Sengeløse Nyt
17. Årgang Nummer 2

Marts 2013

Bronze til Sengeløses nye
gymnastik konkurrencehold

Læs inde i avisen om
Kroens arrangementer
i 2013
Generalforsamling
i SGIF

Er bjørnekloen
en plage ?

Søndag den 3. marts 2013
deltog Sengeløses nye
konkurrencehold i Sjællandsmesterskaberne i
Gadstrup. Salen var fyldt
af spændingsfulde forældre, og ved tre borde sad
dommerne klar til at bedømme alle gymnasterne.
Sengeløses gymnastikpiger
var meget spændte. Det
var trods alt deres første

Pogrammet for

konkurrence. Trods sommerfugle og nervøsitet gik
pigerne på gulvet og leverede et overraskende højt
niveau.
Pigerne lavede først en
meget elegant rytmeserie,
hvorefter de sprang på bane med flotte spring som
araberflik. Som tredje disciplin sprang pigerne trampolin og høstede top point

Nedrivningstilladelse

hjem. Denne store præstation gav pote, og pigerne
kunne nyde klapsalver og
æren af at få lagt en bronzemedalje om halsen.
Trænerne udtaler: ”Vi er
meget stolte, og det bekræfter os i, at Sengeløse
var og er klar til konkurrence gymnastik, og vi ser
frem til at deltage i Danmarksmesterskabet.

Ny gårdbutik

Den gamle redaktør
er blevet 85 år

Succes for fodboldungdommen
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
12.-14. april

Gymnastik
opvisningen

til
Mikkel Kessler

i
Vadsby

Deadline:
2. april 2013

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand: Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099
E-mail jens @bertelsen.mail.dk
Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:
Amatørscene:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4030 5232
Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.
2374 7444

Fodbold:

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

Fællesidræt:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4030 5232

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil
Tirsdag den 12 marts kl. 19.00 præcis
Tirsdag den 09.april kl. 19.00 præcis

Tillykke med dåben

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39 4399 0848/4045 3764
Senioridræt

Jan Løwert, Bondehøjvej 1.

Volleyball:

Per Wiedekamm, Banestokken 5:

2970 7740

Festudvalg:

John Jørgensen, Kirkestien 12 ...................... 4399 3140

Cafeteria:

Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57 ...... 4352 1091 / 4052 7091

2064 3515

Guldbryllup
Lørdag den 6/4-2013
fejrer Anne-Marie og
Preben deres guldbryllup
med musik og morgenmad kl. 8 på adressen.

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Louis Machon Rasmussen
Søn af Martin Machon og
Annlou Rasmussen

Sengeløse Nyt
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86
Kurt Søborg, tlf.: 43 52 47 95
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15
Merry Lisbeth Rasmussen Tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 2. april 2013
Avisen udkommer 12.-14. april 2013
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Julie le Févre Honoré
Datter af Jean Claude le Févre
Honoré og Nastasia Lavard
Brogaard

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

Mobil 2970 3033

43 99 69 36

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

Forå
årsffest 23. ma
arts

Dett er lykkede
es SGIF at få det 9-ma
ands store band ’Blues
s Brothers Experience
e’ til
Seng
geløse halle
en, hvor de leverer et forrygende
e 2 timers s
show.
Arra
angementet inkluderer en
n lækker 2 re
etters menu + kaffe og ka
age leveret a
af Sengeløse
e Kro.
R
Rolling
Disco leverer din
nnermusik. Dans
D
og musiik til 99 % Blues
B
Broth
hers show
efte
erfulgt af Th
he Beat (ken
ndt fra Byfestten)
Festen sttarter kl. 18::30 – 02:00 (dørene
(
åbne
es 17:30)
Fri garrderobe (bem
mandet)
Billettter á 350,- kr.
k kan bestillles til d. 15. marts på mail: halfest20
013@gmail.ccom (Se returmail)
(Der er kun 410 billetter til dette arra
angement. Grupper
G
skal bestille og betale samlet)
Salg
g fra pølsevogn på P-plad
dsen fra kl. 21.30
2

Generalforsamling i SGIF 2013
afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter.
SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Tirsdag den 19. marts, kl. 19.00 i det nye
klublokale på skolen.
Mød op og hjælp SGIF med at udvikle
idrætten i Sengeløse.
På SGIF´s vegne
Jens Bertelsen
Hovedformand
Tlf. 4399 8507
jens@bertelsen.mail.dk

