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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: Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 
4030 5232    

Amatørscene: Marianne Neumann, Hultoften 33                  2990 3693 
 
Fodbold:               Martin B. Larsen, Spangåvej 18A 3057 1670 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                     4030 5232 
 

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

Senioridræt  Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                           2970 7740    

Volleyball:   Birthe Olesen, Landsbygaden 62. 43991105/30530003 
 

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 

Lørdag den 30. august og 
søndag den 31. august er der 
loppemarked i Sengeløse. 
Som sædvanligt foregår det 
på festpladsen ved Sengeløse 
Idrætsanlæg. Du kan allere-
de nu donere effekter til lop-
pemarkedet. Igen i år er der 

opstillet en container på fest-
pladsen, og ved at ringe til 
John Jørgensen på telefon 51 
22 12 17, kan du komme af 
med de ting, der er for gode 
til at blive smidt ud.  

Ellers venter du bare til ind-
samlingsdagen i august.  

Loppemarked 2014  

  Brænde og træpiller 
 

Fyringsklar egebrænde sælges i løs 
vægt.  

 
Brændet kan afhentes, min 1.7 rm  

- eller leveres. 
 

Svenske træpiller  
i 16 kg sække eller i løs vægt,  

afhentning eller levering 
 

Lager 1 km fra Sengeløse. 
 
 

Anders Gøricke A/S    
Herringløse  
Mobil 2121 2197  



Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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



Sengeløse Kommunalfor-
ening indbyder igen i år 
blive forårsrengøring i 
Sengeløse. Det foregår på 
søndag d. 27. april 2014 kl. 
11.00 til 13.00. 
Vi mødes i Sognegården 
ved kirken og tager en tørn 
med at få fjernet affald fra 
vejene omkring Sengeløse, 
inden vegetationen blom-
strer op, så vi ikke kan se 
det. 

Det er en rigtig hyggelig 
aktivitet, som man gerne 
kan tage sine børn med til. 
Vi slutter af med kaffe og 
kage i Sognegården. 
Spørgsmål vedrørende ar-
rangementet kan sendes til 
kommunalforenin-
gen@sengeloese.org eller 
mobil Poul Neumann 
25235455. 
Sengeløse Kommunalfor-
ening 

Der er godt nyt til Sengeløse-
borgerne, da det er lykkedes 
Sengeløse Kommunalforening 
at få Jes Jensen med i Trafik-
sikkerhedsudvalget. Trafiksik-
kerhedsudvalget mødes ca. 4 
gange om året, hvor der dis-
kuteres trafiksikkerhed, første 
gang er d. 24 april, hvor vi 
skal kigge på de forslag, der 
er kommet ind fra borgerne. 
Mødet efterfølges af et 
vejsyn, hvor Teknisk Udvalg 
den 15. maj vil foretage vej-
besigtigelse. Sidste frist for 
indsendelse var d. 4. april, 
hvor Kommunalforeningen 
indsendte 4 forslag. Disse er i 
prioriteret rækkefølge: 
1: Fodgængerovergang mel-
lem Engbrinken og stien til 
skolen – for at sikre børnenes 
vej til skolen. 
2: Cykelsti fra ovenstående 
overgang til Birkevej – for at 
sikre børnenes vej til skolen. 
3: Fodgængerovergang ved 
Brugsen, så gående kan kom-
me sikkert over vejen i myl-
dretiden. 

