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klarer sig flot 

Ændringer på 
Kirkegården 

Nyt budgetforlig lukker biblioteket 

Truslen har hængt over hovedet på os i en måneds tid - og nu er det fakta. Byrådet har vedtaget 
at lukke biblioteket i Sengeløse... En trist nyhed for de af os, der jævnligt har besøgt de rare 
mennesker på biblioteket og fået hjælp til at finde den rigtige roman eller det rigtige opslags-
værk. Og en meget trist nyhed for de mange - ikke mindst børn og ældre medborgere - der ikke 
bare kan starte bilen og køre til Taastrup, når der er behov for lidt nyt læsestof. 
   Set fra Byrådssalen er det muligvis en fornuftig beslutning at skære de små biblioteker væk 
for at styrke de store - men set fra Sengeløse Gadekær er det svært at få øje på fordelene. 
   Besparelserne træder i kraft ved årsskiftet, og der vil snarest blive orienteret om sidste åbningsdag. 
Og så er vi nok nogle stykker, der skal hen og sige pænt tak for hjælp og vejledning gennem årene. 

Solskinsvejr, masser af børn 
og deres forældre, festtaler, 
dans til Kong Gulerods Or-
kester, balloner og meget 
andet. Det var opskriften på 
SFO'en og Fællesidræts flot-
te Certificeringsfest. 

Efter 8 sejre i 8 kampe lig-
ger oprykkerne fra Sengelø-
se i spidsen for serie 3.  
  Gert Lauridsen har snakket 
med træner Mogens Johan-
sen og fået en vurdering af 
holdets muligheder. 

Hvem skal sørge for, at der 
er plads til os på Kirkegår-
den, når vi engang skal be-
graves? Og hvad er det for et 
"lapidarium", der er planer 
om at anlægge? Det kan du 
læse mere om inde i avisen. 



 

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 9. november 2011 
Avisen udkommer 18-20. november 2011 
  

 

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 

Damecykel 
Fin cykel m. 3 gear (lyserød 
Bellevue) i god stand sælges 
for 500 kr. Kontakt Erland 
på 27208067. 
 

Tak  En stor tak til alle, der 
på forskellig måde, gjorde 
min fødselsdag til en dejlig 
dag, som jeg vil mindes med 
glæde. 

Henny Legarth  

Sengeløse Kommunalforening 

 
afholder ordinær generalforsamling i Sognegården, Landsby-
gaden 70 tirsdag den 29. november kl. 19.30 
Dagsorden i henhold til lovene. Forslag til dagsorden skal 
være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 8. november 
Kvittering for betalt kontingent bedes medbragt     
Bestyrelsen 

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



BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 



 

 

Hvor intet andet er anført, gælder priserne fra den 20. oktober til den 27. oktober 2011 
Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00 

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

Landsbygaden Sengeløse 2630 Taastrup Tlf. 43 99 50 05 

- Gør det med et smil                    Sengeløse 

  

 

Super tilbud 
Sengeløsevinen 2010 
Ta’ 6 flasker   

Kun kr. 149,00 + pant 

Træbriketter  
Ta’ 5 pakker 

Kun kr. 100.00 



Som en naturlig forlængelse 
af borgermøderne, da udsko-
lingen på Sengeløse Skole 
sidste år var i fare, havde 
skolen og skolebestyrelsen 
indkaldt til en opfølgning 
mandag d. 10.oktober.  
Vores nye skoleleder holdt 
først et oplæg om, hvordan 
ser den skole han netop har 
overtaget, udvikle sig. Jens 
Arnt pegede på, at Sengelø-
se Skole med sommerens re-
sultater for de ældste klasser 
lå meget flot i kommunen. 
Faktisk helt i top – og i den 
bedste tredjedel i hele lan-
det.  
Sammenhæng 
Men det er også vigtigt at 
trives, når man går i skole. 
Det her er elevernes arbejds-
plads, siger Jens, der ikke 

vil lade alt gå op i karakte-
rer.  
Det handler også om at bry-
de mønstre. Både på skolen 
og hos eleverne. Et af de 
mønstre, der måske kan bry-
des, er mellem institutioner-
ne. Her er der brug for et 
serviceeftersyn, forklarer 
Jens, som gerne ser en større 
sammenhængskraft mellem 
SFO, skole og klub.  
Men det vil naturligvis kræ-
ve, at vi er klar over, hvad 
de gensidige forventninger 
er til hinanden. Hvis man 
skal arbejde tættere sam-
men, skal man også være 
enige om mål rammer og 
retning. Skolebestyrelsen 
har i sit høringssvar til kom-
munens oplæg til budget 
2012 foreslået et forsøg i 
Sengeløse, hvor hele områ-