Arrangementer på kroen i 2013
Torsdag den 7. marts: Torsdagsjazz med Scandinavian Old
Stars kl. 17:30 - 22:00.
Fredag den 15. marts: Fredagsbar fra klokken 16:00 - 02:00.
Torsdag den 21. marts: Bankoaften til fordel for Sengeløse
Fodbold. Vi starter kl. 20:00.
Torsdag den 4. april: Jazz med Katja & Fjeldtetten 17:30 22:00.
Fredag den 19. april: Fredagsbar fra klokken 16:00 - 02:00.
Tirsdag den 28. maj: Foredrag med Anders Blichfeldt samt tre
retters menu klokken 18:00.
Lørdag den 1. juni: Fest på kroen efter byfesten.
Fredag den 23. august: Fredagsbar fra klokken 16:00 - 02:00.
Torsdag den 29. august: Vinaften med tapas.
Torsdag den 5. september: Jazz med hvid labskovs 17:30 22:00
Torsdag den 12. september: Øl aften med brygger Kristian
Strunge fra Stronzo.
Fredag den 20. september: Fredagsbar fra klokken 16:00 02:00.
Torsdag den 26. september: Bankoaften 19:00 - 23:00.
Torsdag den 3. oktober: Jazz med hvid labskovs 17:30 - 22:00
Torsdag den 17. oktober: Vildtaften.
Lørdag den 26. oktober: 80'er fest 18:00 - 02:00.
Torsdag den 7. november: Jazz med hvid labskovs 17:30 22:00
Søndag den 10. november: Mortens Aften 18:00 - 21:00.
Fredag den 15. november: Fredagsbar fra klokken 16:00 - 02:00.

Fredag den 29. november: Julefrokost.
Lørdag den 30. november: Julefrokost.
Søndag den 1. december: Flæskesteg efter juletræstænding
17:00 - 21:00.
Fredag den 6. december: Julefrokost.
Lørdag den 7. december: Julefrokost.
Fredag den 13. december: Julefrokost.
Lørdag den 14. december: Julefrokost.
Bestilling / bordbestilling på telefon 69 10 40 40 eller mail
sk@solarex-gruppen.dk.
Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i programmet.
Hvis der er mindre end 20 tilmeldinger, forbeholder vi os ret til
at aflyse arrangementet.

John Bilenberg ”runder”
Vort lokale byrådsmedlem John Bilenberg fylder
70 år den 27. marts.
John er født og opvokset på Slagelseegnen. Han er oprindelig
uddannet som isenkræmmer, men
rejste som ung til København for
at studere på aftenskole. Det var
før SU’en blev indført, så han
arbejdede om dagen og gik på
skole om aftenen på CBS. Først
lærte han sprog, så læste han til
Merkonom og derefter til Erhvervsøkonom.
I 1970 byggede John hus på Stendiget. Året før havde han holdt i
sin bil og kigget ind på en våd
pløjemark, der ikke så alt for
indbydende ud. Men prisen var
fordelagtig, så han besluttede sig
for at tage chancen og købe grunden. Det har han aldrig fortrudt.
Tværtimod - han er særdeles glad
for at bo i Sengeløse og synes, vi
har en helt fantastisk by. Det, der
betyder mest for ham, er gode
naboer og mange venner i byen.
Så er han også glad for det aktive
foreningsliv, der er i Sengeløse.
F. eks byfesten, som udelukkende
bygger på frivillig indsats fra
mange personer, hvad John finder utroligt flot. Desuden er han
glad for den flotte natur, der er
omkring os.

John Bilenberg har haft en lang
karriere i erhvervslivet. Blandt
andet som direktør i Wiltax tæpper og 12 år som direktør i Bygma koncernen, der i dag er Danmarks største privatejede byggemarkedskæde. For godt et år
siden besluttede han at gå på
pension. Han har to store børn,
Kim og Ghita, der har stillinger i
henholdsvis Nykredit og Adidas,
og han er for kort tid siden blevet
farfar til en lille pige.
John har altid deltaget meget
aktivt i de lokale foreningsliv.
Således har han været bestyrelsesmedlem i SBTK i over 30 år.
Han er næstformand i Sengeløse
byfest og var formand for Team
Sengeløse i 4 år. Han var desuden formand en projektgruppe
nedsat af kommunalforeningen,
der lavede oplægget til den nuværende lokalplan for Sengeløse.
Gruppen hed ”Bedre Bymiljø”.
Han besluttede sig for at blive
konservativ, da Poul Schlütter
som statsmister rettede Danmarks
økonomi op. John har været medlem af byrådet siden denne valgperiodes start i januar 2010. Han
sidder i 3 udvalg, nemlig teknik-,

