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Forårsfest 2013

Læs inde i avisen om
Fælleshave

Pænt resultat ved
Sogneindsamlingen

Tennis starter op

Efter mange og lange forberedelser blev Sengeløses nye
Forårsfest afholdt den 23.
marts. Og skal vi dømme
efter de mange gode tilbagemeldinger, vi har modtaget
fra gæsterne, var festen en
stor succes. God mad, god
underholdning og god stemning!
Rolling Disco, Blues Brothers Experience og the Beat
sørgede for fuld fart over
feltet gennem aftenen og ud

Gymnastikopvisning

på natten, og da festen sluttede kl. 2.00, var der udsolgt i
den til lejligheden opstillede
pølsevogn på parkeringspladsen.
Selvfølgelig var der skønhedsfejl, som vi må få rettet
til næste gang - bl.a. var der
lovlig køligt i hallen, og selv
om hallens personale gjorde,
hvad de kunne, kneb det med
at få varmen op i nærheden af
stuetemperatur. Men til næste
år bliver festen først afholdt i

Skole lockouten

april, hvor vinterkulden forhåbentligt har sluppet taget i
Sengeløse.
Regnskabet er endnu ikke
endeligt opgjort, men vi kan
se, at der bliver et flot overskud til SGIF's aktiviteter.
Festudvalget siger mange tak
til alle de frivillige, der gav
en hånd med. Også mange
tak til de mange sponsorer og ikke mindst tak til de mere
end 200 gæster, der sørgede
for en festlig aften i hallen.

Sengeløse Cup

God start for 1. holdet
Tur til det
Kongelige Teater

SGIF’s

Hovedgeneralforsamling

Og meget mere

Næste nummer
udkommer
23.-25. maj
Bød både på
super gymnaster
og nuttede børn

Læs om, hvad lærerne
på skolen får tiden
til at gå med

En festlig dag
i hallen for
tilskuere og spillere

Deadline:
14. maj 2013

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

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:
Amatørscene:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4030 5232
Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.
2374 7444

Fodbold:

Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344

Fællesidræt:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4030 5232

Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk
Tillykke med dåben

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

Jan Løwert, Bondehøjvej 1.

Volleyball:

Per Wiedekamm, Banestokken 5:

2970 7740

Festudvalg:

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

Cafeteria:

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

2064 3515

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736
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Spangåvej 10,
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Oliver Klitmøller Sønder
Søn af Sarah K. Sønder
og Daniel Arnoldi Sønder

Misja Zenia Sørensen
Datter af Bo Sørensen
Christina Sørensen

Silke Zira Sørensen
Datter af Bo Sørensen
og Christina Sørensen

Todi Bergström Jørgensen
Søn af Glenn A. Petersen
og Kristina Maria Jørgensen

I anledning af min 60 års fødselsdag
holder jeg åbent hus
for familie og venner lørdag den 4. maj 2013
fra kl. 16.00 på Ryvej 13
Med venlig hilsen
Yvonne Nygaard

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

Et brag af en opvisning
Igen i år formåede Sengeløse
Gymnastik Forening at opsætte en fremragende gymnastikopvisning på banen.
Dagen startede med en indmarch med dagens hjemmehold. Her blev alle gymnaster
og publikummer budt velkommen af næstformanden
Pernille.
De første hold kommer på
gulvet og giver den gas på
rulleskøjter. Derefter blev det
byens mindste gymnaster,

gang med at klappe. Derefter
var det igen rulleskøjternes
tur på gulvet. Atter i år var alle fascineret af, hvad de kunne lave. Den ene flotte præstation kom efter den anden.
Nu var turen kommet til
SGIF´s egne hold.
”Spring begynder” lagde ud
og viste meget tydeligt, hvordan det skulle gøres. Efter følgende kom ”Spring øvede”,
som også her opviste med
spændene spring og flotte se-

som skulle prøve oplevelsen
af at stå på gulvet, mens mange publikummer kiggede.
Tarzan/Prinsesse og Rødderne
fremførte et fornøjeligt show,
hvor publikum virkelig kom i

rier. Nu blev det Sengeløses
nye konkurrence holds tur.
Publikum ventede spændt,
mens gymnasterne stillede sig
klar. Programmet startede, og
publikum klappede og klappe-

de som aldrig før. Det nye
konkurrence hold præsterede
en enestående flot opvisning,

nede og hyggede sig under
deres fremvisning.
Igen i år kom DGI Junior

som ingen havde set komme.
I år havde Sengeløse fornøjelsen af tre gæstehold. Det første hold, som kom på gulvet,
var HGF piger. De fremførte
et program fuld af interessante serier. Herefter kom Jumoing Jacks fra LSI gymnastik, et hold bestående kun af
drenge, der virkelig havde
krudt i numsen. Publikum gri-

Rep, som leverede en spændende opvisningen med mange gymnaster.
Dagen blev afsluttet med en
fælles udmarch og et Tak fra
Pernille.
Karina Torning Nielsen

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

43 99 69 36

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

Sminkekursus i dyremasker
og special effect
Sengeløse Amatørscene inviterer til sminkekursus i
dyremasker og special effect i vores lokaler ved Sengeløse
Hallen, Spangåvej 9, Sengeløse, 2630 Tåstrup.

