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Skal moserne oversvømmes ?
Skal skolen rumme en ny skole ?

Februar 2012

Læs inde i avisen om
Fastelavnsfest i hallen

Sengeløse Cup 2012
Frivillige til landsindsamling
Så dejligt er der i Vasby Mose vel at mærke ifølge Naturstyrelsens hjemmeside
Mødet mellem kommunens Miljø-center og lodsejerne viste to forskellige måder at se moselandskabet på. Hvem har ret? Naturstyrelsen eller lodsejerne? Og hvad skal der gøres ved det?
Læs inde i bladet om Kommunens oplæg til lodsejerne om Natura 2000 projektet og lodsejer
Niels Larsens causeri om samme emne.

Koncert i kirken
DR1’s julekalender
optages i Sengeløse ?

Og meget mere

Næste nummer
udkommer
9. - 11. marts
Øtofteskolens mulige flytning til Sengeløse skole er en sag, der har sat gang i debatten. De forældrevalgte i skolebestyrelsen har sagt nej tak, i stedet har de foreslået kommunen et alternativ.
Forældrene har haft borgmesteren på besøg og taget fat i de lokale medlemmer af byrådet. Læs
meget mere om kampen inde i bladet

Deadline:
29. februar 2012

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:

Birthe Olesen, Landsbygaden 62 ..

4399 9105

Amatørscene:

Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.

4399 5775

Fodbold:

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

Fællesidræt:

Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4,

2640 Hedehusene
4352 6035/4030 5232
Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39 4399 0848/4045 3764
Senioridræt
Aase Stær Nielsen Spjelager 3
4352 0416
Volleyball:
Per Wiedekamm, Banestokken 5:
2064 3515
Festudvalg: ............... John Jørgensen, Kirkestien 12 ................. 4399 3140
Cafeteria: .................. Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57.. 4352 1091 / 4052 7091

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10,
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Pas på tyvene
Der har i de sidste 2 måneder desværre været en række
af indbrud i Sengeløse, som
jeg har hørt om:
2 tilfælde på Håndværkerbakken
2 tilfælde på Stendiget
1 tilfælde på Kirkestien og
et forsøg på Kirkestien
Det er alt for mange og måske slet ikke de eneste. Er
der noget, vi i Sengeløse kan
gøre? Kan vi lave en portal?
så vi kan holde øje med,
hvad der sker, eller er det
bare en bølge, eller hvor
slemt står det til.? Er der
nogen, der er interesseret i at
lave et borgermøde eventuelt
med politiet og kommunen,
eller er der andre løsninger
eller forslag, for vi må da
kunne gøre noget for at hjælpe hinanden, så det stadig er
trygt at forlade sit hjem i

Sengeløse. Der bor jo en del
ældre, som måske ikke føler
sig trygge, når vi har så
mange indbrud. Måske skulle man få vores lokale politi
ud til ældre idræt og fortælle, hvad man skal være opmærksom på, og hvad man
skal gøre, hvis man har haft
uventede gæster Dette er
blot, hvad jeg lige havde at
sige i et af mine lyse stunder.
Lennart Løje
Tlf. 40 11 96 80

Nekrolog

Sengeløse Nyt
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86
Kurt Søborg, tlf.: 43 52 47 95
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15
Merry Lisbeth Rasmussen Tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 29. februar 2012
Avisen udkommer 09.-11. marts 2012

Fredag den 3. februar blev Erik Pedersen Stendiget 27 bisat i
Sengeløse Kirke. Erik levede indtil for få måneder siden, en
aktiv tilværelse, idet han stadig var ansat på Danske Pelsauktioner i Glostrup. Men desværre tabte han kampen mod
sin sygdom.
Vi kendte alle Erik for en god snak, når han for år tilbage,
gik tur med sin schæferhund. Erik var også aktiv i vore
sportsforeninger. Såvel med bordtennis som med badminton.
Vi er også nogle, der havde glæde af Eriks selskab på vort
madhold på Sengeløse Skole.
Erik havde besluttet at gå på pension her til sommer. for at
få mere tid til hus og rejser.
Sådan skulle det desværre ikke gå.
Vi er mange der vil savne Erik.
Æret være hans minde.
John Bilenberg

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025 / 43525917
www.artbrolægnig.dk