plan og miljø- og ældreudvalget.
Desuden er han næstformand i
Handicaprådet. Han er glad for,
at han ikke tidligere lod sig opstille til byrådet, idet det kræver
mere arbejde, end de fleste forestiller sig. Vel at mærke, hvis
man skal gøre det ”rigtigt og
ordentligt” - og det vil John.
John synes, at byrådsarbejder er
vigtigt og spændende. Han er
meget tilfreds med den måde, vor
borgmester Michael Ziegler leder
kommunen på, og han har derfor
også sagt ja til at genopstille til

november, hvor der igen er byrådsvalg.
Han er netop blevet mentor for
en ung kontanthjælpsmodtager
og vil hjælpe ham med at få en
uddannelse og et job. En opgave
som han glæder sig til.
John er en meget aktiv idrætsudøver og spiller såvel badminton
og tennis. Desuden løber han
flere gange om ugen med sin
hund og deltager årligt i Eremitageløbet på 13,2 km. Her er hunden dog ikke med.

Søndag den 10. februar kunne man i Sengeløse gadebillede se vandrende vaskemaskiner og brusekabiner,
hekse og prinsesser samt finde Holger!
Alle skulle de til Fællesidræts årlige Fastelavnsfest i
hallen, som blev krydret med underholdning af Skæve
Stykker samt diverse aktiviteter inden den helt store
tøndeslagning, hvor der blev kæmpet om konge- og
dronningetitlerne i de forskellige aldersgrupper.
Fællesidræt siger tak for en rigtig sjov og god dag
samt på gensyn i 2014, hvor Fastelavn afholdes søndag
den 2. marts.

Ulla Bang Hyldegård

Kåring af bedst udklædte blev for voksne ’klovn’ Jean,

Kåring af bedst udklædte blev ’heksen’ Amalie som
bedst udklædte pige samt ’bruseren’ Frederik, der var
bedst udklædte dreng.

Og der blev slået til de flot
dekorerede tønder

Formanden opførte sig
som en nonne

Traditionen tro skulle der findes nogle konger og dronninger.
Tønde 1 – dronning Amanda Ambrusiusen og konge Tilde Møller
Tønde 2 – dronning Anton Stilling og konge Jeppe Emil
Tønde 3 – dronning Casper Lund Jensen og konge Phillip Tange Hansen
Tønde 4 – dronning Esben Koefod og konge Karen Hølmer

Nedrivningstilladelse til Mikkel Kesslers firma
Kommunen har nu godkendt, at der bygges nyt på Frederiksholmsvej,
men kun på særlige betingelser og evt. med efterfølgende retsligt efterspil, fordi
der ikke er taget hensyn til husets status som bevaringsværdigt.
Dette er så nogenlunde essensen af de oplysninger, der
har været bragt i dagspressen
på det sidste. Sengeløse Nyt
har besøgt byggepladsen
sammen med den sidste beboer, Gerhard Hansen, som
flyttede ud af huset på Frederiksholmvej for mere end 6
år siden. Han kom til Sengeløse i 1945 for at arbejde hos
sin søster og svoger, der hav-

de et gartneri her. Han fortæller:
- Så i 1947 flyttede jeg ind
på Fr.holm hos min svigerfar
H.C. Madsen, hvis datter
Ester jeg blev gift med.
Ester døde så for 12 år siden,
og derefter boede jeg alene i
huset i 5 år. Først i 2006
flyttede jeg ind her i ældreboligen.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger
- før kampen - under kampen - efter kampen og når du bare kommer forbi
Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset
Hallens Cafeteria drives af frivillige

