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Læs inde i avisen om… 

 
Se billeder fra en 

våd byfest 

Bliv instruktør 
 i gymnastik 

 
Pokaler til U14  
fodboldspillere 

Udsalg i tupperware 

Og meget mere 
 

Næste nummer 
udkommer 

11. –14. august 
 

Deadline: 
03. august 2011 

Puljen er en oprykningspulje, hvor de 4 bedst placerede rykker op i serie 3. Kampen mod Virum-
Sorgenfri endte med en sikker sejr på 5-1 til Sengeløse. Især første halvleg var velspillet med 
hurtige kombinationer og et direkte og målsøgende spil fra Sengeløses side.  Stillingen ved pau-
sen var 3-0 til Sengeløse. I anden halvleg faldt intensiteten noget, og Virum-S. fik reduceret til 3-
1, men sejren blev kørt sikkert i hus, idet Sengeløse scorede yderlige to gange derefter.  

Hermed var det afgjort, at Sengeløse ville rykke op. Tilbage var kun spørgsmålet om slutplace-
ringen.   

Sidste kamp mod Herlev var langt mere spændende med skiftende chancer til begge sider.  Første 
halvleg endte 2-1 til Herlev, men i anden halvleg lykkedes det Sengeløse at score yderligere 2 
gange, og selv om Herlev havde flere nærgående forsøg i slutningen af kampen, var stillingen 3-
2, da dommeren fløjtede af. Vi kan kun sige tillykke med førstepladsen til Sengeløses førstehold, 
og det bliver spændende at følge holdet efter oprykningen til serie tre. Vi bringer samtidig et bil-
lede af hele holdet og teamet omkring det.  

Vi henviser i øvrigt til DBU-Sjællands hjemmeside, der opdateres straks efter kampene i de for-
skellige rækker. Her kan man også følge resultater og stillinger for SGIFs øvrige hold.  

Førsteholdets oprykning til serie 3 er i hus  
De to sidste kampe blev vundet, så Sengeløse sluttede på førstepladsen i puljen. 

Gospel koncert i 
Sengeløse Kirke 

Torben forlader 
Sengeløse Skole 

Dagplejen holder 
indianerfest  

Ole
Stempel



 

Sengeløse Nyt 
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den gamle Sengeløse kommune 
 

Der er deadline 3 .august 2011 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099  
 
Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 
Næstformand: Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 
4352  6035/4030 5232    
Amatørscene: Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.       2374 7444 
 
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 

Rengøring udføres i Sengeløse og omegn, 
til rådighed alle ugens dage i et par timer. 
Tlf.60462725 
  
Rød Nokia mobil tabt  
på Marken v/Vintoften den 6. juni efterlyses.  
Den savnes meget 
Kontakt Gitte på 43996818 
  
"Dobbeltseng sælges grundet flytning.  
Kasseseng med 2 gode springmadrasser (Superlet) fra Nyt i 
Bo, oprindelig nypris 13.000 kr. Bredde: 175 cm, længde: 
205 cm, højde: 34 cm. Sælges for 2.300 kr.  
 
Ligeledes sælges: 
- Kontrolur fra B&W i fin stand. 
- Seng med mahognigavle. 
Diverse haveredskaber sælges ligeledes billigt. 
 
Henvendelse til: 29 28 34 37. 

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

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 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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



Heeej Torben, hej Torben. 
Sådan lyder det, når skolele-
der Torben Voss fra Senge-
løse Skole går rundt udenfor, 
hvor børnene leger i pausen. 
Næsten alle hilser på den hø-
je chef, de kender alle hans 
navn. Ikke fordi, de har sid-
det efter, men fordi han er 
rar. Ellers ville de ikke sige 
hej. Hvis han stopper op et 
øjeblik, kommer børnene 
med det samme hen og for-
tæller om stort og småt.  
Snart er de gåture historie. 
Torben forlader efter 16 år 
jobbet som høvding på 
landsbyskolen for at gå på 
pension. Som 63-årig har han 
også taget sin tørn, tøjlerne 
overlades efter ferien til Jens 
Arnt, der kommer fra Reers-
lev Skole. 
Ikke som kineserne 
-Det bliver en bevæget dag, 
når jeg går min sidste runde 

her. Det er jo en lang del af 
mit arbejdsliv, der slutter nu, 
fortæller Torben på en van-
dretur rundt om skolen. Pas-
sionen for skolen lyser ud af 
ham, han elsker Sengeløse 
Skole. 
-Jeg vil nok være lidt vemo-
dig, når kalenderen siger au-
gust, og det nye skoleår star-
ter, siger han og fortsætter: 
-Jeg huskes nok ikke ude i 
landsbyen for at være den, 
der satte mit præg på byen. 
Men jeg vil gerne huskes for 
at have skabt en god skole, 
der har sat fokus på faglig 
undervisning og projekter, så 
børnene kan vise, at de kan 
bruge deres viden konkret.  
Han langer ud efter den me-
get snak om Pisa-under-
søgelser og den slags: 
-Der er for meget fokus på 
det, vi måles på ved eksa-
men. Vi skal da hellere lære 
børnene at tænke selv, så har 
vi jo givet dem noget, kine-
serne ikke kan.  
 
