen, som er et her
og nu problem, der så vidt vi
kan bedømme, kan løses traditionelt. Det er bare om at
komme i gang!

Husk Fredagsfest
Loppemarked 2012
Rubberband, Revykavalkade, dans og festmiddag. En festaften med Sengeløse, venner og naboer. Sæt kryds i kalenderen 31. august.

I 2012 er der 40 års jubilæum for Loppemarkedet, som SGIF
arrangerer d. 30.8 - 2.9 ved Idrætsanlægget.
Rammerne for en festelig fredags-aften er sat, så du kan gøre
dine venner opmærksomme på, at I skal med til denne forrygende aften.
En velsmagende festmenu, der behager ganen, starter aftenen
samtidig med, at du hygger dig sammen med dine venner og
naboer fra byen.
Derefter er der revykavalkade med det morsomme og utrættelige revy-hold. De får smilet frem og gjort humøret højt, når de
laver parodi på både lokale og landskendte begivenheder. En
oplevelse, du absolut ikke vil gå glip af.
Rubberband er uden tvivl Skandinaviens førende Beatles
Band. Rubberband startede i 1979. Dengang blev det nærmest
opfattet som blasfemisk at kopiere Beatles eller deres musik.
Selv om dette var folks generelle opfattelse, fortsatte Rubberband med at øve, til de havde deres første offentlige koncert
under navnet "Billerne". (De skiftede senere navn til Rubberband, inspireret af Beatles Lp'en "Rubber Soul").
Reaktionen var fantastisk - de såkaldte kritikere blev pludselig
entusiastiske Rubberband fans! Dette var de første skridt i deres karriere som professionelt band. Det varede ikke længe, før
de spillede rundt omkring i hele landet og fik det ry, at det var
et godt valg, uanset hvilken anledning man skulle fejre.
Oplev Rubberband til Fredagsfest på Loppemarkedet! De spiller og vi danser.
Sæt kryds i kalenderen fredag aften den 31. august 2012.

·
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Vi udfører alt indenfor bl.a. :
Tagkonstruktioner
Udnyttelse af 1.sale
Træ terrasser
Vindues udskiftninger
Døre
Gulve
Lofter
Kontakt Morten Andersen
Tlf.: 51 92 81 65
www.tomren.dk

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

Frandsens Cementstøberi
ApS
Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse
hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Kørestolsskubber
gå-tur-ven

Bjørneklobekæmpelsesinspiration

Kære Sengeløse borger.
Nu er foråret over os, og der sidder beboere på Sengeløse
Plejehjem som længes efter at komme ud
og snuse til det. Der er ikke altid ressourcer på plejehjemmet
til at opfylde ønsket om en tur i det fri,
så hvis du skulle have tid og lyst til at ofre 1 – 1 1/2 time om
ugen til at glæde en ældre borger med
sådan en tur, hører jeg meget gerne fra dig. Du vil så blive
frivillig i Ældre Sagen. Jobbet er ulønnet.
Henvendelse:
Bente Gouriou
Tlf.: 43999771

Stig Hansen VVS
Aut. VVS installatør

Naturgas--Fjernvarme--Solenergi
Aut. Vand--Gas--Sanitet
Forsikringsskader
Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40

Torsdag den 26. april kl. 17 til 19 er der mulighed for at lære noget om bjørneklobekæmpelse samtidig med at man gør noget
nyttigt. Det sker på Engbrinken 11 i Sengeløse hvor der er masser af bjørneklo.
Her inviteres alle der har lyst til at lære den præcise teknik med
rodstikning at kende til – med spade og behørig påklædning – at
møde frem. Så vil naturmedarbejder i kommunen, Henriette
Voigt, i praksis vise hvordan man rodstikker bjørnekloen.
Det er Danmarks Naturfredningsforening og Miljø- og EnergiCentret der står for arrangementet der skal opfattes som en opmuntring til alle ”bjørnekloejere” til selv at gøre noget ved bjørnekloen.
Samtidig er det en opfordring til naturvenner som godt vil gøre
en indsats for at bekæmpe en invasiv planter der kan ødelægge
den danske flora.
Tilmelding er ønskelig af hensyn til indkøb af drikkevarer og
skal så ske til Miljø- og Energicentret på tlf. 43 30 42 00 eller pr.
mail mec@mec-ht.dk.

