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Deadline: 
7 august 2012 

Sengeløse GIF’s 1. hold i fodbold  
fortsætter fremgangen! 

Stort tillykke med oprykningen til byens fodboldhold  

Allerede inden de tre sidste seriekampe var oprykningen en kendsgerning, og de sidste 
kampe var mindre vigtige. Nu mangler der kun de afsluttende kampe om sjællandsme-
sterskabet for serie 3 hold, før spillerne kan tage en velfortjent sommerferie.   
Det er imponerende, at holdet allerede efter kun én sæson i serie 3 allerede vinder deres 
række og dermed rykker direkte videre til serie 2. Vi, der har fulgt drengene fra sidelin-
jen og har levet med i kampene, har kunnet glæde os med spillerne over de mange gode 
resultater, og over at holdet er så godt spillende. Der er en god sportsånd på holdet og 
en sprudlende spilleglæde, så det er en fornøjelse at være tilskuer. Tak for jeres indsats 
 

.Det bliver spændende at følge spillerne i næste sæson, hvor de må forvente væsentligt 
stærkere modstandere. 
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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 

 

v/ Andreas Bolvig Legarth, Stærkendevej 242, 2640 Hedehusene 
tlf. 20 85 33 34     mail: info@altotalservice.dk      hjemmeside: www.altotalservice.dk 

RING  ELLER  MAIL  OG  FÅ  ET  UFORPLIGTENDE  TILBUD 

Sengeløse 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 

Sengeløse Børnehave & Vuggestues 
lotteri til byfesten 
 
Hovedpræmie: 
1 x Learn to Fly oplevelse hos Copenhagen Air Experience: 
Nummer 3 
1 x learn to fly oplevelse hos Copenhagen Air Experience: 
Nummer 124 
 

Øvrige præmier: 
Middag for 2 på Sengeløse Kro: Nummer 15 
Middag for 2 på Sengeløse Kro: Nummer 51 
Fodbehandling hos Dani Fodterapi: Nummer 77 
Baby Uldfutter: Nummer 240 
 

Alle præmier skal afhentes direkte i Sengeløse Børnehave & 
Vuggestue ved henvendelse til personalet. 
 
Kontaktperson fra Børnehaveforeningen er  
Henriette Dunkjær, Mobil 22 14 69 76 

Kirkens gamle klaver i lyst træ, kan afhentes 
gratis.  
 
Henvendelse til menighedsrådsformand Henny Sø-
rensen, tlf. 43995153, senest 30. juni - hvis der 
er flere interesserede, foretages en lodtrækning.  
 
Klaveret kan besigtiges i kirken.  
 









Sengeløse Kommunalforening 
og Planafdelingen i Høje 
T a a s t r u p  k o m m u n e 
gennemførte i 1996 et større 
projekt ”Bedre bymiljø”, hvor 
man inddrog borgerne i 
Sengeløse i, hvordan vi 
ønsker at få udviklet vores by. 
Projektet resulterede i et 
Landsbyatlas, hvor vi beskrev 
de værdier i byen og 
landskabet omkring, der er 
vigtige at bevare. Arbejdet 
resulterede i, at der blev 
udarbejdet en lokalplan for 
Sengeløse. 
Kommunalforeningens besty-
r e l s e  s k r e v  b l . a .  i 
indledningen til landsby-
atlasset: 
”Sengeløse er noget specielt, 
fordi det er vores by! 

Derfor skal Sengeløse også 
fremover være en by, som 
udvikler sig og tilpasser sig de 
behov, som vi – beboerne – 
har til den. Vi skal holde fast i 
de gode ting og forbedre dem, 
når det kan lade sig gøre – og 
vi skal prøve at få fjernet 
nogle af de gener, som vi jo 
bestemt også har. Vi har kort 
sagt brug for en plan. 
Sengeløse har i en periode 
fået lov til at udvikle sig ret 
planløst, og det har givet 
nogle grimme ar, som det vil 
tage lang tid at få helet. En 
lokalplan skal sikre, at 
fremtidige beslutninger tages 
ud fra nogle overordnede 
hensyn – først og fremmest ud 
fra hensynet til beboernes 
ønsker og behov…” 

I det samme værk kan man 
også læse om Sengeløses 
placering i landskabet: 
Landsbyatlas 1. del side 20: 
"Sengeløse ligger klart af-
grænset i landskabet, og den 
klare afgrænsning opleves fra 
alle byens verdenshjørner og 
er en stor kvalitet for oplevel-
sen af landsbyen i landskabet.  
Set fra syd, når man kommer 
fra Høje- Taastrup ad Bonde-
højvej, opleves landsbyen 
som liggende nede på en svag 
hældning. Kommer man fra 
sydøst via Sengeløsevej, ople-
ves landsbyen også klart af-
grænset, og kommer man ad 
Ole Rømers Vej fra Kroppe-
dal og Vestskovområdet, gør 
det samme sig gældende. Mod 

nord er landsbyen klart af-
grænset af Sengeløse Mose... 
 
