
Sengeløse Nyt 
16. Årgang  Nummer 6                                                                                                                           August 2012 

 
Læs inde i avisen om… 

 
Mere om mosen 

 
Roskilde festival 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen skov i Sengeløse 

 
Vor buschauffør 

 
Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

21-23 september-
Deadline: 

11. september 
2012 

SGIF’s loppemarked fejrer 40 års jubilæum 

Mangler vi senge? 
Det påstår  

videnskaben! 

Høstgudstjeneste 
og høstfest i 

kirken 

Læs om vinterens 
aktiviteter for  

 
Gymnastik 
Fællesidræt 

Volley 
Badminton 

 
Inde i avisen 

 

Hvad sker der på årets loppemarked? 
Stor jubilæumsfest i hallen med revykavalkade fra de sidste 15 år. 
Loppeløb 
Bankospil for børn og voksne 
Livemusik i teltet lørdag aften 
Aktion lørdag og søndag 
Damefrokost søndag (kun for damer ) 
Køb hvad du ikke kan undvære i de mange boder og vind en blomst 
Og nyd at deltage i SGIF´s loppemarkeds 40 års jubilæumsmarked med 
venner og bekendte. 
Redaktionen ønsker alle en god fest.  
 

Læs det udførlige program inde i bladet. 
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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 

Kirkens gamle klaver  
Klaveret fik ved lodtrækning d. 3. juli 2012 et nyt hjem. Den 
heldige vinder af lodtrækningen blev Christa Holm.  
Menighedsrådet ønsker Christa og klaveret lykke til om en 
god fælles fremtid. 
Venlig hilsen  
Henny Sørensen. 

Sommerfest og loppemarked på Holme 
Traditionen tro indbyder ”Holme” endnu engang til ”Åben 
Hus” arrangement. Det finder sted i gården  
Fredag 31. august kl. 12-17 med rundvisning kl. 14-17. 
Loppemarkedet forestås på beboernes vegne af Lars, som på 
tlf.: 41 11 09 38 gerne modtager tilsagn om egnede effekter. 
Der vil være lejlighed til at købe kaffe, te og hjemmebagt 
kage samt grill-pølser til rimelige priser. Desuden vil der væ-
re levende musik det meste af dagen. 
En enestående mulighed for at få et indblik i livet på det psy-
kiatriske bosted, der har til huse i den smukke hovedbygning 
på Cathrineberg Gods, og som må se frem til en eventuel 
lukning til stor fortrydelse for beboerne og borgerne i Senge-
løse. 

Kurt Søborg 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

 



For mange år siden mødte 
jeg nede i Vridsløsemagle en 
svensker, som stod ved sin 
cykel og studerede et kort. 
Han skulle til Sengeløse, for 
han ville med ”egna ögon” 
se, hvordan der så ud der. 
Jeg måtte da også indrømme, 
at navnet er mærkværdigt. 
Står de op og sover, eller 
hur? Jeg måtte så bedrøve 
ham med, at navnet betød sø-
enge-lodder, og henviste til 
byens placering mellem to 
moser - for det ved vi alle på 
disse kanter. Hvis man siger 
sø-enge hurtigt, bliver det til 
senge. Alt det fortalte jeg 
ham, og følte mig meget 
klog. Det viste sig, at han var 
stednavneforsker, og han 
fulgte en række sted-navne 
med efterleddet –løse. Han 
havde planer om efter 
Vridsløsemagle og Sengelø-
se at besøge Herringløse og 
til sidst Svogerslev ved Ros-
kilde Fjord. Dette møde hav-

de jeg faktisk glemt, da jeg i 
andet ærinde slog op i Inter-
net-ordbogen Wikipedia, og 
forbavset læste følgende:  
”Navnet Sengeløse betyder 
"Stedet hvor der mangler 
senge". Tidligere mente 
man, at navnet kom af 
*Sæing "beboere ved søen" 
og løse, der betyder en 
"lysning" eller "græsgang". 
Sengeløse skulle i den gamle 
tolkning betyde "beboerne på 
græsgangen ved søen.”  
 
I første omgang troede jeg, at 
en spøgefugl havde været 
inde og bytte om på forkla-
ringerne, for selv om Wiki-
pedia er god, så er den bru-
gerstyret, og fejl kan fore-
komme.  
I stedet slog jeg i første om-
gang op i Stednavne-
ordbogen, som redigeres af 
professor dr.phil. Bent Jør-
gensen. Opslaget taler for sig 
selv. Chok! Det var selve 

Wikipedias kilde, jeg havde 
fundet frem til: 
Det er værd at bemærke, at 
mens Wikipedias oplysning 
er bastant og endelig, så er 
formuleringen i stednavne-
ordbogen mere blød, idet der 
tales om forslag og tolkning, 
hvilket burde være en selv-
følge ved så gamle navne.  
Skriftligheden er først fra 
omkring 1200, mens alderen 
på den første bosættelse for-
mentlig går tilbage til yngre 
jernalder.  
Der tolkes ud fra FL 
(forleddet) .seng, som er et 
navneord (sb) og EL 
(efterleddet) løs, som er et 
tillægsord (adj), og vupti har 
vi at gøre med et Anders-
And-ord ”Sengeløs” = stedet 
hvor de mangler senge.  
Tolkningsmæssigt er der her 
tale om et bevidst valg fra 
udgiverens side, for ved 
langt de fleste stednavne på 
–løse i ordbogen udlægges 
det som EL/sb/.løse, dvs. 
som et navneord med betyd-
ningen ”lysning”. 
Grunden til de to forskellige 

udlægninger fremgår ikke af 
ordbogen. Argumenterne 
mangler helt. Det er helt 
afgørende for tolkningen af 
forleddet, om man ser efter-
leddet som tillægsord eller et 
navneord. 
Den uddybende tolkning er 
endnu mere mærkværdig: 
”Et spottenavn givet af vore 
naboer”, jamen sådan et 
navn ville ingen da beholde! 
Sådan et navn vil vi slet ikke 
have! Hvem er de naboer, 
om jeg må spørge? Hvem 
skal vi tæske? Fra bladets 
side fortsætter vi utrætteligt 
med vore undersøgelser og 
håber at kunne kaste mere 
lys over sagen i næste num-
mer.  

Sengeløse betyder ”Stedet, hvor de mangler senge” (1) 
En forsinket aprilsnar, eller hvad er meningen? - glau  

 

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 







Gennem adskillige år har frivil-
lige fra SGIF påtaget sig en 
andel af det praktiske arbejde, 
der er så rigeligt af på så stor en 
festival. Arbejdet er super hårdt 
for de frivillige, men som be-
lønning får de fri adgang til at 
komme ind og høre musik på 
de forskellige scener. SGIF 
tager sig af salget af øl og vand 
samt af indsamling og afreg-
ning af returpant. Det er et 
kæmpeområde, og SGIF er da 
også den forening, der stiller 
med det største antal frivillige 
på Roskilde Festival. 
Vi har talt med Elisabeth Abel, 
som i år har været med som 
frivillig for første gang: 
 
Ville genopleve stemningen 
Jeg var med på Roskilde Festi-
val første gang i 1972 og fik 
pludselig lyst til at opleve stem-

ningen en gang til. Jeg kan godt 
lide at hjælpe og være sammen 
med andre mennesker og del af 
et team, og det var der god brug 
for i boderne . Selvfølgelig 
gjorde jeg det også, fordi jeg 
rigtig gerne ville høre specielt 
Bruce Springsteen, som også er 
min generations musik.  
 
Ikke for sarte sjæle 
Arbejdet går ud på at servicere 
gæsterne og få festivalen til at 
fungere. De frivillige er absolut 
nødvendige for at få alt til gli-
de. Mit arbejde foregik på lige 
fod med alle de unge og gik ud 
på at stå ved kassen og sælge øl 
og vand eller være i pantsorte-
ringen. Det var ikke noget for 
sarte sjæle, for det var temme-
lig klamt en gang i mellem. Når 
det blev for slemt for mig, var 
der altid en af de unge som  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sagde: ”Det der skal jeg nok 
klare”, og det var for mig en 
rigtig positiv oplevelse. Når jeg 
gik hjem, værkede det godt nok 
i min krop, men jeg var glad 
inden i, selv om jeg havde 8 
timers fysisk arbejde bag mig. 
 