4: Forlængelse af cykelstien 
langs Ågesholmsvej (fra Sen-
geløsevej til Bondehøjvej). 
Dette har den fordel, at cykli-
ster ikke skal krydse vejen, og 
at de derved tvinges ind på 
cykelstien langs Bondehøjvej. 
Derudover er vi fuldt ud op-
mærksomme på, at der er en 
del steder, hvor hastigheds-
grænserne ikke bliver over-
holdt, og mildt sagt bliver der 
kørt rigtig stærkt på f.eks. 
Spangåvej, Landsbygaden, 
Bondehøjvej, Ågesholmvej og 
Catrinebergvej. Af samme 
grund har vi bedt kommunen 
om lov til at låne deres mobile 
hastighedsmåler. Samtidig er 
der også et par problematiske 
udkørsler fra Midtervej til 
Ågesholmsvej, Tostholmsvej 
til Ågesholmsvej og Landsby-
gaden til Sengeløsevej/
Ågesholmsvej. 
Jes er ikke kun valgt for Sen-
geløse men også for Fløng og 
Reerslev. Vridsløsemagle har 
deres egen repræsentant,  
Minna Lauersen. Hvem er Jes 
Jensen? Til daglig er han 
teknisk chef i et plastfirma på 
Midtsjælland, hvor han har 
ansvaret for sikkerheden og 
bygningerne. I sin fritid er han 
en aktiv cyklist, og derved 
kender han ikke bare Sengelø-
se, men hele området på 
Nordsjælland. Det var også en 
cykeltur i 2005, der gjorde, at 
han købte hus på Langageren 
og senere skiftede dette ud til 
et større på Solbakkevej, hvor 
han bor med sin familie, kone 
og 2 børn.   
Da vi i Sengeløse Kommunal-
forening er jeres talerør over-
for kommunen, er vi altid 
interesserede i at høre jeres 
forslag til forbedringer, og i 
den forbindelse har vi oprettet 
en E-mail adresse: trafiksen-
gelose@gmail.com , hvor alle 
opfordres til at komme med 
forslag til trafiksikkerhedsfor-
bedringer i Sengeløse. 

Trafiksikkerhed i Sengeløse  Forårsrengøring i Sengeløse 



 



Den 2. Onsdag i maj bliver 
der afholdt fælles dagpleje-
dag i alle landets kommu-
ner. I år er det onsdag d. 14 
maj. Her samles alle dag-
plejerne og deres børn og 
fejrer denne festlige dag.  
De foregående år er dagen 
blevet fejret på mange for-
skellige måder, men en ting 
er sikkert, både børn og 
voksne har altid en forry-
gende dag. Sidste år mødtes 
vi på Axel torv og vandrede 
en tur ned af Hovedgaden 
ledsaget af Cirkus Big og 
en sej politieskorte. Der var 
sjove klovne og søde piger, 
som gik på stylter. Alle 
dagplejere og børn klædt ud 
som alt muligt fra et cirkus, 
-søde børn med klovnenæ-
ser og mange flag og ballo-
ner. Derefter mødtes vi igen 
på Axel torv og Cirkus Big 
underholdte børnene.  
Her stødte forældrene så 
løbende til  
Vi fik dejlig hyggeguf, og 
alle gik glade hjem. I år 
mødes dagplejerne fra Sen-
geløse med dagplejere og 
gæstedagplejere fra Taa-
strup i vores fælles gæste-
hus; Svanen, som ligger 
dejligt lige ned til Selsmo-
sesøen. Her vil vi lave for-
skellige ting sammen. -
Sanseting, ansigtsmaling, så 
en solsikke og mal et bille-

de. Om eftermiddagen vil 
der være åbent hus for for-
ældrene. Her er alle interes-
serede velkomne. Det kan 
være du/I er nybagte foræl-
dre, kommende forældre, 
bedsteforældre eller lign. 
Måske tænker I: Hvad er 
fordelen ved dagplejen? Vil 
dagplejen være noget for 
mit barn? Der kan være 
mange spørgsmål, der mel-
der sig, når man skal vælge 
det bedste pasningstilbud til 
sit barn. Så kom og mød os. 
Tag jeres børn med, så vi 
kan møde dem, og ikke 
mindst kan de møde os.  
Der er åbent hus i Dagpleje-
huset Svanen, Selsmose-
strædet 6, fra 14-16. Her fra 
Sengeløse vil vi 3 dagpleje-
re deltage. Vi hedder Heidi, 
Monika og Mona. Vi er alle 
en integreret del af Sengelø-
se. Vi har selv børn i Dag-
plejen, børnehaverne og i 
Sengeløse skole, så vi kan 
tale med om det meste : 
Vi glæder os meget til at se 
så mange fra Sengeløse og 
omegn som muligt. For 
mere information om dag-
plejen se evt. 
www.detgroenneomraade. 
htk.dk  
På dagplejerne i Sengeløses 
vegne 

