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En byfest, der slog alle rekorder 

Det var en fantastisk byfest. Vejrguderne var med os, og masser af mennesker mødte op og hyggede sig 
tidligt som silde. Der var masser af boder, optræden på scenen af børnene fra SfO’en samt fra Klubben og 
aktiviteter i luften og på gadekæret. Dejlig musik fra Tom Juke. Festlighederne sluttede af med fyrværkeri 
på gadekæret.  
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Byfest i Sengeløse 



Vi var ca. 50 fra senioridræt, 
som skulle på vor årlige som-
merudflugt. Bussen kørte fra 
Sengeløse Hallen kl. 9.00 ud 
i det blå. 
Første stop var i en lille by, 
som hed Særløse på Sydsjæl-
land, hvor vi fik en lille for-
friskning. Turen fortsatte 
mod Slagelse og Korsør og 
endte i Skælskør havn kl. 
11.00, hvor en færge ventede 
på at tage os med på en rund-
tur . 
Færgens navn var Skælskør 
V. 
Medens vi sejlede, fik vi en 
lille historie med på vej af en 
medarbejder. 
Vi så øerne Agersø og Ege-
holm. På Egeholm har Piet 
Hein boet, for det var der, 
han gemte sig under krigen. 
Agersø har ca. 180 indbygge-
re i dag. Under sejlturen så vi 
to stensætninger, som man 
kalder Estakaderne for at 
holde på vandet. 
På vej ind mellem Estakader-
ne kan man se Doras Øjne, to 
ledebåker, som markerer 

sejlløbet, og som rorgænge-
ren skal holde over et, for 
ikke at gå på grund i det 
smalle løb. Båkerne kaldes 
sådan, fordi en Dora Jensen 
ved sin død i 1932 havde te-
stamenteret et beløb til op-
stillingen af disse hjælpemid-
ler for byens fiskere. 
 På Tuse Have er der også 
sæler. Der var mange Edder-
fugle på sandbankerne, og de 
var gerne 3 af gangen, som 
passede en masse unger, og 

det kaldes en børnehave for, 
at mågerne ikke skulle tage 
de små unger.  
Det var en dejlig sejltur på 
fjorden. 
Da vi var tilbage i havn, spi-
ste vi en god frokost på Hotel 
Postgården, som vi nød - det 
kan anbefales. 
Vi kørte hjemad fra Skælskør 
kl. 15.20. 
Vi kørte bl.a. forbi Holsteins-
borg slot, der hvor H.C. An-

dersen kom meget, men vi så 
kun slottet udefra. 
Det var en rigtig god tur, og 
vi var meget heldige med 
vejret med solskin hele da-
gen. 
Vi var tilbage i Sengeløse kl. 
17.45. Vi var trætte efter en 
lang dag med mange oplevel-
ser, men hvor var det en god 
dag. 
Tak til arrangørerne, vi glæ-
der os til næste år. 

Lonnie Johansen 

Senioridræts sommerudflugt  

 Byens nye mødested  

De nye bænke ved gadekæret er vel besøgt. På billedet er det 
en cykelklub fra Brøndby Strand som indtager frokosten med 
udsigt over vores dejlige gadekær.  

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 



Som man kunne læse her i 
Sengeløse Nyt i maj udga-
ven, inviterede Det Konser-
vative Folkeparti til at besø-
ge deres stand ved byfesten 
og stemme, om man ønsker 
det aktuelle by, skov og park 
projekt øst for Sengeløse. 
Undertegnede syntes, det var 
en god ide at spørge borger-
ne om deres holdning. Rigtig 
mange besøgte boden, og 
resultatet blev, at 71 stemte 
for, og kun 13 stemte imod. 
Man må vel sige, at med 
85%, der sagde ja, er der vel 
ikke nogen tvivl om, hvad 
borgene i Sengeløse ønsker.  
Jeg syntes, det er ærgerligt, 
at Sengeløse Kommunalfor-
ening i denne sag ikke taler 
borgernes sag. Foreningen 
har igennem mange år gjort 
rigtig meget for vores by. 
Jeg var faktisk selv formand 
for den gruppe, der under 
”Bedre Bymiljø” lavede lo-
kalplanen for Sengeløse, 
som sikrer en bevaring af vor 
bys hyggelige udseende. 

Jeg vil gerne understrege, at 
jeg på ingen måde har per-
sonlige interesser i projektet, 
og da der vel går omkring 30 
år, før der er noget, der lig-
ner en skov, lever jeg nok 
ikke længe nok til at opleve 
dette. Men jeg kunne godt 
ønske at de yngre borgere i 
Sengeløse og deres børn, fik 
et så dejligt område med 
skov og park. Jeg vil samti-
dig sige tak til de mange, der 
besøgte standen ved byfesten 
- også dem, der stemte nej. 
For sådan, mener jeg, demo-
krati skal fungere og ikke 
ved at man blot laver negati-
ve protestlister. 
Som tidligere omtalt er det 
ikke et projekt, der umiddel-
bart kan gennemføres, idet 
den nuværende miljøminister 
ikke vil give dispensation til 
dette. Sengeløse ligger i en 
såkaldt ”grøn finger”, hvor 
der ikke må ske nogen form 
for udstykning. 
 