Så Bruce Springsteen og Ali-
son Krauss 
Som oplevelse betragtet var det 
en helt unik musikfestival. Der 
var en masse kærlighed og 
stemning på hele området. Når 
jeg havde fri, gik jeg mest rundt 
i området med alle boderne. 
Menneskene var farvestrålende, 
og der var en masse indtryk for 
øjet. Jeg havde ud over Bruce 
Springsteen på Orange Scene 
valgt at høre Alison Krauss på 
Arenaen, og det nåede jeg også.  
  
Sammenlagt 32 timers arbej-
de 
Festivalens ledelse havde be-

sluttet at sætte arbejdstiden for 
de frivillige op til sammenlagt 
32 timer. Tidligere var det 24 
timer. For de unge frivillige 
betød det, at de havde mindre 
tid til festivalen, og set i lyset 
af, at der manglede frivillige, så 
er det nok ikke nogen god idé. 
  
Vil melde sig igen næste år 
Trods alt det hårde arbejde vil 
jeg nu alligevel melde mig igen 
til næste år. Trods min ikke helt 
unge alder fik jeg en positiv 
oplevelse, og jeg var imponeret 
over, hvor godt SGIF har orga-
niseret det hele. Alt forløb gli-
dende og vel planlagt. Det var 
en oplevelse at arbejde sammen 
med alle de skønne unge men-
nesker samt de ”gamle” erfar-
ne. Jeg kan kun anbefale andre 
at melde sig. 

SGIF på Roskilde Festival 2012 
Op mod 400 frivillige arbejdede under SGIF’s vinger. 

De frivilliges pauseområde. Forplejningen er gratis. 

Igen i år afvikles der et stort 
krocketstævne i Sengeløse. 
Det sker mandag den 3. sep-
tember fra kl. 9,30 - ca. kl. 
16,00, hvor der spilles på 
banerne ved Sengeløse-
hallen. Der er lige nu over 
100 tilmeldte spillere, som 
kommer fra 13 forskellige 
klubber på Sjælland. 

Skulle der være nogen, som 
måtte have lyst til at se, hvor-
dan det foregår, er man me-
get velkommen til at kigge 
ned på banerne ved Sengelø-
se-hallen - mandag den 3. 
september  
 

Åge Ibsen 

Stort krocketstævne i Sengeløse 

 

 

Velkommen til Jazz på Sengeløse Kro  
Fra og med torsdag den 6. september 2012 vil der 
være torsdags jazz med Hvid Labskovs på Sengeløse 
Kro. Vi slår dørene op 17:30 og serverer middag fra 
klokken 18:00. Preben Nissen fra The Spirit of New 
Orleans og Ole Sterndorff vil ved hvert arrangement 
underholde under middagen. Programmet den kom-
mende periode er følgende: 
Torsdag den 06.09.2012 Sterndorffs Dans(k)e Orkester 
Torsdag den 04.10.2012 The Spirit of New Orleans 
Torsdag den 08.11.2012 Jazzmania 
 

Winemaker´s Dinner 
Torsdag den 20 september slår vi dørene op for en fantastisk 
Winemaker’s Dinner på Sengeløse Kro. 
Vinmager Alvaro Coenge fra Comenge Bodega i Ribera del 
Duero fortæller om vingården, mens vi serverer en dejlig tre 
retters menu bestående af: 
 1. Rejebaseret forret med Comenge Verdejo 2011. 
 2. Tallerkenanrettet hovedret med kylling, kalv og lamme-

kød med tilhørende garniture - hertil i nævnte rækkefølge 
Comenge Biberius 2011, Comenge 2007 og Comenge 
Don Miguel 2006. 

 3. Ostetallerken med El Pasor Iberico, Manchego og Sant-
Mateu med lidt spændende tilbehør. 

 4. Kaffe, chokolade og hjemmebagte småkager. 
 

Arrangementet koster 449,00 kr. pr. deltager. 
 

Reservation tlf: 6910 4040 
info@solarex-gruppen.dk 





 

Desværre var antallet af del-
tagere igen i år begrænset. 
Det lave antal betød dog in-
genting for det gode humør. 
David Bording var inviteret 
som træner, da han igennem 
en lang årrække har undervist 
i kids volley og er i 
"sandkassen" mellem 2 og 8 
timer dagligt i sommerhalv-
året. Med den baggrund er det 
helt sikkert, at han ved noget 
om den slags. Han var seriøs 
omkring træningen, og alle 
som en fik noget ud af dagene 
og gav sig 100%. 
Det var et fantastisk syn at se 
de unge give sig optimalt i 
sandet. Den fik alt, hvad den 
kunne trække, og sandet fløj 
rundt i luften. David er en 
seriøs træner, og der var en 
fantastisk struktur på hele 
forløbet. Selve det at spille 
beach blev delt op i etaper, så 
det startede med meget nem-
me regler, som langsomt blev 
mere og mere avancerede. 
David trøstede med, at en god 
volley-spiller har ca. 300.000 
berøringer på hver kombinati-
on, før et slag kan styres. 

Jeg er sikker på, at alle fik en 
rigtig god grundviden om-
kring, hvad beachvolley dre-
jer sig om. Der blev snakket 
om teknikker, gode tricks, 
den hurtige spurt i sandet og 
de rigtige løsninger i de svæ-
re modtagelser. Der er én 
ting, der er helt sikkert. I den-
ne aktive sommer er der 6 
unge mennesker, der kan ban-
ke de fleste andre på strande-
ne i beach.... 
  
En stor tak til alle de unge 
mennesker, der brugte et par 
dage i sandet. En KÆMPE 
tak til David og sidst men 
ikke mindst tak til Thomas i 
hallen for at give en stor hånd 
med at få det hele til at lyk-
kes. 
På gensyn næste år! 

Sengeløse volley arrangerede 
igen i år sommeraktivitet 
i forbindelse med Høje Taastrup kommunes projekt 
aktiv sommer.  

Høsten her og høsten hist   
Så er høsten i gang. Her ved Bondehøjvej er gård nr. 
8 i fuld gang med rapsmarken. Jenny Larsen kan fra 
huset følge med i, hvordan arbejdet går. 

Oppe i mejetærskeren sidder 
sønnen Keld Larsen og klarer 
hele høsten ene mand. Den 
lille rapsmark, 3 ha, her ved 
Bondehøjvej gav pænt. Han 
er allerede færdig med at 
høste græsfrø og har også 
skårlagt et areal med hvid-
kløver.  
  
Vi traf Jenny Larsen efter at 
hun havde været med et par 
runder med mejetærskeren.   
  

- Ja, så havde vi en god lej-
lighed til at snakke lidt. Vi 
ses jo ikke så meget her i den 
travle høsttid, forklarer hun. 
Selv om mejetærskeren er 12 
år, er den ret moderne med 
aircondition, støvtæt kabine, 
radio og et lille køleskab, 
fortæller Jenny videre.  
 Tidligere fik vi maskinstati-
onen til at skårlægge rapsen 
på marken, hvor det lå og 
tørrede, inden det blev tær-
sket. I dag kan man tærske 
det på roden, som man siger.  
Det er noget andet end i vore 
unge dage, hvor vi satte ne-
gene ind i laden og tærskede 
lidt efter lidt i løbet af vinte-
ren, husker hun.  
  
Vi var jo dengang mange 
flere folk på gården, så der 
var også flere til at holde 
høstfest.  
- Her i Sengeløse er der efter-
hånden kun høstfesten i Sog-
negårdens have efter høst-
gudstjenesten. Der plejer 
sognets beboere at mødes til 
en hyggelig eftermiddag.  



Han er i sit es, kapelmester 
Svend Hammel, når han lader 
trommerne hvirvle og slår 
rytmen an i Det ny Salon Or-
kester, Svend med sit afveks-
lende repertoire af Kai Nor-
mann Andersen og Birthe 
Kjær melodier, wienervalse, 
revyviser, slagere og meget 
mere er populære gæster på 
ældrecentre, plejehjem, OK-
klubber og ved Ældresagens 
arrangementer, både i og uden 
for kommunens grænser. De 
har spillet ved kommunens 
julefest for pensionister og 
givet koncert på PH-Cafeen i 
København, en afløser for det 
nedlagt Visevershus i Tivoli. 
Uvilkårligt ledes tanken hen 
på radioens transmissioner af 
Teddy Petersens dansemusik 
fra Restaurant Wivex, en sam-
menligning, Svend vist ikke 
kan være ked af. Vort formål 
er at glæde folk ved at spille, 
siger han, det skal klinge og 
swinge—og det gør det. 
Orkesteret tager kun et beske-
dent beløb for at spille, og 
pengene bruges udelukkende 
til at forstærke instrumenter 
og lydsiden. Det var derfor en 
velkommen håndsrækning, da 
orkesteret i 2008 modtog et 
legat på 15.000 kr. fra Nordea
-Danmark Fonden til indkøb 
af udstyr som f.eks. forstær-
kere. 