 Mona Pind Hansen 
  

Dagplejedag 2014 

Natten til mandag den 24. 
februar var vi udsat for no-
get af det værste i vores liv! 
Vi blev på Sognevangen 4 
vækket af voldsom ilde-
brand i vores værksted! 
At branden ikke også tog 
vores hjem, kan vi takke 
vores årvågne nabo for - og 
brandvæsenet selvfølgelig!! 
5 minutter mere, så havde 
ilden også taget vores hjem. 
Vi er forundret og triste 
over ordlyden i artiklen! 
Der står: “Årsagen må stå 
hen i det uvisse.” Der bliver 
nævnt, at der står flere tryk-
flasker og et svejseanlæg ---
- Og at en bil desuden ud-
brændte?? Vi er triste og 
ærgerlige over ordlyden i 
artiklen. 
Må jeg oplyse tekstforfatter 
Michael Madsen om: at der 
var tale om en påsat brand, 
(at trykflasker og svejsean-
læg blev båret ud af brand-

væsenet i de 3 timer, de var 
her).  
at branden blev antændt i 
bilen, som holdt uden for 
værkstedet. 
at gerningsmand blev taget 
på stedet, fordi naboer løb 
ham op. 
at gerningsmanden blev 
anholdt, fordi han blev gen-
kendt. 
Alt dette havde Michael 
Madsen vidst, hvis han hav-
de undersøgt sagen!! 
 

Kæmpestor tak til alle der 
deltog! 
Tinna og Birger Krogh, 
Sognevangen 4 
 

Vi beklager, at vi ikke fik 
bekræftet oplysningerne ved 
en direkte henvendelse til 
jer, hvilket selvfølgelig hav-
de været det rigtige.         
Red. 

Læserbrev: 
 

Om ”Brand i Sengeløse midt 
om natten” 
Vedrørende artikel i Sengeløse Nyt, marts 2014. 

Rhododendron 
Besøg din lokale special planteskole  

Rhodo Roskilde ApS 
Snubbekorsvej 20D 

2630 Taastrup,  Tlf 6168 7404. 
Del med din nabo - plant en blomstrende hæk. Vi har 
ca. 350 forskellige Rhododendron og en masse andre 
surbundsplanter, som gerne vil gro sammen med dem. 

Dertil en god spagnum til meget rimelige priser.  
Se vort sortiment på 

 www.Rhodo-Roskilde.dk 
 

og dagens plante på facebook/rhodoroskilde 
Åbent   Onsdag-fredag: kl. 13 – 17.30 
Weekend og helligdage: kl. 10 – 16 

Åbner sæsonen fra 2.april, eller ring for tid.  



Leifs 50 års jubilæum som 
instruktør blev markeret 
ved SGIFs gymnastikop-
visning søndag den 6. april. 
Her holdt formanden for 
SGIfs Gymnastik afdeling 
Bjarke Rasmussen talen 
nedenfor til Leif.  
 
Leif blev kaldt frem, og et 
stykke inde i talen blev 
hans nuværende og tidlige-
re gymnaster inviteret på 
gulvet.  Der kom så en me-
get stor flok på gulvet til en 
meget overrasket og rørt 
Leif Nielsen. Gymnastik 
formanden rundede heref-
ter talen af.  
 
Leif sluttede af med at tak-
ke glad og fattet efter over-
raskelsen med at se så 
mange af sine nuværende 
og tidligere gymnaster på 
gulvet i Sengeløse Hallen 
til SGIF’s 110 års gymna-
stikopvisning.  
 