wildenradt@msn.com

Ny skole på skolen
I november traf byrådet en
principbeslutning om at lukke
Øtofteskolen som selvstændig
skole og flytte skoletilbuddet
til en fysisk placering på en
folkeskole i kommunen. Dette
forslag blev midt i december
sendt i høring med svarfrist
midt i januar. Personalet, lærernes fagforening og en række andre har også afgivet svar.
Herunder naturligvis skolebestyrelsen på Sengeløse skole.
Vi har fra starten været voldsomt i tvivl i forældregruppen. Derfor har vi hele vejen
rundt kastet os ud i indsamling af informationer fra høj
som lav. Et meget stort stykke
arbejde er blevet gjort på den
korte tid. Fra lige før jul, hvor
det kom bag på os alle at stå i
denne situation, og til kort efter nytår.
Bestyrelsen har været på besøg på Øtofteskolen, haft
borgmesteren på besøg og talt
med en række andre politikere
samt naturligvis vores egen
ledelse, der fra starten var positiv over for ideen. Vi som
forældre delte ikke den samme begejstring, det viste forløbet i januar op mod fristens
udløb. Det blev derfor i enighed blandt forældrene besluttet som den eneste part at svare kommunen, at vi ikke så
Sengeløse skole som det bedste sted at placere de 24 børn
med lærere og eventuel. administration. Vi er ganske enkelt
nervøse for, at forslaget vil
betyde dårligere vilkår for de
nuværende børn i forhold til
mere uro, mindre plads og
ekstra byrder lagt på ledelsen,
der har rigeligt at gøre med at
lede skolen i dens nuværende
form. Et forløb, som i øvrigt
går strålende med høje karak-

terer, sund økonomi og flere
og flere nye elever fra andre
skoledistrikter.
Der er på Øtofteskolen tale
om børn, der har behov for
meget trygge rammer og mest
mulig fokus på dem og de
problemer, de nu hver især
har. Det er børn op til
6.klasse, der af forskellige
grunde ikke kan være i den almindelige folkeskole på nuværende tidspunkt, og som
derfor sidder i små grupper
med 6 børn og to lærere/
pædagoger i et tilbud fra 8-16.
Nogle er meget reagerende
udad, andre er ikke. Mange
børn køres i bus til og fra skole.

Andre veje at gå
Vi har i stedet stillet et alternativt forslag til kommunen,
som vi har bedt politikerne se
på. Forvaltningen på kommunen har dog valgt ikke at anbefale denne løsning. De fastholder i stedet det meste af
den løsning, der var med i den
oprindelige sagsfremstilling
sidste år. Institutions – og
Skoleudvalget holder møde i
denne uge, hvor de beslutter,
hvad udvalget skal indstille til
beslutning på det byrådsmøde,
der afholdes d.28.februar.
Der er stadig store uafklarede
punkter i spil i denne sag. Lige nu ser det ud til, at Øtoften
vil få mange kvadratmetre, at
der ikke følger ledelse og administration med til afdelin-

gen, og at der ikke påbegyndes de nødvendige byggetiltag, som Sengeløse skole har
behov for på grund af stigende elevtal. Vi opfordrer endnu
en gang alle forældre til at besøge vores Facebook-side, der
hele tiden opdateres med nyheder. Her kan også stilles
spørgsmål. Siden hedder: ”
Sengeløse Skole - Side for
forældre og elever”. På siden
ses også nærmere forklaringer
til det kort, som illustrerer
denne artikel. Vi har også fået
vores eget menupunkt på intra
nu, så vi kan sende information ud den vej.
Henrik Schou
Formand for
skolebestyrelsen

Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3, 4000 Roskilde
Tilbyder 20% rabat på sterilisation og kastration
af kat i februar måned. Ring for tidsbestilling på
tlf. 29790609

Denne annonces tilbud er gældende fra 11. - 17. februar 2012

Husk, vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00
Posthuset har åbent mandag til fredag fra kl. 14.00 til 17.00. Lørdag lukket

Knorr

Canaja

Pasta/risretter
Flere varianter

Super lækker
italiensk rødvin

2 pk
Kr. 45,00

1 fl kr. 89,00
3 fl kr. 189,00

Fontanafredda
Asti

2 fl
Kr. 100,00

Restsalg
Dybfrosne ænder
Spar 50%

Begrænset
mængde

Landsbygaden Sengeløse 2630 Taastrup Tlf. 43 99 50 05

Vil du være en del af succesen
Sengeløses seniorhold i fodbold står og har brug for din
hjælp.
Vi søger en eller flere til at vaske vores tøj efter træning tirsdag og torsdag samt efter weekendens kampe.
Vaskemaskine og tørretomler er til rådighed i klubben.
Du må meget gerne være social, udadvendt og have masser
af godt humør. Til gengæld tilbyder vi en masse glade mennesker samt et godt socialt klubliv.
Løn efter aftale.
Vi har tøjet og maskinerne - har du tiden og de hjælpende
hænder, så kontakt Jacob Harris fra senior udvalget på telefon: 22 96 89 99.

SGIF’s Fodboldafdeling
præsenterer

Sengeløse Cup 2012
Lørdag den 3. marts
fra kl. 11.00 til ca. kl. 18.00

Så er det tid til at tilmelde sig Sengeløse Cup 2012
Holdene
Hvert hold tæller 4 – 7 deltagere, som helst skal være fyldt 16
år. Det kan betale sig, at have damer med på holdet, idet deres scoringer tæller dobbelt.