Som om det ikke er nok 
Svend er også jazzmusiker og 
gennem 10 år kapelmester i 
det traditionelle jazzorkester 
South Coast Stompers, der har 
givet adskillige koncerter i 
bl.a. Sengeløse Kirke. 
Han er medstifter af Vesteg-
nens Jazz Kompagni, et mø-
dested for udøvende musikere 
i Taastrup, og er medlem af 
Bay-Jensen Main Stream Jazz 
Band, der er en udløber heraf. 
Hver måned afholdes Jazz 
Sessions i cafeen i Medbor-
gerhuset, hvor folk kan møde 
op med deres instrumenter og 
deltage i samspil med andre 
jazzinteresserede - og for at 
fuldende det engagerede mu-
sikliv spiller Svend Hammels 
Kvartet op til private fester. 
 
Fødselsdag og jubilæums-
koncert 
80 års fødselsdagen er ikke 
den eneste skelsættende begi-
venhed i år. Det nye Saloon-
orkester kan samtidig spille 
sin koncert nr. 100. Det sker 
på Dalsmark Plejecenter ved 
Gråsten, hvor orkesteret har 
indlogeret sig på det smukke 
Benniksgaard Hotel med ud-
sigt over Flensborg Fjord. En 
velfortjent og vel undt op-
muntring efter de mange ve-
derlagsfrie jobs. 
Fødselsdagen er den 5. sep-

tember og fejres i familie og 
nære venners lag på Sengelø-
se Kro, og det bliver ikke 
nogen lille fest, skal vi hilse 
og sige. 
Et skår i glæden er savnet af 
hans elskede Anni, som er 
svært at komme over. Til gen-
gældt er han i den udsædvan-
lige situation at have sine tre 
sønner med familie boende 
omkring sig. Det er ikke man-

ge forundt i et lille lokalsam-
fund som vores. 
Kun to dage efter - søndag d. 
7. september -  er Svend igen 
på stikkerne, idet Det ny Sa-
loon Orkester underholder i 
Præstegårdshaven i forbindel-
se med Høstgudstjenesten. En 
kærkommen lejlighed til at 
hylde både ham og orkesteret. 
 

Kurt Søborg 

 

Hillemænd, sikken Svend 
Snart 80 og stadig på stikkerne 



 

Velkommen 
til badminton 
i S.B.T.K. 
 
 
 
 

Badmintonsæsonen 2012/13 står foran sin begyndelse, og vi byder såvel 
gamle som nye medlemmer velkommen til sæsonen. 
 
Sæsonen med faste tider starter d. 1. september 2012 og løber frem til d. 
1. maj 2013. 
 
Tilmelding for gamle og nye medlemmer foregår tirsdag d. 4. september 
fra kl. 18.30 til kl. 19.30 i Fritidshuset. Skulle vi ikke høre fra et medlem 
senest d. 18. september, kan spilletiden blive overladt til et andet medlem. 
 
Hvis der ikke er 4 spillere, der har betalt til en time, kan man ikke 
forvente at få samme tid som i sidste sæson. 
Ønsker du at ændre den tid, du spiller på, så kontakt Ole Holm Tlf. 
40 19 52 87 
 
Kontingent 
Kontingentet betales ved tilmeldingen og er for seniorer kr. 500,- . 
 
Vil du beholde din gamle tid, kan du slippe for at stå i kø ved at ind-
betale dit kontingent på konto 5471 1510691 senest d. 14. september 
2012 
 
Reservespillere: 
Benytter man en reservespiller i stedet for sin faste medspiller, skal denne 
reservespiller være medlem af S.B.T.K. 
 
Holdspillere 
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 holder vi spillermøde og ser på hold-
sammensætninger. 
 
SBTK’s bestyrelse: 

Formand   Ole Holm          Tlf.  40 19 52 87 
Kasserer   Ulla Blicher-Mathiesen     Tlf.  43 52 59 17 
Veteraner   John Bilenberg         Tlf.  43 99 54 53 



























LMJ er et specialfirma med 
kloakrenovering som  specia-
le. Vogntoget er helt nyt. Sel-
ve sættevognen inkl. indmad 
er produceret af WR Damp i 
Hedehusene, medens trække-
ren er en Scania G 440 hk 
Euro-6-lastbil, som er udru-
stet med den nye 13-liters 6-
cylindrede motor med parti-
kelfilter og dobbelt katalysa-
tor. Hjælpemotorerne til ge-
nerator og kompressor lever 
op til Euro-5 normen, så alle 
miljøkrav til udledning bliver 
opfyldt. Vi har talt med Den-
nis Aamand, som sammen 
med en medhjælpere udfører 
hele arbejdsprocessen.  
 
”No-dig” kloakrenovering 
- Strømpeforing er et nyt om-
råde, vi har taget op. Det kal-
des for en ”no-dig”-løsning, 
fordi arbejdet laves, uden at 
vi graver kloakkerne op. Me-
toden går ud på, at man kræn-
ger en ”strømpe” ud inden i 
de eksisterende rør. Vi kan 
installere i alle dimensioner 
fra 150 til 1.200 mm lednin-
ger, og metoden kan bruges 
både i kloakrør og drikke-
vands ledn inger .  Se lve 

”strømpen” er lavet af poly-
ester og bliver blæst ind røret 
ved hjælp af trykluft. 
Hærdning med damp 
Vi forbinder derefter et 
dampanlæg til enden af røret, 
og i løbet af relativ kort tid 
hærder røret. 
Det bliver en meget stærk 
løsning helt uden brug af sty-
rén og udslip af epoxy-
dampe. Vi kan klare op til 
200 m på denne måde. Til at 
åbne op til siderørene har vi 
en særlig robot, som kan 
skubbes gennem røret, hvor 
den skærer fri ved alle udpos-
ninger ind til sideforbindel-
serne.   
 
2 job om dagen 
- Vi kan som regel nå en til to 
job om dagen afhængigt ty-
pen af foring, fortæller Den-
nis Aamand videre.  
- Her i Sengeløse klarer vi det 
på 4-6 timer. Fordelen ved 
denne metode er her helt ty-
delig, for jeg har jo lagt mær-
ke til trafikken her. Man und-
går at afspærre vejen om ga-
dekæret i flere dage, og man 
sparer de ret store udgifter til 
genetablering af vejen.  

Set i byen 
Specialsættevogn fra  
Leif M. Jensen A/S 
Komplet arbejdsstation til strømpeforing af kloakker 
med plads til både udstyr, maskiner og mandskabsrum.  

Jeg fik kigget i kalenderen.... 
Det er jo allerede nu...... 
Vi skal til at hoppe indendøre 
igen, og den første trænings-
dag bliver i år torsdag d. 6. 
september kl. 19.30. 
Vi spiller første stævne d. 9. 
september, så der er helt sik-
kert nok at bruge den første 
træningsaften til. 
Hvad er vi så for nogle men-
nesker, der spiller volley hver 
torsdag?   
I Sengeløse Volley er vi ca. 
25 medlemmer fordelt i alde-
ren 20 til 55 år. Vi træner 
hver torsdag, og efter de hår-
de strabadser slukkes efter 
med en kop øl/vand. 
Én enkelt gang eller 2 om året 
har vi en træner eller en 
event, der lige giver et bræk i 
den sædvanlige torsdagstrum-
merum. 
Dem, der har lyst, deltager i 
Roskilde Amt/Københavns 
Amt mixturnering, hvor vi 
mødes ca. 1 gang om måne-
den for at spille et stævne 
med ca. 8 til 14 deltagende 

hold. Den dag spiller vi så 3 – 
6 kampe af en times varighed 
pr stk., og resultaterne herfra 
er pt. ikke vigtige. 
Vi er altid åbne for tilgang af 
nye mixspillere, så spred bare 
rygtet til jeres nærmeste , som 
måske også har lysten og 
tiden til at røre lattermuskler-
ne og kroppen. 
Så altså - Står du og savner 
gamle volleydage, men vil 
ikke bruge så meget tid på det 
mere, eller vil du som voksen 
og nybegynder godt lære at 
spille volley og møde ligesin-
dede ? Ja??? så velkommen 
til Sengeløse volley. Øvet 
eller uøvet ! kom frisk!! 