Bjarke Rasmussen for-
mand for SGIF’s Gymna-
stik afdeling sagde bl.a.: 
 
Leif, regner vi rigtigt, er 
det nu 50 år siden, du hav-
de dine første gymnaster 
på gulvet. Så jeg blev først 
født det år, da du gjorde 
dine første gymnaster klar 
til en SGIF Gymnastikop-
visning! Så jeg er en klar 
nybegynder i det regi. Men 

heldigvis er det mig en ære 
som formand for Gymna-
stik afdelingen at få lov til 
at holde en tale for dig. 
Med min manglende lang-
tidshistorie i Sengeløse har 
jeg spurgt mig lidt for, og 
tilbagemeldingerne er flot-
te! 
 
Børnene, de unge og deres 
forældre satte meget pris 
på din tilgang, tone, den 
naturlige disciplin og den 
pædagogik, som er indbyg-
get i din måde at instruere 
på, og som stadig er 
grundlæggende i dagens 
gymnastik. 
 
Du blev hurtigt kendt som 
en meget dygtig og engage-
ret instruktør, hvor der var 
stor rift om at komme på 
dine børne- og ungdoms-
hold. Det var specielt rigtig 
stort at blive ”udtaget” til 
dine hold, og så at tage ud 
og lave opvisninger i bl.a. 
Roskilde og Borrevejle. 
Med træningen og turene 
har du givet mange gymna-
ster mange gode oplevelser 
og mange minder omkring 
gymnastikken og dens ram-
mer, hvor Sengeløses gym-
naster kom ind på grøn-
sværen med SGIF’s fane i 
spidsen. Senere drev du og 
Connie ”Blandet Motion” 
med flotte springserier. De 
60-70 deltagere gav træng-

sel i gymnastik salen, mens 
du nu er aktiv som driv-
kraften bag Senioridræt i 
Sengeløse Hallen. 
 
Leif, du må stadig kunne 
noget helt specielt!! Mange 
af de godt 100 drenge og 
piger, som står her, er med 
i Senioridræt og på den 
voksenes rækkes Kroket og 
Stavgang, mens and-
re kender dig gennem dit 
virke som instruktør fra 
tidligere. I regi af Senio-
ridræt, Stavgang og Kroket 
har I et formidabelt 
netværk. Det netværk har 
du en meget stor aktie i, og 
betydningen af det netværk 
kan ikke overvurderes. 
Vi vil gerne sige dig tak for 

dit fantastiske og meget 
sjældne stærke engagement 
med børn, unge og voksne i 
Sengeløse. Sengeløse Gym-
nastik afdeling har derfor 
fundet en beskeden gave. 
Vores ønske til dig er, at du 
sætter dig glad tilbage og 
tænker på de mange gode 
oplevelser og værdier, du 
har givet videre, mens du 
nyder gaven. Dens druer er 
plukket samme år, som du 
en sensommer for første 
gang startede med at in-
struere et Gymnastik Hold  
 
På gymnastik afdelingens 
vegne 
             Bjarke Rasmussen, 
. 

Leif Nielsen 50 års jubilæum som instruktør i SGIF Gymnastik 



Else og Holgers  
Ærespokal 
Tildeles en idrætsudøver 
mellem 8 og 14 år, som 
udviser en god sportslig ånd 
og er en god kammerat. 

Dette års modtager blev 
Simon Albrektsen fra 
Fodboldafdelingen. 
Simon, som er en stille og 
rolig fyr, er altid i godt hu-
mør, én som træner hårdt, 
og er derfor god til sin 
sport. Dertil kommer, at han 
er en god holdkammerat. 
 
SGIF 100 års  
Jubilæumspokal 
Pokalen tildeles en idræts-
udøver under 18 år, som 
udviser en god sportslig ånd 
og er en god kammerat. 
Dette års modtager er:  

Avneet Kaur Kalsi fra 
Gymnastikafdelingen. 
Avneet er en fighter, der 
giver den gas, når der er 
træning på konkurrencehol-
det.  

Den store indsats har gjort 
hende til en virkelig dygtig 
gymnast, er en god hold-
kammerat, og er med til at 
styrke sammenholdet på 
holdet.  
Aveneet er også hjælpetræ-
ner på spring-rytme begyn-
der. Der viser hun sig som 
en fremragende gymnast, 
der også kan lærer fra sig til 
glæde for alle de yngre 
gymnaster.  
 