Krocket i Sengeløse sommeren 2012
Sengeløse Nyt marts 2012 bragte SGIF Gymnastik`s sommertræning. Under Senior Krocket havde det desværre indsneget
sig et par småfejl.
Vi spiller hele sommeren på banerne ved Sengeløsehallenhver
mandag og torsdag fra kl. 9,15 - ca. kl. 12,00. Vi slutter hver
gang med en kop kaffe og socialt samvær.
Sengeløse krocket deltager i DGI Roskildes turneringer henover sommeren. Der er enkeltmands-turnering, par- turnering
og hold-turnering.
Derudover deltager vi også i en række stævner - som regel lørdag eller søndag på hele Sjælland.
Vi arrangerer selv et stævne mandag den 3. september (efter
loppemarkedet). I 2011 blev det faktisk det største stævne på
Sjælland med ialt 128 spillere - heraf 119 fra andre klubber på
Sjælland.
Vi har ikke noget Sct. Hans stævne som det var omtalt i annoncen.
Kom og vær med på banerne ved hallen – og få evt. et par prøvetimer. Det kræver ikke noget special udstyr – vi har, hvad du
skal bruge.
ilsen fra
Hugo og Aage

Kirke & Sogn

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
1.s.e. påske
15. april kl. 11.30
Joh 21, 15-19
(Steffen Andresen)
2.s.e.påske
22. april kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
(Merry Lisbeth Rasmussen)
3.s.e.påske
29. april kl. 10.00
Konfirmation
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Bededag
4. maj kl. 17.00
Matt 7, 7-14
Meditativ
musikgudstjeneste
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen kører
4.s.e.påske
6. maj kl. 10.00
Joh 8, 28-36
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebil og kaffe
5.s.e.påske
13. maj kl. 10.00
Joh 17, 1-11
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kristi Himmelfart
17. maj kl. 10.00
Luk 24,46-53
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen kører
6.s.e.påske
20. maj kl. 10.00
Joh 17, 20-26
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Gudstjeneste på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag d. 16. maj kl. 13.30
Andagt på Bostedet
Holme
Torsdag d. 26. april kl.
13.30
Kirkebilen bestilles
senest dagen før på
tlf: 43 99 50 24

Åndeligt gehør
Nogle mennesker har musikalsk gehør, andre har ikke.
Det musikalske menneske kan
straks se og høre, hvilken melodi noderne udgør. For nogle
mennesker gælder det, at de
ikke kan se skoven for bar
træer. For det umusikalske
menneske gælder det, at det
ikke kan få øje på melodien
for bar noder.
Kristendommens påstand
Det er kristendommens påstand, at ligesom man kan
have eller ikke have musikalsk
gehør, kan man også have
eller ikke have åndeligt gehør.
Nogle kan med andre ord se
og høre Guds virkelighed,
andre kan ikke.
Erik A. Nielsen skriver i sin
bog ”Den kristne retorik”: Der
er altså tale om en synsevne,
der har sin dybde fra det forhold, at den står åben ind til
det menneskelige hjerte, hvorfra al forvandling udgår. Den,
der er blevet åbnet for det
kristne mysterium om Gud og
hans rige, står til rådighed for
Gud med sit hjerte. (Den kristne retorik s. 86)
To slags mennesker
Der er altså ifølge kristendommen to slags mennesker. Der
er dem, der kan se og høre,
hvad der hører Gudsrigets
hemmeligheder til. Det er de
indviede, dem med åndeligt
gehør. Til dem skal der gives i
overflod af gudsrigets hemmeligheder, siger Jesus et sted i
Matthæusevangeliet, fordi de i
kraft af deres åndelige gehør
allerede har del i den guddommelige fylde og rigdom, der
strømmer fra Gudsriget. Til de
musikalske mennesker skal
der jo også gives mere musik.
Og således forholder det sig
altså også med mennesker
med åndeligt gehør.
Og til de uindviede, dem der
ikke kan se og høre, er det
ikke givet at kende Guds Riges hemmeligheder. De ser,
og dog ser de ingenting. De

hører, og dog hører og forstår
de ingenting. Og ligeså med
det umusikalske menneske.
Det kan se og høre, men ingenting fatte af det, der har
med musikken at gøre.