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

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 

Volleysæsonen starter 



Livet går sin våde skæve 
gang i Sengeløse- og Vadsby 
Mose. Vore vandproblemer 
bliver bestemt ikke mindre. 
Miljøchef Arne S. Larsen i 
Høje Taastrup Kommune 
skrev i sidste nummer af 
Sengeløse Nyt, at kommunen 
er i god dialog med os. Nu 
skal vi da glæde os over, at 
han i det mindste er tilfreds, 
for vi er det bestemt ikke. 
Kommunens embedsværk 
støtter os, som rebet støtter 
den hængte. Embedsværkets 
svar på alt, hvad vi har fore-
slået for at få vandet væk fra 
Birkevænget, er en dansk 
grammatisk øvelse af mådes-
udsagnsordene. De siger: 
”Det skal vi ikke - må vi 
ikke - kan vi ikke - vil vi 
ikke og bør vi ikke. Det hel-
ligste i Miljøcenterets verden 
er vandløbsregulativet, og 
det kan ifølge dem ikke æn-
dres, uanset at Sengeløse Å 
og Nybølle Å i de nuværen-
de løb ikke kan bortlede 
vandmængderne fra mosen, 

som derfor gendanner Sen-
geløse Sø lige her, hvor vi 
bor. 
Kommunens folk arbejder 
med fredningen. Ind i mel-
lem kommer også nogle fra 
embedsværket med våde 
drømme om masser af små 
skæve snegle, rustne kværne 
og melede kodrivere. De 
brave embedsmænd og kvin-
der skal påse, at fredningen 
gennemføres, og at vores 
grunde og huse planmæssigt 
bliver oversvømmet i proces-
sen. Jeg kommer altid galt af 
sted, når jeg møder nogen af 
dem i mosen. Jeg misforstår 
altid, og tror, at det er frem-
mede, karske, barknævede 
ulveunger fra en vildfaren 
spejdergruppe. Men det er 
det sandelig ikke. Det er de 
mennesker, der helt konkret 
gennemfører de tiltag, som 
betyder, at vi mister alt.  Her 
skal jeg dog huske at rose 
disse folk. De vakler ikke i 
troen. De er 100 % loyale 
over for det projekt, de har 

fået i opdrag af det politiske 
system. Ikke en eneste gang 
har vi taget dem i nogen 
form for medfølelse over for 
vores ulykkelige situation. 
De er kyssekolde i numme-
ren, og gør, hvad der bliver 
forlangt. Denne usandsynlige 
række handlinger giver os 
mange voldsomme våde 
drømme. Desværre er det 
mareridt om drukning, øde-
læggelser af enge, grunde og 
huse. Bygninger med svamp. 
Tvangsfjernelse på grund af 
sundhedsfare, tvangsauktio-
ner samt økonomisk og soci-
al bankerot. Heldigvis har vi 
da også mere positive våde 
drømme. 18 af byrådets 
medlemmer kom på besøg, 
for ved selvsyn at danne sig 
et indtryk af vores proble-
mer. De blev forfærdede, og 
gav alle udtryk for, at noget 
må gøres for, at Birkevænget 
ikke oversvømmes og bliver 
ubeboeligt. Men hvad skal 
gøres? Min kone og jeg er 

blevet meddelt, at vi vil blive 
inviteret til møde med for-
mændene for Teknisk Ud-
valg og Miljøudvalget. Det 
giver os hede våde drømme. 
Måske er politikernes sym-
pati og empati ikke blot 
mundsvær. Måske kan vores 
folkevalgte godt se, at det er 
aldeles utilstedeligt at knuse 
en snes familiers økonomi-
ske og sociale liv, fordi et 
bureaukratisk vandløbsdirek-
tiv overhovedet ikke tager 
hensyn til, at her bor menne-
sker, som fuldt lovligt har 
købt og betalt huse i byzone i 
Høje Taastrup Kommune. 
Måske kan og vil vores fol-
kevalgte tage de nødvendige 
initiativer, som er nødvendi-
ge for at ændre vandløbsdi-
rektivet, så åerne kan bortle-
de vandet, og både menne-
sker, dyr og kræ kan leve i 
Sengeløse Mose.  
Med venlige hilsener 
 

Niels Larsen 

Læserbrev: 
Om våde drømme i moserne ! 

Niels Larsen ved Sengeløse Å 

 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 

 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 



Rahat har knoklet for at skabe 
et godt liv for sig selv og sine 
børn. I dag er hun buschauffør 
og kører blandt andet i Valby. 
 

- Jobbet som chauffør har 
gjort forskellen for mig. Det 
har givet mig en selvtillid og 
en stolthed, som jeg ikke 
kendte til tidligere, fortæller 
Rahat, der oprindeligt er fra 
Pakistan. 
 

Hun beskriver sin familie, der 
ud over hende selv består af 
fem børn og hendes mand 
som ”en lykkelig kernefami-
lie”. Og ”en vellykket kerne-
familie”, kunne man tilføje. 
For familien er kommet rigtig 
godt i vej i det danske sam-
fund. Både Rahat og hendes 
mand er buschauffører, og de 
tre ældste børn studerer hen-
holdsvis jura, medicin og er-
hvervsjura på Københavns 
Universitet og CBS. De to 
yngste drenge går i folkesko-
le. 
Jernviljen 
Men livet har ikke altid været 
lige nemt for Rahat. Efter tolv 
år som hjemmegående hus-
mor i Danmark, blev hun ale-
ne og måtte starte forfra. 
 

- Pludselig skulle jeg klare 
alting selv, og med tre mindre 
børn var det noget af en ud-
fordring. Men jeg var fast 
besluttet på at skabe et godt 

liv for mig selv og mine børn, 
siger Rahat. 
Men let var det ikke. Rahat 
talte ikke meget dansk og 
kendte intet til det danske 
system, så hun måtte starte fra 
det hun kalder ”minus”. 
 

- Der var ikke andet for end at 
kaste mig ud i det. Sprogun-
dervisning var der ikke meget 
af, så jeg lærte mig selv spro-
get ved at tale dansk med mi-
ne børn og ved at se danske 
nyheder og andre tv-
udsendelser, fortæller Rahat, 
der er uddannet skolelærer i 
Pakistan. 
Under sin oplæring i det dan-
ske samfund giftede Rahat sig 
med Irfan Ahmed fra Pakistan 
på opfordring fra sin onkel og 
bror. Og sammen har de fået 
familiens to yngste drenge. 
Kørekort gav stolthed 
Rahat havde jobs som pæda-
gog- og hospitalsmedhjælper, 
før hendes bror, der var bus-
chauffør, opfordrede hende til 
at søge ind som chauffør. 
”Fordi det er verdens bedste 
job”, som han sagde. Rahat 
var ikke helt tryg ved situatio-
nen, dels mente hun ikke, at 
hun talte godt nok dansk, dels 
var hun bekymret for, om hun 
overhovedet kunne manøvrere 
en stor bus. Men frygten blev 
gjort til skamme, og hun be-
stod teoriprøve i første hug og 

køreprøven i andet hug. 
 

Med kørekortet i hånden fik 
hun hurtigt job hos Arriva. Og 
med jobbet kom følelsen af at 
bidrage med noget betyd-
ningsfuldt. Og med det kom 
stoltheden og følelsen af re-
spekt – både fra passagererne 
og fra familie og venner. 
 
- Jeg har vist mine børn, at 
man kan, hvad man vil. Det 
har været vigtigt for mig at 
være et godt eksempel for 
dem. Og det synes jeg, at jeg 

har, siger Rahat, mens stolt-
heden over børnenes høje 
uddannelser og gode karakte-
rer lyser ud af hende. 
 

Faktabox: 
Rahat Butt er en af de 30 bus-
chauffører, som er med på 
fotograf Henrik Saxgrens 
fotoudstilling ”Bus fra Bag-
dad”, som turnerer rundt på 
Sjælland. Til oktober udkom-
mer Saxgren med en bog, der 
indeholder 43 portrætter af 
buschauffører med uden-
landsk baggrund. 

Sengeløse-chauffør med jernvilje  
Måske ser du hende, når du stiger på linje 116 på Hedehusene st.? Det er i hvert fald bag busrattet, at Rahat Butt bruger meget af sin tid. 
Og hun elsker jobbet.  