det fra 0 til 18 år lægges ind 
under en hat. For at spare på 
ledelse og administration, 
men mest for at styrke ind-
satsen med vores børn.  
Stærk profil 
Sengeløse Skole har nu en-
delig fået en udadvendt le-
der med ønske om dialog. 
Det fik de fremmødte en 
forsmag på, da Jens svarede 
på spørgsmål om alt fra bø-
ger over vikarer til lærernes 
efteruddannelse.  
Et af spørgsmålene handlede 
om, hvad Jens ville gøre for 
at holde på de store børn 
herude: 
-Vi skal gøre det fedt at bli-
ve her på skolen. Og så 
handler det om at lave en 
skarp vision. En stærk pro-

fil. Det vil gøre det attraktivt 
for familierne, så de ikke 
vælger skolen fra de sidste 
år. Det vil vi gerne have je-
res hjælp til.  
Ud af boksen 
Efter spørgsmålene gik alle 
ud i tre grupper, hvor de so-
ciale kompetencer i indsko-
lingen, it på mellemtrinet og 
det internationale arbejde i 
udskolingen var emnerne. 
Forældrene var ikke til at 
stoppe med det arbejde, der 
fortsætter på to møder i 
samme tråd, der holdes 
25.oktober (fra 18 til 20) og 
8. november (fra 19 til 21). 
Læs mere på intranettet og 
skolens side på Facebook, 
som er oprettet af skolebe-
styrelsen.  
Afslutningsvis fik vi alle en 
rar opsummering fra en for-
ælder på aftenen: 
-Det er dejligt at høre, der er 
lagt op til dialog. Og at det 
er muligt at tænke ud af 
boksen.  
Hold øje med intra – og følg 
med på Facebook – inviterer 
meget gerne de andre foræl-
dre i klassen, når du selv har 
klikket ´synes godt om´.  
 

Henrik Schou, Formand for 
skolebestyrelsen  

Vi er sammen om det  



 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 

 

 

Tak for en dejlig dag 
 

 

Solen stod højt på himlen, den sidste fredag i september, hvor Sengeløse SFO og Fællesidræt havde inviteret til Cer-
tificeringsfest. Børnene havde fået udleveret sorte T-shirts, hvorpå der stod ’Jeg går i idrætsSFO’, og var helt med 
på, hvad denne dag stod for.  

Klokken 15 gik børnene i gang med de mangfoldige og anderledes aktiviteter, som personale og instruktører havde 
planlagt til dagen. Forældre, gæster, fotografer og Kong Gulerods Orkester begyndte at melde deres ankomst og 
snart summede der af liv på det grønne areal foran sfoen. Ruth Nielsen fra SFOen og                Ulla Bang Hyldegård 
fra Fællesidræt bød velkommen og markerede også dagen med en tak til Inger Rosengren, som for 30 år siden stod i 
spidsen for opførelsen af Fællesidræt og samarbejdet mellem institutioner/idrætsforening.  

Ind imellem aktiviteterne var der tale fra DIF (Dansk Idræts Forbund) af Søren Gøtzsche, som bl.a. kunne fortælle, 
at det var første gang en idrætsforening havde deltaget aktivt i en certificering og sammen med Sengeløse SFO fik 
Fællesidræt overrakt diplomer.  

Herefter var der nedtælling, hvor børnene fik sendt 200 balloner til vejrs og Kong Gulerods Orkester gik på scenen 
for fuld udblæsning, til stor glæde for børn og voksne, som alle kunne rocke med. Røde kinder, sved på panden og 
glade smil kunne derefter tage imod Merete Scheelsbeck som også gerne ville ønske tillykke og ikke kunne ønske 
sig nogen bedre måde at fejre den første ’Frivillighedsdag’ på.  

En alt i alt fantastisk dag med flot opbakning fra ikke mindst børn og forældre. 



Når klokken er 6.45, springer 
Peter Kotte fra Kirkestien, 50 
år, på cyklen, og 14 km senere 
springer han af hos DSV-
transport i Brøndby. Det gør 
han hver morgen året rundt – 
om solen skinner, det blæser el-
ler sner. Kun tre gang sidste 
vinter var han nødsaget til at be-
nytte familiens bil, som konen 
Birgit disponerer over. 
- Der er da gange, hvor jeg lige 
skal tage mig sammen, og hvor 
jeg da kunne være fristet til at 
bede om bilen, indrømmer Peter 
Kotte, men i langt de fleste til-
fælde er jeg rigtig godt tilfreds, 
når jeg ved 17-tiden om aftenen 
er hjemme igen. Turen tager ca. 