Blød som smør 
På kontoret er Torben omgi-
vet at fire stærke kvinder, der 
vil savne deres chef. Han har 
været god til at hygge om 
dem, fortæller de. Købe mor-
genmad og den slags. Han 
rydder dog aldrig selv af bor-
det. Viceskoleleder Mette 
Christiansen og SFO-leder 
Ruth Nielsen kalder trods 
Torbens kendte temperament 

deres chef for varm, følsom 
og blød som smør .  
-Jeg vil savne hans gode hu-
mør og varme, siger Ruth, 
der er del af ´østrogen-muren 
på kontoret, som de med et 
stort smil kalder sig. De har 
utallige gange sat Torben på 
plads, når det handler om 
farver og æstetik. Selv om 
han ikke ved noget om det, 
vil han gerne være med til at 
bestemme.  
Om få dage er det slut med at 
bestemme på Sengeløse Sko-
le. Så går Torben sin sidste 

tur rundt det område, han 
holder så meget af. Han vil 
med sikkerhed have blanke 
øjne. Sådan er han.  
Fremtiden efter den sidste 
sommerferie i karrieren by-
der nu på Folkeuniversitet 
med sprog og film og så ikke 
mindst barnebarnet, der snart 
får en bror eller søster. Først 
er der dog afskedsreception i 
den gamle have på skolen 
torsdag 23.juni kl.14.30 til 
16, hvor alle er velkomne.  

/Henrik Schou  

Torbens sidste kast 

BRØNDBY VVS ApS. 
 

VELVÆRE 
 

Tlf. 70 213 470 
 
                                                                       

Nyt badeværelse   
  Naturgas 

                                                                       
Modernisering      

    Forsikringsskader 
 

                                                                       
Email: brondby-vs@mail.dk 

                                                                       
Vasekær 6, Sengeløse.  

2630 Taastrup. 

  

Lavlund Lavlund   
Brolægning ApsBrolægning Aps  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

BrolæggermesterBrolæggermester  
Michael LavlundMichael Lavlund  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
Tåstrup Vænge 39Tåstrup Vænge 39  

2630 Tåstrup2630 Tåstrup  
cvr. nr. 30 08 29 23cvr. nr. 30 08 29 23  

Mob. tlf.  51 70 69 27Mob. tlf.  51 70 69 27  
mlh@lavlundmlh@lavlund--consulting.dkconsulting.dk  
www.lavlundwww.lavlund--consulting.dkconsulting.dk  



 

 

Hvor intet andet er anført, gælder priserne fra den 24. juni til den 1. juli 2011 
Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00 

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

Landsbygaden Sengeløse 2630 Taastrup Tlf. 43 99 50 05 

- Gør det med et smil                    Sengeløse 

  

 
 3 fl. Ogier Grand  
 Danois Rhone  
 Kun 100 kr.  
 Spar 46,85 
 

6 fl. Villa Marie Montepulciano 
D'abruzzo Kun 150 kr.  
Spar 149,85 

 

5 stk.  
Stenovns Baguetter 

 Kun 30 kr. 

Pladegrill flere varianter   
Spar op til 249,95 

Kun 50 kr. 



En våd, men dejlig byfest 



Formålet med Loppemarkedet 
er at skaffe penge til Sengelø-
se Gymnastik og Idrætsfor-
ening. Ring til John Jørgensen 
51 22 12 17, hvis du vil skille 
dig af med genstande, som 
kan sælges på Loppemarkedet 
i august. 
I år har vi i forberedelsesgrup-
pen planlagt fornyelse af Lop-
pemarkedet. Der bliver Ban-
ko, Revy, Auktion og Dame-
frokost som tidligere. 
Motionsløb lørdag den 27 
august kl. 13.30 
Alle de efterhånden mange lø-
bere i Sengeløse bedes forbe-
rede sig på årets løb, som sky-
des i gang fra scenen på Lop-
pemarkedet lørdag den 27. au-
gust kl. 13.30.  
Løbet bliver arrangeret af 
Yvonne, som planlægger en 5 
km rute. 
Der vil selvfølgelig være en 
præmie til vinderen, og måske 

også til den ældste og den 
yngste, som gennemfører. Der 
bliver opslag i Sengeløse Nyt 
i august med mulighed for til-
melding. Tilmeldingslister vil 
også komme til at hænge i 
Brugsen. 
 
Fællesspisning lørdag aften 
27 august 
Som noget nyt vil vi udvide 
åbningstiden i Madboden lør-
dag aften til kl. 19.00. Klub-
ben kan levere levende musik 
til maden, så vi forhåbentlig 
kan få en hyggelig afslutning 
på dagen med mad, snak og 
musik, inden festen lørdag af-
ten går i gang i teltet. 
 