Lettere vandladning

Deltagergebyr
Hvert hold koster 500 kr. Betaling senest den 19. februar til
kontonr. 2275 - 4378984950

Grundejerforeningen Sognekæret/Langageren har i lang
tid haft problemer med at
klare den store mængde
overfladevand, der primært
stammer fra de omkringliggende marker ud mod Ole
Rømers Vej. Det har givet
flere beboere en hel del problemer, når vejrguderne har
vist sig fra den våde side.
Når de nedgravede rør ikke
længere har kunnet følge
med, er vandet i stedet rent
ind over kantstenen til de
mest uheldige. Eller videre
til den næste grundejerfore-

AL Polering

v/ Andreas Legarth
Hedekæret 55
2640 Hedehusene
www.alpolering.dk

ning, som ligger lidt lavere i
terrænet.
Nu har Høje-Taastrup Kloak
lavet et stort regnvandsbassin på foreningens fællesareal. Når arbejdet er afsluttet,
forventes det, at problemet
med de gentagne oversvømmelser med regnvand vil
være løst. Bassinet er nu
gravet ned, og der vil i den
kommende tid blive reetableret græsplæne og legeplads.
Henrik Schou

Ring og få et
uforpligtende tilbud

20 85 33 34

Professionel vinduespolering - Privat & Erhverv

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

Puljer
Man kan vælge imellem to puljer. A-Puljen er for de mest
konkurrencemindede, mens B puljen er for dem, som først og
fremmest spiller for sjovt. Bestyrelsen forbeholder sig ret til
at tilpasse antallet af hold i de to puljer.
Efter turneringen
Vi gentager arrangementet fra sidste år med spisning i cafeteriet. Prisen for mad er 90 kroner pr. deltager. Tilmeldingen
samt betaling for turnering og eventuelt spisning skal ske
samtidigt.
Sidste frist for tilmelding
Den 19. februar er sidste frist for tilmelding, og det skal
ske på mail til nedenstående mail adresse med følgende
oplysninger:
Hvor I skal spille i ___ A rækken eller i ___ B rækken
Holdets navn
Indbetalers Navn/Firma
Holdleder
Holdleders Navn telefon nummer og E-mail
Om I ønsker at deltage i den efterfølgende spisning
Hvis Ja, hvor mange _______ personer
Send mailen til Jeppe Hansen på
Sgiffodboldpresident@sol.dk

Landejendommen Frederiksholm vakt til live igen !
Men ak, kun for en kort stund, og kun som kulisse.
Af Gert Lauridsen
En sen januardag så mange
Sengeløsere et meget kraftigt
lys på aftenhimlen.
Det så ud, som om det kom
fra mosen og lignede noget,
der bestemt måtte undersøges
nærmere.
Det kunne være hvad som
helst, en UFO måske? Probieren geht über studieren,
som min tysklærer sagde, og
en ekspedition trængte sig
på.
Bevæbnet med mit veltjente
digitalkamera og lygte, og

iklædt den tykke vinterfrakke
mod nattekulden, drog vi af
sted, for i mørke er det bedst
at være to. Det viste sig snart,
at lyset kom fra den anden
side af mosen, og snart kunne
vi se, at lyset stammede fra
kraftige projektører, der hang
oppe i en stor mastekran.
Den oplyste en stor plads
omkring den gamle gård,
som har givet navn til Frederiksholmvej. Modigt gik vi
ind på området.
Overalt på området var der
kabler og optageudstyr. Et
mylder af producere, kamerafolk og teknikere gled rundt
mellem de hvide DR biler
som mørke skygger. Vi blev
tiltrukket af lyset fra et drivhus, hvor der øjensynligt lige
nu skete noget. Bag drivhuset
kom der stærkt lys ud fra gårdens vinduer, hvilket skabte
en illusion af liv i stuerne.
”Stille, der optages,” lød det i
en højtaler. Inde i drivhuset
begyndte kameraerne at køre,

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

og udenfor tændtes lyset i
teknikernes monitorer.
Vi kunne lige skimte en masse julestjerner, som fyldte hele drivhuset, og nogle skuespillere, som sang. En producer kom hen til os og sagde
venligt, at vi endelig ikke
måtte fotografere skuespillerne. Optagelserne var lidt
hemmelige og var endnu ikke
offentliggjort. Til gengæld

ville hun sende os pressemeddelelsen, når den blev
udsendt.
Vi tør dog godt røbe, at der
er tale om en DR produktion,
der vistnok først skal udsendes til næste vinter, ssshhh,
det er hemmeligt, ikke vores
ord igen, og at den kommer
til at handle om julestjerner.

”Mosefolket” forsamlet til møde på skolen

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

BRØNDBY VVS ApS.

VELVÆRE
Tlf. 70 213 470
Nyt badeværelse
Naturgas
Modernisering
Forsikringsskader
Email: brondby-vs@mail.dk

Vasekær 6, Sengeløse.
2630 Taastrup.