John Bilenberg 
 

Stort ja til Skov og Park i Sengeløse 

Mellem alle, der afgav deres stemme, blev der trukket lod, og 
vinderen af en kuglegrill blev Jette Gerding, Stendiget 14, 
der her får overrakt præmien af 

John Bilenberg 

Læserbrev  
Nej tak til skov i Sengeløse øst, men ja tak til en 
i vest. 

I sidste nr. af Sengeløse Nyt 
kunne man endnu en gang 
læse om John Bilenbergs op-
læg om mere skov og flere 
huse i Sengeløse. 
Jeg er forundret over, at 
John Bilenberg kan forsvare-
re at udlægge noget af lan-
dets bedst landbrugsjord til 
skov vel vidende, at der gan-
ske få hundrede meter mod 
vest er et stort gammelt 
grusgravsområde, der træn-
ger til oprydning og tilplant-
ning. 
Mere forundret bliver jeg, 
når jeg ser, at John Bilen-
berg har sæde i Plan- og 

Miljø udvalget. Hvorfor er 
der ikke sket noget i sagen 
om retablering og tilplant-
ning af de gamle grusgrave 
ved Ågesholmsvej og Ko-
højvej. Det burde da være 
dette udvalgs fornemmeste 
opgave at følge op på, om 
lodsejerne også gør det, de 
skal, når et område er udgra-
vet.  
Her kunne blive et fantastisk 
rekreativt område med fred-
fyldte søer og en varieret be-
plantning med masser af sti-
er til rekreativ adspredelse.   

Jens Bertelsen  
Stendiget 20, Sengeløse 

Jeg er helt enig med dig i, at 
grusgraven skal retableres til 
rekreativt område, og som 
du rigtigt skriver, sidder jeg 
i Plan- og Miljøudvalget. 
Der har jeg netop også ryk-
ket for at få en plan herfor. 
Det er desværre ikke så en-
kelt, da der blandt andet er 
flere ejere af området. Men 
der er også andre forhold, 
der spiller ind, når man vil 
lave en tidligere losseplads 
om til at kunne befærdes af 
mennesker.  
Du mener ikke, man bør 
udlægge landbrugsjord til 
skov, og det kan man natur-
ligvis have en holdning til, 
men fakta er, at vi jo har 
været nødt til at lave brak-

marker, da vi havde for me-
get jord. Hvis du har læst 
mine tidligere indlæg, må du 
have forstået, at det ikke 
alene handler om skov. Det 
handler om at sikre bevaring 
af vores skole og lokale 
brugs. Det er slet ikke til at 
tænke på, hvis vi mistede 
begge. 
Du har i øvrigt anbefalet, at 
man går tur i grusgraven. 
Det vil jeg kraftigt fraråde. 
Det meste er privat område, 
og kommer man til skade, 
hvordan er man så dækket 
forsikringsmæssigt. Områ-
der er jo ikke ufarligt at fær-
des i. 

John Bilenberg 

Svar til Jens Bertelsen 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 



Jeg har jo allerede svaret på de 
fleste at spørgsmål. Men at 
familien nu påstår, at jeg skulle 
have sagt, at der skal udstyk-
kes 150 parceller, må jeg kraf-
tigt tilbagevise. Hvis familien 
havde besøgt vores stand, hav-
de de kunne se tegninger, der 
viser, at der max. vil kunne 
udstykkes ca. 50 parceller. 
Men det er naturligvis noget, 
som byrådet bestemmer, og 
som skal forhandles med de tre 
forslagsstillere. Om brugsen 
vil blive tilbudt grund, er der 
på ingen måde taget stilling til. 
Så spørger man, om kommu-
nen har penge til børnehaver 
m.m. Da projektet blev præ-
senteret i maj 2012, spurgte jeg 
den ansvarlige direktør i kom-
munen, og svaret var, at det 
eneste område i kommunen 

hvor der er ledig ”kapacitet”, 
er i Sengeløse. Nu har vi hel-
digvis fået nogle flere elever 
på skolen, men jeg mener, der 
stadig er vigtigt at arbejde for 
det fremtidige elevgrundlag, så 
det ikke igen kommer på tale 
at nedlægge de store klasser på 
skolen. 
Så spørges der om, hvordan 
byrådets stilling er til projektet. 
Jeg kan oplyse, at der er 100 % 
enighed om, at det vil være 
godt, der kommer en mindre 
byudvikling i Sengeløse. Det 
står i den kommuneplan, som 
netop er behandlet i Plan- og 
Miljøudvalget samt godkendt i 
borgerlig gruppe. Jeg er enig i, 
at det område, som umiddel-
bart syntes bedst, er området 
syd for byen på begge sider af 
Bondehøjvej. Men som tidlige-
re nævnt er Sengeløse udlagt i 
en ”Grøn finger”, hvor der slet 
ikke må ske udstykning. Men 
det kunne måske tænkes, at en 
fremtidig Miljøminister vil se 
positivt på, at der følger en 
skov og park med til glæde for 
borgerne og for grundvandet, 
idet en skov netop sikrer bedre 
grundvand. 