Brug Hallens Cafeteria
- så støtter du
Sporten i Sengeløse
Hallens Cafeteria har
åbent på hverdage fra
kl. 16.00 til kl. ca. 22.00
Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Gerhard har fra flere sider
hørt, at ham bokseren har
købt huset og vil bygge noget nyt, men han har ikke
været derude i flere år. Vi
aftaler derfor at tage en tur
ud til Frederiksholm, så han
kan se stedet, inden det hele
er totalt forandret.
Vi stiger ud og går ind over
marken, hvor vi kan se, at
stuehuset nu er revet ned. I
stedet står der begyndelsen
til et nyt, og der er desuden
gravet ud til kælder i forlængelse heraf.
- Nå, det bliver et rigtigt
herskabshus, siger Gerhard
og hentyder herved til størrelsen.
- Det gamle stuehus er helt
væk, og kun udhusene og
værkstedet er tilbage. Det
var mig, der gravede ud til el
-kablet helt ovre fra transformatoren og ind til værkstedet. Det var i 1962. Til da
havde vi kun haft en benzindrevet generator derinde,
siger Gerhard og peger på et
lille udhus.
Vi går rundt til drivhuset, og
Gerhard udpeger, hvor han
havde sine drivbænke ståen-

de. De havde også haft både
en ko og en hest, og på et
tidspunkt havde de også haft
geder, men det var et farligt
mas, kan han huske. Mens vi
går rundt sukker han højlydt,
uden han vist selv lægger
mærke til det.
- Der har tydeligt nok ikke
været en fræser i jorden de
sidste mange år. Huset fik jo
også bare lov til at forfalde,
uden varme og uden nogen
vedligeholdelse i al den tid,
bemærker Gerhard, mens vi
går tilbage.
- Huset er helt fra 1793 og
var i fæste under godset
Chatrinebjerg. Det blev aldrig hjemkøbt, for beboerne
så deres fordel ved at fortsætte som fæstere.
På vejen tilbage fortæller
Gerhard, at han hjemme har
en masse billeder og tegninger. Dem skal vi kigge på
ved lejlighed, siger han,
men jeg får lov til at låne et
billede af huset fra ca. 1970,
da det fremstod i al sin pragt
og passede til betegnelsen
”bevaringsværdigt”.
-glau

Det Gamle Lysestøberi i Vadsby
Gårdbutikken går foråret i møde med fyldte hylder
Ude i Vadsby, men i Fløng
sogn, for det er på den anden
side af åen, ligger gårdbutikken med det smukke navn:
Det Gamle Lysestøberi. Her
bor Tina Stejlborg med sin
mand, hunde og nogle ubudne gæster i form af nogle
muldvarper, der helt har indtaget græsplænen ved siden af
huset.
Vi træffer Tina i hallen bag
huset, hvor der er indrettet
salgslokaler og pakkeri. Selve
lysestøberiet er beliggende
bag branddøren bagest i hallen. Her findes karrene med
varm stearin og paraffin til
fremstillingen af lysene. Der

er forskellige typer. Nogle lys
bliver hånddyppet, og andre
bliver støbt i runde og kva-

dratiske forme. Det meste
sælges en gros eller til kirker,
men noget sælges også i den
lille hyggelige butik.
Tina fortæller gerne om sit
arbejde og alle hendes forskellige produkter på hylderne:
- Jeg har støbt lys i 15 år og
det startede inde på Godthåbsvej, hvor vi købte os ind
i lysfabrikken. Det blev så for
meget for os til sidst. Vi havde både fabrikationen og engrossalg og også butikken
med detailsalg, så det endte
med at vi arbejdede 18 timer i
døgnet. Vi solgte så butikken

og flyttede produktionen
hjem, men på grund af pladsmangel flyttede vi her til

Vadsby for 5 år siden., fortæller hun.
- Det er så gået rigtig godt, og
vi er glade for at bo her. Det
er faktisk det sted, hvor vi har
været gladest for at bo, så det
var super. Min mand begyndte så at være med i produktionen, og folk begyndte at komme og banke på. Jeg var ellers sikker på, at jeg aldrig
skulle have en butik igen,
men da der kommer flere og
flere kunder, besluttede vi at
indrette butik. Min mand satte nogle vægge op, og vi fik
isoleret, så vi kunne holde
varmen om vinteren. Efterhånden begyndte vi så at have
nogenlunde faste åbningstider, dvs. vi forsøger at holde
åbent torsdag, fredag og lørdag, men det er ikke mere
fast, end at vi kan holde lukket, hvis vi skal noget.