Farmers Marked 
søndag kl 13-17 
Også som noget nyt arrange-
rer vi et høstmarked med fore-
løbig deltagelse af Kildebrøn-
de Frugtplantage, Det Portu-

gisiske Hus, Høje Taastrup , 
Bylaug Lakrids, Frk Hjerte-
fryd, Det Lille Bryggeri og 
Den Grønne Verden. Vi håber 
at kunne skaffe nogle koloni-
alvarer, men indtil nu spænder 
udvalget fra saft, specielle de-
likatesser, honning, lakrids, 
kosmetik, specielle øl og 
grøntsager med vægt på store 
græskar og squash men også 
årstidens andre grøntsager. 
Markedet vil være at finde 
ved indkørslen til Idræts-
centret, lige over Loppeplad-
sen 
 
Madboden 
Da vi har udvidet åbningsti-
den, vil vi meget gerne have 
nogle flere hjælpere. I øjeblik-
ket er vi 13 mennesker i alle 
aldre. 
Vi laver ordentlig mad, burge-
re af rigtigt kød, ordentlig 
brød, frisk salat, hjemmelavet 

agurkesalat, hjemmelavet pe-
berrodsdressing, hjemmelavet 
guacamole, revet cheddarost 
og taco chips. Herudover fort-
sætter vi med ristede pølser 
og franske hotdogs på utallige 
opfordringer.  
Da vi skal bemande i alt 14 ti-
mer, 8 timer lørdag inklusiv 
opstilling og 6 timer søndag 
inklusiv nedtagning af bod, 
vil Inger Merete meget gerne 
bede interesserede ringe. 3-4 
timer bare en af dagene vil 
være en stor hjælp. 
Jeg lover, at det bliver hygge-
ligt. Vi slutter af hjemme hos 
Inger Merete søndag aften, 
hvor vi evaluerer og hygger 
oven på de to dages arbejde. 
 
Ring til Inger  Merete på 51 
24 17 81 eller skriv til in-
ger.merete.terp@dadlnet.dk, 
hvis du har lyst til at hjælpe til 
i madboden. 

Loppemarked i Sengeløse fra 25. til 28. august  

Husk Loppemarkedet i Sengeløse  

Lever lærer Nielsen endnu? 
Ja, det gør han da, endda i 
bedste velgående. Hils ende-
lig lærer Nielsen. Sådan kan 
det lyde, når man møder tid-
ligere elever fra Sengeløse 
Skole fra dengang, lærer-
kræfterne kunne tælles på én 
hånd, og hvor han havde sit 
virke i over 22 år, indtil han 
uddannede sig som semina-
rielærer og senere underviste 
vordende pædagoger på Frø-
belseminariet i Roskilde. 
Han har dog hele tiden beva-
ret sit lokale tilhørsforhold 
som kirkesanger gennem 38 
år. 
 
Det var på Frederiksberg 
Det begyndte ellers på Frede-
riksberg, på den dengang 
idylliske Roskildevej med 
kun to vejbaner, vejgrøfter 
og allétræer. Her voksede Ib 
op omgivet af orkideer, roser 
og nelliker på C.H. Kochs 
Gartneri, Nordens største 
med ikke mindre end 96 
drivhuse. Duften blev krydret 
med duften af friskbragt rug-
brød fra ikke mindre end to 
flankerende brødfamilier. 
Måske er det derfor, at han 
den dag i dag selv står for 
rugbrødsbagningen derhjem-
me. 
 
 

At lære for livet 
Ib kunne lide at gå i skole, 
ikke blot for selv at lære no-
get, men også for senere at 
kunne lære fra sig. Kimen til 
det blev sikkert lagt på Fre-
deriksberg Gymnasium, hvor 
han under krigen bl.a. ople-
vede bombardementet af Den 
franske Skole lige i nærhe-
den. Inden beslutningen blev 
endelig, skulle han dog en 
omvej omkring busdrift og 
en stor passion for toge og 
jernbaner, som ikke har no-
get at gøre med det at være 
lærer. Men man behøver jo 
ikke at være nørd! 
 
Naturen kalder 
Allerede under opvæksten på 
gartneriet fattede Ib interesse 
for naturhistorie. En interes-
se, som han tog med sig i sin 
læreruddannelse og adskilli-
ge efteruddannelseskurser. 
Han rejste Danmark tyndt 
med telt og botanikerkasse 
og tog gerne familien med. 
Herigennem erhvervede han 
sig en kolossal viden om 
Danmarks natur- og biologi-
ske forhold. En viden, som 
folk spørger ind til, og som 
han gerne øser ud af. En vi-
den, som kommer til udtryk i 
hans engagement i Lokalfor-
eningen for Danmarks Natur-
fredningsforening, og som 

han fra øverste hold har hø-
stet stor anerkendelse for, 
ligesom han er bestyrelses-
medlem i Miljø og Energi-
centret, og naturligvis var 
han med til at starte Kogræs-
serforeningen, hvis kreaturer 
græsser på Præstegårdsengen 
ud mod Cathrinebergvej. 
 
Hvor møllestenen kværnede 
Privat bor Ib sammen med 
sin hustru Ella på den tidli-
gere Cathrineberg Mølle i 
svinget på Herringløsevej. 
Ella, der har været ansat i 
Nationalbankens Seddeltryk-
keri, var i mange år en mar-
kant formand og primus mo-
tor i den enestående kulturin-
stitution Mandagsaftenerne, 
hvor Ib i øvrigt er en værdsat 
forsanger. På en hel tønde 
land har de sammen skabt en 
perle af naturoplevelser med 
vandløb og spændende væk-
ster, hvor Ib kan udpege hver 
enkelt frøs historie. Her kan 
man se, hvor det store mølle-
hjul har drevet værket, lige-
som man har fundet rester af 
et møllebageri, der bl.a. leve-
rede brød til Brugsen i Sen-
geløse. 
 