Invitation til:
Fodbold, pølser og sjov på
Sengeløse Idrætsanlæg
Åbent hus 4. maj for 0. klasse (årg. 2006)

Søndag d. 5. maj fra kl. 10.00 – 15.00.

Vi får besøg af Janus Vinther fra Drama, som vil give os
tricks og ideer til at lave flotte dyremasker og special effect.
Undervejs vil der være lidt at spise og en bid frokost bliver
der også. Vi håber, at mange har lyst til at deltage, så der kan
blive fuldt hus.
Praktisk tøj vil være en god idé, da vi skal øve os på
hinanden.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding kan ske til : g.friemel@gmail.com eller
23831134 (Ghita).
Sidste frist for tilmelding: 21. april 2013.
Vi håber at se dig !
Med venlig hilsen
Sengeløse Amatørscene

Mobil 2970 3033

Udendørssæsonen står for døren for 0. klasserne på
Sengeløse IF’s fodboldhold. Der er træning 2 gange
om ugen. Her er der det sidste 1½ års tid mødt 7 til 12
drenge op for at have det sjovt med at spille fodbold til
træning og til kamp.
Fodbolden er med til at skabe et sammenhold, som vi
synes, er særlig vigtigt for børnene, når vores lokalsamfund ikke er større, end det er. For at øge dette
sammenhold blandt landsbyens unge ønsker vi, at der
kommer flere til. Samtidigt ved vi godt, at det kan være
lidt svært ’bare at komme forbi’ for at se, om fodbold
måske er noget for ens børnehaveklasse-barn.
Derfor har vi valgt at lave et særligt arrangement, hvor
vi inviterer Sengeløse og omegns børnehaveklassebørn til

Åbent hus lørdag den 4. maj,
kl. 10.00-11.30
og her er man meget velkommen til at tage sine forældre med.
Som afslutning på dagen vil vi servere pølser og sodavand.
Yderligere oplysninger om arrangementet fås hos:
Henrik Aanæs – tlf. 35 86 14 13
Peder Fynholm – tlf. 72 20 23 33

Den gamle Gartner fra Tostholm fylder 80 år
At forstå sin alder er at forstå dens glæder
Plante smil og plante solskin hedder det i Den gamle Gartners Sang –
og intet kan være mere rammende på Jørgen Hansen. Sammen med
Hanne-Lise sidder vi i deres hyggelige ”aftægtsbolig” og betragter
forårssolen spejle sig i deres livsværk: 40.000 m2 plantekultur under
glas. Intet under, at Jørgen selv er lutter smil – og det har jeg god
grund til, siger han.
Drømmen og eventyret
Det stod ikke skrevet i stjernerne, at gartnerlærlingen fra Glostrup
skulle opleve dette. Drømmen var at starte eget gartneri med et par
drivhuse som livsgrundlag, og den blev til virkelighed, da de i 1960 så
sig i stand til at erhverve naboejendommen til Hanne-Lises forældres
bolig på Tostholm. Det skulle vise sig at være den rette beslutning på
det rette tidspunkt. – Hårdt arbejde, forudseenhed – men også held,
indrømmer Jørgen, dygtighed kunne andre tilføje, gjorde JH Planter
til ikke mindre end et eventyr, som i 1995 efter planlagt generationsskifte kunne overdrages til sønnen Henrik og dennes hustru Ulla. Jørgen er dog stadig med på sidelinjen og nyder fortsat at køre rundt og
besøge forretningsforbindelser i Danmark og Sverige.
Når krisen kradser
At drive gartneri er et følsomt erhverv. Mange gartnerier har måttet
bukke under på grund af høje energipriser, konkurrence fra udlandet
eller misvækst, men JH Planter har været forskånet. En fremsynet
produktudvikling, på forkant med naturgassen og gode forretningsforbindelser er medvirkende til overlevelse. Men selv om produktionen er
solgt på forhånd, er man forberedt på, at den globale krise kan forekomme truende i form af manglende betalingsevne hos kunderne, som
i værste fald kan involvere store beløb.
Om at fylde 80
- Undren og taknemmelighed over at opnå denne høje alder, hans
egen far og dennes generation var jo gamle, da de blev 50.
- Glæde over et godt helbred og et langt og dejligt liv, selv om det
uundgåeligt har medført tab af familiemedlemmer og venner.
- Tid til familieliv, hvor Hanne-Lise giver ham modspil ved sit
mangeårige medlemskab af Menighedsrådet og sit engagement i den humanitære Odd-Fellow Loge. Udover sønnen