Til daglig deler Tina sin tid
mellem at lave lys og kontorarbejde, og lader sig gerne
afbryde, når dørklokken ringer, hvilket fortæller, at der er
kunder i butikken. Folk får at
vide, at der kun er åbent, når
skiltet er ude, eller også skal
man ringe i forvejen.
- Butikken er kun beregnet til
detailsalg. En gros har vi kun
hvide og farvede lys og lysestager. Alle de andre ting, du
kan se på hylderne her, tørklæder, brugskunst, billeder,
hudplejeprodukter, natursæbe
og specialteer osv., det er kun
til privatsalg. Nogle af lysene
her er desuden nedsat, fordi
de er 2. sortering og uindpakket. Så kan kunderne selv
vælge, hvilken kvalitet de vil
have, siger Tina og ser sig

Den gamle redaktør er blevet 85 år

Er bjørnekloen en plage?
Så er der hjælp at hente!

Så er der hjælp at hente!
Sengeløseborgere, der døjer med, at bjørnekloen vokser og
fylder og desuden kvæler al anden vegetation, kan være heldige at få hjælp til at få den gravet op.

Kurt Søborg en af Sengeløse Nyt´s flittigste skribenter gennem
årene fyldte 85 år den 1. marts. Skønt den høje alder er Kurt
stadigt et særdeles aktivt menneske, selv om aktiviteterne er
aftaget lidt de sidste år. Han har været kirkeværge, boghandler,
klokkerafløser, kirkebogsfører og ikke mindst en særdeles aktiv
skribent i Sengeløse Nyt, hvor han gennem årene har skrevet
utallige portrætter og artikler om fødselsdage bryllupper og
nyankomne til byen. Kurt var således redaktør af de tre første
numre ved bladets start, inden han overlod det til den nuværende redaktør for at kunne hellige sig skriveriet. Dagen blev fejret
med familien på Zushi restaurant, man er vel med på det nyeste.

Torsdag den 11. april kl. 17 - 19 er der nemlig mulighed for
at få hjælp til selvhjælp i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité.
De vil møde frem med spader og behørigt klædt til kamp og
gå til den i et par timer. De har til lejligheden allieret sig med
biolog Henriette Voigt, der vil instruere, således at bjørnekloen bliver angrebet på den mest effektive måde.
Ønsker man at få hjælp eller at bidrage frivilligt, skal man
kontakte Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller på
mail mec@mec-ht.dk.

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

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

Frandsens Cementstøberi ApS
Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse

Bolig til salg i A/B Bondehøj
I andelsboligselskabet er et rækkehus blevet ledigt.
Det drejer sig om nr. 4C, som efter en tvangsauktion
er blevet tilbagekøbt af foreningen. Huset er fraflyttet og kan beses efter aftale.
Det er et krav, at den/de kommende beboer(e) er
50+.
Henvendelse kan ske til:
Walther Pedersen
Bondehøjvej 4G, Sengeløse, 2630 Taastrup,
tlf. 44986526.

hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

Stig Hansen VVS
Aut. VVS installatør

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

Succes for de kommende fodboldtalenter
SGIF fodbold har de seneste 3 år fået etableret et nyt hold til
hver årgang. Det giver sammenhold og kammeratskab og ikke
mindst masser af god energi. De kommende talenter nyder pt.
også stor succes med en formidabel indendørs sæson, hvor
både årgang 2006 (0. klasse) årgang 2005 (1. kl.) og årgang
2004 (2. kl.) har kvalificeret sig til Sjællandsmesterskaberne.

U7, U8 og U9 – videre til Sjæandsmesterskabet
Indendørsturneringen for U7, U8 og U9 drengene er ved at
være slut. U7 holdet har været i pulje med 7 andre hold og er
efter en rigtig flot indendørssæson gået videre til Sjællandsmesterskabet med en målescore på 38-8, 11 sejre, 2 nederlag
og 1 uafgjort. Der er gennem hele sæsonen blevet kæmpet
bravt til træning og til kamp. Ligesom drengene i turneringen
har vist rigtigt flot spil og godt kammeratskab, inde- såvel
som udenfor banen. U7 holdet leger sig igennem på fornem
vis og skal stå distancen i Fløng-Hallen d. 9 marts.

Drengene modtager medaljer. Fra venstre: Mikkel M, Mads,
Sebastian, Lasse, Mikkel J, Oscar, Nicolaj- Andreas og de to
trænere Thomas og Snorre
For 2 uger siden vandt de stævnet i Brøndby cup, hvor gruppen var Brøndby, FCK, Solrød- Rishøj
U9 holdet fik ved hård træning styr på afleveringerne og rykkede fra 3. pladsen til puljevinder i sidste runde med 5 flotte
sejre over bl.a. Gundsømagle og Lejre. Drengene tager til
Haslev d. 10. marts i super form.
Nu går turen, som nævnt, mod Sjællandsmesterskabet, hvor
modstanden bliver hård i hver eneste kamp, men med god
fight og godt sammenhold skal det nok blive sjovt.
Tillykke til drengene og held og lykke til Sjællandsmesterskabet.