Kommunens Miljøcenter stod bag invitationen til orienteringsmøde om EU’s Natura 2000-områder,
som bl.a. omfatter Sengeløse og Vasby moser.
Af Gert Lauridsen
Bunden opgave
Baggrunden for mødet med
mosernes lodsejere er, at EU
har udpeget en række naturområder i Europa, som skal
have særlig beskyttelse – de
såkaldte natura 2000områder. I Danmark er der
udpeget 246 Natura 2000områder, og et af disse områder er Sengeløse og Vasby
moser. For hvert af disse områder har staten udarbejdet en
plan, som skal følges op af
kommunale handleplaner og ”Mosefolket” mødte talstærkt frem til mødet med kommukonkrete indsatser for at pleje nens miljøfolk
og beskytte naturen.
samarbejde, vi kan finde de Det vil gå for vidt her at gå
Rig og frodig natur
bedste løsninger”.
nærmere i detaljer. Læserne
Naturen i Sengeløse og VasPå denne baggrund havde kan finde flere oplysninger på
by Moser er særlig værdifuld,
kommunens miljøfolk, natur- kommunens hjemmeside og
fordi der findes sjældne
og miljøchef Arne S. Larsen på Naturstyrelsens hjemmeblomster og planter, fx melet
og naturmedarbejderne Hen- side under ”Natura 2000”.
kodriver og halvgræsset
riette Voigt og Vibeke Chri- Spørgerunde
rustskæne, som ikke findes
stensen inviteret lodsejerne til Efter en kaffepause var der
sammen andre steder i Danet orienterende møde om mulighed for lodsejerne at
mark. Herudover er moserne
kommunens bundne opgaver stille spørgsmål og give komspecielle, forde der findes
i forbindelse med Natura mentarer til projektet, og
mange andre spændende
2000.
mange bad om ordet. Den røplanter, som er knyttet til de
de tråd i indlæggene var, at
Stort fremmøde på skolen
artsrige og kalkholdige enge.
På dagen viste et stort frem- der var opbakning til Natura
Derfor skal kommunen udarmøde af mosernes lodsejere, 2000 planerne, men at der for
bejde en handleplan, som skal
at der var stor interesse for begge mosers vedkommende
udstikke rammerne for, hvorsagen. Helt konkret formede var problemer med alt for
dan naturen i området skal
mødet sig i to dele. Først en meget vand, som burde løses
beskyttes og plejes. Ambitiogennemgang af statens mål- inden yderligere tiltag. Der
nen er at skabe et frodigt mosætning for området og en blev i den forbindelse påpeseområde, som sammenkæder
gennemgang af kommunens get problemer med hævet
og udvikler de små, værdifulopgaver i den forbindelse. De grundvandstand, åer, der ikke
de naturområder.
konkrete mål for 1. planperio- er renset op i årevis og afløbenes manglende kapacitet.
En enkelt mente, at forholdene for de to moser skulle behandles hver for sig. Det var
karakteristisk, at man i Sengeløse Mose gik ”ud i mosen”, mens man i Vasby ”gik
ned i mosen”, påpegede han,
og for øvrigt ligner det der
før var sort jord nu nærmest
rismarker. Der blev også
spurgt til eksisterende plejeog fredningsplaner i forhold
Kortet viser udstrækningen af Natura 2000 området for Vasby- og
til Natura 2000. Hertil svareSengeløse moser.
de Henriette Voigt, at Natura
2000 planerne var overordnede, der går frem til 2012, blev de, og at pleje- og fredningsSamarbejde og dialog i fokus
Kommunens holdning lå klar gennemgået og også mulighe- planer blev indpasset ved udforud for arbejdet med Natura derne for lodsejerne til at sø- arbejdelsen af handleplanerne
2000 planerne. Således sagde ge støtte til konkret naturple- for Natura 2000 indsatserne.
Laurids Christensen, formand je. En foreløbig handleplan Desuden havde man fra komfor Plan- og Miljøudvalget: forventes klar i juni 2012, munens side noteret sig alle
”Vi skal bevare og forbedre hvorefter den vil komme til de fremlagte problemstillinden sårbare natur, og vi læg- offentlig høring. Byrådet for- ger.
ger vægt på at gøre det i et ventes at vedtage den endeli- Vi bringer i øvrigt andetsteds
samarbejde med lodsejerne i ge handleplan inden årets ud- i bladet Niels Larsens indlæg
området – det er gennem gang.
fra mødet.