Henrik har de døtrene Helle og Henriette og ikke mindre end
syv børnebørn – heraf seks drenge!
- Fornøjelse ved at tage børnebørnene med til Brøndbys fodboldkampe, som han har været sponsor for.
- Elsker at give sig tid til at sludre med folk, som han træffer
omkring kirken eller i Brugsen, hvor du uset bag hylderne
kan høre hans smittende humør og snak med personale, venner og tilfældige kunder.
- Overskud til at være noget for andre, er sine venners ven. Tog
for ti år siden initiativ til at samle gamle klassekammerater,
oprindeligt 29, dengang 11 og nu 4, som han ser frem til at
møde igen.
- At føle sig privilegeret. Jørgen lægger ikke skjul på, at han er
privilegeret med succes i arbejdslivet og harmoni i tilværelsen.
- Stadig mulighed for at rejse. Elsker at bo i Sengeløse og slappe
af i sommerhuset i Sverige, men er også berejst. Forude
vinker et krydstogt til Nordkap.
- Mere fritid til at engagere sig i. Er bestyrelsesmedlem i Gartnernes Stiftelse med boliger for tidligere gartnere og enker.
Politisk medlem af Venstre, hvor Henrik er formand i Taastrup.
- Eneste ulempe. Tiden går alt for hurtigt alligevel – hellere 80
end 70.
Carpe diem – Nyd dagen
Sagt af den romerske digter Horat. Og det gør Jørgen rent bogstaveligt. Ikke en dags begyndelse uden den vante rundtur i de hellige haller. Et øje for spiring eller blomstring, en hyggesnak, et klap på skulderen, og hvem ved, måske et godt råd. For ikke at tale om egne private haveglæder. Den gamle gartner fornægter sig ikke.
Vil du være lykkelig en dag,
Skal du drikke en god vin.
Vil du være lykkelig et år,
Så gift dig.
Men vil du være lykkelig hele livet,
Skal du blive gartner.
Et gammelt kinesisk ordsprog, Som han til fulde har formået at efterleve. Lykkelige Jørgen!
Kurt Søborg

Banerne er klar, de venter på dig ?

Tennissæsonen starter
den 1. maj 2013
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
2013 er følgende:
Seniorer
Ungdom under 18 år

Kr. 300,00
Kr. 100,00

Tildeling af Pokaler ved årets gymnastikopvisning.
Ved gymnastikopvisningen
søndag den 19. marts 2013 i
Sengeløse hallen blev 3 SGIF
pokaler uddelt efter indstilling
af SGIF’s Hovedbestyrelse.
Det var SGIF’s hovedformanden Jens Bertelsen, der stod
for uddelingen.
Else og Holgers Ærespokal
Pokalen tildeles en idrætsudøver mellem 7 og 14 år som
udviser en god sportslig ånd,
og er en god kammerat.
Dette års modtager blev Iben
Bang Hyldegaard Hansen,
fra Fællesidræt.
Iben er en super kammerat,
meget hjælpsom og har udviklet sig meget i den tid, hun
har løbet på rulleskøjter, hvilket også har resulteret i, at

hun i år har fået en solooptræden. Iben tager imod udfordringer med et smil og lidt
sommerfugle i maven.
SGIFs lederpokal
Pokalen tildeles en frivillig
leder, der gennem mange år
har ydet en stor indsats for
SGIF.
Dette års modtager blev Sara
Trangbæk, der er instruktør i
Gymnastikafdelingen.
Sara startede med at gå til
børnegymnastik og har været
på idrætsefterskole, er nu tilbage som instruktør og træner. Alle har stor glæde af
Sara’s engagement og den
måde, træneropgaven bliver
løst på.

Iben Bang Hyldegaard Hansen modtager sin pokal
SGIFs 100 års Jubilæumspokal.
Pokalen tildeles en idrætsudøver op til 18 år, som udviser
en god sportslig ånd, og er en
god kammerat.

Sara og Jeppe Trangbæk modtager deres pokaler

Dette års modtager blev Jeppe Trangbæk fra Fodboldafdelingen.

Jeppe er fodboldspiller og har
trænet super hårdt gennem
årene og er nu en rigtig god
spiller og en god kammerat på
sit hold. Dertil kommer, at
Jeppe altid er i godt humør og
klar til kamp, når det gælder.
SGIF har endnu to voksenpokaler, som uddeles ved det
kommende Loppemarked.

Borgerlig vielse i Sengeløse

Som byrådsmedlem kan man komme ud for lidt af hvert. Her
er John Bielenberg giftefoged ved vielsen af Lise-Lotte Pade
Hansen og Rune Lynge i deres hjem i Sengeløse.

Lockout af lærerne

Hvordan påvirker situationen
elevernes hverdag?

Sengeløse Cup
Af Jeppe Hansen

Af G-lau

Vindere af B– rækken

Onsdag 3.4.2013, kl. 10.00: 8. klasse mødte i dag kl. 10.00 til
bare to dansktimer
Forhandlingerne mellem
Kommunernes Landsforening
og Lærernes Centralorganisation er brudt sammen, og den
varslede lockout er trådt i
kraft fra den 1. april 2013. Vi
har bedt skoleleder Jens Arnt
fortælle, hvordan man på
Sengeløse Skole håndterer
lockouten:
- Den danske model for arbejdsmarkedsforhandlinger
må vi naturligvis følge, men
det er en stor udfordring for
skolen. Fra Kommunernes
Landsforening foreligger der
imidlertid et klart regelsæt
for, hvordan vi skal forholde
os, og det er ud fra de rammer, at vi agerer som skole,
siger han indledningsvis.
- Det er således kun de tjenestemandsansatte, som må
møde på arbejde under lockouten. Konkret betyder det, at
vi på Sengeløse Skole har
fem lærere på arbejde. De må
så kun undervise efter deres
sædvanlige skema og intet
andet. Dette betyder, at sko-