Nyt hold til de nye 0. klasser?

Hele U7 med deres pulje-pokaler!
Når der står Række A i niveau, er det som regel de store klubber, der vinder det hele.
Men Søndag d.17. februar fik Sengeløse-drengene U8 en flot
bronzemedalje ved Sjællandsmesterskabet 2013

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

Afspændingsmassage og Zoneterapi
Helle Kolstrup

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor
TELEFON 43 71 30 33
EMAIL jb@jb-rev.dk

Udendørs sæsonen står for døren, og SGIF håber, at nye unge
spillere, som starter i 0. klasse til august, og forældre tager
initiativ til at starte et nyt U6/U7 hold i foråret. En super mulighed for at møde kammerater inden skolestart. Forældre,
som kan assistere med træning, kan kontakte SGIF´ fodboldformand Jeppe Hansen på tlf: 4030 5232

TELEFAX 43 71 30 66

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

Sognerejse til Rom

Vi har nu fornøjelsen at arrangere endnu en sognerejse,
denne gang til Rom. Rejsen
er arrangeret af kirkesanger
og skolelærer Sus la Cour og
sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen i samarbejde med
Spis. Afrejsedato er søndag
d. 8. september kl. 06:15
med fly fra København, ankomst til Rom
kl. 08:50. Hjemrejse fredag d.
13. september fra Rom kl.
21:50 til København kl.
00:20. Vi skal bo på et 3
stjernet hotel, som ligger centralt i forhold til de historiske
seværdigheder kun 5 minutters gang fra Colosseum. Rejsen koster pr. person i dobbeltværelse kr. 4760,- i en-

Lavlund
Brolægning Aps

Tillige er følgende program
indeholdt i prisen, dog ikke
frokost og aftensmad:
•Søndag d. 8.sep.:
•Formiddag, gåtur op ad Corsoen hvor vi skal se Trevifontænen, Den Spanske Trappe, Piazza del Popolo, evt.
Piazza Navona. Om aftenen,
gåtur og middag i det maleriske Trastevere.
•Mandag d. 9. sep.:
•Formiddag, San Clemente
Kirken som vidner om 2000
års religionshistorie, guidet

Eftermiddag, Pantheon og
Santa Maria sopra Minerva
m. Michelangelos Kristusfigur.•Onsdag d. 11, sep.:
•Formiddag, fri leg. Eftermiddag, afgang kl. 13.00 til
guidet tur i Katakomberne i
San Callisto hvor de første
kristne blev begravet.
•Torsdag d. 12. sep.:
•Heldagstur til Vatikanet m
Peterskirken, Vatikanmuseet
og guidet tur i Vatikanhaverne.

tur i Colosseum. Eftermiddag, sporvogn til Trastevere
hvor vi skal se Santa Maria
opført i midten af 300 tallet.
•Tirsdag d. 10. sep.:
•Formiddag, Palatiner højen,
Det Capitolinske Museum,
guidet tur i Forum Romanum.

•Fredag d. 13. sep.:
•Formiddag, Santa Maria
Maggiore som er en valfartskirke fra d. 5. årh., San Pietro
in Vincoli m. Michelangelos
Moses statue, San Prassede
m. guldmosaikker. Fælles sen
frokost, fri eftermiddag indtil
afgang fra hotellet.
Kunne du tænke dig at
komme med kan du allerede nu tilmelde dig på tlf.: 43
99 50 24 eller email:
lras@km.dk. Du kan også
komme til orienteringsaften
tirsdag d. 19. marts kl.
19.00. Bemærk! Der er kun
20 pladser!
Merry Lisbeth Rasmussen

keltværelse kr. 5890,- Dertil
skal regnes kr. 800,- for
éntre, transport i Rom og
guides. I prisen er følgende
inkluderet:
- Flybillet med Norwegian
- Bagagehåndtering i lufthavnen
- Tranferbus mellem lufthavn
og hotel t/r
- 5 nætter på 3 stjernet hotel
- 5 x morgenmad
- Turistskat til Rom
- Foredrag onsdag d. 22. maj
kl. 19.00 i sognegården v.
Sus la Cour om det antikke
Rom. Sæt kryds i kalenderen.
- Foredragsaften tirsdag d.
11. juni kl. 19.00 om kunsten
i Rom med særlig vægt på
kunsten i Roms katakomber
og Michelangelo v. Merry
Lisbeth Rasmussen. Sæt
kryds i kalenderen.
- Foredragsaften onsdag d. 4.
september kl. 19.30 om Rom
i dag v. lektor fra RUC Bjørn
Thomassen, som netop er
hjemvendt fra Italien efter at
have boet der i 16 år. Sæt
kryds i kalenderen.