I denne udgave af Sengeløse 
Nyt løfter vi sløret for endnu 
en spændende sæson i  
Fællesidræt – både med gam-
le kendinge som Sportsmix, 
Spilopper og det meget popu-
lære Rulleskøjteløb, men også 
med helt nye tiltag. I år tilby-
des også Yoga, og så Familie-
sjov. Til Familiesjov bliver 
hele familien introduceret til 
forskellige sportsgrene, søn-
dag efter søndag gennem hele 
sæsonen. Der er bl.a. dans, 
fodbold, badminton og rulle-
skøjteløb på programmet – og 
når sæsonen er slut, har fami-
lien dermed prøvet kræfter 
med de forskellige aktiviteter.  
Formålet er med andre ord at 

tilbyde Sengeløseborgerne så 
mange forskellige fritidsakti-
viteter som muligt, så vi sik-
rer, at så mange som muligt - 
ikke mindst børnene – får 
øjnene op for det sjove, socia-
le og udfordrende ved at dyr-
ke forskellige former for 
idræt.  
Netop det at kunne være med 
til at tilbyde børnene i Senge-
løse masser af muligheder for 
at røre sig og have det sjovt, 
var den primære årsag til, at 
jeg valgte at gå ind i Fælles-
idræt. Jeg har selv to børn i 
institution her i Sengeløse og 
ved, hvor meget det betyder 
for dem at få det aktive liv ind 
som en naturlig del af hverda-

gen så tidligt som muligt. 
Ligeledes er foreningen meget 
aktiv omkring afholdelse af 
arrangementer for børn og 
unge gennem sæsonen, der 
bl.a. omhandler fastelavnsfest, 
juletræsfest, høvdingeboldtur-
nering, madbod ved byfesten 
m.v. – alt sammen til glæde 
for os alle.  
Mange tænker Bestyrelsesar-
bejde – nej tak! Det kræver 
alt for meget tid, der er alt for 
mange møder….´.  
Foreningsarbejde er frivilligt, 
og det er derfor også frivilligt, 
hvor meget tid man bruger. I 
dag er det heldigvis sådan, at 
meget kommunikation kan 
foregå via mail, men selvføl-
gelig kan alle møder ikke 
klares på denne måde, da de  

 
også indeholder det sociale 
engagement. Sengeløse er en 
aktiv lille by. Så derfor, hen-
vend jer, hvis I kunne tænke 
jer at blive en del at fore-
ningsarbejdet, der er brug for 
alle.  
  

Henriette Dunkjær  
 

Hvorfor Fællesidræt ? 



I sidste nummer af Sengeløse 
Nyt udtrykte formanden for 
Kommunalforeningen sin 
frygt for, at Sengeløse bliver 
”pakket” ind i skov. Jeg kan 
berolige Poul Neumann med, 
at det bliver Sengeløse abso-
lut ikke. Poul henviser bl. 
andet til, at der er udlagt et 
stort område, hvor der kan 
rejses skov. Bemærk der står 
kan og ikke skal. Det har al-
drig været meningen, at hele 
området skulle tilplantes med 
skov. Men kun en tilkendegi-
velse af, at skovrådet kan ar-
bejde for, at der kommer skov 
i en del af området.  
Da jeg selv sidder i Skovrådet 
som byrådets repræsentant, 
kan jeg oplyse, at Skovrådet 
har forespurgt alle jordejere i 
området. Men ingen ønsker på 
nuværende tidspunkt at plante 
skov. Dette er der en naturlig 
forklaring på. For det er jo 
således, at du nok kan få til-
skud til plantning og drift af 
skoven de tre første år, men 
samtidig mister du indtjenin-
gen fra dine marker. Altså vil 
der efter tre år kun være tale 
om udgifter. (Så det er en ret 
stor økonomisk beslutning, 
der skal finde sted). Det ene-
ste sted i vores nærhed, hvor 
der planlægges skov, er et 
areal inde ved Taastrup tæt op 
af motorvejen, hvor Ikea lig-
ger på den anden side af mo-
torvejen. 
Da jeg også er medlem af 
Plan – og miljøudvalget, kan 
jeg oplyse, at Sengeløse af 
regeringen er udlagt som 
grønt område, hvor der ikke 
må ske noget byggeri. Kom-
munen har ansøgt om at få 
dispensation for området ud 
mod Ågesholmvej, idet jeg er 
enig med formanden for  
Kommunalforeningen i, at 
dette område vil være mest 
naturligt at udbygge. Derimod 
er jeg ikke enig med ham i, at 
vi ikke har brug for flere til-
flyttere til byen og gerne med 
børn. For kun godt 2 år siden 
var der planer om at flytte de 
store klasser fra skolen. Det 
lykkedes heldigvis at bevare 
disse. Men det er vigtigt, der 
kommer flere elever til sko-
len, så dette ikke kan komme 
på tale igen. Som kommunens 

økonomi ser ud nu og frem-
over, kan skolelukninger 
nemlig let blive aktuelle igen. 
Det er rigtigt, at nogle senio-
rer vælger at sælge deres hu-
se, og der derved kommer nye 
tilflytninger til byen. Men det 
er slet ikke nok, da mange 
seniorer i dag vælger at blive 
boende i deres huse og købe 
hjælp til have m.m. 
Det er efter min menig også 
vigtigt, at vor lokale 
”købmand” får lidt større kun-
deunderlag. For før eller sene-
re kommer Ring 5, og det 
betyder, at mange af de kun-
der, der i dag kører gennem 
byen, falder væk. Skal Senge-
løse også fremover være en 
aktiv by, er en begrænset ud-
stykning nødvendig - nemlig 
grundlaget for vores skole og 
Dagli` brugsen. 
Hvad angår børneinstitutio-
ner, har vi plads nok. Faktisk 
er Sengeløse det eneste områ-
de i kommunen, hvor der kan 
ske udbygning, uden der er 
behov for investering i vugge-
stuer eller børnehaver m.m. 
Men det er naturligvis vigtigt, 
at udbygningen af Sengeløse 
planlægges omhyggeligt. 
Personligt mener jeg, at det 
tidligere omtalte projekt er 
rigtig godt. Det sikrer både en 
nødvendig udvikling af Sen-
geløse, og samtidig får vi et 
spænende fritidsområde. Are-
alet, der er tale om, ligger øst 
for Plejehjemmet ind mod 
Taastrup. Ideen er et stort 
areal  skov, på næsten 65 ha, 
og der er ikke blot tale om en 
almindelig gammeldags skov, 
men et område, der udover 
beplantning vil indeholde 
lysninger til græsfolde, med 
shelter (hytter) til kvæg, åbne 
græsarealer omkring mindre 
søer. Lysninger til lejepladser, 
bænke m.m. Stier til gå- og 
løbeture. Odinsgården fore-

slås udlagt til naturskole. Alt-
så et område, som såvel børn, 
som voksne efter min mening, 
kan få rigtig meget glæde af.  
Dette var også årsagen til, at 
jeg spurgte i Plan- og Miljø-
udvalget, hvad mine kollegaer 

i udvalget mente om planen. 
Alle mente umiddelbart, det 
var et godt projekt, hvorefter 
vi bad administrationen om at 
se nærmere på ideen og un-
dersøge mulighederne. Admi-
nistration er kommunens eks-
perter på området. 
På udvalgets møde i juni var 
sagen så fremlagt. Desværre 
var det administrationens op-
fattelse, at det var helt udeluk-
ket, at regeringen ville give 
dispensation til planen. Derfor 
besluttede vi i udvalget, at det 
ikke var rimeligt at bruge tid 
herpå og nedstemte planen. Så 
indtil videre er projektet ikke 
aktuelt. Men det kan jo være , 
at en ny regering vil se ander-
ledes herpå. Det er nemlig 

således, at EU har pålagt Dan-
mark at udlægge 7 % til grønt 
område.  
Naturligvis skal  kommunal-
foreningen høres om et sådan 
projekt. Men jeg syntes fak-
tisk, det vil være rigtigst, at 

alle borgere i Sengeløse bliver 
hørt. Vi konservative har tidli-
gere, i forbindelse med byfe-
sten, spurgt om borgernes 
holdning til den gamle skole, 
hvor de fleste ønskede en 
bevaring af bygningen. Så vi 
arrangerer gerne en afstem-
ning igen. Efter de tilkendegi-
velser, jeg har fået, tror jeg, 
mange vil finde projektet rig-
tig godt og at der vil være et 
stort flertal for dette. 
 