lens elever modtager undervisning i meget forskelligt
omfang. Nogle klasser har
næsten ingen undervisning,
og nogle klasser får spredte
lektioner i løbet af dagen. Vi
informerer forældrene uge for
uge via skolens intranet, så de
præcis ved, hvornår der er
undervisning. Ud over det har
vi dage i indskolingen, hvor
vi kan tilbyde tilsyn efter de
gældende regler.
- Det, som skolen ikke kan
dække, er forældrenes ansvar.
Eleverne må kun være på
skolen, når der er undervisning eller tilsyn, pointerer
Jens Arnt til sidst. Forældrene
bedes derfor dag for dag holde øje med meddelelserne på
intranettet, om der er ændringer.
Han giver udtryk for, at han
synes det er synd for eleverne, at de skal udsættes for
dette, og især synes han, at
det er synd for de ældste elever, som har en skriftlig eksamen, der vinker forude.

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

Første lørdag i marts blev der
traditionen tro afholdt Sengeløse Cup i hallen. Hele 20
hold var mødt op for at få en
god dag i hallen. Mange tilskuere var også mødt op, og
det skabte en god stemning i
hallen og i cafeteriet.
Alle kampene blev afviklet på
bedste vis. Kvaliteten i år var
nok lidt højere, end den har
været de sidste par år, så det
gav en lang række gode kampe.
B-rækken blev vundet af Cirkus Hansen med en finalesejr
over Oldies but Godies. Arækken blev vundet af T.H.
Stålteknik over T. Ejendomme ApS. Det var 3. år i træk
at T.H. stålteknik løb med
sejren.

En stor tak til Sponsorerne,
der igen i år støttede op om
arrangementet. Hovedsponsoren, Sengeløse Erhvervsforening samt Sengeløse Kro,
Bilsby Skurvogne, Dagli’
Brugsen og Vognmand Mads
Bonderup.
Det er nok vores bedste arrangement, som vi afholder i
løbet af året i fodboldafdelingen. Derfor er vi også meget
bevidste om, at vi hele tiden
vurderer, om konceptet er
godt nok, eller om der skal
nytænkning til for at holde
niveauet. Vi er allerede nu i
gang med at planlægge næste
års turnering, og jeg kan samtidig også røbe, at vi har planer om et lignende arrangement til sommer.

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

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025 / 43525917
www.artbrolægning.dk
wildenradt@msn.com

SGIFs Hovedgeneralforsamling

Der er nu i alt 565 aktive i SGIF’s fem afdelinger. Glædeligt
er det, at 64 % af den danske befolkning regelmæssig dyrker en eller anden form for idræt, men knap så glædeligt
er det, at det kun er 12 % og 9 %, der dyrker henholdsvis
gymnastik eller fodbold, som er SGIF’s hovedaktiviteter.
Også økonomien så godt ud, idet John Jørgensen kunne
berette om et godt og velbesøgt Loppemarked 2012. Ligeledes kunne Jeanet Wolstrup berette om Cafeteriadriften
og Roskilde festivalen, der tilsammen havde givet et pænt
bidrag til idrætten i Sengeløse.
Efter Generalforsamlingen var der valg, her var Jens Bertelsen på valg og blev genvalgt. Ligeledes blev John Jørgensen genvalgt som Festudvalgsformand.
Den efterfølgende konstituering kom til at se således ud.
Til forretningsfører for Sengeløse hallens Cafeteria
blev Uffe Wolstrup genudpeget.
Til ny regnskabsfører for Sengeløse hallens Cafeteria blev Ulla Friborg Hemmingsen udpeget.
Til koordinator for Sengeløse hallens Cafeteriadrift
blev Jeanette Wolstrup udpeget.
Forretningsudvalget består af Jens Bertelsen, Ulla
Bang Hyldegård og Jeppe Hansen.

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

Sengeløse Amatørscene
inviterer til Rundvisning
på ”Det Kongelige Teaters
Gamle Scene”
Lørdag d. 18. maj kl. 9.30-11.00.
Kom med på opdagelse på Det Kongelige Teaters Gamle
Scene. Oplev den helt særlige stemning, de historiske loftsmalerier, svunge engle og den traditionelle store prismelysekrone i teatersalen. Kom med bag scenen, hvor sceneteknikken arbejder og besøg den store skræddersal, hvor eventyrlige kostumer til alle teaterets forestillinger bliver til, og hvor
kun fantasien sætter grænser. På Gamle scene får I også et
kig ind i H.M. Dronning Margrethe 2.'s private salon og loge.
Rundvisningen tager 90 minutter og gennemføres på kunstens præmisser. Prøver, der trækker ud eller sceneteknik, der
kræver akut justering, kan bevirke, at vi ikke kan gå den vante rute.
Deltager pris kr. 25,00 pr. person som dækker rundvisningen. Transport omkostninger m.m. er for egen regning.
Vi mødes kl. 08.40 på Høje Tåstrup Station og tager regional
toget 8.48 til Københavns Hovedbanegård og herefter bus A1
derind. Efter rundvisningen er man ”en fri fugl” til at indtage
København.
Tilmelding kan ske på mail til g.friemel@gmail.com. Der er
kun 30 pladser som fordeles efter ”først til mølle princippet”.
Betaling til vor konto efter aftale.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Sengeløse Amatørscene