45 minutter. Den foregår i et ad-
stadigt tempo, så han bliver no-
gen gange overhalet af tjekkede 
cykelryttere. Til gengæld er det 
ikke nødvendigt med et bruse-
bad, før han går i gang med ar-
bejdet. Peter holdt sidste år 25 
års jubilæum i samme firma. 
Samme firma er måske så meget 
sagt. Oprindeligt var det trans-
portfirmaet MAHE. Det blev så 
opkøbt af DanTransport som så 
igen blev købt af DSV, men ar-
bejdspladsen er den samme: Im-
port og eksportlageret i Brønd-
by.  
Peter har ikke de sidste 5 år haft 
en eneste sygedag. Han holder 
den slanke linie og sparer at 

skulle til fitness for at sikre den 
nødvendig motion.   
Der er ingen børn i familien, 
men en dejlig stor skøn have 
som Peter og konen hygger sig 
med. Vi er – som han siger – 
rigtig hjemmemennesker, der 
glæder sig over at kunne leve på 
en skøn perle midt i Sengeløse.  
Når man, som Peter, bliver gre-
bet i at cykle i Sengeløse, skal 
man have en bøde. Bøden består 
i 2 flasker Fair Trade rødvin, 
som han kan hente fra Fair Tra-
de butikken ved Høje Taastrup 
torv.  
Det er Miljø- og EnergiCentret 
der står for kampagnen, der har 
til formål at sætte positivt fokus 
på alternativet til bilkørsel.  

28 km hver dag 
v/ Knud Anker Iversen, Miljø- og EnergiCentret 







Deres udsendte har i den an-
ledning haft en samtale med 
menighedsrådets formand 
Henny Sørensen, som svarer 
følgende på spørgsmålene: 
 
- Det er jo menighedsrådets 
opgave at sørge for, at der er 
begravelsespladser til rådig-
hed for sognets beboere. Vi 
har tidligere overvejet mulig-
hederne for en udvidelse; 
men vi har jo ikke så mange 
muligheder i umiddelbar 
nærhed af kirken. Dele af 
præstegårdens have er jo fre-
det, så det er heller ikke no-
gen mulighed. Vi nedsatte 
derfor et særligt udvalg til at 
arbejde med problemet. Vi 
har nu fundet ud af, at vi ef-
ter at have mistet de gamle 
randtræer har fået nye mulig-
heder for organisering af kir-
kegården til nye gravsteder 
uden, at det ændrer ved de 
bestående gravpladser, for-
tæller Henny, og hun fortsæt-
ter: 
 
-  Går man  en tur på kirke-
gården, falder det straks i øj-

nene, at der hele vejen rundt 
langs muren er opstillet ca. 
120 gravsten fra sløjfede gra-
ve. Nu står vi i den situation, 
at vi skal have ryddet op i al-
le de gamle gravsten. Her er 
proceduren, at Nationalmu-
seet først skal rådgive os, om 
stenene er bevaringsværdige. 
Her spiller alder og materiale 
en rolle, og også om perso-
nen indtog en særlig position 
i sognet. Også sten med 
gamle stillingsbetegnelser vil 
ofte blive bevaret.  
 
-  Den videre procedure er, at 
alle de bevaringsværdige 
sten, ca. 15-20 i alt, tages fra 
til et særligt ”lapidarium”, 
dvs. stensamling, som skal 
opbevares på kirkegården. Vi 
forestiller os små grupper á 4
-5 sten. Det vil tiden vise, si-
ger Henny pragmatisk.  
 
-  De resterende sten der-
imod, og her taler vi om ca. 
100 sten, som jo er de pårø-
rendes ejendom, er blevet fo-
tograferet. Billederne kan ses 
fra 1. november på kirkens 

hjemmeside. Desuden kan 
man jo gå en tur på kirkegår-
den og se, om der er sten, 
som vedrører en, siger Hen-
ny og pointerer: 
 
-  Hvis en pårørende vil be-
de om at få lov til at hjemta-
ge en sten, skal man rette 
henvendelse til graveren, 
som kan fortælle om betin-
gelserne. Fristen for an-
modning om udlevering af 
en gravsten er sat til 1 år. 
Efter 1. november 2012 vil 

stenene blive overdraget til 
en godkendt stenhugger, 
som skal overholde visse eti-
ske retningslinjer for genan-
vendelse af stenene. 
 
-  Ændringen af kirkegården 
vil ske langsom i form af 
hækplantning og nye træer. 
Dette sker i tæt samråd med 
stiftets kirkegårdskonsulent, 
slutter Henny Sørensen. 
 