Slægt skal følge slægters 
gang 
Nu skulle man ikke tro, at Ib 
havde tid til meget andet end 

sit Paradis på jord, men min-
sandten om ikke han er be-
gyndt at interessere sig for 
slægtsforskning, hvor han 
søger stor hjælp på internet-
tet. Lidt forudsætning har 
han, idet han i mange år førte 
en af kirkebøgerne i Sengelø-
se Sogn. I læsende stund er 
fødselsdagen overstået. Den 
fandt sted p årets længste dag 
d. 21. juni. 

 
Kurt Søborg  

 

Lærer Nielsen lever i bedste velgående 

Ib med sin speciallavede blå 
botaniserkasse, som har fulgt 
ham landet rundt. 



Lørdag den 28. maj blev 
gymnastiksalen på Sengelø-
se Skole indtaget af 20 
springglade gymnaster, 4 
trænere og et par madmødre. 
Alle spændte og forvent-
ningsfulde. 
Planen var at tilbringe 24 ti-

mer sammen i gymnastik-
kens verden. Der blev lavet 
gymnastik, trænet serier, 
øvet og forfinet kendte 
spring og lært flere nye 
spring. Der var tid til leg og 

hygge, og specielt nat gem-
meleg tog kegler. Der blev 
spist kilovis af pasta med 
kødsovs, frugt og kager, og 
sjældent har gymnastiksalen 
haft så mange overnattende 
sovedyr. 
Det var en stor succes, hvor 
både gymnaster og vi træne-
re hyggede os og fik skabt 
en fælles oplevelse. Selv om 
det var nogle trætte børn, 
som sad ved morgenbordet, 
var der generel enighed om, 
at ”det må vi snart gøre 
igen”. Derfor vil vi i begyn-
delsen af den kommende sæ-
son igen arrangere en week-
endtræning til glæde for 
gymnaster og trænere – det 
er oplevelser som denne, 
som knytter bånd! 
 
Tak for 24 timers gymnastik 
råhygge  
Karina, Mia, Helene & Per-
nille 
 

24 timers gymnastik-råhygge Sengeløse Gymnastik søger dygtig 
nuværende eller tidligere Gymnast 

Her kan du være seniortræner mandage kl. 17.30-19.00 i 
gymnastiksalen på Sengeløse Skole. Udover mandage træner 
vi lørdage i Torstorp Skolens springgrav, hvor hjælpetræner-
ne er på sammen med seniorinstruktører fra Hedehusene 
Gymnastik Forening. 
Vores øvede gymnaster springer på forskellige niveauer. 
Nogle arbejder med deres salto - andre træner skruer og 
strakt salto. Her er din viden og inspiration vigtig. Rytme har 
de også forskellige erfaringer med, men spring/rytme-
grundlaget er godt på plads. Der er fokus på, at det skal være 
seriøst og samtidig sjovt at gå på holdet. 
Du vil træne sammen med yngre hjælpeinstruktører, som har 
fulgt DGIs instruktør 1 og/eller hjælpeinstruktørkurser. Der-
udover assisterer ”holdmor” omkring praktiske opgaver. 
Vi forstiller os, at du er dygtig nuværende eller tidligere 
gymnast - gerne ung eller forældre i Sengeløse og omegn. 
Som instruktør hos Sengeløse Gymnastik bliver du tilbudt 
kurser, og du vil have mulighed for at præge foreningens 
udvikling, aktiviteter og indkøb af udstyr. 
Skriv gerne til Gymnastik@sengeloese.dk. Du er også meget 
velkommen til at kontakte vores formand Bjarke Rasmussen 
for yderligere information (40 45 37 64) eller se hjemmesi-
d e n  w w w . s e n g e l o e s e . d k / g y m n a s t i k . 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

SGIF Gymnastik Afdelingen Bestyrelse  
 

SGIF Gymnastik er en afdeling i SGIF. Vi har godt 250 medlemmer og en 
stribe dygtige instruktører. Vi udbyder løbende nye hold indenfor gymnastik 
og motion for børn og voksne. Hvis du har lyst til at lave et hold eller har 
forslag til os, er du velkommen til at kontakte os. 

 
Annoncer  

i Sengeløse Nyt: 
 

Kontakt os på tlf. 

43 99 52 87 
eller 

43 99 99 86 



 



 



 

 

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 

 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 

Regnvejret kunne ikke ødelægge børnehaveforeningens lotte-
ri, der fik alt udsolgt  

Alle numre blev solgt, og da alle gevinster var sponserede,  
blev der mange penge i overskud, som bruges til, at børnene 
kan få flere ekstra oplevelser.  
 
Vinderne af præmierne blev nr.: 
 
 318 - 040 - 240 - 200 - 307 - 333 - 140 - 327 - 332 - 334 - 
084 - 128 - 180 - 189 - 037 - 349 - 186 - 329 - 089 - 319 - 234 
- 054 - 213 - 007 - 117.  og alle præmier er afhentet. 
 

Børnehavens lotteri blev en stor succes 

Der ramte du plet, sådan skriver en læser om Kurt Søborgs 
artikel om hundelorte og fortsætter, men vi har også store 
problemer med hestene. 
 