Skole lockouten

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

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

Kære læser
Du har måske undret dig over,
hvorfor du hele tiden møder
lærere i gadebilledet rundt omkring i Sengeløse, i Taastrup - ja
sågar i hele landet? Forklaringen
er naturligvis ikke, at vi skulker
fra arbejdet, men at den varslede
lockout er trådt i kraft, fordi
forhandlingerne mellem KL og
Danmarks Lærerforening er
brudt sammen. For eleverne
betyder det, at de kun tilbydes
begrænset undervisning og tilsyn, indtil der findes en løsning
på problemet.
Vi kan naturligvis ikke sidde
passive hen i denne situation. Vi
er nødt til at give udtryk for
vores ønske om at komme tilbage til undervisningen, og derfor
har du også kunnet møde os
mange forskellige steder i den
forløbne uge:

Tirsdag morgen kl. 7.45 stod vi
ved busstoppestedet foran Sengeløse Skole for at hilse på de
elever, der skulle modtage undervisning af skolens tjenestemandsansatte lærere. Selv om vi
havde smil på læberne, var det
en trist oplevelse for os at stå
der og ikke måtte komme indenfor og undervise vores elever.
De mange smil og vink, vi fik af
de forbipasserende, hjalp dog på
humøret. Tak for det. Kl. 8.15
tog vi videre til fællesmøde i
TIK Hallerne for at planlægge
aktiviteter under lockouten.
Onsdags formiddag stod der
lærere rundt om rundkørslen ved
Hveen Boulevard og vinkede til
forbipasserende. Senere var der
aktioner som "overkørte lærere"
ved Borgerskolen, QR-løb på
Taastrup Hovedgade, og demonstrationen "KL er giftig" om
aftnen i København.
Torsdag morgen lagde vi ud
med en lang lærerkæde langs
Roskildevej i samarbejde med
andre lærerkredse. Her stod vi i
gule "Se mig i øjnene - jeg vil
undervise ikke konflikte"-veste
og med skilte med forskellige
budskaber. Mange forbipasserende gav deres positive tilkendegivelser ved at dytte, thumbs
up og vinke tilbage. Inden vi
drog videre til TIK Hallerne for

at arbejde på kommende aktioner, var der nogen af os, som
lige slog et smut forbi Sengeløse
Skole for at se, om vi kunne
være så heldige at få et glimt af
nogle af vores elever. Imens
dette stod på, var andre taget til
København for at deltage i bisættelsen af den danske model.
Om eftermiddagen løb aktionen
"Hedemarkedet" af stablen. Her
var der både Flash Teach (små
undervisningsforløb) og udlevering af balloner.
Fredag begyndte med forskellige boldturneringer ved Fakta i
Taastrup og en aktion ved Rema
1000 i Fløng. Om eftermiddagen
var der kaffe/kage-event ved
Sengeløse Brugs, hvor vi endelig fik hilst på elever og forældre. Det var rigtig dejligt.
Så længe konflikten står på, vil
vi være at finde i gadebilledet.
Ser du os, og har du tid, så kom
og få en snak med os om vores
ønsker og tanker om skolens
fremtid. Vi glæder os til at dele
vores entusiasme for undervisning og læring med dig.
Venlig hilsen
Sengeløse Skoles
lærere

lockoutede

Vi vil undervise - ikke konflikte

Klinik for fodterapi
v/stats.aut fodterapeut
Jane Dani Bygsø
Kirkestien 5
Sengeløse
2630 Taastrup
Tidsbestilling tlf. 2095 4329

Serie 2: Sengeløse-Brøndby 5-1
Flot start, som lover godt for fremtiden
Første kamp i forårssæsonen
fandt sted den 6. april mod
Brøndby. Da der stadig er
frost i jorden, kunne kampen
ikke spilles på banen i Sengeløse, men var forlagt til kunstbanen på Nyhøj Idrætsanlæg i
Taastrup. Dette er nu ikke
uvant for spillerne, for de har
allerede flere træningskampe i
fødderne på denne type bane.
Holdet spillede denne dag veloplagt med gode markeringer
i forsvaret, og spillerne var
gode til at gøre sig spilbare i
angrebet. Det resulterede i to
hurtige mål i 6. og 10. minut,
og efter det var det som om
holdet havde grebet om kampen. Brøndby-spillerne var
teknisk gode og spillede hurtigt op ad banen, når de havde
muligheden, men de kom ikke
til rigtige chancer i første
halvleg. Derimod scorede
Sengeløse to gange mere, så
stillingen var 4-0 ved pausen.
I anden halvleg koncentrerede
Sengeløse sig mest om forsvaret og udnyttede den kraftige
medvind til hurtige angreb på
lange udspark, hvilket resulterede i et enkelt mål ca. midtvejs i halvlegen. Sidst i kampen lykkedes det endelig
Brøndby at reducere efter en
markeringsfejl i Sengeløses
forsvar, så slutresultatet blev 5
-1.
Efter kampen bad vi Sengeløses træner Mogens Johansen
om en kommentar:

Høje-Taastrup ”Fælleshave”
er en realitet

Sengeløses træner Mogens
Johansen
Alt i alt er jeg godt tilfreds
med kampens forløb set på
baggrund af, at vi ikke har
kunnet træne hele vinteren. Vi
har haft en del træningskampe, hvor vi for det meste har
klaret os godt, og jeg synes efter denne kamp, at holdet er
bedre sammenspillet end forventet på dette tidspunkt, siger
Mogens.
Vi fik to hurtige mål, og så
har vi fået en rigtig god målmand, som gør os mere sikre,
det gjorde nok udslaget. Det
var en svær kamp, men sådan
bliver alle kampe i denne
række, hvor alle kan slå alle.
Men der er god gejst på
holdet, så det ser lovende ud,
slutter Mogens Johansen.