SGIF Lederpokal  
Pokalen tildeles en frivillig 
leder, der gennem mange år 
har ydet en stor indsats for 
SGIF. 

Dette årets modtager er 
Susanne Thomsen fra 
Fællesidræt. 
Susanne har efter mange år 
som aktiv i Fællesidræts 
bestyrelse både som foræl-
dre repræsentant og som 
formand taget førertrøjen på 
som instruktør.  
Specielt i denne sæson har 
Susanne båret læsset på 
ikke mindre end 4 hold. 
Dertil kommer, at hun også 
fungerer som vejleder for de 
unge instruktører, så de kan 
blive rustet til blive instruk-
tører. Foruden af være en 
fantastisk repræsentant for 
Fællesidræt, har Susanne 
også det, som vi kalder 
SGIF ånden over det, som 
hun gør.   

SGIF - POKALER  2014 Sminkekursus i dyremasker  
 

Sengeløse Amatørscene inviterer l sminkekursus i 
dyremasker i vores lokaler ved Sengeløse Hallen, 
Spangåvej 9, Sengeløse, 2630 Tåstrup. 
 

Søndag d. 27. april 2014  
fra kl. 10.00 – 15.00. 

 

 

Sanne Hjortlund vil dele ud af sine erfaringer og give os 
tricks og ideer l at lave flo e dyremasker.  
Undervejs vil der være lidt at spise og en bid frokost 
bliver der også.  
Vi håber, at mange har lyst l at deltage, så der kan 
blive fuldt hus.   
Prak sk tøj vil være en god idé, da vi skal øve os på 
hinanden.  
Det er gra s at deltage.   
 

Tilmelding kan ske l : g.friemel@gmail.com eller 
23831134 (Ghita).   
Sidste frist for lmelding: 20. april 2014. 
Vi håber at se dig !  
                                                   Sengeløse Amatørscene   

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



Opvisningen startede med 
faneindmarch samt kort vel-
komst af formanden. I opvis-
ningens første del var Rulle-
Garden og RullePigerne på. 
RullePigerne havde valgt at 
bygge dere shows op om 
fortællingen  ”Peter Pan og 
Klokkeblomst”.  
Gymnastikken med de voks-
ne og de mindste var som 
sædvanligvis flot og bød på 
mange begejstrede børn og 
ikke mindst deres glade for-
ældre. Mini- & Spillopper 
viste meget flotte elementer 
og lagde godt op til anden 
halvdel af programmet, hvor 
fokus var spring & rytme 
gymnastik. 
Anden halvdel af opvisnin-
gen åbnede med en stor fæl-

les rytmeserie fra alle spring-
holderne. Herefter viste 
spring-rytme begynder og 
øvede, at de havde flyttet sig 
godt siden sidste opvisning 
og leverede et flot opvis-
nings show. Herefter lagde 
Swing Sisters fra Frederiks-
sund Gymnastik Forening op 
til fejringen af Leif Nielsens 
50 år jubilæum som instruk-
tør i SGIF Gymnastik. Fej-
ringen omtales særskilt i 
bladet. Swing Sisters rytme-
serie og fejringen af Leif 
Nielsen blev fulgt til dørs af 
ManneGym fra Hedehusene 
Gymnastik Forening, som 
endnu engang fik de mange 
tilskuere til at klappe i takt 
og lette smilebåndet.  

Gymnastik opvisningen blev 
afrundet af Gymnastik afde-
lingens konkurrencehold, 
som sidste sæson fik en 3. 
plads ved Sjællandsmester-
skaberne i Macro-rækken. I 

løbet af denne måned drager 
holdet både til Sjællandsme-
sterskaberne og Danmarks-
mesterskaberne, hvor de 
netop er rykket op i Junior-
rækken.  