Om byudviklingen kom vi 
frem til: 
”Hvis landsbyens klare af-
grænsninger skal fastholdes til 
det åbne land, er der kun to 
arealer egnet for udbygning, 
nemlig arealet nord for pleje-
hjemmet mellem Sognevan-
gen og Ole Rømers Vej, og 
arealet syd for plejehjemmet 
langs Landsbygaden"  
 
I relation til forslaget rejser 
spørgsmålene sig: 
 
Har Sengeløse brug for en ny 
byudvikling, nu hvor de store 
”gamle” parcelhusområder i 

Skal vi have en ny skov i Sengeløse ? 
Det bliver der spurgt om i maj 
2012 nummeret af Sengeløse 
Nyt. 
Det ser ud til, at det allerede 
er besluttet af  ”en gruppe 
borgere” og Høje Taastrup 
kommune, hvis man skal tro 
indlægget på side 2 i avisen.  
Det fremgår, at det er et filan-
tropisk foretagende, hvor dis-
se borgere vil have lov til at 

omdanne landbrugsjord til 
byggegrunde og bruge fortje-
nesten til at forære Sengeløse 
en skov.  Alle er glade, og vi 
venter bare på, at regeringen 
giver dispensation for statslig, 
regional og kommunal plan-
lovgivning ! 
Men hvor kommer borgerne i 
Sengeløse ind i disse planer ? 
Sengeløse Kommunalforening 

har til formål at være til stede 
i en sådan situation for at 
sikre, at driftige initiativer 
ikke bliver kørt hen over ho-
vedet på borgerne i Sengelø-
se, og det vil vi også være nu. 
Det lyder jo besnærende med 
en dejlig skov lige uden for 
døren. Det er imidlertid så-
dan, at der allerede er plan-
lagt skov i Høje Taastrup 

kommune. Der er nedsat et 
Skovråd, der skal arbejde for, 
at der bliver plantet skov på 
den nordlige side af Holbæk-
motorvejen og øst for Tørve-
vej til et sammenhængende 
område med Vestskoven ( den 
grønne markering nedenfor ) 
  



byen måske står over for et 
generationsskifte? 
Hvis vi har brug for byudvik-
ling i fremtiden, skal det så 
gøres ved at gøre Sengeløse 
mere langstrakt, eller skal det 
være ved en udfyldning mod 
syd ud imod Ågesholmsvej ? 
Har vi brug for flere børnefa-
milier i Sengeløse, hvis kom-
munen ikke har råd til at ud-

bygge institutionerne til at 
modtage dem ? 
 
Har vi brug for at få ødelagt 
vores kvaliteter med de åbne 
arealer rundt om byen, med 
en fredskov, der skal stå der 
de næste mange hundrede år, 
når vi har Vestskoven, og der 
er planer om ny skovudvik-
ling tæt på ? 

Vi har derfor i første omgang 
kontaktet politikerne, admini-
strationen og Skovrådet, og vi 
vil sikre, at der bliver taget 
hensyn til alle Sengeløses 
borgere, og ikke kun 3 borge-
res interesser, når de arbejder 
for en så markant ændring af 
byen. 
Formand for Sengeløse 
Kommunalforening 

Poul Neumann 

Det er her, der skal være ny by og skov 

 Vi var 50 fra senioridræt, som 
skulle af sted på vor årlige 
sommerudflugt. Vi kørte i bus 
fra Sengeløse Hallen kl. 9.30 
og skulle køre ud i det blå. Det 
er jo altid en overraskelse, hvor 
vi skal køre hen, så spændte 
var vi.  
Første stop var ved Springfort 
Strandpark nord for Skovsho-
ved, hvor vi fik en forfriskning. 
Derefter kørte vi til hovedind-
gangen ved den Røde Port til 
Bakken, hvor der holdt 6 store 
hestevogne med plads til 8 
personer i hver, for nu skulle vi 
ud og køre i Dyrehaven, og det 
var bare alle tiders. Vi nød det i 
fulde drag. Dyrehaven er bare 
så flot, og når vejret så er med 
os tilligemed, ja så kan det ikke 
være bedre. Der var masser af 
rådyr, som græssede fredeligt - 
de så ud til at nyde det lige så 
meget, som vi gjorde. Efter 

køreturen spiste vi frokost på 
den gamle restaurant ”Lille 
Peter” på Bakken, som er 125 
år gammel. Vi hyggede os, og 
da vi skulle hjem igen kunne vi 

kun sige, det var vel nok en 
fantastisk tur. Tak til arrangø-
rerne - vi glæder os til næste år. 

Lonnie Johansen  

Senioridræts sommerudflugt den 24. maj 

  

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  











 



   
 

CRAZY RYTME INVITERET TIL DGI GALLA OPVISNING 

I forbindelse med DGI Roskildes Sommerstævne i Fløng var SGIF Crazty Rytme holdet blevet inviteret til at 
vise deres program for sæsonnen. Der var i alt 16 indbudte hold under DGI Roskilde. Det var med en vis 
spænding og en lille smule sommerfugle i maven, at de 12 piger indtog gulvet. De leveret en super opvisning 
og fik store klapsalver både under og efter deres program dels af deres trofaste fans (familie og venner) og 
andre deltagere, som syntes det var god underholdning. 