Venlig hilsen 
John Bilenberg 

Byrådsmedlem C 
 

Sengeløse bliver ikke ”pakket” ind i skov 

 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

10.s.e.trin. 
12. august kl. 10.00 
Matt 11, 16-24 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
11.s.e.trin. 
19. august kl. 10.00 
Luk 7, 36-50 
(Britta R. Vind) 
 
12.s.e.trin. 
26. august kl. 10.00 
Matt 12, 31-42 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
13.s.e.trin. 
2. sep. kl. 10.00 
Matt 20, 20-28 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
14.s.e.trin. 
9. sep. kl. 11.00 
Joh 5,1-15 
Høstgudstjeneste 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Høstfest i præstegårdsha-
ven. Kirkebil. 
 
15.s.e.trin. 
16.sep. kl. 11.30 
Luk 10, 38-42 
(Tove Villarsen) 
 
16.s.e.trin. 
23. sep. kl. 10.00 
Joh 11, 19-45 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 29. august kl. 
13.30 
 

Andagt på Bostedet 
Holme 
Torsdag d. 23. august kl. 
13.30 
Torsdag d. 20. september 
kl. 13.30 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på tlf.: 43 99 50 24 

Kirke & Sogn  
Kristendommens mange ord 
peger på hver sin måde hen på 
Guds virkelighed og giver os 
et glimt af Guds rige. Jesus 
fortalte engang en lignelse om 
en sædemand. Den kan læses i 
Markusevangeliet i Det Ny 
Testamente. Sædemanden gør 
det samme som landmændene 
i Sengeløse. Han går ud for at 
så markerne til med vårbyg og 
vinterhvede. Jesus fortæller, 
at nogle af kornene falder på 
vejen, nogle på klippegrund 
og nogle mellem tidsler. En-
hver landmand ved, hvad det 
betyder. Det kommer der ikke 
meget korn ud af. Det, der 
falder på vejen, æder fuglene. 
Det, der falder på klippe-
grund, bliver brændt af, når 
solen kommer højt på himlen. 
Og det, der falder mellem de 
hårdføre tidsler, bliver kvalt. 
 
Hvad betyder det? 
Hvis vi forstår fortællingen 
bogstaveligt, så handler den i 
første omgang om en bonde-
mand, der står tilbage med 
tomme hænder, fordi høsten 
mislykkedes. Ingen af korne-
ne faldt i god jord og kunne 
derfor ikke slå rod og spire og 
udvikle aks. Hvis vi tolker 
fortællingen allegorisk, forstår 
vi pludselig, hvad Jesus for-
tæller os om Guds bestræbel-
ser på at blødgøre mennesket, 
så det smukke i mennesket 
kan vokse frem og knytte an 
til Gud. Kornet er et billede 
på Guds Ord, som nænsomt 
og kærligt forsøger at slå rod i 
menneskets hjerte. Vejen, 
klippegrunden og tidslen er 
billeder på menneskets sind, 
som kan være flygtigt som 
vinden med en meget kort 
hukommelse, hårdhjertet og 
stikkende som tidslen, så 
Guds ord ikke kan slå rod. 
Mødet mellem skaber og 
skabning, mellem Gud og 
menneske er kompliceret og 
smertefuldt. Gud vil menne-
sket – det er Guds historie, 
men mennesket vil ikke Gud 
– det er menneskets historie. 
Det er ikke sandt, som en vis 
mand har sagt, at kristendom-
men fylder for meget i det 
offentlige rum. Kristendom-
men fylder tvært imod for lidt. 
Og dens ringe placering i det 
offentlige rum er et pinagtigt 
vidnesbyrd på menneskets 

flygtige forhold til Gud. Men 
Gud giver ikke op, for han 
elsker mennesket. Den, der 
elsker, har brug for den elske-
de. Derfor har Gud brug for 
mennesket, og derfor giver 
Gud ikke op. 
 
Gud drømmer 
Gud drømmer, ligesom land-
manden, om en stor høst. Og 
det ser ud til, at drømmen en 
skønne dag vil gå i opfyldelse. 
For Jesu fortælling stopper 
ikke ved den nytteløse til så-
ning og den dårlige høst. Der 
var jo heldigvis også de andre 
korn, der faldt i god jord og 
gav udbytte. Det voksede, og 
det groede og udviklede fede 
og nærende kornaks.  
Én af vore lokale landmænd 
ville bedre end jeg kunne for-
tælle jer, hvor vigtigt det er, at 
en landmand pløjer og gør 
jorden rede inden til såningen, 
så sædekornene kan slå rod og 
kornet vokse. 
Landmandens mange bestræ-
belser på at få kornhøsten i 
lade, ligner Guds bestræbelser 
på at få menneskehøsten i hus. 
Når landmanden ligger sæde-
kornene i jorden, brister de og 
dør, så det smukke kan spire 
frem og blive til en kornaks. 
Det er en nødvendig proces. 
Sædekornet må dø, så kornet 
kan spire frem. Den samme 
proces må mennesket igen-
nem ifølge den kristne fortæl-
ling. Mennesket må først dø 
for dernæst at kunne leve i 
Guds evighed. Men her og nu 
gælder det livet. Og det er jo 

 

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) 
 
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 
Træffes i sognegården ons-
dag. 
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 Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Lignelsen om sædemanden 



ikke lige meget, hvordan vi 
lever det liv, vi har fået betro-
et at leve. 
 
Som regn og sol 
Menneskets flygtige sind, 
dets tidselgemyt og dets 
fremmedhed over for Gud må 
pløjes og gøres rede til at 
modtage Guds ord, så det 
hænger ved og slår rod, så det 
smukke i mennesket kan bry-
de frem og knytte an til Gud. 
Men det er svært. For menne-
sket er glemsomt. Hvad vi 
hører i dag, kan være glemt i 
morgen. Alligevel skal vi 
være håbefulde og fortrøst-
ningsfulde ja ligefrem festligt 
stemt ved høstgudstjenesten. 
Som regn og sol og lys og 
luft er nødvendigt, for at kor-

net kan spire frem, og land-
manden kan få en god korn-
høst, er Guds Ord også en 
nødvendighed for at pløje 
menneskets tidselgemyt, så 
Guds Ord kan vokse i menne-
skets hjerte, og Gud kan få en 
god menneskehøst. Jeg har 
læst i landbrugsavisen, at 
høsten blev god i år trods de 
store mængder regn. Jeg har 
også hørt fra Bibelens fortæl-
linger, at Guds menneskehøst 
er stor. Lad os derfor med tak 
og lovsang fejre, at høsten er 
i hus søndag d. 9. september 
kl. 11.00. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Hvad!!  Kan babyer nu også synge?  
Nej, det kan de naturligvis ikke, men du kan synge for din 
baby og på den måde være med til at stimulere barnets sanser 
og evnen til koncentration. 
 

Men hvorfor skal det nu pludselig foregå i en kirke? 
Kirkerummet har en særlig atmosfære og akustik, som det lille 
barn reagerer på. Der er højt til loftet på mange måder, og virk-
ningen ved at synge sammen med flere, giver en helt speciel 
oplevelse. 
 

Hvad nu, hvis jeg ikke synger så godt? 
Det er ikke vigtigt at have en god sangstemme. Barnet reagerer 
på netop din stemme – uanset hvordan du synger. Barnet har 
kendt din stemme lige fra det lå i maven, og det giver en følelse 
af ro og tryghed at høre dig synge. 
 

Hvad koster det at gå til babysalmesang? 
Menighedsrådet har besluttet, at det er gratis at gå til babysal-
mesang i Sengeløse Kirke. 
 
Tilmelding kan ske til trine.sogn@live.dk eller ring på  
tlf. 43 99 50 26  
Læs evt. mere om tankerne bag babysalmesang på  
www. Sengeloesekirke.dk 
Bemærk: Der er ikke babysalmesang i uge 42,  
Sidste gang inden jul er onsdag 28. november. 