Sengeløse Gymnastiks 110år Opvisning i Sengeløsehallen 

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 



Kom og prøv kræf-
ter med 
 

IMPROVISATIONS   
TEATER 

 
Onsdag d. 7/5 + 14/5 + 21/5 

2014  
fra kl. 20.00-22.00 

i 
Sengeløse Amatørscenes 

lokaler v. Sengeløse Hallen. 
 

Instruktør: Michael Hansen, 
som selv er aktiv 

improvisations-skuespiller. 
 

Det er gratis at deltage ! 
Vi glæder os til at se dig !!! 

 

Lørdag den 14. juni holder 
vi byfest. Det foregår som 
sædvanligt i rigtig hyggelige 
omgivelser omkring gade-
kæret. Det er foreningen 
Sengeløse Byfest, der hol-
der og har ansvaret for fe-
sten. Foreningens eneste 
formål er at holde den årlige 
fest i vores by til glæde for 
os alle sammen. 
Det er altså ikke formålet at 
samle penge ind til et eller 
andet formål, og festen kun-
ne ikke holdes, hvis vi ikke 
have mange gode sponsorer, 
der hjælper os med fx 
strøm, transport og lån af 
vogn til scenen, lån af toilet-
ter, samt mange frivillige 
hjælpere. Og her kommer 
du ind i billedet. For vi kan 
godt bruge flere.  

Vi starter med opstilling, 
fredag aften kl. 19. Lørdag 
er det kl. ca. 9.00 og indtil 
festen slutter kl. 24.00. Her 
kan du hjælpe nogle timer i 
en af boderne. Søndag mø-
des vi kl. 9.00 til morgen 
kaffe og rydder op. Normalt 
er vi færdig kl. 12.00 og 
byen ser igen pæn ud. 
Kom og vær med. Du får 
nogle rigtig hyggelige timer 
og lærer dine medborgere i 
Sengeløse at kende. Du be-
høver naturligvis ikke at 
deltage alle dage/timer. 
Ring eller send en SMS til 
undertegnede med dit navn 
og telefon nummer, så kon-
takter vi dig og aftaler nær-
mere. 

John Bilenberg 
Tlf.  81 61 01 13 

Bliv en del af fællesskabet! 

På SGIF’s Hovedgeneral-
forsamling den 25. marts 
kom hovedformand Jens 
Bertelsen ind på, at 2013 
havde været et meget aktivt 
år for alle afdelingernes 
aktiviteter. 
Der er nu i alt 510 aktive i 
SGIF’s fem afdelinger. 
Glædeligt er det, at det nye 
modeord er bevægelse, ja, 
selv skolebørnene skal be-
væge sig 45 minutter om 
dagen - dette kunne måske 
resultere i flere medlemmer 
i den lokale idrætsforening.  
Også økonomien så godt 
ud, idet John Jørgensen 
kunne berette om et godt og 
velbesøgt Loppemarked 
2013. Forårsfesten 2013 var 
også forløbet godt kunne 
Lars Hammel berette om og 
tilmed med et pænt over-
skud. Ligeledes kunne Jea-
net Wolstrup berette om 
Cafeteriadriften og Roskil-
de festivalen, der tilsammen 
havde givet et pænt bidrag 
til idrætten i Sengeløse. 
Efter Generalforsamlingen 
var der valg. Her var ho-

vedkassereren Jørn Brend-
strup på valg og blev gen-
valgt. Tabita Rachlitz øn-
skede at stoppe, og da der 
ingen kandidater var til 
denne post, er det op til 
Hovedbestyrelsen at finde 
et nyt medlem.  
Den efterfølgende konstitu-
ering kom til at se således 
ud. Til forretningsfører for 
Sengeløse hallens Cafeteria 
blev Uffe Wolstrup genud-
peget. Til ny regnskabsfører 
for Sengeløse hallens Cafe-
teria blev Ulla Friborg 
Hemmingsen udpeget. Til 
koordinator for Sengeløse 
hallens Cafeteriadrift blev 
Jeanette Wolstrup udpeget. 
Forretningsudvalget består 
af Jens Bertelsen, Ulla 
Bang Hyldegård og Birthe 
Olesen. 