Genfødsel
Det store spørgsmål er nu,
hvordan mennesket kan gen-

Årsag
Når det forholder sig sådan, at
der er nogle med åndeligt gehør og nogle uden, skyldes det
ifølge kristendommen syndefaldet. Det er den kristne påstand, at mennesket er skabt af
Gud. Og fra skabelsens begyndelse boede Guds ånd i os.
Men på grund af syndefaldet
mistede mennesket Guds ånd.
Fra da af var vi kun ren biologi. Vi mistede den bevidsthed,
vi havde til fælles med skaberen, og derfor kan vi ikke længere se eller høre ham. Eller
sagt på en anden måde: Vi
mistede vort åndelige gehør,
og alt hvad der hører gudsriget
til. Dybt nede i vores sjæl kan
vi længes, vi kan ane, og vi
kan skue, fordi vi har en svag
erindring om det tabte Paradis,
men vi kan ikke se og høre.

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)

Mennesket vil aldrig holde op
med at længes, før det har
generobret det tabte barndomsland i Paradis, som vi i
billedtale kalder det. Paradis
og Gudsriget er det samme.
Når bare vi forstår, at det er et
åndeligt rige, vi taler om, hvor
ånden hører hjemme.

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

Kirkelig vejviser

Graver og kirketjener
Mie Andersen
Kontortid kl. 12.00 – 13.00
43 71 07 01
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
Træffetid: Onsdag 10.0011.00
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes Sognegård
(Præstegårdens hovedbygning)
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

erobre det tabte. I Johannesevangeliet kap. 3 siger Jesus i
en samtale med Nikodemus,
at mennesket må fødes på ny
for at kunne se Gud. Nikodemus, som er en gammel
mand, svarer bestyrtet:
Hvordan kan et menneske
fødes, når det er gammelt?
Det kan da ikke for anden
gang komme ind i sin mors
liv og fødes? Og Jesus svarer: Den, der ikke bliver født
af vand og ånd, kan ikke
komme ind i Guds rige. Det,
der er født af kødet, er kød.
Det, der er født af ånden, er
ånd.
Der må altså intet mindre end
en genfødsel til, en guddommelig beånding for, at mennesket igen kan få fælles
bevidsthed med Gud, så det
igen kan se og høre med den
synsevne der har sin rod i
hjertet. Genfødslen i dåben er
nøglen til generobringen af

det tabte barndomsland i
Gudsriget. Når fosteret ved
fødslen forlader sin mors
krop, bliver det fri af sin
mor, men samtidig beholder
det de dybeste præg af hende
og af faren. Når børnene
genfødes i dåben, modtager
de ånden igen, og således
flyttes tyngdepunktet i dem,
fra en overbevisning om, at
de er kødelige, til en forståelse af, at de er åndelige væsener, der bebor det kødelige.
Og fra da af er de ikke kun
forældrenes børn, men også
Guds børn. Gud har sat sit
præg på dem. De har fået
åndeligt gehør. De er blevet
beåndet af det guddommelige. De kan se og høre Guds
virkelighed. Virkeligheden er
blevet større. Før var den kun
kød. Nu er den både kød og
Ånd, fordi kødet er blevet
beåndet med Guds Ånd.
Merry Lisbeth Rasmussen

Den 25. april 2012, kl. 14.30 holder sognemedhjælper Trine May Knutzen et foredrag om Maleren L.A. Ring.

L.A. Ring blev døbt Laurits Andersen, men tog senere i livet
tilnavnet Ring efter sin fødeby Ring ved Næstved. Vi skal i
dette foredrag se og høre om nogle af L.A. Rings malerier
fra den periode, hvor han boede i Baldersbrønde ved Hedehusene. Men vi skal også høre om nogle af hovedværkerne
fra tiden op til denne periode. Der serveres kaffe, te og kage
til sogneeftermiddagene. Alle er velkomne, der er gratis adgang, og kirkebilen kører.