 
 

Nyindretning af kirkegården og sløjfning af gravsten 
Kirkegårdsudvalget under menighedsrådet har tænkt kreativt, idet fældning af de store træer har givet nye muligheder. Og hvad 
skal der ske med de gamle gravsten rundt langs kirkemuren, og bliver det til noget med et ”lapidarium” til de bevaringsværdige 
sten? 
Af Gert Lauridsen 

Kommunalforeningen har 
store emner på programmet 
som trafikplan 2020, miljø 
2020 og byens profil og ud-
vikling indtil 2020 indbefat-
tet skolen og de øvrige insti-
tutioner som f.eks. bibliote-
ket. Men for at kunne reali-
sere dette, kræver det din 
opbakning! Kommunalfor-
eningen står for at give hø-
ringssvar til kommunen og 
bruge sin indflydelse til be-
varing af vort landsbymiljø.  

For at dette kan fortsætte, 
mangler vi ildsjæle. Valget 
er dit. Skal vi opsluges af 
Taastrup kommune, eller har 
vi noget konstruktivt at bi-
drage med, når de store be-
slutninger skal træffes? 
 
Vridsløsemagle fik sidste år 
deres eget bylaug, og her i 
Sengeløse, hvor jeg som 
tilflytter var meget impone-
ret over det meget aktive 
foreningsliv og den funge-

r e n d e  bo rg e r fo r e n ing 
(kommunalforeningen har 
eksisteret siden 1921), er det 
derfor trist at konstatere, at 
der bliver færre og færre 
frivillige. Kom nu op af sofa-
en og vis den sande Sengelø-
seborger-sjæl, tilflytter eller 
ej! Ring til Poul Neumann 
eller undertegnede og hør 
nærmere om tid og sted for 
vores næste møde!  
Ebbe B. Petersen 
Sengeløse Kommunalforening 

Poul Neumann tlf.: 2523 5455, 
Ebbe B. Petersen, tlf: 5335 3806  

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

Landsbyen fattes ildsjæle 



 

Venter du post i 2012...? 

 

Så skal du måske til at overveje at flytte din postkasse ud til skel 
inden det nye postregulativ træder i kraft den 1. januar 2012. 
 

Af samme årsag er der for tiden masser af gode tilbud på flotte 
nye postkasser i tilbudsaviserne - men for mange er det en grim 
overraskelse at opdage, at den tilhørende stander ofte koster 
meget mere end postkassen… 
 

Derfor har John's Maskinværksted nu et godt tilbud på standere, 
som passer til alle postkasser, som sættes op med 4 skruer på 
bagsiden. Da afstanden mellem skruehullerne varierer fra post-
kasse til postkasse, skal placeringen af skruehullerne, både de 
lodrette og vandrette, blot angives ved bestillingen, så tilpasses 
standeren nøjagtigt efter dine mål. 
 

Standeren er 1,70 meter høj og har stabiliserende tværplade.  
Den er varm-forzinket og stort set uopslidelig. 
 

Standeren koster  355,-  kr. afhentet på Kirkestien 12. 
Ring til 51 22 12 17 og oplys mål, så er den klar om 1-2 uger. 
 

JOHN'S  MASKINVÆRKSTED 
v/ John Jørgensen, Kirkestien 12, Sengeløse, 2630 Taastrup 

tlf. 43 99 95 17,    mobil 51 22 12 17,    fax 43 52 90 89 
john@johnsmaskinvaerksted.dk     www.johnsmaskinvaerksted.dk 

 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 

Vores lille hyggelige Dagli Brugs blev søndag aften d.18. sep-
tember udsat for røveri. Tre unge fyre trængte ind i forretningen 
og truede med en hammer og en kniv til at udlevere omsætnin-
gen fra en lang dags handel. Men ikke nok med det. Efter selve 
røveriet slog de tre maskerede unge mænd den 53-årige kvinde 
i hovedet og bagbandt både hende og en 16-årig butiksassistent. 
De smed dem herefter ind i kølerummet på to grader, hvor de 
efterlod dem. 
Der gik omkring en halv time, før de kom fri og fik slået alarm 
hos en nabo. Kvinden havde fået vristet sig ud af den tape, hen-
des arme var bundet sammen med, og fik hjulpet den 16-årige 
dreng. Røverne var alle iført camouflagetøj og sorte elefanthu-
er.  
Sengeløse Nyt har talt med drengens familie, der fortæller, at 
drengen har det godt efter omstændighederne. Begge medarbej-
dere har fået hjælp fra Coop, der står bag butikkerne. I en perio-
de har butikken haft vagter på omkring lukketid, men det er en 
dyr løsning. Uddeler Per opfordrer derfor os alle til at bide 
mærke i, hvis vi ser noget mistænkeligt. Og til at stoppe op og 
observere, gerne mens vi går tur med hunden omkring lukketid.  