Om babysalmesang i Sengeløse Kirke  
Babysalmesang begynder onsdag 29. august 2012 og fort-
sætter hver onsdag kl. 10.00 – 10.45 i Sengeløse Kirke le-
det af sognemedhjælper Trine May Knutzen sammen med  
organist Torben HS Svendsen  

Menighedsrådsvalg 2012  
Der skal vælges nyt menighedsråd i Sengeløse. Valget finder 
sted tirsdag den 13. november 2012 
Derfor inviteres interesserede beboer i sognet til Oriente-
ringsmøde. Tirsdag den 11. september kl. 19.00  i Sogne-
gården, Landsbygaden  68. 
Aftenens program: 

Velkomst 
Menighedsrådets opgaver og kompetencer 
Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste 

valg 
Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet 
Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til 

menighedsrådsvalget 
Afslutning 

I forlængelse af orienteringsmødet vil der – om de fremmødte 
måtte ønske det – være mulighed for at afholde et opstillings-
møde med følgende dagsorden: 

Fastlæggelse af forretningsorden 
Valg af dirigent 
Valg af stemmetællere 
Beslutning om valgform og valg af kandidater og sted-

fortrædere til en fællesliste til menighedsråd 
Valg af mindst 5 og højst 15 stillere 
Bemyndigelse af stillerne 
Eventuelt 

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen afly-
ses, hvis der ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 
2012 kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste til 
valgbestyrelsen i de enkelte sogne. 

Med venlig hilsen 
Menighedsrådet i Sengeløse Sogn 

Sogneeftermiddage 2012/2013 
Onsdag d. 26. september begynder en ny sæson med 
hyggelige og oplysende sogneeftermiddage. Se næste 
udgave af Sengeløse Nyt. 

Frej får sig en flyvetur 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 



Sidste sæson indbød Høje-
Taastrup provsti til undervis-
ning og debat om kristendom-
mens centrale temaer. Det 
blev til ni spændende og hyg-
gelige aftener med livlig snak 
omkring bordene.  
Også denne sæson åbnes dø-
rene rundt omkring i provsti-
ets kirker til oplæg og debat. 
Denne gang skal det handle 
om Kristendommens store 
ord. 
 
Den kristne tradition er rig, 
fantasifuld og mærkværdig. 
Og den griber ind i vores 
tilværelse og dagligdag på 
måder, som vi ofte slet ikke 
har blik for. Den taler med 
store ord, gamle og gevaldige 
ord: Skabelse, Nåde, Skyld, 
Håb, Løfte, Fællesskab, Død, 
Lov, Kærlighed.  
Kristendommens store ord 
hvælver sig over os og lægger 
sig under os. De er bærende i 
vores liv og i vores forhold til 
hinanden. De er ganske en-
kelt ikke til at komme uden 
om.  
 
I løbet af 8 aftener vil vi prø-
ve at komme bagom og om-
kring de store ord og samtidig 
også vores forhold til tro, til 
Gud og mennesker, vores liv 
og vores plads i verden. 

Kristendom for voksne tilby-
des af Høje-Taastrup Provsti 
til alle voksne, der har lyst til 
at vide mere om kristendom-
men og ønsker at udforske og 
tale om livets større spørgs-
mål. Gennem oplæg og debat 
inviteres og udfordres delta-
gerne til at tænke over guds 
opfattelse og livsforståelse. 
Der er ingen krav eller for-
ventninger om, at man skal  
have været med før, kristen, 
troende eller specielt vidende.  
Kristendom for voksne er et 
samarbejde mellem præster i 
Høje-Taastrup Provsti, og 
finder sted i provstiets sogne. 
Nærmere oplysning om tid, 
sted og tilmelding udsendes i 
en folder sidst i august eller 
kan fås ved at kontakte 
sognepræst  
 

Merry Lisbeth Rasmussen   
Tlf. 43 99 50 24 

Kristendom for voksne:  
Kristendommens store ord 

Forpagter søges 
 

Sengeløse Menighedsråds præstegårdsjord, 11 ha. Landbrugs-
jord bortforpagtes pr. 1. september 2012 for en 4-årig periode. 
Skriftlig tilbud udformet som et fast forpagtningstilbud pr. ha. 
senest d. 29. aug. 2012 til formanden for menighedsrådet,  
Henny Sørensen, Kirkestien 39, ,Sengeløse 2630 Taastrup.  
Kuverten mærkes ”forpagtning”. 
 

Menighedsrådet forbeholder sig ret til frit at vælge mellem, 
eller forkaste, de indkomne tilbud, som vil blive åbnet i over-
værelse af de bydende, der måtte være til stede i Sognegården,  
Landsbygaden 68, Sengeløse, 2630 Taastrup,  
Torsdag d. 30. august 2012 kl. 17:00  

I Sengeløse giver det god 
mening at fejre, at høsten er 
kommet i lade. Markerne er 
lige ved døren, så sengeløse-
borgerne kan følge med i, om 
det lykkes landmændene at få 
høsten i hus, inden næste 
regnbyge sætter ind. Mejetær-
skerne har i hvert fald kørt i 
mørke til kl. 23.00. Så kan 
man ikke gøre mere for at 
sikre et godt resultat. I Land-
brugsavisen kan man læse, at 
høsten i år er 3,7 mia. kr. me-
re værd end i 2011. Så vi hå-
ber, at alt er gået som det 
skulle – også for landmænde-
ne i Sengeløse. 
 

Søndag d. 9. september kl. 
11.00 holder vi en festlig 
høstgudstjeneste, hvor et 
udpluk af høsten bæres ind i 

kirken. Medbring derfor gerne 
en gren, en blomst, et æble, 
lidt korn eller andet, så vi med 
egne øjne kan se frodigheden 
og af hjertet takke for, at der 
igen er kommet mad på 
bordet. Under gudstjenesten 
vil vi sammen med Sengeløse 
Kirkes Kor synge vore 
smukke høstsalmer. 
Efter gudstjenesten går vi 
over i præstegårdshaven og 
spiser frokost, drikker en øl 
eller to og hører jazzmusik 
med bandet South Coast 
Stompers under ledelse af 
Svend Hammel. Mad og 
drikke koster en skilling. Put 
derfor lidt i lommen og kom 
og vær med. Alle er velkomne 
og kirkebilen kører. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Høstgudstjeneste og –fest 

 

Alle forældre til børn i 3. klasse 
inviteres til: 

Åbent Hus 
Onsdag den 22. august kl. 

16.00 – 17.00  
I sognegården,  

Landsbygaden 68, Sengeløse 
Kom og se! Her vil der være 
en lille udstilling med noget 
af det, vi tidligere har lavet i 
minikonfirmandforløbet.  
Startdato samt programmet 
for efteråret udleveres på 
dagen. Der vil også være mu-
lighed for at stille spørgsmål. 
Sognemedhjælperen byder på 
kaffe, the og saftevand.  
Alle forældre har modtaget en 
Forhåndstilmelding med po-
sten. Forhåndstilmeldingen 

kan afleveres ved Åbent Hus, 
eller sendes/afleveres i post-
kassen, hvis man ikke kan 
deltage på dagen. 

Med venlig hilsen 
Trine May Knutzen 

sognemedhjælper 
tlf. 43 99 50 26 

trine.sogn@live.dk 

Åbent hus for børn og forældre 

Minikonfirmander støber  
tinkors i forløbet 

Høstgudstjeneste og –fest 



 

I dette nummer går stafetten 
videre til Hanne-Lise Hansen, 
som har været medlem af me-
nighedsrådet i hele fire valgpe-
rioder. Hun fortæller: 
16 år i menighedsrådet 
I 1996 sagde jeg ja til at stille 
op ved valget til menighedsrå-
det. Jeg er født på Torstholm 
og både døbt, konfirmeret og 
viet i Sengeløse Kirke af pastor 
Wiberg, så jeg ville gerne være 
med til at tjene min gamle kir-
ke. Jeg blev valgt, og det er nu 
blevet til 16 år i menighedsrå-
det.  
Arbejdsgiver for de ansatte 
Ud over de løbende møder og 
arrangementer så har vi i me-
nighedsrådet hver vores særlige 
arbejdsområder. Jeg fik hvervet 
at være kontaktperson, hvilket 
vil sige, at jeg skulle udfylde 
funktionen som arbejdsgiver 
for de ansatte, med undtagelse 
af præsten, som er ansat under 
kirkeministeriet.  
Fantastiske år 
Det har været nogle fantastiske 