John Bilenberg 

Sengeløse er i dag stadig en 
landsby med gadekær, byfest 
og sammenhold bl.a. via vo-
res idrætsforeninger. Vi har 
en dejlig skole med et rime-
ligt antal børn i klasserne, og 
når der mangler børn, er vi så 
heldigt stillet, at der er ønsker 
fra familier, der hører til Ga-
dehaveskolen, om at få deres 
børn til at gå på Sengeløse 
skole.  
John Bilenberg støtter et pro-
jekt, som de personer, der 
ejer markerne mellem Senge-
løsevej og Ole Rømers Vej 
har udtænkt et projekt, hvor 
der skal plantes skov på en 
del af markerne. Prisen er, at 
der så bliver udstykket i det 
område, som ligger mellem 
Ole Rømers Vej og Sengelø-
sevej 7 – 9, hvilket vi skyder 
på vil være en udstykning på 
minimum 60 ejendomme. 
Samtidig er Coop blevet til-
budt, at de kan bygge en Su-
perbrugs på hjørnet af Ole 
Rømers Vej lige over for den 
nye udstykning Solbakkevej 

samt Plejehjemmet med deraf 
følgende øget trafik.  
Vi er netop i dag blevet infor-
meret af en, der talte med 
John Bilenberg til Byfesten 
om, at han regner med en 
udstykning på omkring 150 
parceller. Statistisk set kan 
der så være tale om ca. 200 
børn. Der er p.t. ca. 369 børn 
på skolen, hvis vi ikke tæller 
Øtofteskolen med, som er en 
specialskole med elever fra 
alle steder i Høje-Taastrup 
kommune. Så kan man jo kun 
håbe, at kommunen husker at 
give en pose penge med til 
udvidelse af vuggestue, bør-
nehave og skole. 
Ved Byfesten afholdte John 
Bilenberg sit eget lille valg 
vedrørende ønske om skov. 
Vi kunne så i Taastrup Nyt af 
11. juni læse, at John Bilen-
berg mener, at der er et stort 
flertal for skove. Dette er 
baseret på en afstemning 
afgivet af ca. 90 personer. Da 
indbygger antallet i Sengelø-
se er væsentligt større, mener 

vi, at det er et temmelig løst 
grundlag at basere flertallet 
på. Man skal også huske på, 
at projektet bliver nævnt som 
skov, men der vil gå mindst 
20 år, før det kommer til at 
ligne en skov. De træer, som 
vil blive plantet, vil formo-
dentlig være i str. 1 – 2 meter 
høje. 
Kommunalforeningen har 
tidligere skrevet til kommu-
nen og gjort opmærksom på, 
at der er stærke ønsker fra 
borgerne i Sengeløse om at 
bevare det åbne udtryk i 
landskabet, som Sengeløse 
har nu. Sidste år anbefalede 
administrationen i kommu-
nen Byrådet at stemme nej til 

forslaget, og alligevel kom-
mer det nu frem igen. 
Jeg kunne også godt tænke 
mig at høre fra de andre poli-
tiske partier i Byrådet om-
kring dette. Er de også for  
projektet? Og er der i det hele 
taget et flertal for projektet i 
Byrådet?  
Hvis du er imod, at vi ud-
stykker yderligere i Sengelø-
se, kan du vælge at skrive 
under på en underskriftind-
samling, som er tilgængelig 
her:  
w w w . s k r i v u n d e r . n e t /
nej_til_yderligere_ 
udstykning_i_sengelose 

Familien.  Johansen 
Sengeløse 

Hvordan ønsker vi  
Sengeløse i fremtiden 

Svar til familien Johansen 

 TROLLE-URE-GULD 
 

Taastrup Hovedgade 81 
 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 



I Sengeløse og omegn har 
der længe verseret forun-
dring over, at der hos en 
enkelte lokalpolitiker er en 
vældig interesse for en udvi-
delse af Sengeløse, som ind-
befatter et større skovområ-
de øst for byen. 
Det er vel forudsigeligt, at 
der er interesse for at få en 
lokal skov, hvorfor mange 
sikkert har forholdt sig posi-
tivt til denne del af ideen, 
men der er til gengæld flere, 
som er blevet opmærksom-
me på, at planen indeholder 
et stort antal beboelser, der 
bogstaveligt var "skjult i 
skoven", hvilket sikkert har 
fået dem til at synes mindre 
godt om planen. 
For Venstre er det  vigtigt, at 
Sengeløse udbygges i et 
rimeligt tempo, så vi kan 
bevare flest mulige af de 
servicetilbud, som vi har 
brug for. Men det er samti-
dig vigtigt, at udbygningen 
foregår i det rigtige tempo 
og placeres rigtigt i forhold 
til den nuværende bykerne. 
 