Der er gået EU i Sengeløse Mose og Vasby Mose
Hjælp vi drukner!!!
Der fandtes en sø, Sengeløse sø, den er afvandet, grunde er solgt til håbefulde boligejere, der nu snart skal
betale for en bådplads i stedet for grundværdiskat, fordi Høje Tåstrup Kommune ikke længere vil lade afvandingssystemet arbejde.
Hjælp vi drukner!!!
EU, Den Danske Regering ved
Miljøministeriet og Høje Taastrup Kommune har sat vores hus samt
ca. 15 andre huse og over halvdelen af engarealer under vand.
Sengeløse og Vasby Mose skal nemlig fredes! Biologer har fundet
Melet Kodriver, Rustkværn, en spidssnudet frø og en ca 3 mm lang
skæv snegl. Jeg skal ikke tilslutte mig de vandede vittigheder, der i
moserne foreslår, at få den kodriver støvet af, at sende den kværn til
rustbehandling, at sende den spidssnudede frø til bøjletandlægen og
at få smeden til at rette den lille skæve snegl op, så vi kan få fred
igen. At frede vores natur er godt og nødvendigt af rigtig mange
grunde.
Men Sengeløse Mose og Vasby Mose er ikke naturlandskaber!!
De er Kulturlandskaber!
De er skabt af mennesker. I den narurlige tilstand er det landskab en
stor sø omkranset af enge. Sengeløse betyder på moderne, mundret
dansk sø – enge – lysningen. Afvandingen af Sengeløse Sø
begyndte for ca. 370 år siden. Man fortsatte, og i 1922 lod
Sengeløse Sogneråd et privat pumpelag danne med det formål at
tømme søen.
For at den ikke skulle gendannes, måtte man etablere et
afvandingsystem, så man kunne kontrollere vandstanden. Systemet
bestod i dræning og en uddybniing af Spangåen gennem Vasby
Mose. I Sengeløse Mose gravede man en dyb rende, kaldet
Sengeløse Å til Hakkemosegrøften og til Nybølle Å. Det virkede
perfekt. Den gamle Sengeløse Kommune og København`s Amt
holdt systemet ved lige. Fred og idyl herskede i moserne. I 1962 lod
myndighederne det nord – vestlige hjørne af Sengeløse Mose
udstykke først til sommerhusgrunde og fra 1965 til helårsgrunde.
Det blev hurtigt udbygget og ca. 15 huse i Birkevænget ligger på
kanten af eller direkte i den gamle sø. Det var dog ikke problem, så
længe afvandingsystemet blev holdt ved lige, så vandstanden kunne
holdes nede
.
Men intet paradis uden en slange. I løbet af de sidste 10 år er
afvandingssystemet på grund af manglende vedligeholdelse blevet
stedse ringere, og fra 2007 overtog HTK pligten til at føre tilsyn og
at sørge for, at afvandingssystemet virker. De gør det bare ikke! De
vil ikke holde dybden i Sengeløse Å nede, så vandet kan løbe bort.
De ønsker derimod at hæve vandstanden af fredningshensyn.
Sengeløse Sø er under hurtig gendannelse. Vandene stiger. Haverne
i de truede huse står under vand i op til 9 mdr. om året. På de
utallige enge i moserne har folk holdt får, heste eller lidt kødkvæg.
En efter en har de måttet opgive, for hverken dyr eller mennesker
kan færdes i områderne. De er blevet farlige. Før eller siden mister
vi et menneske, sandsynligvis et barn, som synker igennem uden
mulighed for at redde sig op. Mosene forfalder og ligner
efterhånden noget Master Fatman har rullet sig i.
Hele pointen er, at man ikke kan frede et kulturlandskab uden at
vedligeholde det, for uden vedligeholdelse tager naturen området

tilbage. Moserne er fra naturens side en sø, og det bliver de snart
igen, hvis HTK ikke lever op til sine forpligtigelser.
Glæden var derfor stor, da det gik op for os, at HTK d. 26 januar
2012 afholdt møde om fredningen i aulaen på Sengeløse Skole.
Kommunen havde dog valgt ikke at invitere os, der bor i de truede
huse, men kun de direkte berørte lodsejere. Vi var dog 8 personer
fra ”søbunden”, som kom alligevel. Mosefolket var mødt talstærkt

op. Vi blev ikke hjerteligt modtaget af kommunens folk, og vi var
helt tydeligt ikke velkomne. En noget grå herre gik dybt frustreret
og skolemesteragtigt rundt med pædagogisk rystende pegefinger og
besværgede os, at vi ikke skulle tale vand, vandstand, eller
afvanding af moserne.
Det var HTK`s Miljøchef!
Hans formaninger holdt i den grad ikke stik. Mindst 80% af
forsamlingens indlæg handlede direkte eller indirekte om
vandstandsstigningen i moserne og følgerne deraf.
Folk var ikke imod at frede moserne, men meget imod, at HTK
lader vandstanden stige, så områderne bliver ubrugelige. Den
stormægtige Miljøchef forskansede sig bag et skolebord, godt
tilbagetrukket fra debatten. Han lignede en mand, der kan
”Admiralens Vise” udenad. Chefen ville ikke tale med os eller
svare på de mange spørgsmål. Han overlod det meget ugalant til
miljømedarbejder Henriette Voigt at tage skraldet. Hun stod så på
mål i fulde 2 timer for et aldeles umuligt projekt.
Konkrete svar og mulige løsningsforslag var der ikke meget af. På
intet tidspunkt kom Miljøchefen sin endog meget hårdt trængte
medarbejder til hjælp. Der hvor jeg arbejder, bruger vi udtryk for
sådan en lederadfærd, som injurieloven forbyder mig at gengive
dem her.
På et tidspunkt blev Fr. Voigt`s svar ufrivilligt morsomt. Hun gav
os et frisk bud på, hvordan vi kunne løse det problem, at vores dyr
ikke kan færdes på engene på grund af vand. Vi kunne lade dyrene