Meddelelse

Bededag

Fra tirsdag d. 10. april til fredag d. 20. april er sognepræsten
ikke til stede i sognet dels pga. ferie og dels kursus. or præsteanliggender henvises der til Provstikontoret på 43 71 66
28. For attester og lignende henvises til præstesekretær Sus la
Cour på e-mail adresse: suslacour@hotmail.com

Den 4. maj kl. 17.00 afholder Sengeløse Kirke en meditativ
musikgudstjeneste, hvor ordene fylder mindre og musikken
mere.
Oprindeligt var store bededag en dag for bod, altså anger, og
faste. I dag er det ikke bodsdelen, der fylder særlig meget.
Det gør den i det hele taget ikke i det moderne menneskes
bevidsthed. Men ethvert menneske kan have brug for en
”helle” til at overveje stort og småt i livet, som til nogle tider
volder glæde, og til andre tider sorg og smerte.
Alle er velkomne og kirkebilen kører.
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.artbrolægnig.dk
wildenradt@msn.com

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor
TELEFON 43 71 30 33
EMAIL jb@jb-rev.dk

Sogneeftermiddag

TELEFAX 43 71 30 66

Følgende konfirmander skal konfirmeres i Sengeløse 2012
Søndag d. 22. april kl. 10.00: Julie Thestrup Hansen, Karoline Karlog, Lasse Kølle Lundtofte Jørgensen, Mikkel Tobias
Brøndel, Jacob Taggatz Ovesen, Rikke Køppen Thomsen,
Kasper Rex Andersen, Daniel Jon Larsen, Rasmus Petersen,
Anders Bardram Starup-Hansen
Søndag d. 22. april kl. 12.00: Maria Nikoline Troest Petersen, Jeppe Riegels Trangbæk, Anders Frem Wolstrup, Emil
Rauff Plovmand Andersen, Mads Lindstorff Andersen, Andreas Lerche Schmidt, Victoria Lentge, Signe Guldager Christensen
Søndag d. 29. april kl. 10.00: Mads Theis Nielsen, Cecilie
Knigge Woel, Nadia Schjødt Mendes, Lisa Pind Hansen,
Christian Grouleff Rørbæk, Emma Egebo, Josefine Lahn
Abildskov, Helene Leerdrup Alsø, Julie Sleiman Sørensen,
Mathias Cronqvist, Kimmie de Blanck, Christoffer Grand
Hansen

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup

43 99 69 36

Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

Nyt møder gammelt
Koncert i Sengeløse Kirke søndag 15. april, kl. 15
April måneds koncerttilbud i Sengeløse Kirke er med brødrene Peter
og Christian Hougaard.

Overskriften ”nyt møder gammelt” hentyder til, at der ved
denne lejlighed bliver mulighed for at høre et af de ældste
instrumenter, nemlig orglet,
sammen med et af de nyere,
nemlig saxofonen. Der bliver
ved denne koncert lejlighed til
at høre både sopran- og altsaxofon sammen med Hustedorglet i Sengeløse Kirke i musik af bl.a. Castello, J.S. Bach,
Telemann, Marcello, Hindemith og Bo Andersen, der er
organist i Engholmkirken, og

har skrevet dette stykke specielt til Hougaard duoen. De to
musikere, der er vokset op i
Allerød, har som duo igennem
årene samarbejdet omkring
både klaveret og orglet. Christian Hougaard er nok mest
kendt som mangeårigt medlem
af den flittigt koncerterende
Dansk Saxofonkvartet, og Peter Hougaard er til daglig organist ved Hørsholm Kirke. Der
er som sædvanlig gratis adgang.