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

Høje-Taastrup ”Fælleshave”
er navnet på den nyeste forening i Høje-Taastrup. Den
blev stiftet lørdag den 6.
april og har til formål at
etablere og drive en fælleshave og danne ramme omkring andre aktiviteter omkring natur og miljø.
Foreløbig består foreningen
af 10 familier, der er indstillet på at bruge tid på – hen
over sommeren – at hjælpe
hinanden med at dyrke forskellige grøntsager på et
jordstykke placeret hos Det
økologiske Gartneri Grennessminde på Snubbekorsvej
18.
De regner med at kunne
komme i gang med at sætte
udplantningsplanter og så
frø fra starten af maj, og vil
således have hver tirsdag fra
kl. 15 som det tidspunkt,
man mødes for at gøre en
indsats med at hjælpe gulerødder, porrer, kartofler og
andet godt op af jorden.
Foreningen appellerer til de
borgere, der har lyst til at
dyrke køkkenhave sammen
med andre – det kan være
folk, der har en have i forvejen eller folk i lejlighed. Der

skal selvfølgelig dyrkes rigtig meget på de 400 m2, foreningen har fået stillet til
rådighed af Grennessminde,
men det skal også være et
rart sted at komme, hvor
man kan hygge sig.
Grøntsagerne skal dyrkes
100 % efter økologiske principper, og for at hjælpe med
til det har hortonom Aiah
Noack fra Miljø- og EnergiCentret lovet at ville hjælpe
de nye havedyrkere. Hun
introducerer dem til de økologiske dyrkningsprincipper
og hjælper til med en haveplan.
På generalforsamlingen blev
valgt en bestyrelse. Den
består af formand IngerMarie Steenberg, kasserer
Steen Larsen, Carsten Nielsen, Lars Bo Sørensen og
John Sander. Derudover
suppleanterne Julie Meersohn og Charlotte Poulsen.
Der er stadig mulighed for,
at enkelte nye kan komme
med.
Yderligere information og
indmeldelse foregår via Miljø- og EnergiCentret på tlf.
43 30 42 00 eller pr. mail
mec@mec-ht.dk.

Sjælesorg
Samtaler om livet, når det gør ondt

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
2.s.e.påske
14. april kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
(Merry Lisbeth Rasmussen)
3.s.e.påske
21. april kl. 10.00
Joh 16,16-22
(Marie Louise ØstergaardHansen)
Bededag
26.april kl. 10.00
Musikgudstjeneste
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebil
4.s.e.påske
28.april kl. 14.00
Joh 16,5-15
(Søren Isak Nolsøe Sørensen)
5.s.e.påske
5.maj kl. 10.00
Joh 16, 23b-28
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebil og kaffe
Kristi Himmelfartsdag
9. maj kl. 10.00
Mark 16,14-20
(Merry Lisbeth Rasmussen)
6.s.e.påske
12. maj kl. 12.00
Joh 15, 26-16,4
Britta Raakjær Vind
Pinsedag
19. maj kl. 10.00
Joh 14,22-31
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebil og morgenkaffe kl.
9.00
2. pinsedag
20.maj kl. 10.00
Joh 3,16-21
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Jazzgudstjeneste
Gudstjeneste på
Sengeløse Plejehjem
Onsdag d. 24. april kl.
13.00
Andagt på Bostedet
Holme
Torsdag d. 25. april kl. 13.30

Sjælesorgen er en del af præstens arbejde. Måske som
den eneste faggruppe, der er
tilbage, står præsterne til
rådighed for sjælesorgssamtaler 24 timer i døgnet. Vi er
klar over, at vi lever i en tid,
hvor fokus på legemet er
stort. Derfor undrer vi os
ikke, når hospitalet stiller
hjertespecialister, anæstesilæger og sygeplejersker til
rådighed, når vi får et hjerteanfald. Og det skal vi heller
ikke. Men måske skal vi undre os lidt mere over, at sjælen får så lidt opmærksomhed i vort samfund. Hvor går
man hen, hvis man har ondt i
sjælen, når livet gør ondt?
Enten kan man gå til psykolog og få behandling, eller
man kan gå til præsten og
bede om en sjælesorgssamtale. I sjælesorgssamtalen finder et møde sted i øjenhøjde.
To mennesker er sammen.
Den ene lytter. Lytter aktivt.
Det er præsten. Den anden
fortæller sin livshistorie eller
blot et kapitel af sin livshistorie. Intet er for stort eller
småt til at blive bragt frem i
samtalen, hvad enten det er
indenfor eller udenfor lovens
rammer. I begge tilfælde har
præsten tavshedspligt!
Aktiv lytning
I sjælesorgssamtalen bliver
man mødt af en præst, som