Det er vel almindeligt kendt, 
at den rigtige løsning er en 
udbygning af byen langs 
Bondehøjvej mod syd til 
" o m f a r t s v e j e n "  / 
Ågesholmsvej, så byen be-
varer sin sammenhæng i 
stedet for en blive "trukket 
endnu længere".  
En udbygning umiddelbart 
syd for byen vil samtidig 
kunne forstærke bykernen, 
skabe en sammenhængende 
skolevej og gøre det muligt 
at sikre forsyning med vand 
og kloakering. 
Jeg tror der er muligt, at 
skabe et sikker politisk fler-

tal for denne form for 
"udfyldning", men det er 
vigtigt for Venstre, at der 
skabes mulighed for en ud-
bygning med individuelle 
parcelhuse, som kan under-
støtte landsbyens variation. 
Hvor blev skoven af ??? 
I stedet for at anvende god 
dansk muld - reelt land-
brugsland - som understøtter 
landsbypræget, vil det være 
langt bedre, hvis vi bruger 
kræfterne lokalt på at debat-
tere, hvordan vi kan anvende 
"grusgravene syd for byen". 
Her kunne efter min mening 
sagtens etableres et større 
sammenhængende rekreativt 
område. 
Mange anvender allerede i 
dag området, som "af sig 
selv" er ved at blive en natur 
oase, hvor der udvikler sig et 
righoldigt dyre og planteliv. 
Hvis vi i stedet bruger kræf-
terne på at finde ud af, hvor-
dan dette område kan anven-
des, efterhånden som grus-
gravningen indstilles, så 
kunne vi sammen skabe et 
område på linje med Hede-
land, men det kræver, at vi 
går i gang med at samle ide-
er og få formuleret nogle 
lokale ønsker, som kan ind-
gå i en samlet plan for områ-
det. 
Efter min mening er det kun 
fantasien, der sætter græn-
serne for, hvad der kan være 
på området: Skov, sø med 
badefaciliter, vandre- og 
cykleruter, anlæg til ekstrem 
sport ... fortsæt selv listen. 
 

Frederik A. Hansen 
Byrådsmedlem for Venstre 

Formand for Sengeløse 
Vandværk I/S 

Pressemeddelelse: 
 

Hvem vil ikke have en skov??? 
eller en badebro i gadekæret 

Jeg mener, jeg allerede har 
svaret på de fleste spørges 
mål. Jeg er glad for, vi er 
enige om, at der bør ske en 
rimelig udbygning af Senge-
løse. Jeg må afvise, at der på 
noget tidspunkt har været 
noget ”skjult i skoven”. 
Tværtimod har jeg lige fra 
starten fortalt, hvad projektet 

i sin helhed går ud på. Se 
Sengeløse Nyt maj 2012. 
Som nævnt arbejder jeg me-
get på, som medlem af Plan- 
og miljøudvalget, at få grus-
gravområdet retableret til 
rekreativt område til gavn 
for Sengeløses borgere. 
Venlig hilsen 

John Bilenberg 

Svar til Frederik A. Hansen 

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 

 

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

 

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt, 

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

 

www.artbrolægning.dk                  wildenradt@msn.com 

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



I et par måneder har forbi-
passerende på Høje Taastrup 
Torv kunnet iagttage et bog-
skab, en bogreol, uden for 
Miljø– og Energicentret, og 
nu er turen kommet til Sen-
geløse. 
Her er der nu placeret reoler 
med bøger ved Daglí Brug-
sen 
   Ideen er, at man skulle 
kunne vælge en bog, tage 
den med hjem og læse den. 
Helt gratis. Er man begej-
stret, kan man beholde den 
og ellers bytte den til en an-
den. Har man selv for mange 
bøger, er man velkommen til 
at levere dem, men husk - 
ikke flere, end der er plads 
til. 
   Det er lokale Tanja Man-
dell, som har taget initiativet. 
Hun er oprindelig fra Tysk-
land, og i hendes hjemby 
Hannover er det meget ud-

bredt og succesfuld foreteel-
se. 
 
Vi savner biblioteket 
Siden biblioteket lukkede, 
har det været vanskeligt for 
mange at låne en bog og få 
opfyldt sin læselyst. Det nye 
bogskab kan måske være en 
lille trøst for mange og kan 
måske også være en inspira-
tion til ferierejsen eller til 
afslapning på de nye sidde-
pladser ved gadekæret. 
 
Giv bogen en chance 
I disse massemediers tid er 
det vigtigt at bevare læse-
glæden hos både børn og 
voksne. Ønsker du at donere 
bøger til loppemarkedet, 
hvor SGIF har en velassorte-
ret bod, skal du endelig gøre 
det. Der er masser af bøger i 
omløb, og det gælder om at 
redde dem fra papirmøllen, 
og hvem ved, måske ender 
de til overs blevne bøger i 
bogskabet ? 
 
   Derfor, tillykke Sengeløse 
med det nye initiativ - og 
god læselyst. 