SGIF’s Hovedgeneralforsamling  

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrsson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



Lions Club Hedeland blev 
oprettet den 30. juni 2001 
under Lions International, 
der er verdens største huma-
nitære organisation af frivil-
lige mennesker. Vi støtter so-
cialt i Danmark såvel som i 
udlandet. Da alle Lions' akti-
viteter foregår ved frivilligt 
arbejde, er der ”0 % til admi-
nistration” 
 
   I klubben er vi i øjeblikket 
13 medlemmer, som alle 
yder en stor indsats, derfor er 

der et stort ønske om endnu 
flere medlemmer.   
   Vi mødes i Taastrup Idræts-
center 2 gange om måneden. 
Første møde er et klubmøde, 
mens det næste er lidt mere 
på det sociale plan, hvor vi 
f.eks. har  hyggeaften eller 
foredrag. Nogen gange tager 
vi også på oplevelsesture ud 
af huset. 
 
Hvad beskæftiger vi os med 
Igennem årene har vi prøvet 
mange ting - alle med det 
formål, at samle penge ind, 
så vi kan gøre en forskel. 
   Vi starter året med en mes-
se - ”Tøsemessen” - hvor vi 
lejer stande ud til alle mulige 
aktiviteter, det være sig tøj, 
smykker, kunst, kosmetik, 
cremer, vin  o.s.v. Det fore-
går i Tåstrup Medborgerhus, 
og årets Tøsemesse blev af-
holdt søndag den 6. april. 

   I august deltager vi på Vest-
egnens Kræmmermarked, 
hvor vi har overtaget ”Bager-
butikken”, og sidste år passe-
de vi samtidig et øl-telt. 
   Sidste år var vi med på 
Roskilde Dyrskue, hvor vi 
stod ved indgangene og tjek-
kede billetter.   
   Vi hjælper Lions Club Taa-
strup med at hejse flag på 
Hovedgaden, når der er akti-
viteter i byen. Desuden er vi 
ofte at finde med en stand, 
når der er loppemarked på 
Taastrup Hovedgade. 
 
Kirkekoncerter 
Vi har fået et godt samarbej-
de med Rønnevang Kirke i 
Taastrup, som støtter op om 
en koncert, der bliver afholdt 
i oktober måned.  
   Sidste år havde vi besøg af 
Erik Grip, med hans 50 års 
jubilæumskoncert. 

   Den 5. oktober 2014 kl. 
16.00 har vi engageret  Kim 
Sjøgren til en koncert i Røn-
nevang Kirke. 
 
Hvem får glæde af  
de penge, vi samler ind? 
Vi har nogen projekter, vi 
støtter løbende. Det er Foræl-
dreforeningen - tidligere Bo-
ligfonden, der bl.a. får  jule-
kurve hvert år. 
   Kløverhuset (et hjem for 
demente), hvor vi donerer 
midler, så de kan afholde en 
julehyggeeftermiddag for 
beboere og pårørende, og så 
støtter vi jævnligt Masanga 
projektet. 
   Sidste år donerede vi det 
meste af overskuddet fra Tø-
semessen til Blå Kors i Taa-
strup - til arbejdet med børn 
af forældre med alkoholpro-
blemer. På samme måde har 
vi støttet Voldsramte Kvin-
der i Taastrup. 
   I år har vi besluttet at done-
re det meste af  overskuddet 
fra Tøsemessen til Julemær-
kehjemmene. 
   Nogle af de indsamlede 
midler går også til Lions ka-
tastrofehjælp. 
 
Der kan læses mere om klub-
ben på vores hjemmeside: 
 

www.hedeland.lions.dk 

Lions Club Hedeland - en kvindeklub på Vestegnen 
Mange Sengeløsere har været til Tøsemesse i Taastrup Medborgerhus, men der er mange andre aktiviteter. 