Hvem skal rydde op efter dem, som rider 
De rider på fortorvet, skolestien og græsrabatter Hestenes ef-
terladenskaber fylder mange gange bredden af fortorve og sti-
er, så man må gå ud på kørebanen for ikke at glide i det. 
Når det har regnet bliver det som brun sæbe og er til stor fare 
for gående og cyklister 

Hestepærer volder også 
problemer 

  
Ring og få et   

uforpligtende tilbud 
 

 20 85 33 34 

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

Professionel vinduespolering - Privat & Erhverv 



Traveture omkring Sengeløse 
Berigtigelse af sidste måneds 
omtale af rute 11  

I sidste nr. af Sengeløse Nyt bragte vi et kort over en rute langs 
Sengeløse mose og enge. Her havde vi markeret, at hjulsporet 
langs Hakkemosegrøften var en mulig forbindelse til Ole Rømers 
Vej. De tilstødende marker hører under Enghavegård, og ejeren, 
Kristian Thomsen, har gjort os opmærksom på, at dette ikke er 
tilladt. I henhold til reglerne har han opsat skilte med adgang 
forbudt ved hver ende af hjulsporet. På spørgsmålet om grunden 
hertil svarer han, at det har to årsager. For det første skyldes det, 
at folk på picknick havde efterladt affald inde langs vandløbet, og 
for det andet skyldes det hensynet til vildtet, idet jagtretten for 
området er forpagtet ud.  
Vi bringer derfor kortet en gang til uden markering ved Hakke-
mosegrøften.  
Hvis man vil ud på en lidt længere tur, kan man i stedet dreje til 
venstre ad Høholmvej efter Hakkemosegrøften til søen i den fre-
dede Høholm Mose. Ved søen må man vende om og tage samme 
vej tilbage, da vejen ender blindt. Vælger man også denne rute, 
så bliver ruten i alt 7,5 km. 



Den. 3. juni kl. 6.30 møder 
alle drengene fra Sengeløses 
U14 hold friske for at tage to-
get til Hinnerup, hvor de skal 
spille med i en stor 7-mands 
turnering med hold fra hele 
Danmark.  
 
Efter 3 timer ankommer vi 
friske og veloplagte til sko-
len, hvor vi skal indkvarteres. 
Vi tager straks af sted til fre-
dagens 3 kampe, som foregår 
i den bagende sol og i 26 gra-
der. Vi er spændte, da vi ikke 
kender niveauet for de andre 
hold, men drengene er meget 
opsatte, eftersom vi er ube-
sejrede i DBU turneringen 
med en fantastisk målscore 
på 44-11. Efter 3 hårde kam-
pe står det klart – drengenes 
kæmpe arbejdsindsats og de-
res store tekniske kunnen gi-
ver yderligere 3 sejre, og læg-
ger de jyske modstandere i 
støvet.  
 
Lørdag gælder det slutspillet. 
Drengene er godt trætte efter 
den store indsats i fredagens 
kampe, men hiver de sidste 
reserver frem og gør sig klar 
til stævnets to afgørende 
kampe. Den første kamp vin-
der vi 6-0 over Bjerregrav, og 
drengene er nu klar til stæv-
nets sidste kamp mod Rød-
kærsbroegnens IF. På banen 

er Mikkel, Emil, Daniel, An-
ders, Jacob O., Rasmus og Ja-
cob A, og på bænken sidder 
Mathias, Mads, og Andreas 
klar til at hoppe ind. Træner-
ne Frank og Martin står på 
sidelinjen, og er klar til at 
styre slagets gang. Jeppe er 
oversidder, da han i freda-
gens hårde kampe desværre 
fik en lettere skade i lysken. 
Vi mødes på midten af banen, 
ønsker modstanderne god 
kamp, og samles nu for at rå-
be kampråbet så højt, at vi er 
sikre på, at det kan høres helt 
i Sengeløse. ”Hva’ Ska’ De 
Ha’….? Tæsk……!”  
Og tæsk, det fik de…. 45 mi-
nutter senere står det 7-0 til 
Sengeløse, og kampen er de-
finitivt afgjort. Sengeløse er 
vindere af Hinnerup Cup’en, 
og holdets kaptajn Emil kan 
nu løfte pokalen højt over ho-
vedet under stor applaus fra 
de mange tilskuere. 
 
Eventyret stopper heldigvis 
ikke her, eftersom drengene 
har kvalificeret sig til Sjæl-
landsmesterskaberne i DBU 
turneringen og skal spille fi-
nalerunde i Borup d. 19. juni. 
Resultatet af denne spænden-
de finale kan du læse om i 
næste udgave af  Sengeløse 
Nyt. 
 

Årets første pokal er hjemme 
Sengeløses fodbolddrenge lægger Jylland i støvet 

Nederst fra venstre: Mads, Jacob O., Andreas, Mathias, Mikkel, 
Emil, Jeppe, Anders, Øverst fra venstre: Martin (træner), Jacob A., 
Daniel, Rasmus,  

I Sengeløse Nyt`s april ud-
gave havde Hugo Hammel et 
indlæg om den lille sti fra 
Birkevejskvarteret og til sko-
len, idet han var meget util-
freds med, at denne ikke er 
blevet forbedret. Så er det 
bare helt utroligt, at Hugo 
Hammel ikke har bedt Tek-
nisk Forvaltning om at se på 
forholdene i forbindelse med 
det årlige vejsyn, som netop 
blev afholdt den 4. maj. 
 