/Schou 



7. nov.: Højskolelærer, dr. 
phil. Ole Vind, Grundtvigs 
Højskole, Hillerød 
Det levende ord - arven fra 
Grundtvig i det 21. år-
hundrede 

 
I en globaliseret og multikul-
turel verden kan Grundtvigs 
storslåede nationale og kri-
stelige syner forekomme 
fjerne og forældede. Men in-
de bag den tidsbundne klæ-
dedragt banker hjertet i 
Grundtvigs syn med ideen 
om ”det levende ord”. Heri 
rummes en inspiration, som 
kunne få ny betydning ikke 
mindst for folkeoplysning, 
højskole og kirke i det 21. 
århundrede.      . 
Mandagsaftenerne glæder 
sig til at skyde sæsonen i 
gang med et rigtigt højshole-
foredrag.   
 
14. nov.: Forfatter og for-
lagsdirektør Thomas Nør-
gaard Olesen,  
Forlaget Nautilus, Frederiks-
værk . 
 

RMS Titanic 
Den 31. maj 1911, kl. 12:13 
søsattes verdens hidtil største 
skib i Belfast. 
Som bekendt gik Titanic en 
grum skæbne i møde, idet 
skibet allerede på sin jomfru-
rejse over Atlanten stødte på 
et isbjerg og sank. Det skete 
natten mellem den 14. og 15. 
april 1912, hvor det 
”synkefri” skib med passage-
rer og besætning sank efter 
at havde været igennem en 
knap 3 timer lang, sej kamp. 
I H. C. Andersen-slottet i TI-
VOLI vises indtil nytår i år 
den spændende og meget rø-
rende, verdensomspændende 
udstilling ”TITANIC”, der er 
bygget op, så man kommer 
rundt på det imponerende 
skib.  
Søfartseksperten Thomas 
Nørgaard Olsen har skrevet 
en bog om Titanic og holder 
foredrag om skibet og dets 
skæbne i forbindelse med 
udstillingen. 
Og nu kommer han også til 
Sengeløse…. 
 
21. nov.: Højskoleforstander 
Lillian Hjorth-Westh, Born-
holm Højskole   
Thit Jensen og Agnes Hen-
ningsen – to stærke kvin-
der i dansk litteratur 
Thit Jensen levede 1876-
1957. Hun arbejdede som  

 

 

 

 

 

 
forfatter og foredragsholder 
med et livslangt engagement 
i forbedringen af kvindernes 
situation. Hun skrev over 15 

realistiske samtidsromaner 
om misforholdet mellem 
kvindernes kulturbærende 
arbejde og deres ubeskyttede 
stilling i samfundet. I hendes 
foredrag plæderede hun for 
frivilligt moderskab og kvin-
ders ligeret. Hendes indsats 
for børnebegrænsning forar-
gede borgerskabet, og hun 
var ofte udsat for angreb i 
pressen.         . 
 Agnes Henningsen, levede  
 

 

 

 

 

 

1868- 1962, var forfatter, 
samfundsdebattør og kvinde-
sagsforkæmper. Hun arbej-
dede for ”den størst mulige 
frihed i elskov”, som hun 
selv udtrykte det. Det var 
agitation i lette gevandter, 
men ikke cigarrygende. Ag-
nes færdedes blandt vore sto-
re forfattere og ikke mindst 
Carl Ewald, som blev hendes 
ven, elsker og far til PH. 
—— 

Ret til ændringer forbeholdes 
Der kan komme uforudsete 
aflysninger  -  og vejret!!! 
Mandagsaftenerne holdes i 
Sognegården,  
Landsbygaden 68,  
Sengeløse, kl. 19.30 - 22.00, 
Betaling: 450 kr. for hele sæ-
sonen. Enkeltforedrag kr. 50. 
Der serveres kaffe/te med 
kage - pris 15 kr. 
Nærmere oplysninger om fo-
redragene, transport m.m. 
kan fås ved henvendelse til 
formanden Poul Erik Søren-
sen, tlf. 4399-5153 

SÅ STARTER MANDAGSAFTENER  

 

BRØNDBY VVS ApS. 
 

VELVÆRE 
 

Tlf. 70 213 470 
 
                                                                       

Nyt badeværelse   
  Naturgas 

                                                                       
Modernisering      

    Forsikringsskader 
 

                                                                       
Email: brondby-vs@mail.dk 

                                                                       
Vasekær 6, Sengeløse.  