Sommerstævnet er den sidste opvisning i denne sæson, men pigerne og trænerne er klar til at starte på en 
ny sæson med spændende ny musik, serie og sjov og ballade efter sommerferie. Som Helene og Cecilie, 
der er trænere på holdet udtaler: ”Vi er allerede i gang med noget nyt og anderledes, og det er jo netop det 
anderledes, som gør vi er inviteret i dag – og så kan man jo se vi, at vi har det mega sjovt både til træning og 
ved opvisninger. Den gode energi er tydelig” 

De opfordre endvidere andre til at komme og være med i træningen, som finder sted fredag kl 15-16 i 
sengeløse gymnastiksal (se SGIF program for den kommende sæson for deltajler) 

 

 

 

 





Der er i øjeblikket stor succes 
for byens fodboldhold, som 
lige har sikret sig 1. pladsen 
og dermed oprykningen til 
serie 2.  
Holdet skal nu spille sjæl-
landsmesterskab for vinderne 
af serie 2 rækkerne. I 2012 
har Sengeløse fodbold forsøgt 
at få flere lokale sponsorere til 
fodboldklubben. Samtidig 

forsøgte vi også at øge inte-
ressen for byens hold ved at 
reklamere på hegnet foran 
banen for 1. holdets hjemme-
kampe. Tiltagende, må man 
sige, er gået rigtig godt, idet 
Sengeløses fodboldklub både 
har fået en rigtig god opbak-
ning fra byens tilhængere og 
fået flere lokale sponsorere. 
Desuden er seniorernes med-

lemstal steget, og vi har der-
for måttet åbne et 7 mands-
hold. Vi takker for støtten fra 
alle kanter og håber, at vi kan 
ride på den positive bølge og 
tiltrække flere sponsorere, 
medlemmer og tilhængere.  
Her i sommerpausen håber 
vi , at vi kan få sat et hegn op 
på den ene side af banen, så 
vores sponsor-bander kan 

blive flyttet fra hegnet ved 
volleybanen og ned til det nye 
hegn langs banen. 
 Hvis du kunne tænke dig at 
spille fodbold i Sengeløse 
eller støtte lokalsporten som 
sponsor, kan du ringe til Ja-
cob Harris, senior ansvarlig 
på tlf. 22 96 89 99.    

Sengeløse fodbold 
Af Jakob Harris 

 

Sengeløse Nyt har kontaktet ejeren, og han regner med at åbne  
grillen, når avisen udkommer 
Han har bestilt nye skilte og har købt nye apparater til grillen.  
Man kan af billedet se, at grillens "skørter" har fået en ny rød 
farve, og der er friske blomster.   
Hvor omfattende fornyelsen er , må vi vente med at se indtil 
åbningen. 
Vi ønsker den nye ejer held og lykke 

Grillen åbner 

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



I Sengeløse Nyt den 19. april 
2012 svarer Niels Larsen på 
kommunens indlæg i Senge-
løse Nyt nr. 1, februar 2012. 
I samme nr. er der også en 
artikel af Gert Lauridsen, 
som følger op på Niels Lar-
sens indlæg.  
 
Jeg skal i det følgende følge 
op på de to artikler. 
 
Niels Larsens indlæg genta-
ger og fastholder, at det er 
kommunen, som skal gribe 
ind over for vandproblemer-
ne i Birkevangen. Niels Lar-
sen henviser bl.a. til, at de 
tiltag, der skal foretages i 
forbindelse med Natura 2000
-planerne for Sengeløse og 
Vasby mose, vil forværre 
problemerne. Niels Larsen 
henviser således til Natursty-
relsens materiale for Senge-
løse og Vasby Mose om, at 
dræn skal søges sløjfet m.m. 
 

Natura 2000- og Vandpla-
nerne er udfærdiget af staten. 
Kommunerne skal lave 
handleplaner, som følger op 
på disse. Staten har anvist de 
redskaber, som kommunerne 
kan bruge til at gennemføre 
planerne. I denne forbindelse 
er nævnt muligheden for 
sløjfning af dræn. Sløjfning 
af dræn skal kun anvendes til 
naturtypen ”tidvis våd eng”. 
Denne naturtype ligger ikke i 
nærheden af Birkevangen, og 
samtidig skal sløjfning af 
dræn kun bruges, hvis der er 
mangel på vand, og det er 
der ikke i øjeblikket. Kom-
munen har netop udarbejdet 
udkast til disse handleplaner, 
og de kommer i høring fra 
juni til august. Kommunen 
har sikret, at der er synergi 
mellem Natura 2000 planen 
og vandhandleplanen, idet 
vandhandleplanen ikke inde-
holder tiltag, der vil give 
mere vand i moserne. 
 

I dag ledes alt overfladevand 
og vand i de eksisterende 
dræn fra Birkevangen til 
Birkesø og Sengeløse Å. 
Kommunen skal herefter 
sikre, at vandet, der kommer 
i Sengeløse Å, bliver ledt 
væk. Det gør kommunen ved 
at vedligeholde vandløbet, så 
målene for åens bundkote og 
bredder opfyldes. Åens mål 
eller skikkelse er fastsat i 
Regulativet for Sengeløse Å 
fra 1996.  
Niels Larsens løsningsfor-
slag med at ændre vandløbs-
regulativet, så åen bliver 
dobbelt så bred og dobbelt så 
dyb, er ikke en mulighed. 
Det skyldes bl.a., at afløbet 
fra åen er en rørlagt stræk-
ning, som kun ligger ca. 1 
meter lavere end åens ud-
spring ved Niels Larsen. Der 
er således et fald på under 1 
meter over en strækning på 
ca. 3 km (fald på 0,3 promil-
le!). Det betyder, at en ud-
dybning af åen ikke vil sæn-
ke vandspejlet i åen og der-
med heller ikke vil afhjælpe 
eventuelle problemer med 
dræn, der udmunder under 
vandspejlet. Et større fald og 
mulighed for uddybning 
kræver med andre ord, at den 
rørlagte strækning fjernes 
eller omlægges, eller at van-
det på en eller anden måde 
pumpes videre. Uagtet valg 
af løsning vil en sådan løs-
ning forudsætte, at der ikke 
skabes nye vandproblemer 
længere nedstrøms åen.  
Hvis den rørlagte del skal 
lægges dybere, skal udgifter-

ne afholdes af de parter, der 
har fordelene af, at afvandin-
gen øges.  
 