Jeg har tidligere givet udtryk 
for, at det var vigtigt, vi fik 
så mange som muligt fra 
Sengeløse valgt ind i byrådet 
for at få mest indflydelse på 
vore lokale forhold. Men 
kære Hugo, man opnår nor-
malt ikke meget ved blot at 
skrive kritiske læsebreve. 
Havde du som byrådsmed-
lem bedt om, at stien blev 
besigtiget ved vejsynet, er 
jeg overbevist om, at den var 
kommet med på udvalgets 
tur. Du kunne også have 
kontaktet mig som næstfor-
mand i Teknisk Udvalg og 
bedt mig om at tage sagen 
op i udvalget. Men ingen af 
mulighederne har du benyt-
tet - kun et surt læserbrev i 
vor lokalavis. 
Jeg tror, at de vælgere, der 
stemte på dig, havde forven-
tet en konkret indsats af dig 
og ikke blot et negativt læ-
serbrev. 

Du henviser til, at jeg tidli-
gere har glædet mig over at 
have medvirket til at have 
gjort skolevejen mere sikker 
for de børn, der kommer fra 
Birkevejskvarteret, nemlig 
når de skulle krydse den me-
get trafikerede Cathrineberg-
vej.  
 
Det er jeg faktisk meget glad 
for. Kan vi undgå, at blot ét 
barn mindre bliver skadet i 
trafikken, er jeg meget til-
freds. Det var alene det, der 
var tale om. At stien så kun-
ne være bedre, er jeg da helt 
enig med dig i, men jeg må 
gøre dig opmærksom på, at 
stien er anlagt for mange år 
siden, hvor det var dit parti 
der havde ansvaret for ledel-
sen af kommunen, og der har 
siden været rigtig gode mu-
ligheder for at ændre på for-
holdene nemlig i de år, hvor 
der var bedre økonomiske 
betingelser, end vi har i dag. 
 
Jeg kan ikke love dig nye 
cykelstier med store nye 
kantsten i hele Sengeløse 
området, det er der simpelt-
hen ikke penge til, men jeg 
kan love dig at tage sagen 
med i Teknisk Udvalg og der 
gøre, hvad der er muligt for 
at forbedre forholdene også 
på stien. 

John Bilenberg 
Byrådsmedlem C 

 

Kritik af vejsyn 



I Sengeløse dagpleje er der de 
sidste måneder blevet arbejdet 
på højtryk med indianere. Dag-
plejen har, ligesom alle andre 
pasningsmuligheder, lærepla-
ner. I år har Høje Taastrup fo-
kus på arbejdet med kulturelle 
udtryksformer, og hver dagple-
jegruppe har valgt, hvilke akti-
viteter de vil arbejde med i lø-
bet af foråret og sommeren. Al-
le legestuegrupper arbejder 
med deres valgte aktiviteter i 
mindst 6 uger - både i legestu-
erne og i hjemmene. Nogle 
grupper har valgt at koncentrere 
sig om et emne, mens andre har 
valgt to forskellige. I Sengeløse 
har vi valgt indianer tema. Så 

børnene har trukket mange per-
ler på snor til fine halskæder. 
Vi har lavet fjerhovedpynt, øvet 
indianersange, malet dragter og 
dekoreret en stor flot totempæl.  
Hele dagen d. 8 juni gik med at 
forberede den store fest. Vi 
pyntede vores legestue op med 
fjer. Vi fik lavet de sidste drag-
ter, lige øvet indianersangen en 
gang til, og så glædede vi os til, 
at far, mor og søskende skulle 
komme om eftermiddagen. Li-
ge inden mor og far kom, fik al-
le deres malede dragter på. Fjer 
pynten i håret, perlerne om hal-
sen og krigsmaling i ansigtet. 
Vi svedte alle så meget på den-
ne meget varme sommerdag, at 

krigsmalingen løb ned af kin-
derne. Da mor, far og søskende 
kom, var der også mange sø-
skende, som gerne ville males 
og have fjerpynt på. Vi sang 
sangen om de 10 indianerbørn 
og lavede alle fagterne til. Der 
var vist ingen, som kunne være 
i tvivl om, at den sang var ble-
vet øvet meget. For alle børn og 
voksne sang med i fælles kor. 
Så spiste vi den dejlige fælles 
buffet og legede på legestuens 
dejlige grønne legeplads. Der 
var tændt op i et bålfad ude 

bagi, og når man var færdig, 
kunne man gå derud sammen 
med mor eller far og lave pop-
corn over bål. Det var en stor 
succes, og alle heppede på de 
poppende popcorn.  
Til sidst var alle trætte og drog 
glade hjem med alle indianer 
effekterne. Alle var enige om, 
at det havde været en helt utro-
lig god fest med søde, glade og 
meget varme børn.  
På dagplejernes vegne.  