2630 Taastrup. 

  

Lavlund Lavlund   
Brolægning ApsBrolægning Aps  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

BrolæggermesterBrolæggermester  
Michael LavlundMichael Lavlund  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
Tåstrup Vænge 39Tåstrup Vænge 39  

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

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



Som vi orienterede om i august-udgaven af Sengeløse Nyt, 
var der ”Naturens Dag” i Hakkemosen søndag den 11. sep-
tember - altså efter at vor september udgave var gået i tryk-
ken.  
Som det fremgår af billederne, var der mange aktiviteter, spe-
cielt for børnene. Formålet var naturligvis at udbrede kend-
skabet til vores natur og alle de muligheder, den giver. Et af 
de store trækplastre var opvisning med jagtfalk. Den kom fly-
vende tæt hen over hovederne på de godt 400 børn og voks-
ne, der var samlet til opvisningen. 
Heldigvis var vejret godt, hvad vi jo ikke har været forvendt 
med i denne sommer, så mange havde en rigtig god dag. 

Klarer sig over al forventning 
Sengeløses 1. hold er stadig ubesejret i serie 3 
Af Gert Lauridsen 
 
Efter 8 kampe har oprykkerne fra Sengeløse endnu ikke tabt en 
kamp. De fører serie 3 med maksimum point. Efter kampen 
mod Gadstrup i lørdags, som endte 7-2 til Sengeløse, fik vi en 
snak med holdets træner Mogens Johansen: 
 
- Det skal først siges, at vi stadig har rækkens tre stærkeste hold 
tilbage, og først når vi er helt færdige med efterårssæsonen, ved 
vi noget om styrkeforholdet, men selvfølgelig glæder vi os da 
over den fine start.   
  
- Vi har mærket, at det kræver bedre fysik at spille i serie 3, 
hvor tempoet klart er højere. 
Det er en fordel, at vi var godt sammenspillet fra forårssæso-
nen. Desuden har vi fundet frem til vores egen spillestil, hvor 
spillerne er klar over deres opgaver i forhold til hinanden. 
 
Om holdet siger Mogens videre:  
- Bortset fra, at vi mangler en målmandsreserve, er vi ret godt 
besat på alle pladser.   
Samlet set vil jeg vurdere, at holdets styrke i dag svarer til mid-
ten af serie 2, det tør jeg godt sige allerede nu.  
I skrivende stund kan vi lige nå at tilføje, at det lykkedes Sen-
geløse lørdag 15. oktober at vinde over Taastrup FC. Kampen 
var spændende og meget jævnbyrdig. Ved stillingen 3-2 var 
Taastrup tæt på at få udlignet, inden Sengeløse med deres hurti-
ge omstillingsspil afgjorde kampen til slutresultatet 4-2. Taa-
strup var rigtig gode, men mistede meget energi på at beklage 
sig over dommeren. Derfor vandt Sengeløse. 
1. holdets  resterende kampprogram inden vinterpausen ser 
således ud: 
 22/10 - kl. 13, ude mod Tune IF   
29/10 - kl. 16, hjemme mod FC Lejre 

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 

På et billede ses Erik Hansen, , der er biavler  i sin fritid. Dem, der ikke 
nåede at købe hans honning i Hakkemosen, kan købe den i vor lokale brugs.   

PAS PÅ BILERNE            
I den sidste tid har der i landsbyen været en række indbrud i 
biler. Både via ødelagte låse, men mest med smadrede ruder. 
En af gangene endda lige foran bilens ejer, som stod med et 
lille barn på armen. Her smadrede gerningsmanden bare ru-
den og stjal værdierne for så at sætte sig ind i den stjålne, 
ventende bil og køre. Der stjæles tasker, computere og lig-
nende. Især nede ved skolen og SFO´en, hvor forældrene ofte 
kun er væk i få minutter. Lås bilen og lad være med at lægge 
dine værdier, så de ses udefra. Da det her ligner noget organi-
seret, kan vi hjælpe hinanden med at holde øje med mistæn-
kelige personer.  

 

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 

Naturoplevelser i Hakkemosen 

Sengeløse har netop scoret til 4-2, og to Taastrupspillere bider 
i græsset til ingen nytte. 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

18.s.e.trin. 
23. oktober kl. 11.30 
Matt 22,34-46 
(Viggo Kanding) 
 
19.s.e.trin 
30. oktober kl. 16.00 
Spagettigudstjeneste 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Tilmelding til spisning er 
påkrævet 
 
Alle helgens dag 
6. november kl. 17.00 
Matt 5, 1-12 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Aftensmad efter  
gudstjenesten 
Kirkebilen kører 
 
21.s.e.trin. 
13. november kl. 11.30 
Joh 4, 46-53 
(Finn Risum) 
 
Sidste s. i kirkeåret 
20. november kl. 10.00 
Matt 25, 31-46 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
 