ikke udtrykker forargelse,
fordømmelse eller foragt.
Præsten er øvet i at lytte aktivt og ved, hvor meget det
betyder at give plads for det,
som ikke kan siges i andre
sammenhænge, for det, som
andre opfatter som utilgiveligt, for det, som de stridende
parter ikke vil forsone sig
med. Mange forskellige følelser rumsterer i mennesket,
når livet gør ondt. Ligesom
vi lever i en tid, hvor man
ikke levner sjælen meget
opmærksomhed, lever vi
også i en tid, hvor de negative følelser ikke må vises
frem. Den sociale norm tillader ikke udbrud af had, sorg,
fortvivlelse, skyld, skam,
vrede. Alting skal helst være
godt, kontrolleret, se pænt
ud. Og hvis det ikke er tilfældet, risikerer den, der har
ondt i livet, på sigt social
isolation. Generelt ved mange mennesker ikke, hvordan
de skal reagere på de såkaldt
negative følelser. Derfor er
det lettere at bryde kontakten
med den, som har ondt i livet, end at blive konfronteret
med sin egen uøvethed. Den,
der har ondt i livet, ved, at
det er sådan, det forholder
sig med de sociale normer.
Derfor siger vedkommende
ikke noget til de andre i familien, i vennekredsen, på
arbejdet eller i skolen.

Stig Hansen VVS
Aut. VVS installatør

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

Du er ikke alene
Hos præsten kan man tale
om alt det, der nager, om
nederlagene, tabene, det mislykkede, det skamfulde, det
angstprovokerende, sørgmodige, fortvivlede uden at blive mødt af reducerende blikke eller nedvurderende attituder. Præsten ved i kraft af sit
arbejde og mange samtaler
igennem årene med mennesker i alverdens livssituationer, at livet ikke kun er succes, selv om vi i vor tid anstrenger os meget for at få
verden til at tro, at vi har styr
på tingene.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag 11-12
Torsdag 17-18
Eller efter aftale
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Træffes tirsdag til fredag,
kl. 8 – 16,
Tlf. 43 71 07 01
E-mail: gravermiesengeloese@gmail.com
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser skal
ske i præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffes i sognegården
onsdag.
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

I sjælesorgssamtalen gives
der rum til at være, som man
er. Der er jo en grund til, at
man er, som man er. Grænsen for samtalens indhold
sættes udelukkende af, hvor
meget ansigt man tør eller
har lyst til at vise. Men sikkert er det, at når der gives
rum for ens livshistorie, som
den nu en gang er, når man
mødes med anerkendelse,
som den man nu er, sker der
ofte noget forløsende for
den, der er tynget. Det, at
der er en medvidende til ens
livshistorie, kan til tider betyde, at byrden er blevet lidt
lettere. Man føler sig ikke
længere så alene med smerten.

Med eller uden tro
For nogle mennesker gælder
det, at de blot har brug for
en enkelt samtale, og så er
det godt. For andre mennesker gælder det, at vedkommende måske har brug for
en række samtaler, fordi det,
der bringes frem, er svært og
tager tid. I alle tilfælde står
præsten til rådighed. Om
Gud bringes frem som tredje
part i samtalen, afhænger af
den enkelte. Det er en mulighed, men ikke et krav
eller en forventning, præsten
har til samtalen. Det er det
alment menneskelige, der er
i fokus for samtalen, og enhver er velkommen.
Merry Lisbeth Rasmussen

Meditativ musikgudstjeneste
Bededag kl. 10.00

Pænt resultat ved
Sogneindsamlingen
Tak til alle, givere og især indsamlere
-G-lau

Sengeløse Kirke åbner dørene for en lidt anderledes gudstjeneste, hvor digteren Søren Ulrik Thomsens poesi vil blive
inddraget. Inspireret af digteren og dagens tekster vil vi tænke
lidt over, hvad det vil sige at være menneske.
For at være menneske er ikke blot et spørgsmål om at trække
vejret. I sine digte kredser Søren Ulrik Thomsen om temaer
som menneskets fremmedgørelse i byens rum, samt om de
menneskelige grundvilkår som døden og ensomheden, skabelse og tilintetgørelse. Det vil vi også gøre i gudstjenesten i en
vekselvirkning med musikken, der vil åbne nye rum for det
talte ord til meditation og refleksion. Alle er velkomne, og
kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Bliv indsamler næste år – og bliv set op til !
© M. Østergaard
Trods den kraftige vind, der
fik de to-tre minusgrader til
at føles som op mod 20 graders kulde, lykkedes det de
10 indsamlere i Sengeløse at
komme op i nærheden af
sidste års flotte resultat.
8.600 kr. blev det til, som vi
med glæde har videregivet til
Folkekirkens Nødhjælp til
indsatsen mod sult i verdens
fattige lande.

Det samlede resultat for Høje
-Taastrup blev på 105.000,
hvilket er en lille nedgang i
forhold til sidste år. I landet
som helhed blev resultatet
13.5 millioner, hvilket også
er lidt mindre end sidste år.
Om tilbagegangen skyldes
vejret, overgang til dankort
eller noget andet, kan man
kun gisne om. I stedet vil vi
glæde os over det trods alt
pæne resultat, der giver Folkekirkens Nødhjælp midler
til at fortsætte sin indsats
blandt verdens fattige.
Vil du vide mere om, hvad
pengene går til helt konkret,
så kig inden for på
www.noedhjaelp.dk.