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

benytte arealerne på skift. Det er dog ikke tilladt ifølge de
retningslinier, Fødevareministeriet har udsendt, med mindre man
har tid til at fodre det ministerielle bureaukrati med mængder af
ansøgninger og meddelelser og tid til at afvente svar.
Alt i alt et uhyggeligt møde med en forvaltning, der med chefen
som en tavs tenor fremstod som inkompetent og uengageret.
Efter mødet sidder vi tilbage med adskillige ubesvarede spørgsmål:
1. Vil HTK leve op tiil sine forpligtigelser og reetablere
afløbssystemerne i moserne? Eller vil kommunen lade
søen gendanne?
2.

Hvad vil kommunen gøre for at afhjælpe den aldeles
uholdbare situation for de 15 vandtruede parcelhuse, som
jo ligger der med kommunens samtygge og som en del af
kommunens gamle udbygningsplan?

3.

Er det overhovedet muligt at få svar fra HTK. Vi har
skrevet flere gange og har haft to dygtige og kompetente
medarbejdere fra Kommunens Natur og Miljø på besøg
og vist dem problemerne. Vi har været til møde. Ingen
svar.

4.

Skal vi stadig betale grundskat eller skal den erstattes af
en eventuel havneafgift?

5.

Er det Kommunens plan at etablere havn og færgefart, så
vi kan komme hjem og sove og på arbejde?

6.

Kan svenske elge og asiatiske vandbøfler lovligt indføres
for at klare afgræsningen i vådområderne og søen?

7.

Kan Melet Kodriver og Rustkværne vokse i en sø?
( Hvis ikke, hvad er der så tilbage at frede )

8.

Er vandtortur ikke forbudt i hele EU?

9.

Er det fordi EU svinger taktstokken, at HTK holder
kortene så tæt ved kroppen og efterlever Eu-mantraet, om
for Guds skyld at holde folket fra enhver form for
indflydelse.

10. Er det EU – ånden der gør, at vi ikke må få et referat af
mødet på Sengeløse Skole, eller er det fordi forvaltningen
vil affærdige spørgsmålene om vandstanden og blot
meddele politikerne, at mosefolket købte frednningen?
Vores tålmodighed er slidt ned. Vi må have svar fra
myndighederne. De gamle romere sagde:”Løgnens
største kunst er fortielsen”. Det er åbenbart metoden på
rådhuset. Jeg opfordrer alle til at hjælpe os med at få
vandet væk.
De venligste hilsener
Niels Larsen
Birkevangen 4 Sengeløse

Melet kodriver

Spidssnudet frø

Læs resume fra Nature 2000
område 140
Vadsby mose og Sengeløse mose
Er du mere interesseret så læs www.blst.dk/publikationer/
naturplanforslag/140_VasbyMoseSe.pdf

Sengeløses ældste død

Mandags aftener
.13 Feb.: Debataften.
Lektor PhD Bertel Lohmann
Andersen, Lyngby

Atomkraft ”Findes der

Kort før jul døde Sengeløses
ældste borger 105 år gammel. Anna Marie Hansen var
født i Stubbekøbing og voksede op i en børneflok på 8.
Marie, som var hendes kaldenavn fortalte om sit liv.
”Vi havde en god barndom,
skønt pengene var små, så
der skulle spares på al ting.
Legetøj var der ikke meget
af. En papæske med snor var
vores barnevogn”.
”Jeg kunne godt lide at gå i
skole og fik gode karakterer
til alle eksamener og blev
indstillet til mellemskolen
(det hed det dengang) på friplads. Det var en betalingsskole, og jeg fik lusket mig
nogle lærebøger til. Jeg gik
alle fire klasser endda et år
efter min konfirmation.”
Marie ville gerne i tøjforretning, men det sagde hendes mor nej til, for så skulle

hun have pænere tøj, og der
skulle ikke gøres forskel. I
stedet kom hun i huset og i
forskellige forretninger og
fik endda sit eget ismejeri i
Valby. Hun blev gift med Einer, som var taxavognmand,
og efter krigen flyttede de til
et husmandssted ved Sorø.
Efter mandens død fik hun
sammen med en søster mange dejlige ferieoplevelser
sydpå, ligesom de gennem
en årrække tog på højskole
for at lære deres land at kende.
Efter en lammelse i ansigtet var hun flyttet til Taastrup
og tilbragte sine senere år på
Sengeløse Plejehjem. Frisk
til det sidste deltog hun i
gymnastikken, bevarede sit
gode humør og var i det hele
taget noget af et livstykke, til
hun sov stille ind. Godt gået.
Kurt Søborg

Stig Hansen VVS
Aut. VVS installatør

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

et bæredygtigt, højteknologisk, demokratisk samfund?
I det moderne samfund må
der stadig oftere træffes
beslutninger, hvis grundlag
er teknisk kompliceret. De
seneste årtier har i stigende
grad vist, at dette er forbundet med store vanskeligheder. Er Europa i færd med at
afvikle den teknologi, som
er grundlaget for vores velstand? Foredraget vil især
fokusere på kontroversen
om atomkraft, klima og
energi.”