Det er korrekt, at der er sket 
en grundvandsstigning i hele 
Høje-Taastrup og i øvrigt i 
store dele af landet. Alle har 
ved selvsyn kunnet konstate-
re, at der mange steder i 
kommunen, og i hele landet, 
har været oversvømmelser 
på steder, hvor der ikke før 
har været oversvømmelser. 
Kommunen har en interesse i 
at få afklaret årsagerne til 
vandstigningen i moserne i 
forbindelse med arbejdet 
med Natura 2000 planerne, 
hvorfor kommunen er i gang 
med at undersøge årsagssam-
menhænge vedrørende de 
konstaterede vandstandsstig-
ninger.  
 
Kommunen samarbejder 
med Københavns Energi og 
Egedal Kommune om at 
sikre, at der fortsat kan ind-
vindes vand fra Nybølle kil-
deplads. Det er dog meget 
tvivlsomt, om en fortsat eller 
øget indvinding vil sænke 
grundvandsstanden på Niels 
Larsen ejendom, hvorfor 
kommunen er i gang med at 
undersøge årsagssammen-
hænge vedrørende de konsta-
terede vandstandsstigninger.  
Kommunen samarbejder 
med Københavns Energi og 
Egedal Kommune om at 
sikre, at der fortsat kan ind-
vindes vand fra Nybølle kil-
deplads. 

Svar på artikler om vandproblemerne i Birkevangen 
Natur og miljøchef Arne Schøller Larsen skriver: 

 

 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 



Det er dog meget tvivlsomt, 
om en fortsat eller øget ind-
vinding vil sænke grund-
vandsstanden på Niels Lar-
sen ejendom. 
 
Kommunen har ikke ansvar 
for at sænke grundvands-
standen generelt i kommu-
nen. Der er i øjeblikket 
hverken lovgivning eller 
økonomi, der gør, at kom-
munen kan afhjælpe proble-
mer med grundvandsstig-
ning på private ejendomme. 
Det er den enkelte grund-
ejer, der må løse problemer-
ne med grundvandstigning 
på egen grund ved dræning 
eller lignende. Birkevangen 
er ikke fredet og ligger ikke 
i Natura 2000 området. 
Kommunen vil gerne drøfte 
eventuelle muligheder for 
tiltag med de berørte grund-
ejere. Vi vil selvfølgelig 
også løbende følge de initia-

tiver, der kommer fra stats-
ligt hold om klimasikring, 
og det er muligt, at der vil 
komme lovgivning, der gi-
ver kommunerne mulighed 
og økonomi til at hjælpe 
borgerne med problemerne 
ved grundvandstigninger. 
 
Vi har den 20. april afholdt 
møde med Niels Larsen om 
ovenstående forhold og af-
talt, at vi holder dialogen 
med ham med henblik på at 
finde mulige tiltag til for-
bedring af vandstanden på 
bl.a. Niels Larsens grund. 
Kommunen anser derfor 
debatten i Sengeløse Nyt 
som afsluttet.  
 
Venlig hilsen 
     Arne Schøller Larsen 

Natur og Miljøchef, HTK.  
 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

 

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 Årets Postbutik 
Fornem pris til Sengeløse Postbutik 

Ved Postbutikdagen i Vejle – en ny tradition, hvor postbutikker 
fra hele landet har lejlighed til at hente inspiration, dele erfarin-
ger, få nye ideer og netværk, var der i bedste Oscar-stil kåring 
af Årets Postbutik i syv forskellige kategorier, hvoraf Sengeløse 
fik prisen for Bedste Julemærkesalg. 
Desværre var Sengeløse ikke repræsenteret ved uddelingen, 
men har senere fået overrakt et diplom og en meget flot bog 
med historierne bag sidste års frimærker. Anna, Lotte og Kurt 
præsenterer her trofæerne med en stor TAK til vore kunder, 
som har været med til at opretholde den over 100 år gamle jule-
mærketradition som hjælp til betrængte børn på julemærke-
hjemmene. 
Et af de faglige emner var markedsføringen af muligheder for 
at hente forsendelser i hele forretningens åbningstid. Sengeløse 
Nyt har tidligere omtalt dette, men understreger gerne, at man 
uden for postbutikkens åbningstid mandag-fredag kl. 14.00-
17.00 kan få forsendelser udleveret ved henvendelse til kassen 
– dog ikke forsendelser, der involverer betaling. 