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

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

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

Med sognet til Sorø – poeternes by

Sogneeftermiddag

Onsdag den 29. maj kan du deltage i en sogneudflugt ud fra
Sengeløse Kirke.
Bussen afgår fra sognegården kl. 10.00 med retning mod
Sorø, hvor deltagerne kan opleve egnens kultur og natur.

Den 24. april 2013, kl. 14.30 åbnes dørene igen for alle interesserede til en hyggelig sogneeftermiddag, denne gang
med sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen.

Første stop er Sorø Klosterkirke, hvor bussen forventes
at ankomme kl. 10.45
Fra kl. 11.00 er der rundvisning i kirken ved Birthe
Knudsen, der er en meget
erfaren rundviser. Sorø Klosterkirke er opført som gravkirke for Hviderne - en rig
stormandsslægt, hvis hovedgård lå i Fjenneslev. Den er
derfor en af de største kirker
fra dansk middelalder. Den
berømteste af Hviderne, biskop Absalon, indkaldte cisterciensermunke fra Esrum i
1161 til at bygge kirken og
klosteret. Munkene byggede
i tidens nye smukke materiale, teglsten, og kirken er meget enkel. Den stod færdig,
da Absalon døde i 1201. Han
blev begravet foran højalteret, og mange af Hviderne
har gravplads i kirken. Forfatteren Ludvig Holberg ligger også begravet i kirken og
digteren B.S. Ingmann på
kirkegården, så det er virkelig poeternes by!

Claus” sejler kl. 12.30 i meget smukke omgivelser. På
båden spiser vi den medbragte mad, og det gør ikke noget, hvis det regner, for båden er overdækket. Det skal
nok blive en dejlig tur rundt
på Sorø Sø med kig til poeternes by fra vandsiden.
Drikkevarer kan købes på
båden, eller medbringes (det
må man gerne). Sejlturen varer ca. 1 time, og når alle er
kommet vel ud af båden,
samler bussen alle op til en
tur rundt omkring Tystrup
Bavelse. Der er kaffe på den
hyggelige café
”Malerklemmen” kl. 14.45, hvor
deltagerne kan nyde kaffen i
gammeldags omgivelser inden hjemrejsen kl. 16.15
med forventet ankomst i
Sengeløse 17.00
Turpris: 150 kr. betales til
turleder Henny Sørensen på
selve dagen.
Tilmelding til Henny Sørensen på tlf.43 99 51 53/31 62
76 82, hennyms@pc.dk senest 21. maj kl. 10.00

Midt ude i det bly-grå, overvældende og kraftfulde Atlanterhav ligger nogle små
forblæste klippeøer, indhyllet i tåge, som i tidernes morgen har fået navnet Færøerne. Her har mennesker slået
rod og klaret dagen og vejen,
hovedsageligt med fiskeri og
fåreavl. Færingerne er et
selvbevidst folkefærd, som
har lært at stå fast i livet, selv
når alt for høje bølger skylder ind over fiskerbåde og
det tørre land og tager menneskeliv med sig i tilbagetrækningen til det store,
bundløse hav. Man skulle
ikke tro, at et befolkningsgrundlag på kun 48.000 hoveder kan fostre verdenskendte digtere som William
Heinesen og Jørgen-Frantz

Jacobsen. Men således er det
sket.
Den færøske forfatter Jørgen-Frantz Jacobsens (19001938) bog "Barbara" udkom
posthumt i 1939 med hans
barndomsven William Heinesens hjælp. "Barbara" er
en klassisk og meget anmelderrost kærlighedsroman
med forrygende skildringer
af Færøernes natur og folk.
Inspirationen til Barbara,
romanens hovedperson er
hentet fra et færøsk sagn,
"Beinta og Peder Arrheboe".
Foredraget suppleres med
fremvisning af billeder af
den færøske natur, som er
taget af foredragsholderen,
da hun i sommerferien besøgte sin færøske familie.
Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Meddelelse
Fra mandag d. 8. april til lørdag d. 13. april og fra mandag d.
15. april til mandag d. 22. april er sognepræsten ikke til stede
i sognet. Ved dødsfald kontaktes Provstikontoret på 43 71 66
28 i tidsrummet d. 8. – 13. april. Fra d. 15. – 22. april kontaktes præsterne i Rønnevang: Søren Sørensen på tlf.: 43 71 88
18 eller Steffen Andresen på tlf.: 43 71 28 19.
Ved navneændringer og udskrivning af attester kontaktes kirkekontoret i Høje Taastrup Kirke på tlf.: 40 43 43 93.

TROLLE-URE-GULD
Sejltur med ”Lille Claus”
Rundvisningen slutter kl.
11.45, hvorefter man kan gå
lidt rundt på egen hånd i kirken, inden bussen bringer
deltagerne til næste stop,
færgelejet. Turbåden ”Lille

Taastrup Hovedgade 81

43990220
trolle.ure.guld@mail.dk