20. feb.: Arne Olsen, lærer
på Marielyst Højskole
Udvandring fra Danmark
Først et historisk rids over
udvandring fra Danmark
gennem tiderne. Hvorfor
rejste de, hvor drog de hen –
og hvad var det, der lokkede?
Hvordan gik det siden emigranterne i det fremmede?
Og hvilken tilbagevirkning
fik det på livet herhjemme?
I forbindelse med foredraget
vil Arne Olsen desuden
fortælle om Marielyst Højskole.

Efter foredraget afholdes Mandagsaftenernes årlige generalforsamling

27. feb.: Afslutning.
Gert Lauridsen, Sengeløse
Bauhaus - mere og andet
end et byggemarked
Det er en skrifttype, men
også navnet på den berømte
kunstskole i Weimar, senere
Dessau og til sidst Berlin i
Tyskland i årene 19191933. Med Walter Gropius i
spidsen udvikler Bauhaus
sig i denne periode fra at
være en praksisorienteret
kunsthåndværkerskole til at
omfatte hele spektret af
design, arkitektur og kunst.
I skolens manifest står
”arkitekter, billedhuggere,
malere… må alle finde tilbage til håndværket!” Og
”Kunstneren er en højnet
form for håndværker.”
I lyset heraf opstår det særlige forkursus for alle studerende: En sanse- og kreativitetstræning. Hertil kom
kurser i farvelære og endelig den egentlige værkstedstræning, som også inkluderede bl.a. teaterdekoration,
udstillingsdesign og grafisk
fremstilling. Gropius´ perspektiv var at etablere et nyt
erhvervsbegreb: Med bindingen af de kunstneriske
kræfter til håndværket lagde
han dermed grundstenen til
uddannelsen af den moderne
designer.
Mange berømte personligheder var knyttet til Bauhaus: Malerne Paul Klee og
Wassily Kandinsky, arkitekterne Hannes Meyer og
Ludwig Mies van der Rohe
m.m.fl.

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

43 99 69 36

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

Kirke & Sogn

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Seksagesima
12. februar kl. 16.00
Gospelgudstjeneste
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Fastelavn
19. februar kl. 10.00
Luk 18, 31-43
(Steffen Andresen)
1.s. i fasten
26. februar kl. 10.00
Luk 22, 24-32
(Merry Lisbeth Rasmussen)
2. s. i fasten
4. marts kl. 10.00
Mark 9, 14-29
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkekaffe og kirkebil
3. s. i fasten
11. marts kl. 10.00
Joh 8, 42-51
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Midfaste
18. marts kl. 10.00
Joh 6, 24-35
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Mariæ bebudelses dag
25. marts kl. 10.00
Luk 1,46-55
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Gudstjeneste på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag d. 22. februar kl.
13.30
Andagt på Bostedet Holme
Torsdag d. 23. februar kl.
13.30
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på tlf.: 43 99 50
24

Menighedsrådsvalg forude:
Som optakt til menighedsrådsvalget i november, vil de siddende medlemmer få ordet og på skift
fortælle om, hvad det betyder for dem at sidde i menighedsrådet. Herved håber vi, at flere borgere vil få lyst og interesse for at deltage i opstillingsmødet.
Til en start vil Henny Sørensen, som er formand for menighedsrådet, fortælle om sin
tilgang til menighedsrådsarbejdet. Hun fortæller:
Jeg er læreruddannet og havde arbejdet på Sengeløse
Skole adskillige år, da jeg i
1996 kunne se, at en pensionist-tilværelse lå lige om
hjørnet. Da begge børn var
fløjet af reden, lå det lige for
at gå til opstillingsmødet i
september 1996, idet kulturen i og omkring kirken altid
har interesseret mig.
Selv om jeg som lærer var
fortrolig med at organisere
og tilrettelægge, så blev det
en spændende opgave at
komme i menighedsrådet, og
på det konstituerende møde i
november 1996 blev jeg
valgt til formand. En post
som jeg med glæde er blevet
valgt til lige siden.
Straks fra start lå der en bunden opgave klar, idet der lå
færdige planer til en renovering af forpladsen ud til
Landsbygaden. Dette fik vi
sat i gang med anlæg af parkeringsplads og haveanlæg
med træer og hække og færdiggjort. Lige efter det tog vi
fat på nyanskaffelse af orgel,
hvilket trak selve renoveringen af kirken med sig. Arbejdet trak ud, men den 10.
februar 2008 kunne vi fejre

Jeg håber, at borgerne i Sengeløse vil bakke op om det
kommende menighedsrådsvalg i november, både som
kandidater og som vælgere.
Menighedsrådet har brug for
borgernes opbakning for at
kunne forblive levende og
handlekraftig
Gert Lauridsen