Kirkebilen bestilles  
senest dagen før på  
tlf. 43 99 50 24 
 
Andagt på Holme 
Torsdag d. 17. november 
kl. 13.30 
 
Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 

Kirke & Sogn  Der er en mening med det 
Alle helgens dag skal vi holde 
mindegudstjeneste for dem, vi 
har mistet. Vi bliver mindet om, 
at mennesket er sårbart, fordi 
døden er vor lod, vi bærer den i 
vore kroppe, og den gnaver i 
vor tro og skiller os fra vore 
kære. Sådan er det også at være 
menneske. Vi kan ikke lukke 
øjnene for det. Vi kan ikke 
glemme det, fortrænge det eller 
nægte at se den virkelig i øjne-
ne, der konfronterer os med vor 
egen endelighed - i hvert fald 
ikke hele livet igennem. Vi kan 
heller ikke fortrænge eller næg-
te, at vi ikke er fuldkomne og 
derfor fejler. 
 
Forældeerfaring 
Som vor kendte filosof og teo-
log, Søren Kierkegaard, engang 
har sagt: Livet leves forlæns og 
forstås baglæns. Heraf kommer 
gråden og fortrydelsens smerte, 
ethvert menneske må lide. Der 
er sikkert meget, vi ville have 
gjort anderledes, hvis vi kunne 
forstå livet forlæns og ikke først 
i bagklogskabens lys. Hvilken 
forælder har ikke gjort sig den 
erfaring, så snart navlestrengen 
blev kappet over, at der med 
børn følger glæder og sorger, 
men sandelig også tyngende 
ansvar og skyld. Forstået bag-
læns er der sikkert meget, vi 
gerne ville have gjort anderle-
des, så børnene måske havde 
fået et mere velsignet liv, et 
bedre liv hvad angår det at være 
forbundet med et andet menne-
ske i kærlighed, hvad angår 
venskaber, uddannelse, arbejde 
eller blot det i det hele taget at 
være i stand til at knytte an til 
livet. 
 
 
I nærmiljøet 
I vores nærmiljø bliver vi indvi-
et i menneskers liv. Både når 
livet skinner og er en velsignel-
se for det enkelte menneske, når 
det fyldes af gråd og fortrydel-
sens smerte, og når det sidder i 
mørke og dødens skygge. Vi ser 
forældre, der lider under at mi-
ste et barn til stofmisbrug, alko-

holmisbrug, selvmordsforsøg, 
sygdom, iskold egoisme eller 
død i en al for ung alder. Vi ser 
mennesker - børn og voksne - 
som har mistet sine kære: et 
barn, en forælder, en søskende. 
Et menneske som betød alt for 
dem, og som ved sin død lod 
dem akkurat så sårbare tilbage i 
livet, som var huden skrællet af, 
som Job udtrykker det i Jobs 
Bog i Det gamle Testamente. I 
de situationer føler vi, at døden 
er vor lod, at vi bærer den i vore 
kroppe, og den gnaver i vor tro 
og skiller os fra vore kære. 
 
En mening med tabet 
I de allermest rystende livs- og 
dødsstunder i menneskers liv, 
hvor mennesker oplever, at livet 
har trængt dem op i en krog, 
klædt dem af, skrællet huden af 
dem, ja hvor de oplever, at de er 
fuldstændig magtesløse, reage-
rer mange med at sige: Der er 
en mening med det! Der er en 
mening med, at jeg skulle miste 
min søn, min søskende eller min 
ægtefælde. Der er en mening 
med, at det skulle gå så galt, at 
jeg mistede min førlighed, mit 
hus eller mit arbejde. Eller der 
er en mening med, at livets 
mørke tråde har spundet mig 
ind i et dystert og fortvivlet 
fængsel af smerte, jeg ikke kan 
komme fri af ved egen kraft og 
vilje.  
 
Den livsfølelse fylder mange 
mennesker, som virkelig ved, 
hvad det betyder at være sårba-
re. De er overbeviste om, at der 
er en mening med de smertelig-
ste lidelser, som de bare ikke 
har adgang til at se eller forstå, 
men som indtil videre er skjult i 
Mesterens kyndige hånd. 