_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund

TROLLE-URE-GULD

_____________________________________________________________________

Tåstrup Vænge 39
2630 Tåstrup
cvr. nr. 30 08 29 23
Mob. tlf. 51 70 69 27
mlh@lavlundmlh@lavlund-consulting.dk
www.lavlundwww.lavlund-consulting.dk

Taastrup Hovedgade 81

43990220
trolle.ure.guld@mail.dk

Påsken i Sengeløse Kirkenettet

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Midfaste
10. marts kl. 10.00
Joh 6, 1-15
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Mariæ bebudelsesdag
17. marts kl. 12.00
Luk 1, 26-38
(Rebecca Rudd)
Palmesøndag
24. marts kl. 11.00
Matt 21, 1-9
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Familiegudstjeneste
Saft, kaffe og kage
Kirkebilen kører
Skærtorsdag
28. marts kl. 17.00
Matt 26, 17-30
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Tilmelding til fællesspisning.
Kirkebilen kører.
Langfredag
29. marts kl. 14.00
Matt 27, 31-56
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Gravøl i sognegården
Påskedag
31. marts kl. 11.00
Mark 16, 1-8
Festgudstjeneste med kor og
trompet
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen kører
2. påskedag
1. april kl. 10.00
Luk 24, 13-35
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Jazzificerede salmer
og rytmisk musik
1.s.e. påske
7. april kl. 10.00
Joh 20, 19-31
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kaffe og kirkebil
2.s.e. påske
14. april kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
(Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på tlf. 43 99 50 24
Gudstjeneste på
Plejehjemmet
Onsdag d. 20. marts kl. 13.00

Hvordan kan det være, at
evangeliet om Kristus har
kunnet holde til at blive fortalt igen og igen i mere end
2000 år? Nogle historier bliver fortalt for dernæst at forsvinde i glemselens store,
sorte hul. Andre historier
bliver aldrig glemt, men snarere lagret i menneskehedens
kollektive hukommelse. Til
dem hører fortællingen om
Gud, der åbenbarer sig selv i
skikkelse af Jesus Kristus.
Gud har besøgt sit folk! Og
med hans besøg bredte sig en
stemning af tro, håb og kærlighed over den ganske jord.
Han fortalte om sig selv,
hvorfor han var kommet og
om det evige liv i sit rige,
som er noget andet, end det
verden kender til. Han sagde
ord, ingen havde hørt før.
Store ord om kærlighed, tilgivelse, barmhjertighed og
ikke mindst ord om opstandelse til det evige liv i Guds
Rige.
Hvis de ord, han talte, virkelig er sande, ja så er der pludselig håb for alle de døde,
som allerede ligger begravet
under den kolde muld. Ja
ikke kun for de døde. Også
for de levende. Der er håb
om, at der er en højere retfærdighed og kærlighed, end
den du og jeg kan præstere.
Og gudskelov for det. Og
håbet fik vinger og bredte sig
som en løbeild fra Palæstina
og senere til hele verden.
Både der hvor lyset lyser op,
men også der hvor mørket
trækker lange skygger efter
sig helt ind i verdens tortur-

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)