Kirkelig vejviser
genåbningen med en festgudstjeneste. Jeg føler stadig
stolthed og glæde over det
smukke resultat, når jeg er i
kirken.
Andre opgaver har været
ansættelse af præster og personale.
Som medlem af menighedsrådet oplever man et meningsfuldt fællesskab, hvor
man gensidigt støtter hinanden. Samarbejdet med personalet har også været en daglig glæde og inspiration.
Vi er nu i gang med en renovering af kirkegården med
frigørelse af arealer til nye
gravsteder. Desuden har vi
en renovering og lille udvidelse af præsteboligen på
tegnebordet.
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Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: Tirsdag, onsdag
og fredag 11-12
Torsdag 17-18
Eller efter aftale
(ikke mandag)
Kirkekontoret,
Landsbygaden 68
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Kontortid kl. 12.00 – 13.00
43 71 07 01
Sekretær for sognepræsten
Jørn Lund Rasmussen
Alle henvendelser skal ske i
præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffetid: Onsdag 10.0011.00
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes Sognegård

Sogneeftermiddag
Onsdag d. 29. februar kl.
14.30 afholdes årets første
sogneeftermiddag ved pastor
emeritus og forhenværende
provst Fred Andersen. Dagens tema er ”Fup eller fakta”, om oldkirken og
urkristenheden efter Det Ny
Testamente. Fred Andersen
vil også komme ind på den
meget omtalte bog af Dan
Brown ”Da Vinci Mysteriet”
for også der at efterprøve fup
eller fakta. Det var en bog,
som i mange henseender
gjorde Dan Brown uvenner
med den romersk – katolske
kirke og måske også til dels
den evangelisk – lutherske
kirke, idet opfattelsen var og

er, at han drev plat på kirkens
tro og teologi.
Som altid er det gratis at deltage, og alle er hjerteligt velkomne. Kirkebilen kører.

Koncert i Sengeløse kirke søndag den 26. februar 2012 kl.
15.
De talentfulde søstre og deres far – fløjte, obo og
orgel/klaver

Frivillige søges til landsindsamlingen mod sult
Sengeløse Sogn vil gerne have flere frivillige indsamlere,
når der den 4. marts skal bankes på så mange døre som
muligt for at bekæmpe sult blandt verdens fattigste
Det kan være svært at forestille sig, hvordan det er at leve med sult hver eneste dag. I
Danmark er vi vant til, at supermarkedet bugner med fødevarer, som vi kan fylde i
vores køleskabe. Maden er til
rådighed, og vi tager den som
en selvfølge. Men i verdens
fattigste lande er sult en del af
hverdagen mange steder. Omkring 1 milliard mennesker –
hvert syvende menneske på
jorden – lever i daglig sult.
”Det er oprørende, at så mange sulter, mens vi selv har
mere, end vi behøver. Derfor
er vi med til at lave Sogneindsamling her i Sengeløse.
Og vi håber, at rigtigt mange
mennesker vil melde sig til at
gå en tur med raslebøssen
søndag den 4. marts,” siger

den nytiltrådte indsamlingsleder Gert Lauridsen.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem akut katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde og arbejde for
de fattigstes rettigheder.
Det arbejde vil Sengeløse
Sogn og flere end 1300 andre
sogne sammen med omkring
20.000 frivillige indsamlere
støtte, når de søndag d. 4.
marts går på gaden for at
samle ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.
Gå med i kampen mod
sult! Meld dig som indsamler den 4. marts hos
Gert
Lauridsen,
tlf.
43998015
eller
mob.
24258015, e-mail:
glauridsen@gmail.com.

Ved denne koncert har vi fornøjelsen at præsentere to meget
talentfulde søstre. Begge er studerende ved Det kongelige danske Musikkonservatorium. Midt i marts er de begge at finde
som finalister ved solistkonkurrencen ” Øresund Solist”, idet de
to søstre vandt begge finalepladser for blæsere. Tvillingerne
Steinaa, Eva (obo) og Maria (fløjte), viste tidligt stort talent og
har da også allerede, trods deres unge alder, vundet adskillige
musik priser og konkurrencer. De blev begge optaget på konservatoriet med topkarakterer i en alder af kun 17 år. Ved denne
koncert bliver søstrene akkompagneret af deres far Thorkil
Steinaa, organist ved Store Magleby kirke. De vil sammen underholde med værker af bl.a. Bach, Albinoni, Grieg og Johan
Svendsen samt Dopplers Rigoletto-fantasi - et forrygende, virtuost værk med masser af kendte operatemaer. Med andre ord,
et program med meget godt til øret. Som sædvanlig er der gratis adgang.

Meddelelse
Præsten holder vinterferie i uge 7 og er derfor ikke til stede i
sognet. Embedet varetages af Steffen Andresen, som kan kontaktes på tlf: 43 71 28 19. For attester og lignende kan Høje
Taastrup Kirkekontor kontaktes på tlf.: 40 43 43 93.