Kurt Søborg 

Når Sengeløse Byfest gang på gang kan afvikles så vellykket 
og i så god en stemning, hænger det sammen med, at en række 
gode folk fra lokalsamfundet  - samlet yder en ekstraordinær 
indsats. 
Byfesten i Sengeløse hæver sig markant over andre byfester, 
jeg kender, og det hænger netop sammen med denne kreds af 
lokale ildsjæle. 
En af de trofaste er manden i fiskeboden Ole Holm, som vidst 
ikke (uvist af hvilken grund) har været afbilledet i Sengeløse 
Nyt.                                                            Knud Anker Iversen 

Tak for en fin byfest 



 

Spil tennis lige til  
oktober for 
kun 300 kr. 
Har du lyst til at spille, så henvend 
dig til Laila Holm, Vintoften 34   
Tlf. 43 99 52 87   
 

Kontingentet for sæsonen  til okto-
ber 2012 er følgende: 
Seniorer                            Kr. 300.00 
Ungdom under 18 år       Kr. 100.00 

Du kan nå det endnu  

Tennismakker   makkere 
Er der mon en eller flere i Sengeløse, som 
kunne være interesseret i at spille lidt tennis 
engang imellem? Vi har selv spillet nogle år 
på seniorniveau (letøvede). Spillet foregår 
på tennisbanerne ved hallen og forudsætter 
medlemskab af SBTK (kontingent er 300 
kr. for en sæson). Vi mangler af og til en 
eller flere makkere til single- eller double-
spil. 
 
Klaus og Erland  
(kontakt på  27208067 eller  
Erland.androt@gmail.com) 
 

· 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 



Denne el-scooter fra 
Shoprider var tænkt 
som seriens flagskib, og 
indkøbsprisen på gaden 
er da også ca. 80.000 
kr. inkl. tilbehør. Hmm. 
Den er 1,6 m lang og 
1,6 m høj, og bredden 
er på bare 75 cm  - lige 
nok til én person. 
”Minibilen” drives af to 

12 V batterier på 75Ah, 
som skulle holde til 60 
km kørsel inden geno-
pladning. Med disse 
kan el-motoren yde 
1.350 watt, hvilket 
svarer til 1,8 heste!! 
Den kan bære en vægt 
på op til 150 kg, og den 
skulle kunne køre 15 
km/t. Der er indbygget 

varmeapparat og varme 
i sæde, fuld affjedring 
og viskeranlæg. Dørene 
er aftagelige. Kabinen 
er formstøbt aluminium 
og ABS-plast.  
På billedet er ejeren Jo-
hanne Riegels Nielsen 
på vej til Hedehusene 
for at købe ind. Hun gør 
ingen hemmelighed af, 

at hun er 92 år og vist-
n o k  d e n  æ l d s t e 
nulevende borger født i 
Sengeløse - men det er 
en anden historie, som 
vi må få en anden dag. 
Hun købte køretøjet, 
som hun kalder det, for 
at komme nemt og sik-
kert rundt i den 
nærmeste omegn. Og så 
behøver man jo heller 
ikke at have kørekort til 
den.  
Om sine erfaringer med 
scooteren fortæller hun 
endvidere: 
─ Det er irriterende, at 
ganske almindelige 
cyklister kører uden om 
en. Jeg er 35 minutter 
om at køre de syv kilo-
meter til Hedehusene. I 
dag kan man få nogen, 
der kører noget hur-
tigere, siger hun. 
─ Jeg synes heller ikke, 
at den kører så jævnt, 
som jeg kunne ønske 
mig. Brochurens be-
tegnelse ”komfort”, sy-
nes jeg, er lidt misvis-
ende, men jeg er trods 
alt glad for, at jeg i 
mange sammenhænge 
kan klare mig selv, selv 
om benene gerne vil 
svigte, siger hun til 
sidst. 

Set i byen: 
Shoprider minibil er en el-scooter med kabine 
Den ser sjov og praktisk ud – men hvor god er den egentlig? 
Af G.Lau. 
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Kæmpe Bjørneklo er en indført plante og derfor ikke oprinde-
ligt hjemmehørende i Danmark. Desværre breder planten sig 
uhæmmet og kan danne tætte bevoksninger, hvorved der 
skygges for alt andet. Som grundejer er man forpligtet til at 
gøre en indsats for at udrydde den på sin ejendom.   
På de offentlige arealer er det kommunens folk, der har ansva-
ret for at udrydde den, og som borger  kan man hjælpe ved at 
indberette til kommunen, hvor man har set den.   
Vi har talt med Henriette Voigt, som foruden løbende fred-
ningssager og sager om naturbeskyttelse også konkret arbej-
der med at realisere kommunens indsatsplaner for bekæmpel-
se af bjørneklo.  
Den 26. april var hun i Sengeløse  sammen med Elsebeth 
Gludsted fra Danmarks Naturfrednings-forening og Knud 
Anker Iversen fra Miljø- og Energicentret. Hun fortæller om 
dagen: 

Formålet med vort besøg var at vise, hvordan man nemt og 
hurtigt kan rodstikke bjørneklo, hvilket er en effektiv måde at 
bekæmpe bjørneklo.  
Elsebeth Gludsted fra DN med en rodstukket bjørneklo- plan-
te. Vigtigt er det at få den øverste del af roden med op, da det 
er her vækstpunktet sidder. 
 
Og husk altid handsker og tøj, der sikrer mod, at man får saft 
på huden.  Rodstikning gør, at planten helt dør væk og ikke 
kommer igen - så på den måde er det en effektiv indsats.   
 
Man skal vide, at bekæmpelse af bjørneklo skal gentages gen-
nem flere år for at have en effekt, og at den bedste metode 
kan skifte fra år til år i takt med, at der bliver færre planter. 
 

Kursus: 

Bekæmpelse af bjørneklo 
En smuk, men farlig plante! 