 
Kurt Søborg 

Lån læs og byt en bog 
      

 

 

 

 

Mosedalens Massage 
 

Hotstone - Japansk Lifting 
Klassisk, velvære, sports & babymassage 

 
Paula Caroline Strandgaard 
Mosedalen5 2630 Taastrup 

Tlf 2877 4018 
www.mosedalensmassage.dk 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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

Søndag den 16. juni deltog 
Sengeløse gymnastik for-
ening i Søskov stævnet. 
Stævnet var årets eneste 
opvisning i det fri og blev 
afholdt i skoven ved Tuelsø. 
Opvisningen foregik på en 
træscene med skov og sø 
som baggrund. En del af 
charmen ved en udendørsop-
visning er omgivelserne, og 
her fik gymnasterne sig en 
overraskelse, da de opdage-
de, at omklædningen foregik 
i en lade med hul i ta-

get.  Fra Sengeløse var både 
spring-øvede og konkurren-
ceholdet repræsenteret. På 
trods af regn leverede alle 
gymnasterne en flot præsta-
tion, hvor publikum klappe-
de under deres paraply. En 
lille solstråle fandt dog vej, 
da Sengeløses hold kom på. 
Stævnet blev denne sæsons 
sidste opvisning, men in-
struktører og gymnaster er 
klar igen til næste sæson.   
 

Karina Torning 

Sengeløses gymnaster til 
Søskovsfest 



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 oktober 2013 er 
følgende: 
 

Seniorer                            Kr. 300.00 
Ungdom under 18 år       Kr. 100.00 

Du kan nå det endnu  







Lørdag den 31. august og 
søndag den 1. september er 
der loppemarked i Sengelø-
se. 
Som sædvanligt foregår det 
på festpladsen ved Sengelø-
se Idrætsanlæg. 
 
Du kan allerede nu donere 
effekter til loppemarkedet.  
Igen i år er der opstillet en 
container på festpladsen og 
ved at ringe til John Jørgen-
sen på telefon 51 22 12 17, 
kan du komme af med de 

ting, der er for gode til at 
smide ud. 
 
Ellers venter du bare til ind-
samlingsdagen i august. 
 
Vi minder lige om, at der 
ikke længere holdes festaf-
ten i forbindelse med loppe-
markedet i Sengeløse Hal-
len. 
 
Forårsfesten, der blev af-
holdt i marts, er afløser for 
fredag aften i hallen. 

Årets byfest var – som sæd-
vanlig – vellykket. Det var 
den ikke kun p.g.a. det gode 
vejr, men det var den i høj 
grad, fordi en kreds af frivil-
lige med de to gange John i 
spidsen sørgede for, at den 
var ordentligt forberedt.  
 
Vi er glade for – som den 
eneste ikke lokale forening 
– at være med ved byfesten, 
hvor vi spiller hønsebingo, 
og hvor overskuddet (efter 
fratræk af transportomkost-
ninger) går til vores kaffe-
kasse.  
I år fik vi dog for stort et 
overskud, idet ikke færre 
end tre vindere ikke var til 
at spore. Det var Henny (der 
sad i kaffeteltet), og det var 

Justin (der er et barn). Beg-
ge har de 110 kr. til gode. 
Så var der en gang, hvor 
hønen sked mellem to num-
re. Her kunne vi ikke finde 
den ene vinder (55 kr.), som 
er Søren Plugh. Alle kan de 
– mod dokumentation – 
hente deres præmie i Miljø- 
og EnergiCentret på Høje 
Taastrup Boulevard 54. 
Dagligt åbent mellem kl. 9 
og 17, lørdage kl. 10 til 14.  
 
PS. Man kan stadig leje 
vores transportable hønse-
hus med to høner i en må-
ned.  
 
Vi kan kontaktes på tlf. 43 
30 42 00.  
 

  

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  

Loppemarked 2013  Tak for en fin byfest 
v/ Knud Anker Iversen, Miljø- og EnergiCentret 



Folkekirke og folkeskole – to 
betydelige institutioner i det 
danske samfund er til debat, 
og der kommer uden tvivl til 
at ske store ændringer på 
begge fronter. 
 
Rids af folkekirkens styre-
form historisk set 
Folkekirkens styreform er et 
levn dels fra reformationen i 
1500 tallet og dels fra grund-
loven i 1800 tallet. Med re-
formationen i Danmark i 
1536 blev den evangelisk-
lutherske kirke indført med 
et nært forhold til staten og 
med kongen som overhoved. 
 