Opstandelsen af Arne Haugen Sørensen
kamre og fængsler. I ord og i Langfredag, da Kristus
gerning har han givet menne- døde: Dagen markeres med
sker håb. Et håb som er værd en stille og eftertænksom
at både leve og dø på. Så er gudstjeneste kl. 14.00. Efter
der en grund til, at fortællin- gudstjenesten drikker vi en øl
gen aldrig er blevet glemt.
i sognegården.
Den bevægelse, som mennesket foretager, og som vi Påskedag, kirkens festdag:
siger i trosbekendelsen – fra Håbet om det evige liv i opvugge til grav og videre der- standelsen fejres med en festfra ind i opstandelsen – er gudstjeneste kl. 11.00 med
påskens tema, som vi fejrer kor og trompet. Kirkebilen
på følgende måde: Glædeligt kører.
budskab om opstandelsen fra
de døde fortsat i fokus, men 2. påskedag kl. 10.00:
denne dag fejrer vi Skær- Her er påskens glædelige
torsdag med den sidste budskab om opstandelsen fra
nadver: Efter gudstjenesten døde fortsat i fokus, men
kl. 17.00 går vi over i sogne- denne dag fejrer vi det med
gården og spiser et måltid ”jazzificerede” salmer og lidt
mad sammen. Tilmelding er rytmisk musik.
Merry Lisbeth Rasmussen
nødvendig på 43 99 50 24.
Maden koster 30 kr. Kirkebilen kører.

Graver og kirketjener
Mie Andersen
Kontortid kl. 12.00 – 13.00
43 71 07 01

Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53

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

Sengeløse Kirkes Sognegård
(Præstegårdens hovedbygning)

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

Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Konfirmationer
Søndag d. 14. april skal følgende konfirmander konfirmeres:

Syng foråret ind med din baby
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen

Kl. 10.00: Karsten Lykke Christensen
Daniel William Lindtner Rasmussen
Mikkel Ingemann Overlade
Emilia Kortbech Gadebusch
Anders Skov Vendrup
Laura Rauff Andersen
August Bjeregaard Jeppesen
Kl. 12.00: Malthe Voss Larsen
Lukas Í Puntabyrgi Fagerholt Pedersen
Mattias Linde Rilum
Kimmie Lykke Vieten
Cæcilie Thusgaard Steffensen
Christoffer Victor Svensson
Sofie Bech Larsen
Michell Schow-Brandes
Jonathan Folmand Høj
Ved navneændringer og udskrivning af attester kontaktes kirkekontoret i Høje Taastrup Kirke på tlf.: 40 43 43 93.

Sogneeftermiddag
Onsdag d. 20. marts kl. 14.30 får vi besøg af lærer Niels Larsen, som vil fortælle os om, hvordan det var at være lærer i
Kina. I efteråret 2011 blev Niels af sin arbejdsgiver, Stenhus i
Holbæk, sendt til Kina for at undervise i historie, samfundsfag
og engelsk fra 7. klasse – 3. G. på en eliteskole med de ca.
11.500 bedste elever i delstaten Hebei, der har ca. 71 mill. indbyggere. For egen regning fik han lov til at tage sin kone med.
Det blev den største og mest facetterede oplevelse i hans efterhånden lange og begivenhedsrige arbejdsliv. På det personlige
plan, skriver Niels Larsen, mødte de megen hjælpsomhed og
en dyb hjertevarme. Alle er velkomne, og kirkebilen kører.

Sengeløse Kirke forsøgte at oprette et hold med babysalmesang med start 9. januar. Dette hold blev ikke oprettet, da der
ikke var nogen tilmeldinger—så nu prøver vi igen.
Babysalmesang begynder onsdag den 3. april kl. 10.00 – 10.45
i Sengeløse Kirke.
Vil du gerne gå til babysalmesang?
så send en mail til: trine.sogn@live.dk
Du kan også lægge en besked på tlf. 43 99 50 26
Det er gratis at gå til babysalmesang i Sengeløse Kirke.

Familiegudstjeneste Palmesøndag
Søndag d. 24. marts kl. 11.00 inviteres store og små til familiegudstjeneste i Sengeløse Kirke. Børnekoret deltager, og gudstjenesten vil være tilrettelagt i børnehøjde med et lille spil.

Meddelelse
Fra mandag d. 8. april til lørdag d. 13. april og fra mandag d.
15. april til mandag d. 22. april er sognepræsten ikke til stede i
sognet. Ved dødsfald kontaktes Provstikontoret på 43 71 66 28
i tidsrummet d. 8. – 13. april. Fra d. 15. – 22. april kontaktes
præsterne i Rønnevang: Søren Sørensen på tlf.: 43 71 88 18
eller Steffen Andresen på tlf.: 43 71 28 19.
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

Klinik for fodterapi
v/stats.aut fodterapeut
Jane Dani Bygsø
Kirkestien 5
Sengeløse
2630 Taastrup
Tidsbestilling tlf. 2095 4329

Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og får et lille
traktement. Alle er selvfølgelig velkomne, og kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

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