Forløsning 
Tilliden til, at magten over livet 
og døden i sidste ende er Guds, 
lever i mange mennesker. Det er 
Gud, som har nøglen og kan 
låse døren op til det fængsel, vi 
er spundet ind i af livets mørke 
tråde, så livet kan få en chance 
til, og en til og en til, og så 

 

Kirkelig vejviser 
 

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

 

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 

Vinduespolering  -  Erhvervsrengøring  -  Ejendomsservice 



 Sogneeftermiddag 
Onsdag d. 26. oktober kl. 14.30 er der sogneeftermiddag med 
oberstløjtnant Hans Jørgen Andersen, som vil fortælle om sin 
tid som adjudant for Hendes Majestæt Dronningen. Hans Jørgen 
Andersen passede hvervet i to perioder fra 2002 – 2004 og fra 
2005 – 2007. Efter endt tjeneste er han fortsat aktiv på sidelin-
jen og har deltaget i nytårskure, klimatopmødet, audienser og 
andre større begivenheder. Arrangementet er åbent for alle inte-
resserede, og der er gratis adgang. Kirkebilen kører. 
 

 

mange, det nu skulle være. Det 
er Gud, der i sidste ende kan 
forløse os fra alt det, vi ikke selv 
kan komme fri af: Alt det, der 
gik galt med smerten til følge, og 
døden, som er personlighedens 
totale destruktion. Det er den 
kristne tro, at mennesket skal 
opstå til evigt liv med Gud, som 

har åbenbaret sig i Kristus. Men 
indtil den dag kommer, må vi 
leve i uvished om, hvad menin-
gen med menneskets lidelse er 
og nøjes med at tro, at der ER en 
mening, som først vil blive åben-
baret for mennesket på den an-
den side af døden. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Spagettigudstjeneste 

Søndag d. 30. oktober kl. 16.00 inviterer Sengeløse Kirke alle 
børn i landsbyen til spagettigudstjeneste. Selve gudstjenesten er 
tilrettelagt i børnehøjde, så både børn og voksne, barnlige sjæle 
kan deltage. Minikonfirmanderne vil formulere bønner til guds-
tjenesten, ligesom de vil dramatisere fortællingen om Jairus´ 
datter, som døde. Men til stor glæde for alle kunne Jesus vække 
hende til live igen. 

Lørdag den 19. nov. kl. 15 
kan Sengeløse kirke byde 
velkommen til en anderledes 
og meget spændende koncert. 
For musikken står den frem-
ragende unge slagtøjsspiller, 
Mathias Reumert. Mathias er 
slagtøjsspiller med speciale i 
multi-percussion, marimba, 
vibrafon og musikteater, og 
han er uddannet på Det kgl. 
danske Musikkonservatorium 
samt ved University of Cali-
fornia, San Diego. Mathias er 
en efterspurgt solist, der har 
vundet adskillige priser samt 
optrådt i hele Europa, store 
dele af USA og i Sydamerika. 
Endvidere har han et tæt sam-
arbejde med mange aner-
kendte komponister, som 
komponerer værker til og i 
samarbejde med ham. Som 
slagtøjsspiller har man mange 
forskellige instrumenter at 
spille på, og således vil kon-
certen i Sengeløse kirke blive 
meget varieret både hvad 
angår instrumentarium, mu-

sikstil og form.  Det flotte 
program for lørdagens kon-
cert vil strække sig fra barok-
musik over fransk impressio-
nisme til helt nye og spæn-
dende værker. Af komponist-
navne kan nævnes: Bach, 
Ravel. J. Schwantner, Dona-
toni samt Jodlowski.  
Der er som altid gratis ad-
gang, og solisten har lovet 
undervejs i koncerten at for-
tælle lidt både om sine instru-
menter og om musikken han 
spiller. 

 Slagtøjskoncert i Sengeløse kirke 
19. november kl. 15 

Meddelelse 
Sognepræsten er fraværende i sognet fra mandag d. 17. oktober 
- tirsdag d. 26. oktober. I denne periode passes embedet af sog-
nepræst Viggo Kanding, som kan kontaktes på tlf.: 46 56 06 
52. Borgere, som skal have udstedt attester, kan henvende sig 
til Høje Taastrup Kirkes kirkekontor på tlf.: 40 43 43 93 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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

Fællesspisning i Sognegården 
 

Første gang tirs. 8. nov. Kl. 18-20.45 
Kom som du er og nyd en gang hverdags-

mad i hyggeligt samvær med andre.  
 

Prisen vil variere fra gang til gang,  
da vi kun skal have dækket kostprisen. 

 
Du kan købe øl og vand eller  

nøjes med postevand. 
  

HUSK, det er en forudsætning,at du til-
melder dig senest søndag den 6. nov. 

enten til Henny på 43995153 
eller til Elisabeth på 43998015 

ALLE ER VELKOMNE 



Så snart jeg 
kommer af med det 

gamle hus, er jeg den, 
der er gledet!

Ny bolig?
Lad det stærkeste team sælge
din bolig, så du kan komme
videre.
Kontakt Nybolig Mads Østergaard for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
Så er du sikker på at få solgt til markedets højst opnåelige pris.

Nybolig Mads Østergaard
Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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