Planterne er bunket op for at sikre, at rødderne ikke kommer 
i kontakt med jord, for så kan de gro videre! 
 
I juni begynder bjørneklo at blomstre og det er her vigtigt at 
huske, at ingen planter må sætte frø – smider planten først 
frø, kan du stå med et mangedoblet problem.  
 
Hvis du selv har problemet, er der i øvrigt masser af hjælp 
og vejledning at hente på kommunens hjemmeside. 
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Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

2.s.e.trin. 
17. juni kl. 10.00 
Luk 14, 25-35 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

Skt. Hans dag 
24. juni kl. 10.00 
Luk 15,11-32 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

4.s.e.trin. 
1. juli kl. 10.00 
Matt 5, 43-48 
(Søren Isak Sørensen) 
 

5.s.e.trin. 
8. juli kl. 11.30 
Matt 16, 13-26 
(Finn Risum) 
 

6.s.e.trin. 
15. juli kl. 10.00 
Matt 19, 16-26 
(Tove Villarsen) 
 

7.s.e.trin. 
22. juli kl. 11.30 
Matt 10, 24-31 
(Tove Villarsen) 
 

8.s.e.trin. 
29. juli kl. 11.30 
Matt 7, 22-29 
(Britta R. Vind) 
 

9.s.e.trin. 
5. august kl. 10.00 
Luk 12,32-48 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebil og kaffe 
 

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) 
 
 
Kirkebilen bestilles  
senest dagen før på  
tlf.: 43 99 50 24 

Kirke & Sogn  
Den 7. juni 2012 kl. 10.00 
vedtog politikerne på Christi-
ansborg, at homoseksuelle 
vielser skal være tilladt i 
Folkekirken. Dermed er ho-
moseksuelle og heteroseksu-
elle ligestillet i lovgivningen 
med samme rettigheder og 
pligter, hvad angår kirkens 
ydelser. Dog er det den en-
kelte præsts afgørelse, om 
han eller hun vil vie homo-
seksuelle. Man respekterer 
dermed, at vielse af homo-
seksuelle kan være en sam-
vittighedssag for den enkelte 
præst. Derfor skal den enkel-
te præst ikke tvinges til at 
foretage handlinger, der stri-
der mod troen. I Sengeløse 
Kirke forholder det sig så-
dan, at undertegnede er til-
hænger af homoseksuelle 
vielser. 
 
Argumenter imod 
Det er aldrig en let sag at 
bryde med 2000 års tradition 
og tænkning, som tilfældet er 
med den nye lovgivning. Det 
har altid været sådan blandt 
kristne og inden for kirken, 
at homoseksualitet ikke har 
været accepteret, og derfor 
har vielser af homoseksuelle 
aldrig før været en mulighed. 
Der er fortsat stærk 
modstand i dele af kirken 
mod homoseksuelle vielser. 
Argumenterne imod går på, 
at Bibelen, både Det Gamle 
og Det Nye Testamente, for-
byder homoseksuelt samliv. 
Mennesket er skabt som 
mand og kvinde, og således 
skal de leve sammen. I sin 
iver efter at komme folk i 
møde har Folkekirken taget 
det første skridt på moralske 
og relativistiske afveje, og 
modstanderne spørger nu sig 
selv: Hvad mon det næste 
bliver? En legitimering af 
flerkoneri? Og hvad med 
børneægteskaber? 
 
Kærlighed er kærlighed       
Til det vil jeg sige: Døren til 

Sengeløse Kirke står åben for 
alle uanset køn. For kærlig-
hed mellem to voksne men-
nesker kan aldrig være for-
kert. For mig er det afgøren-
de, at parterne er i forholdet 
af egen fri vilje og af kærlig-
hed til den anden. Derfor kan 
børneægteskaber aldrig side-
stilles med vielser af homo-
seksuelle. Et barn er ikke i 
forholdet til den voksne af 
egen fri vilje, men fordi det 
er blevet manipuleret, lokket 
eller måske tilmed bortført 
ind i en relation for at til-
fredsstille den voksne. Her er 
der hverken tale om kærlig-
hed eller om to mennesker, 
der ligeværdigt går ind i et 
forhold af egen fri vilje. Her 
er der udelukkende tale om 
en gemen forbrydelse. Kær-
lighed mellem to voksne frie 
mennesker er hverken gemen 
eller en forbrydelse. Kærlig-
hed er kærlighed. Derfor kan 
homoseksuelle vielser og 
børneægteskaber ikke side-
stilles. 
 
Bibelens skrifter 
Hvad angår Bibelens skrifter, 
er det rigtigt, at der tales 
imod homoseksualitet. Men 
der tales også for, at kvinder 
skal tie i offentlige forsam-
linger, ligesom der tales om 
slaveri som den naturligste 
ting i verden. I dagens Dan-
mark ville vi vel ikke være 
indstillet på at acceptere 
hverken kvinden som et an-
denrangs menneske uden 
rettigheder i forhold til man-

den eller slaveri i hushold-
ningerne? Det er nu engang 
sådan, at Bibelen ikke er en 
facitbog. Den må altid fortol-
kes ind i tidens sammenhæng 
med sans for det essentielle i 
budskabet – for det der dri-
 

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 
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 Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Homoseksuelle vielser         Ny lov 

Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 20. juni kl. 13.30 
Onsdag d. 29. august kl. 
13.30 