Med Grundloven af 5. juni 
1849 underskrevet af Kong 
Frederik 7. blev der ikke 
ændret på det forhold. Tvært 
imod nævnes stat-kirke for-
holdet eksplicit i Grundlo-
vens § 3, hvor der står som 
følger: Den evangelisk-
lutherske Kirke er den dan-
ske Folkekirke og understøt-
tes som saadan af Staten. På 
det tidspunkt fandt man det 
naturligt, at som danskerne 
havde fået en folkestat ledet 
af et folketing, skulle dan-
skerne også have en folkekir-
ke ledet af et folkekirketing. 
Så langt så godt. Problema-
tisk uenighed herskede ikke i 
forbindelse med stat-kirke 
forholdet, men snarere og i 

høj grad i forbindelse med 
1800 tallets forfatningsdebat. 
Kirken skulle have en forfat-
ning, men hvem skulle be-
stemme hvad og hvorfor? 
Det teologiske fakultet samt 
et flertal af gejstlige og poli-
tikere pressede på for at få en 
forfatning. Det gjorde Kul-
turminister D. C. Monrad 
også i sit cirkulære af 9. maj 
1848. Problemet var bare, at 
folket ikke råbte op om no-
gen kirkeforfatning. Skulle 
kirken være folkekirke, måtte 
der dog lyttes til folket, som 
jo repræsenterede flertallet. 
Men folket var tavst, hvilket 
blev et afgørende argument 
mod en ordning af kirkens 
forhold, og det er det endnu 
den dag i dag. 
 
Grundloven 
I sidste halvdel af 1800 tallet 
var der dog flere grup-
peringer, der offentligt til-
kendegav deres modstand af 
en kirkeforfatning. Der var 
de konservative, der ikke 
havde tiltro til den almindeli-
ge valgret; de nationallibera-
le, der ikke ville have nogen 
ved siden af rigsdagen; bon-
devennerne, der nærede øn-
ske om at styre gejstligheden 
via folketinget; grundtvigia-
nerne, der frygtede en ny ufri 
tilstand; de højkirkelige, bis-
perne, halvdelen af provster-

ne og et flertal af præsterne, 
som mente, at tiden hverken 
var moden til ændringer eller 
demokratiseringer på kirkens 
område. 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

4.s.e. trin. 
23. juni kl. 10.00 
Luk 6,36-42 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

5.s.e.trin. 
30. juni kl. 10.00 
Luk 5,1-11 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

6.s.e.trin. 
7. juli kl. 10.00 
Matt 5,20-26 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

7.s.e.trin. 
14. juli kl. 11.30 
Matt 19, 1-10 
(Finn Risum) 
 

8.s.e.trin. 
21. juli kl. 10.00 
Matt 7, 15-21 
(Steffen Andresen) 
 

9.s.e.trin 
28. juli kl. 11.30 
Luk 16, 1-9 
(Søren Nolsøe Sørensen) 
 

10.s.e.trin. 
4. august kl. 10.00 
Luk 19, 41-48 
(Søren Nolsøe Sørensen) 
 

11.s.e.trin. 
11. august kl. 10.00 
Luk 18, 9-14 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

12.s.e.trin. 
18. august kl. 10.00 
Mark 7, 31-37 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

13.s.e.trin. 
25. august kl. 11.30 
Luk 10,23-37 
(Peter Reumert) 
 

Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på tlf. 43 99 50 
24 
Gudstjeneste på  
Plejehjemmet 
Onsdag d. 26. juni kl. 13.00 
 

Andagt på  
Bostedet Holme 
Torsdag d. 15. august kl. 
13.30 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, ons-
dag og fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
 

Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 – 16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesenge-
loese@gmail.com  
 

Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal 
ske i præstens kontortid. 
 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården 
onsdag. 
 

Formand for menig-
hedsrådet 
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 

Debat om Folkekirkens styre 

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 



Hvor man i 1800 tallet for-
søgte at få en kirkeforfatning 
igennem fra oven, kom forsø-
get i 1900 tallet fra neden re-
præsenteret ved menigheds-
rådene. Venstrepolitikeren I. 
C. Christensen slog også et 
slag for en ny forfatning, men 
han og menighedsrådene kom 
til at stå temmelig isoleret 
over for fremtrædende mod-
standere inden for de kirkeli-
ge retninger, som var bekym-
rede.  
Her skal nævnes nogle få: 
Grundtvigianerne var bekym-
rede for tålsomheden og fri-
heden. Indre mission var be-
kymrede for hver mands 
magt over menigheden, og de 
højkirkelige, bisperne og 
præsteforeningen var bekym-
rede for præstevalget, hvor 
menighedsrådene nu skulle 
vælge præsterne. Summa 
summarum på den lange for-
fatningsdebat med diverge-
rende holdninger var og er, at 
folkekirken aldrig har fået en 
forfatning. 
 
Folkekirkens styreform i 
dag 
På den ene side er folkekir-
ken et trossamfund inden for 

rammerne af en evangelisk-
luthersk folkekirke med det 
trosgrundlag, som gør sig 
gældende der. På den anden 
side er den en folkekirke, der 
er navngivet, reguleret og 
forvaltet af staten, og det vil 
sige folketing og kirkemini-
sterium. Staten tager sig af de 
ydre rammer på almindelige 
lovgivnings- og forvaltnings-
mæssige principper og med 
respekt for kirkens trosgrund-
lag, som hører til kirkens in-
dre anliggender. Dem tager 
kirken sig selv af. Det vil sige 
biskopper, provster, præster. 
 