Mona Pind Hansen  
 

Indianerfest i Sengeløses dagpleje  

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

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



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

1.s.e.trin. 
26. juni kl. 10.00 
Luk 16, 19-31 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
2.s.e.trin. 
3. juli kl. 10.00 
Luk 14,16-24 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
3.s.e.trin. 
10. juli kl. 10.00 
Luk 15, 1-10 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
4.s.e.trin. 
17. juli kl. 10.00 
Luk 6,36-42 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
5.s.e.trin. 
24. juli kl. 10.00 
Luk 5,1-11 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebilen kører. Kaffe ef-
ter gudstjenesten 
 
6.s.e.trin 
31. juli kl. 10.00 
Matt 5,20-26 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
7.s.e.trin 
7. august kl. 10.00 
Luk 19,1-10 
(Søren Nolsøe Sørensen) 
 
8.s.e.trin. 
14.august kl. 10.00 
Matt 7,15-21 
(Maria Rosted Danielsen) 
 
9.s.e.trin. 
21. august kl. 10.00 
Luk 16,1-9 
(Britta Karen Vind) 
 
10.s.e.trin. 
28. august kl. 11.30 
Luk 19, 41 – 48 
(Britta Karen Vind) 

Kirke & Sogn  Sommertid er bryllupstid 
Om kærlighedens bånd 

Når solen og varmen kommer 
over landet, er det for mange 
tid til at blive gift. For de 
fleste medfører brylluppet 
store udgifter til kjole, blom-
ster, karet, fotograf og ikke 
mindst festen efter at have 
sagt ja til at elske og ære i 
kirken. Men hvad betyder det 
egentlig at blive gift i kirken? 
Skabelsen 
Vielsesritualets tekster inde-
bærer forestillingen om, at 
det er Gud, der har skabt ver-
den: Blomsterne, træerne og 
menneskene. Forskellen på 
blomster og træer på den ene 
side og mennesker på den 
anden er, at blomster og træer 
har rødderne plantet dybt i 
jordens indre for der at hente 
næring til liv og vækst. Det 
har mennesket ikke. 
Menneskets frihed i sam-
fundet 
Mennesket har til gengæld 
sin frihed: Frihed til at bevæ-
ge sig hvorhen det skulle 
være; frihed til at tænke og 
tro, hvad det vil; frihed til at 
designe sit eget liv; frihed til 
at elske og til ikke at elske. 
Sådan er menneskets livsvil-
kår, og især i den vesterland-
ske kultur elsker vi vores 
frihed. Ja, vi elsker den så 
meget, at vi er parate til at gå 
i krig for den. Ingen skal true 
os på vores ytringsfrihed, på 
det enkelte menneskes frihed 
til at forvalte sit liv som det 
vil. Vi fremfører gerne og 
ofte, at ethvert menneskes 
frihed skal respekteres, uan-
set dette menneskes køn, 
alder, hudfarve, seksualitet, 
politiske overbevisning og 
religiøsitet. Der er ingen tvivl 
om, at vi elsker vores frihed. 
Så langt så godt. 
Menneskets frihed i sjælen 
Men frihed er noget mere og 
andet, end den samfundet 
skænker os i retten til at tæn-
ke og tro, som vi vil. 
Friheden ligger i det at elske. 
For som der står i 1. Korin-
terbrev:  Om jeg så taler med 
menneskers og engles tunger, 
men ikke har kærlighed, er 
jeg et rungende malm og en 
klingende bjælde. Og om jeg 
så har profetisk gave og ken-
der alle hemmeligheder og 
ejer al kundskab og har al 
tro, så jeg kan flytte bjerge, 
men ikke har kærlighed, er 

jeg intet. Og om jeg så udde-
ler alt, hvad jeg ejer, og giver 
mit legeme hen til at bræn-
des, men ikke har kærlighed, 
gavner det mig intet. Så bli-
ver da tro, håb, kærlighed, 
disse tre. Men størst af dem 
er kærligheden. 
Hverken et rungende malm 
eller en klingende bjælde, 
som er et billede på et tomt 
menneske uden livsfylde, er 
et menneske med en fri sjæl. 
Det er til gengæld det menne-
ske, som elsker. 

Frihed og kærlighed 
I kærligheden giver vi os hen 
og lægger vort hjerte i hinan-
dens hænder.  
Det er kærlighedens væsen - 
at give sig hen til sin elskede. 
Ligesom vor Herre, Jesus 
Kristus gav sig selv hen for 
os, skal vi også give os hen 
for hinanden og iklæde os 
kærligheden, som er fuld-
kommenhedens bånd, som 
der står i vielsesritualet. 
Fuldkommenhedens bånd? 
Ja, fuldkommenhedens bånd. 
Jamen hvordan så med frihe-
den? Hvordan hænger det 
sammen på samme tid at væ-
re et frit menneske og være 
bundet af kærligheden? 
Verdsligt set hænger det slet 
ikke sammen. Det moderne 
menneske forbinder ofte fri-
hed med uforpligtethed. Det 

 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, onsdag og 
fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
(ikke mandag) 
 
Kirkekontoret, 
Landsbygaden 68 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Kontortid kl. 12.00 – 13.00 
43 71 07 01 
 
Sekretær for sognepræsten  
Jørn Lund Rasmussen 
Alle henvendelser skal ske i 
præstens kontortid. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
E-mail: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffetid: Onsdag 10.00-
11.00 
 
Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24. Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 



vil være frit som fuglen og 
flyve, hvorhen det vil, når 
lysten og impulsen melder 
sig.  
Men kristeligt set hænger det 
fint sammen. Ingen ydre ting 
gør nemlig kristenmennesket 
frit. For hvad hjælper det 
sjælen, at legemet har sin 
frihed til at flyve, hvorhen det 
vil, og når det vil, hvis ikke 
sjælen er fri? Ydre frihed i sig 
selv gør ikke sjælen fri. Nej 
det, der gør sjælen fri, jeg 
mener sådan virkelig fri, er 
kærligheden, som den er ble-
vet åbenbaret for os i Kristus. 
Det er Guds kærlighed, der 
gør os frie. Frie til at leve i 
kærlighed til Gud, til hinan-
den og til os selv. 
 