Andagt på Bostedet Holme 
 
Torsdag d. 21. juni kl. 13.30 
Torsdag d. 23. august kl. 
13.30 



ver på Kristus. Det essentiel-
le budskab i Bibelen handler 
ikke om fordømmelse, men 
om kærlighed. Jesus Kristus 
fordømte aldrig nogen. Der-
imod gik han i døden for 
mennesker – for alle menne-
sker af kærlighed. Og det 
vigtigste budskab, han kom 
med til mennesker, er bud-
skabet om Guds rige og om 
ham selv som menneskets 
frelser. Den eneste lov Kri-
stus gav mennesket, er loven 
over alle love: Du skal elske 
Herren din Gud af hele dit 
hjerte og af hele din sjæl og 
af hele dit sind og din næste 
som dig selv. Hvis du gør 
det, hvis du elsker, er du i 
Gud, og Gud er i dig, og så 
er du et Guds barn. 
 
De måske egnede 
Hvorfor skulle den kærlig-
hed, der er imellem to mænd 
eller imellem to kvinder, 
ikke være god nok? Man kan 
ikke bede en homoseksuel 
om at holde op med at være 
homoseksuel, fordi andre 
synes det er en vederstygge-
lighed. Lige så lidt kan man 
bede en heteroseksuel om at 
holde op med at være hete-
roseksuel, fordi andre synes, 
det kunne være en veder-
styggelighed. Man har den 
seksuelle orientering, som 
man er født med, og når bare 
kærligheden er mellem to 
ligeværdige mennesker, som 
er i forholdet af egen fri vil-
je, kan kærligheden ikke 

være forkert eller for den 
sags skyld uegnet til at få 
lyst Guds velsignelse over 
sig i kirken med et dertil 
udarbejdet ritual. 
 
Mangfoldig forskellighed 
I Folkekirken er der tradition 
for, at vi kan tænke og tro 
forskelligt. Der er højt til 
kirkens hvælvinger med god 
plads til diskussioner og 
uenighed. Folkekirken har 
tradition for at kunne rumme 
mangfoldighed og forskel-
lighed, og det synes jeg, vi 
skal blive ved med. Der er 
plads til os alle – både til-
hængere og modstandere af 
homoseksuelle vielser, kvin-
delige præster, vielser af 
fraskilte. Selv er jeg sogne-
præst i en kirke, hvor jeg 
ved, at der fortsat er mandli-
ge præster, der er modstan-
dere af kvindelige præster, 
og som derfor ikke anerken-
der kvindelige præster som 
præster, men snarere som 
vildfarne får. Men fred være 
med det. De må gerne være 
der med deres tro, ligesom 
jeg også må være der med 
min tro. Og sådan bliver det 
forhåbentligt også i spørgs-
målet om vielser af homo-
seksuelle. Vi må gerne være 
der alle sammen i Folkekir-
ken. Velkommen til de ho-
moseksuelle! 
 

Merry Lisbeth Rasmussen  
 
 

En fantastisk tur 
Beretning om årets sogneudflugt  
Af Trine May Knutzen 

Det første stop på årets sog-
neudflugt var Vartov Kirke, 
hvor N.F.S. Grundtvig var 
”kællingepræst” i en årrække. 
Alle deltagerne fik et spæn-
dende foredrag af seniorfor-
sker Thorstein Balle, der først 
fortalte om bygningerne fra 
1700-tallet, der havde været 
en slags fattiggård for enker, 
også kaldet ”kællinger”.  
  
Så ind ad den snævre dør til 
Vartov Kirke, hvor prædike-
stolen som noget helt specielt 
sad ovenover altertavlen. 
Derefter gik alle, der kunne, 
op ad trapperne til 2. sal for at 
nyde den smukke sal, hvortil 
Arne Haugen Sørensen har 
skabt 8 malerier - Livsfrisen. 
Thorstein Balle berettede 
videre om alle aktiviteterne i 
Grundtvigsk Forum og Kirke-
ligt Samfund, og på vej ned 
ad trappen kunne man dufte 
den herlige mad, der blev 
lavet i huset. 
”Velkommen til min kirke”, 
sagde organist Torben Svend-
sen, da passagererne steg ud 

af bussen ved St. Magleby 
Kirke. Her har organisten 
afholdt flere koncerter for kor 
og orkester. Alle var blevet 
godt sultne og nød nogle dej-
lige hjemmelavede sandwi-
cher, friske asparges og juice. 
Efter frokosten fortalte sog-
nemedhjælper Trine May 
Knutzen om kirkens nye al-
tertavle, malet af kunstneren 
T h o m a s  K l u g e .   
Og så var det ud til bussen 
igen. 
Sidste stop var Kastrupgård-
samlingen, hvor der var kaffe 
og kage i den hyggelige café. 
En udstilling af ret humoristi-
ske malerier af kunstneren 
Martin Bigum gav stof til 
eftertanke. Hjemturen bød på 
en busrundvisning i Øresta-
den – meget spændende ny 
arkitektur er skudt op her, 
bl.a. det meget omtalte Crow-
ne Plaza, der fik en central 
betydning i regeringsforhand-
lingerne. Trætte, men glade 
deltagere nåede Sengeløse til 
tiden.  
  