Folkekirkens nye logo 

Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe 2. er i dag – som 
Kong Frederik 7. var det i 
1800-tallet - folkekirkens 

overhoved på samme måde, 
som hun er overhoved for 
folketinget – dvs. uden magt 
til at træffe beslutninger. I 
stedet underskriver hun de 
love, som er vedtaget i folke-
tinget, autoriserer bibler og 
salmebøger og repræsenterer 
såvel folkekirke som folke-
ting. Det hedder sig, at folke-
tinget træffer beslutning om 
kirkens ydre anliggender, og 
på de beslutninger skal kirke-
ministeren agere. Biskopper, 
provster og præster træffer 
derimod afgørelser om kir-
kens indre anliggender – det 
vil sige det, der hører tros-
grundlaget til. Når jeg skriver 
”det hedder sig”, er det, fordi 
grænserne imellem ydre og 
indre anliggender ikke altid 
er tydelige. 
 
Folkekirkens styreform i 
fremtiden 
Den manglende forfatning for 
folkekirkens styreform spø-
ger stadig. I september 2012 
nedsatte regeringen med op-
bakning fra alle partier et kir-
keudvalg, som skal udarbejde 
forslag til høring om folke-
kirkens fremtidige styreform. 
Indtil videre er 3 forslag 
fremkommet, og de alle er 

tænkt indenfor rammerne af 
det kirke-stat forhold, vi ken-
der nu. 
 
Model 1 indebærer:  
� at den praksis, som er ud-
viklet omkring regulering af 
indre anliggender, bliver lov-
fæstet. Der fastsættes i lov 
bestemmelser om, at ministe-
ren har pligt til at forhandle 
med biskopperne, før mini-
steren tager initiativ til regu-
lering af indre anliggender, 
samt at biskopperne får mu-

lighed for at opfordre mini-
steren til at tage et initiativ.  

� at der i lov fastsættes reg-
ler om de procedurer, der kan 
føre frem til ændringer i indre 
anliggender, herunder at så-
vel bispekollegiet som mini-
steren kan eller skal nedsætte 
bredt sammensatte udvalg til 
at forberede ændringer.  

� at der i lov fastsættes reg-
ler om høringer, før ministe-
ren beslutter, om forslag til 
nye regler skal indstilles til 
kgl. resolution eller kgl. an-
ordning. 
 
Model 2 indebærer:  
� at det ved lov fastsættes, at 
der etableres et kirkeråd, der 
består af medlemmer, som 
vælges af de forskellige fol-
kekirkelige grupperinger, der 
er afbildet i oversigten, samt 
sagkyndige medlemmer, der 
udpeges af ministeren. Kirke-
rådet afgiver indstilling til 
ministeren, som beslutter, om 
forslag til nye regler vedrø-
rende indre anliggender skal 
indstilles til kgl. resolution 
eller kgl. anordning.  

� at der ved lov fastsættes et 
samspil mellem kirkerådet og 

bispekollegiet, så biskopper-
ne får formel indflydelse i 
sammenhæng med deres læ-
remæssige tilsyn.  

� at kirkerådet i model 2 ale-
ne skal beskæftige sig med de 
indre anliggender, der regule-
res ved kgl. resolution eller 
kgl. anordning (det vil sige: 
gudstjenesteordning, ritualer, 
dåb og konfirmation samt 
salmebog og bibeloversættel-
se).  
 

 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 



Model 3 indebærer ud over 
ovennævnte:  
� at kirkerådet desuden ind-
drages i folkekirkelige kerne-
anliggender, der reguleres 
ved lovgivning (det vil bl.a. 
sige gejstlig retspleje, præste-
uddannelse og tilladelse til at 
søge præstestilling) 
 
Model 1 er stort set en status 
quo løsning. Det nye er, at 
kirkeministeren må afgive en 
smule magt til biskopperne, 
idet ministeren nu har pligt til 
at forhandle med biskopper-
ne, ligesom biskopperne får 
mulighed for at opfordre mi-
nisteren til at tage initiativ. 
Dog har ministeren ikke pligt 
til at følge biskoppernes op-
fordring. 
De mest iøjnefaldende forslag 
er model 2 og 3, som begge 
foreslår et kirkeråd, men med 
forskellige magtbeføjelser. I 
model 2 foreslås det, at kirke-
rådet har indstillingsret til nye 
regler til kirkeministeren. I 
denne model skal kirkerådet 
alene beskæftige sig med in-
dre anliggender, som er defi-
neret i parentesen ovenfor. I 

model 3 tages endnu et skridt 
i retning af en selvbestem-
mende folkekirke. Her er det 
ikke alene de indre anliggen-
der, men også de ydre, der 
reguleres ved lov. 
 