Mindeord:
Ved en mandagsaften fortalte
Holger Larsen om sin henfarne slægt, som i generationer
siden 1700-tallet har været
rodfæstet i Sengeløses sjællandske muld. Lidet anede, at
han så kort tid efter og så brat
selv skulle blive en af de mindeværdige henfarne.
Holger var en landmand med
visioner - åben over for landbrugets udvikling og ændringer. Han gjorde mekaniseringen med, og interesserede sig i
det hele taget for den teknologiske udvikling.
Han kørte i en periode som
maskinstation, hvilket ikke
havde kunnet lade sig gøre,
uden at Jenny havde overkommet det uoverkommelige både
ude og inde, sådan som landbokvindens vilkår nu engang
var. Noget, Holger forstod at
værdsætte hos sin trofaste ægtefælde gennem næsten 65 år
og nåede at sige tak for—en
bedre arbejdskammerat og
kærlig ægtefælde findes næppe, var hans kærlige skudsmål.
Sammen gik de til hånde, da

sønnen Keld og dennes hustru
Lisbeth havde overtaget gården.
Ikke mindst var det en spændende oplevelse, da de indbød
til et ”åbent landbrug” arrangement, hvor ikke mindre end
500 nysgerrige byboere fik et
lærerigt indblik i oprindelsen
og produktionen af madvarer.
Ud over interessen for slægtsforskning var han ivrig folkedanser, deltog i det lokale foreningsliv og var ikke bleg for
at gå i dialog med kommunen
om forbedringer af trafikken
på Bondehøjvej, ikke mindst
af hensyn til børnene.
- Om nogen vidste, at kornet
på marken og dyrene i stalden
har sin tid - tid til at leve og
tid til at dø - var det Holger,
som hele sit liv har sået og
høstet, lød præstens ord i kirken.
Vi vil alle savne Holgers milde
og glade ansigt i Sengeløse.
Holger ville være fyldt 87 år.
Kurt Søborg

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

Morsom rytmisk kormusik
Den 13. maj, kl. 16 i Sengeløse Kirke
Her får du mulighed for at
lytte til et meget morsomt
stykke musik: ”Kaptajn Noah
og hans flydende zoo”. Det er
fortællingen fra Det gamle
Testamente om Noah og arken med alle dyrene, komponeret som en kantate i
”populær stil” - som komponisten Horowitz selv kalder
den – andre har bl.a. kaldt
den en jazz musical. Der synges på dansk, og de medvirkende er barytonsolist David
Wijkman, sopran Sus la Cour
samt Sengeløse Kirkes kor
med gæstesangere samt rytmegruppe bestående af klaver
og bas. Dirigent er organist
Torben H.S. Svendsen. Udover ”kaptajn Noah” byder

koncerten på en afdeling med
spirituals dels ved koret og
dels ved barytonsolisten.
Der er som altid gratis adgang.

Menighedsrådsvalg forude (3):

Kom med på sogneudflugt

Som optakt til menighedsrådsvalget i november, vil de
nuværende medlemmer af menighedsrådet på skift få ordet for at give et indblik i rådets arbejde. Herved håber vi,
at flere borgere får lyst til at deltage i opstillingsmødet til
det kommende valg af nyt menighedsråd.
Af Gert Lauridsen

Onsdag den 30. maj kl.10.00 – ca. 17.00 kan alle interesserede
i Sengeløse sogn deltage i en udflugt arrangeret af Sengeløse
Kirke. Udflugtsmålet er Vartov i Københavns indre by samt
Amager, hvor vi både skal se St. Magleby Kirke og Kastrupgårdsamlingen.