 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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



I juni måned besøger sogne-
medhjælper Trine May Knut-
zen skolens SFO for at for-
tælle børnene i 2.A, at de 
efter sommerferien kan blive 
minikonfirmander. Børnene i 
kommende 3. B får besøg i 
november måned.  
Trine fortæller: Minikonfir-
mandordningen har nu eksi-
steret i en del år i Sengeløse, 
og der har været god tilslut-
ning. Børnene er meget nys-
gerrige og spørger om alt 
muligt. Kirken og alt det, der 
er i den, er spændende. Og 
børnene er selv med til at 
tænde lys og hænge salme-
numrene op, når vi mødes om 
onsdagen. 
Minikonfirmand er ikke un-
dervisning ligesom i skolen, 
men nærmere samvær om 
kristendommen. Præsten, 
organisten og sognemedhjæl-

peren er nogle af de voksne, 
som børnene møder. Børn og 
voksne synger de salmer, der 
passer til årstiden. De gode 
fortællinger fra Bibelen, skal 
vi selvfølgelig også høre. En 
af de rigtig spændende akti-
viteter i forløbet er at komme 
op at se tårnet og kirkeklok-
kerne. Når vi har været sam-
men i kirken, er der safte-
vand og boller i sognegården.  
 
Der er i øjeblikket tilmelding 
til minikonfirmand. For-
håndstilmeldingerne er ud-
delt i 2. A og skal afleveres 
eller sendes til sognemed-
hjælper Trine May Knutzen, 
Landsbygaden 68, 2630 Taa-
strup senest fredag den 29. 
juni.  
Mail: trine.sogn@live.dk 

Det er gratis at gå til Mini-
konfirmand  
For at blive mere fortrolige med dét, der foregår i 
kirken, tilbydes alle børn i 3. klasse på Sengeløse 
Skole et minikonfirmandforløb. I år kan 3. A gå til 
minikonfirmand i efteråret 2012 og 3. B i foråret 
2013 I dette nummer giver vi or-

det til Jens Bertelsen, som 
har været medlem af menig-
hedsrådet gennem de sidste 
9 år. Han fortæller: 
 

Jeg har boet i Sengeløse 
siden 1970 og har i den for-
løbne tid altid haft kontakt til 
kirken. Selvfølgelig i forbin-
delse med bryllup, barnedåb 
og konfirmation, men ellers 
har hver årstid sine kirkelige 
traditioner. I vor familie er 
julegudstjenesten en af de 
største, sådan er der jo tradi-
tioner i enhver familie. 
  

Det tiltaler mig at være med 
i det arbejde, der er forbun-
det med at have en folkekir-
ke i Sengeløse. Det at orga-
nisere og være med i den 
daglige drift omkring kirken. 
Det er jo noget specielt, at vi 
i Menighedsrådet har ansva-
ret for landsbyens absolut 
ældste bygning og største 
vartegn placeret midt i byen. 
Hvert år ved bygningssynet  
bliver jeg fascineret af det 
gamle tømmer, som i hund-
rede af år har båret kirkens 
tag og af at være med til at 
bestemme, om det skal ud-
skiftes eller er godt nok til at 
bære endnu en periode.  
 

I den tid jeg har været med, 
er der løbende sket forbed-
ringer på kirken. Her vil jeg 
fremhæve lydanlægget, som 
blev fornyet lige efter den 
store renovering. En lille 
detalje, som jeg var med til 
at få indføjet, var, at der blev 
placeret en mikrofon oppe i 
klokketårnet, således at be-

deslagene kunne høres også 
inde i kirken. En lille detalje, 
men den er for mig et signal 
til, at nu kan du godt samle 
dig om det, der skal ske i 
kirken.  
 

For mig har den største ud-
fordring været at tilpasse 
kirken til tiden og samtidig 
bevare det kristne budskab 
om tilgivelse og tolerance i 
et samfund, der er i hurtig 
forandring. Nu hvor jeg lige 
har været til en rytmisk 
gudstjeneste, synes jeg, at 
det er dejligt, at der kan la-
ves anderledes gudstjenester 
med rytme og nye takter til 
de gode gamle salmer - det 
nyder jeg.  
 

Min faglige baggrund og 
interesser betyder, at jeg har 
særlig interesse for kirkens 
vedligeholdelse og Sogne-
gårdens tekniske funktioner.  
Jeg er stadig på arbejdsmar-
kedet, men trapper langsomt 
ned. Det betyder, at jeg har 
lyst til at stille op til endnu 
en  periode 

På grund af ferie er sogne-
præsten ikke til stede i sognet 
i perioden 28. juni – 30. juli. I 
sognepræstens fravær vareta-
ges embedet af følgende præ-
ster: 
Søren N. Sørensen tlf. 43 71 
88 18 fra d. 28. – 30. juni.  
Finn Risum tlf. 43 43 73 
43/46 56 42 37 og Tove Vil-
larsen tlf. 46 56 43 96/40 23 
91 80 fra d. 2. – 8. juli. 

Steffen Andresen 43 71 28 19 
og Tove Villarsen i uge 28 
Tove Villarsen i uge 29 
Britta R. Vind 46 56 31 47 i 
uge 30 
For attester kan præstesekre-
tær Sus la Cour kontaktes på 
tlf.: 61 10 09 32. 
I uge 28 henvises dog til Høje 
Taastrup Kirkes kirkekontor 
på tlf.: 40 43 43 93 

Meddelelse 

Menighedsrådsvalg forude (5): 
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.  
- G.La 

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 
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