år med mange udfordringer. 
Jeg har været med til at ansætte 
to præster, gravere og graver-
medhjælpere og en organist 
samt flere kirkesangere, hvor 
der hver gang skulle vælges 
mellem mange ansøgere, hvil-
ket ikke var let. Samtidig har 
jeg taget afsked med det sam-
me antal mennesker, hvilket 
selvfølgelig altid er svært. Der 
er mange aspekter i disse ting, 
som man skal forholde sig til, 
men det har samtidig været 
meget belærende at få denne 
indsigt.   
Mere arbejde med årene 
Lige som på det øvrige arbejds-
marked er der pålagt os en del 
nye ting. Jeg holder fx hvert år 
me d a r b e j d e r - u d v i k l in g s -
samtaler, og fører arbejdsplads-
vurderingsskema for hver en-
kelt ansat. 
Hvert år er der to obligatoriske 
personalemøder. Desuden er 
der hvert kvartal et møde med 
graver og gravermedhjælper, 
hvor tjenestetid, kurser, fridage 

og afspadsering fastlægges. 
Der skal også være tid til at 
komme tilfældigt forbi og lø-
bende have kontakt med de 
ansatte og samtidig se til, at alt 
er ok, hvad det jo som regel er. 
Det har været givende at have 
kontakt med alle disse personer 
igennem årene. Jeg har altid 
haft det motto, at der på ar-
bejdspladsen skal være ”frihed 
under ansvar”. Alle de ansatte i 
kirken udfører et selvstændigt 
arbejde, som også skal være 
udviklende for den enkelte. 
De største opgaver 
Som menighedsrådsmedlem 
har der været mange ting gen-
nem årene. Vi startede med 
hele parkeringspladsen, der 
skulle anlægges og beplantes. 
Derefter skulle der tages stil-
ling til et nyt orgel. Det var en 
stor beslutning, hvor vi besøgte 
flere kirker for at høre forskel-
lige orgeltyper. 
Det blev Gunnar Husteds orgel, 
vi valgte. Vi tog til Fredens-
borg i flere omgange og fulgte 
den store arbejdsproces det er 
at bygge et orgel. Samtidig 
med det skulle vor gamle kirke 
renoveres, hvor vi fik indblik i 
et stort og spændende arbejde. 
Jeg var selv med oppe på loftet 
over våbenhuset for at finde 
den gamle prædikestol frem, og 
med hjælp fra Nationalmuseet 
og en dygtig snedker står den 
nu som ”ny”, så den sammen 
med altertavlen og kirkebænke-
ne danner en smuk helhed.  
Mere end de kirkelige hand-
linger 
Her tænker jeg på hele den 
aktive del med mange nye og 

gamle tiltag, som fx minikon-
firmander, babysalmesang og 
børnekor mv., samt ikke 
mindst vore sogneeftermiddage 
med gode foredrag over en kop 
kaffe – sang efter højskole-
sangbogen og en god snak. Vi 
må heller ikke glemme alle de 
dejlige koncerter, hvor vores 
kor medvirker indimellem. 
Ligeledes kan vi glæde os over 
korets medvirken ved de store 
højtider. De er med til at løfte 
gudstjenesten – det nyder jeg.  
Ja, vel følger der en del arbejde 
med at være i menighedsrådet, 
men jeg må også tilføje, at jeg 
har fået så meget igen i form af 
et stort fællesskab omkring 
kirken, samt mange gode ven-
skaber for resten af livet. Det 
har absolut været nogle dejlige 
år, som jeg altid vil tænke til-
bage på med glæde.  
Det var min mening at stoppe 
og lade yngre kræfter komme 
til. Nu må vi se, hvordan det 
går ved valget – ellers er jeg 
parat til at tage endnu en perio-
de, hvis det behøves.   

Menighedsrådsvalg forude (6): 
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.  
- glau.  

Indskrivning til konfirmati-
onsforberedelse for elever i 8. 
klasse finder sted tirsdag d. 
28. august og onsdag d. 29. 
august begge dage kl. 16.00 - 
17.30 i sognegården Lands-
bygaden 70, Sengeløse, 2630 
Taastrup. Konfirmationsfor-
beredelsen er for elever på 
Sengeløse Skole og for pri-
vatskoleelever med bopæl i 
Sengeløse Sogn. Kommende 
konfirmander og forældre er 
velkomne til at møde op, så 
vi kan hilse på hinanden. 
Husk at medbringe dåbsatte-
sten! 
 Undervisningen henvender 
sig til de elever, der går i 8. 
klasse. Både dem der går på 
Sengeløse Skole, og dem der 

går i skole uden for sognet, 
men er bosiddende i Sengelø-
se.  
Konfirmationstidspunkt 2013 
er søndag d. 14. april.  
Når man går til konfirmati-
onsforberedelse, er der møde-
pligt. Samtidig er det et krav, 
at konfirmanden skal deltage 
i minimum 10 gudstjenester i 
løbet af hele undervisnings-
forløbet. Årsagen er selvføl-
gelig, at konfirmanden skal 
være fortrolig med højmessen 
og derigennem have kend-
skab til kirkens fællesskab i 
praksis og dens trosgrundlag.  
 
Venlig hilsen  
Merry Lisbeth Rasmussen  
Sognepræst   

Konfirmandindskrivning 

Sogneeftermiddage 2012/2013 
Onsdag d. 26. september begynder en ny sæson med hyggelige 
og oplysende sogneeftermiddage. Se næste udgave af Sengelø-
se Nyt. 

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 



Efter en begivenhedsrig sæ-
son 2011/12 med flere suc-
cesoptrædener, åbner Senge-
løse Kirkes Kor døren til end-
nu en sæson. 
Koret, som er et 3-4 stemmigt 
blandet kor med ca. 25 med-
lemmer, synger i løbet af året 
flere gange i Sengeløse kirke, 
og det både til koncerter – 
som regel to pr. sæson, men 
også til et mindre antal Guds-
tjenester. 
Koret optager nye medlem-
mer – især mænd - og der er 
ingen krav om ’operastemme’ 
eller nodelæsningsfærdighed. 
Vi fordrer blot, at du kan lide 

at synge, kan ramme tonerne 
rent og ellers holder af at 
omgås andre mennesker, for 
korsang er en social ting. 
Dette ses bl.a. tydeligt om-
kring vores kaffebord, hvor 
der altid er hjemmebag på 
bordet. Men før og efter kaf-
fen arbejder vi seriøst med 
musikken og sangen med den 
dertil hørende teknik. 
Programmet for den kom-
mende sæson er i skrivende 
stund endnu ikke helt på 
plads, men det ligger allerede 
nu fast, at koret deltager ved 
kirkens høstgudstjeneste den 
9. september og synger jule-

koncert i kirken søndag den 
9. december. 
Deltagelse i koret er gratis – 
kontakt gerne korlederen for 
yderligere oplysninger samt 
tilmelding. 
Koret prøver hver torsdag 
aften i Sognegården kl. 19.30
-22.00. 
Første prøve i den nye sæson 
er torsdag den 23. august. 
Interesserede sangere kan 
henvende sig til korlederen 
på  
torben.h.s.svendsen@gmail.com 
eller 
tlf. 2897 5897 
 

Start på ny sæson for Sengeløse kirkes kor 2012/13 

Fra korets afslutningsarrangement i Sognegården 

 Kirkens organist, Torben 
H.S. Svendsen inviterer alle 
sangglade børn fra 2.-5. klasse 
til at komme og være med, 
nye såvel som gamle medlem-
mer af koret er velkomne. 
Koret synger tirsdage kl. 14-
15.30 og for de mindste vil 
der, efter aftale, være mulig-
hed for afhentning i skolens 
SFO og om nødvendigt ledsa-
gelse tilbage. 
Korprøverne finder sted i Sog-
negården og begynder altså  

Tirsdag den 28. august 2012. 
Hvad laver man til kor? – jo, 
vi synger naturligvis, men vi 
lærer også nye sange, vi lærer 
at synge bedre, vi lærer også 
noder og rytmer, og så har vi 
det sjovt samtidig. 
Kirken og organisten håber på 
at se rigtig mange sangglade 
børn i vores kor, og vi påtæn-
ker allerede nu aktiviteter 
såsom Lucia-optog i kirken og 
på Plejehjemmet, deltagelse 
ved børne- og familiegudstje-

nester i kirken. På sigt delta-
gelse i stævner med andre 
børnekor, og i slutningen af 
sæsonen en udflugt.  
Har du lyst til at synge med, 
så bed din mor eller far om at 
kontakte organisten via email 
torben.h.s.svendsen@gmail.com 
eller på telefon 28 97 58 97 – 
med oplysninger om navn, 
klasse og om du skal hentes i 
SFO’en. Deltagelse i koret er 
gratis. 
 

Sæsonstart for børnekoret ved Sengeløse kirke! 
Tirsdag den 28. august 2012 begynder børnekoret ved Sengeløse kirke den nye sæson. 

Børnekoret på scenen under Byfesten 2012 

  

Lavlund Lavlund   
Brolægning ApsBrolægning Aps  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

BrolæggermesterBrolæggermester  
Michael LavlundMichael Lavlund  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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