Den næste i dette verbale
stafetløb er Elisabeth Heiberg, som har deltaget i menighedsrådsarbejdet siden
2008. Elisabeth fortæller:
”Jeg har hele livet haft et
tilhørsforhold til kirken, men
kom først for alvor i kontakt
med Sengeløse Kirke i forbindelse med forberedelserne
til sognerejsen ”I Luthers
Fodspor”. Her lærte jeg flere
mennesker i Sengeløse at
kende og heriblandt også
dem, der var i menighedsrådet.
Inden jeg fik set mig om, var
jeg selv blevet medlem, og
det har jeg ikke fortrudt et
sekund.
Bevares, det forpligter at lade
sig vælge, men jeg har til
gengæld haft rigtig mange
glade og interessante timer
sammen med de andre i menighedsrådet.
Undervejs har jeg haft mulighed for at dygtiggøre mig
inden for områder, der har
min interesse. Bl.a. om kirkens PR arbejde og personaleadministration, og sidst var
det et kursus om bedre brug
af hjemmesiden som kirkens
ansigt udadtil, dvs. som en
fortælling om det liv, der er i
og omkring kirken.
I menighedsrådet har vi, heldigvis, mange forskellige
styrkeområder. Jeg tager mig
fx af kontakten til graveren
og hjælper med forskellige
skrivearbejder i dagligdagen.
Det er interessant arbejde, og
jeg føler, at jeg gør gavn.
Mit hovedområde er nok at
være formand for aktivitetsudvalget. Her planlægger vi
udførelsen af alle kirkens

Kastrupgårdsamlingens hovedbygning.

aktiviteter, efter at de først er
vedtaget i menighedsrådet.
Det er meget varierede opgaver såsom sogneudflugten,
høstfesten og kirkens deltagelse i byfesten. Hertil kommer også at arrangere den
årlige fest for menighedsrådet
og ansatte med venner og
ægtefæller. Det er altid lystigt.
Noget, der har gjort særlig
indtryk på mig, er, at musikken i gudstjenesten har fået
en mere central plads, og at
der afprøves forskellige former og genrer i selve gudstjenesten. For mig var det også
spændende at følge alterdugen fra idé til virkeliggørelse
og nu at kunne glæde mig
over det smukke resultat i
daglig brug.
Jeg holder af det løbende
arbejde i menighedsrådet og
deltager gerne i gudstjenester
og andre arrangementer. Jeg
glæder mig især, når jeg ser,
at vore fælles anstrengelser
bærer frugt. Derfor har jeg
også tænkt mig, at genopstille
ved det kommende valg.”

Bussen afgår fra sognegården
kl. 10.00 og kører mod Københavns indre by til Vartov
Kirke, hvor N.F.S. Grundtvig
var præst fra 1839 – 1872,
mens Vartov endnu fungerede som hospital. I dag huser
bygningerne en lang række
institutioner, centre og aktiviteter, ligesom man i Vartov
finder et kollegium for studerende. I kirken er der rundvisning ved sognepræst Niels
Grønkjær, hvorefter Hans
Grishauge vil vise rundt i sal
og bibliotek. Her kan vi glæde os til at se malerier af Arne Haugen Sørensen. Rundvisningerne forventes at slutte
kl. 11.45, hvorefter bussen
kører til St. Magleby Kirke,
hvor vi skal spise den medbragte mad bestående af
sandwich og juice, som Sengeløse Menighedsråd står for.
Der bliver forhåbentlig også
tid til at kaste et blik på den
nye altertavle i kirken, malet
af Thomas Kluge.

Eftermiddagskaffen indtages i
caféen til Kastrupgårdsamlingen. Caféen ligger i Kastrupgårds hovedbygning fra 1752.
Caféen blev oprettet i forbindelse med udvidelsen af museet i 1988. I det smukke
rum, som før var landstedets
havesal, kan man se busten af
Frederik den Femte. Kastrupgårdsamlingen består af grafik og permanente udstillinger med Theodor Philipsens
malerier og keramik samt to
lokalhistoriske samlinger.
Men der er også skiftende
udstillinger, hvor den aktuelle
udstilling med værker af Martin Bigum hedder: ”Struktur
under huden. Værker 2003 2011”.
Pris: 150 kr. Tilmelding:
Elisabeth Heiberg på tlf. 24
25 80 15 eller til sognemedhjælper Trine May Knutzen
på tlf. 43 99 50 26 (indtal evt.
på telefonsvarer) eller mail til
trine.sogn@live.dk senest
fredag den 25. maj kl. 10.

Afspændingsmassage og Zoneterapi
Helle Kolstrup
afspændingsmassør og zoneterapeut
laserbehandling tilbydes
Landsbygaden 64
Sengeløse, 2630 Taastrup
tlf. 43 99 95 38