Selv om de 3 modeller er 
tænkt indenfor stat-kirke for-
holdet, er der ingen tvivl om, 
at det store spørgsmål nu og i 
fremtiden vil handle om, hvor 
vidt forholdet imellem stat og 
kirke skal bestå, eller om en 
adskillelse skal finde sted. 
Der er argumenter for og 
imod, som jeg ikke skal kom-
me ind på her. Men sikkert er 
det, at hvis kirken skal have 
en forfatning, så kræver det 
en grundlovsændring, og en 
sådan finder ikke bare sted. 
For at ændre grundloven skal 
der være en stor politisk op-
bakning, og der skal være en 
stor folkelig interesse. 40 % 
eller mere skal stemme for 
lovforslaget, hvis det skal 
vedtages.  
Skal det mon lykkes vor tid at 
få den forfatning, som ikke 
kunne vedtages i de foregåen-
de århundreder?  Det vil tiden 

Onsdag efter skoletid fra september måned tilbydes alle børn 
i 3. klasse at gå til minikonfirmand. At være 
”Minikonfirmand” er et tilbud til børnene om at blive mere 
fortrolige med den kristne børnelærdom og det, der foregår i 
kirken. ALLE børn er velkomne, både dem, der er døbt, og 
dem, der ikke er døbt.  
Sognemedhjælper Trine 
May Knutzen har netop 
været på besøg i SFO’en på 
Sengeløse Skole for at for-
tælle om Minikonfirmand-
ordningen. Det var en rigtig 
positiv modtagelse. Børnene 
stillede gode og relevante 
spørgsmål, og de voksne i 
SFO’en var supergode til at 
samle børnene og hjælpe 
dem til at holde fokus på 
sagen, nemlig tilbuddet om 
at gå til minikonfirmand, 
når de kommer i 3. klasse 
efter sommerferien. 
”Nu er forhåndstilmeldingerne delt ud, og det vil være en 
god ide lige at snakke sammen i familien om det”, siger sog-
nemedhjælperen og fortsætter: ”Mange børn går til rigtig 
mange ting i deres fritid, og det kan være svært at sætte end-
nu en fritidsaktivitet på programmet. Men Minikonfirmand 
foregår i SFO-tiden, så det kunne sagtens være en brik til 
sammensætning af heldagsskolen, som der tales så meget om 
for tiden”. 
Leg og læring er i fokus, og der bliver overhovedet ikke 
spurgt ind til, hvor meget eller hvor lidt man som forældre 
”tror på det”. Man kan ikke måle tro, og det er da heller ikke 
det ærinde, præst og sognemedhjælper er ude i, tværtimod. 
Det handler om at give børnene nogle gode oplevelser i og 
omkring kirken, der kan være med til at skabe et grundlag, 
når de i 8. klasse skal vælge, om de vil konfirmeres.  
Sidste tilmelding er 28. juni 2013 
 
Anordningen om Indledende Konfirmationsforberedelse 
(dåbsoplæring) har eksisteret siden 9. maj 1994, og er vitter-
liggjort af HM Margrethe den Anden, ligesom der findes en 
Anordning om Konfirmation. Sengeløse sogn har tilbudt Mi-
nikonfirmandforløb til alle børn i 3. klasse i mere end 10 år. 
Det er gratis at gå til Minikonfirmand.  

Tro det eller ej… 
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen 

 

 

Så er det igen blevet tid til indskrivning til konfirmationsfor-
beredelse 2013/2014 i Sengeløse Kirke. 
Indskrivningen er for elever i 8. klasse og finder sted i Senge-
løse Kirkes Sognegård, Landsbygaden 68, onsdag d. 28. au-
gust kl. 16.00 – 17.30 og torsdag d. 29. august kl. 16.30 – 
18.00.  
Medbring venligst kopi af dåbsattest. 
Såvel konfirmander som forældre er velkomne til at møde op, 
så vi lige kan hilse på hinanden. Sengeløse Kirke byder på 
kaffe og lidt at nippe til, i fald der bliver lidt ventetid. Jeg 
glæder mig til at hilse på jer. 

Merry Lisbeth Rasmussen  
 

Indskrivning til  
konfirmationsforberedelse 

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 



Det hele starter kl. 19.00 ved Sengeløse-Hallen, med musikalsk underholdning. Kl. 21.00 er 
der båltale ved Nadeem Farooq. Og kl. 21.30 tændes bålet under heksen, som så begiver sig ud 
på sin lange rejse på et kosteskaft, der er godkendt af luftfartsmyndighederne. 
 
For de mindste er der mulighed for at lave popcorn over gløder, og for både store og små er 
der salg af kaffe, the, hjemmebagt kage, øl og vand. Det hele til miljøvenlige priser. Overskud-
det vil gå som støtte til turen. 
Kom og støt op om et af årets mest favnende og hyggelige arrangementer i dit lokale område. 

KOM TIL ÅRETS SANKT HANS AFTEN  
SØNDAG DEN 23 JUNI KL. 19.00  
VED SENGELØSE-HALLEN 

Så er tiden ved at være inde til årets Sankt Hans aften. Traditionen tro er det med godt vejr, 
flot bål og hyggeligt samvær. Sengeløse spejderne har i år allieret sig med Taastrup spejde-
re, som til sommer skal på en stor sommerlejr i Stavanger med ca. 15.000 andre spejdere fra 
hele verden. Hvis man har lyst til at hører mere om turen, kan man henvende sig til en 
af spejderne og få mere at vide 
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