En paradoksal tanke 
Den kærlighed, som binder os 
med fuldkommenhedens 

bånd, gør os altså på samme 
tid frie. Det er en paradoksal 
tanke, men ikke desto mindre 
sand. Den, der har prøvet at 
give sig selv hen i fuldkom-
men kærlighed, ved, hvad jeg 
taler om. 
Vi skal, som vielsesritualet 
siger, iføre os kærligheden, 
som er fuldkommenhedens 
bånd, som de frie kristenmen-
nesker vi er. Som blomsterne 
og træerne har deres rødder 
plantet dybt i jordens indre 
for derfra at hente næring til 
liv og vækst, skal vi have 
vores rødder plantet i Guds 
kærlighed for der at hente 
næring til liv og samliv i æg-
teskabet. Deri finder vi den 
frihed, der gør sjælen fri. 

 
Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Minikonfirmander  
Et tilbud til børn i 3. klasse 
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen 

Hvis dit barn efter sommerfe-
rien går i 3. klasse, er det 
muligt at gå til ”Minikon-
firmand” i Sengeløse Kirke. 
Det foregår onsdag lige efter 
skoletid i sognegården, 
Landsbygaden 68, hvor der 
er indrettet et lyst og venligt 
lokale på 1. sal til minikonfir-
manderne. 
 
”Minikonfirmander” - hvad 
er det? 
At være minikonfirmand er et 
12 ugers ”kursus”, der begyn-
der i august måned og slutter 
med en familiegudstjeneste i 
november måned. Ordningen 
går ud på, at børnene mødes 
med præsten og sognemed-
hjælperen onsdag lige efter 
skoletid i halvanden time. 
Vi skal høre bibelfortællin-
ger, synge og bede, men vi 
lægger vægt på, at det foregår 
på børnenes præmisser og i et 
sprog, de kan forstå. Vi bru-

ger både leg, sang, dans og 
kreativitet i forløbet. Der er 
to særligt tilrettelagte familie-
gudstjenester, hvor børnene 
får forskellige opgaver. Det 
er frivilligt at gå til minikon-
firmand, og børn, der ikke har 
været med til minikonfir-
mand, kan deltage på lige fod 
med dem, der har været med, 
når de tilbydes almindelig 
konfirmationsforberedelse i 
8. klasse.  
 
Der var tilmeldingsfrist ons-
dag den 29. juni, men det er 
stadig muligt at tilmelde sig 
ordningen ved at sende en 
mail til sognemedhjælper 
Trine May Knutzen på denne 
mail-adresse:  
trine.sogn@live.dk 
Nærmere information om, 
hvornår minikonfirmanderne 
begynder, sendes ud lige efter 
sommerferien. 
 

Sengeløse Kirke får besøg af gospelsangerinden Mercy Njeri 
fra Kenya. Mercy skal være i Danmark sidste halvdel af juli og 
hele august, og i den forbindelse vil hun gerne komme til Sen-
geløse og synge nogle numre fra hendes plade ved gudstjene-
sten søndag d. 24. juli kl. 10.00. Mercy synger både på engelsk 
og på swahili. Kom og vær med til en lidt anderledes gudstje-
neste krydret med toner fra det afrikanske kontinent. Efter 
gudstjenesten går vi over i sognegården og drikker kaffe. Kir-
kebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Gospel i Sengeløse Kirke 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

Forny havemiljøet 
med belægningssten og fliser fra 

 

Frandsens Cementstøberi 
ApS 

 

Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse 
 

Sogneudflugt til Hillerød 
Traditionen tro var årets sidste onsdagseftermiddig en sogneudflugt. 
Denne gang gik turen først til Frederiksborg Slot med fokus på 
Slotskirken og det enestående Compeniusorgel, der i dag fremstår 
fuldt restaureret og  brugbart.  
Efter en omvisning og besigtigelse hørte vi en lille koncert på orglet. 
Orglet er transportabelt og skulle først klappes ud. Bælgen måtte vi 
selv trække manuelt. 
Efter at have indtaget de hjemmesmurte sandwiches i Hillerød Sog-
negård var der tid til en kort spadseretur i slotshaven. Efterfølgende 
kørte vi til Grundtvigs Højskole i Hillerød, hvor vi hørte et spæn-
dende foredrag om skolens liv og virke før og nu. Bagefter var der 
kaffe og kage, hvorunder der var lejlighed til at stille spørgsmål, og 
der var nok at tale om, så snakken gik livligt.  
Det blev sen eftermiddag før selvskabet i godt humør og fyldt med 
indtryk var tilbage i Sengeløse. 
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