 

Lavlund  
Brolægning Aps 

 
_____________________________________________________________________ 

 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Tåstrup Vænge 39 

2630 Tåstrup 
cvr. nr. 30 08 29 23 

Mob. tlf.  51 70 69 27 
mlh@lavlund-consulting.dk 
www.lavlund-consulting.dk 
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Guldalderen 4 
2640 Hedehusene 

Tlf.: 70 23 80 20 
Fax.: 70 23 80 22 

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 

Tøsemessen i Taastrup Medborgerhus 



Søndag den 27. april kl. 
15 er der igen koncert i 
Sengeløse kirke. De optræ-

dende er denne gang et par 
super talentfulde unge stry-
gere, nemlig søskendeparret 
Anna og Igor Egholm på 
henholdsvis violin og cello. 
De to søskende har spillet 
siden de var ganske små og 
har vundet adskillige kon-
kurrencer, bl.a. Berlingske, 
Jacob Gade og ”Spil for 
Livet” på DR TV. De har 
endvidere begge været soli-
ster i både Malmø Symfoni-
orkester og Radiosymfoni-
orkesteret. Ved denne kon-
cert vil de dels spille sam-
men, men også hver for sig. 
De vil spille værker af bl.a. 
Bach, Corelli, Sibelius og 
Ravel, men nyere mere ryt-
misk musik vil også indgå i 
repertoire. 
Helt frisk kan nævnes at 
Anne i marts i år har spillet 
to gange i Carnegie Hall i 
New York, hvor hun vandt 
hovedprisen i begge kon-
kurrencer. Hun var eneste 
europæer blandt 60 musike-
re fra USA, Canada og Asi-
en. 24. april er hun solist 
med Bergen Filharmoniker-
ne som vinder af Nordisk 
Solistkonkurrence, og i juli 

spiller hun på Charlotten-
borg, hvor hun modtager 
Copenhagen Summer Festi-
vals Talentpris.  
I øvrigt er Anna og Igor 
også blevet kendte fra film 
og TV, bl.a. kan man ople-
ve dem i Max Pinlig filme-
ne, i Lærkevej, Headhunter, 
Ørnen og flere andre. Igor 
blev kåret til ”Årets unge 
skuespiller” i 2013 og vil af 
de fleste blive genkendt 

som ’Bob’ fra Julestjerner – 
julekalenderen 2012.    
 
Korkoncert – Korklassi-
kere II 
Søndag den 25. maj kl. 16 
afsluttes denne koncertsæ-
son med en korkoncert. 
Koncerten er en opfølgning 
på koncerten ’Korklas-
sikere’ fra maj 2013. På 
podiet står Sengeløse kirkes 
kor sammen med Clas-
siChorus fra Holbæk, samt 
sopran Sus la Cour. På pro-
grammet står flot solo- samt 
kormusik af bl.a. Vivaldi, 
Bach, Händel, Mozart, Fau-
ré samt Schubert. De to 
korledere Martin Legene 
Jensen og Torben H.S. 
Svendsen vil på skift dirige-
re og akkompagnere det 
samlede kor i en koncert 
med rigtig mange ’hits’. 

Koncerter i Sengeløse kirke 
Unge talenter 

Hvorfor har I egentlig 
aldrig været på højskole? 
Dette spørgsmål stillede 
jeg Ole Holm, Sengeløse 
Nyt’s redaktør:  "Du og 
Laila er jo interesseret i 
historie, kunst og kultur, I 
kan lide at være sammen 
med andre mennesker, og 
så elsker I at komme ud i 
naturen."  Til sit forsvar 
anførte han, at de ofte hav-
de overvejet det, men først 
nu havde fået gjort noget 
ved det. Flere af bladets 
læsere kender allerede 
Bornholms Højskole, og de 
fortæller, at højskolen har 
nogle fantastiske fortælle-
re, først og fremmest Lilli-
an og Jesper, og at skolens 
køkkenchef, Karen, laver 
fortrinlig dansk mad, her-
under bornholmske specia-
liteter. Og så ligger den 
traditionsrige højskole i 
naturskønne omgivelser 
lige på kanten af Almindin-
gen og nærmest med Ekko-
dalen i baghaven.   
På nuværende tidspunkt er 
der allerede 12 på den fæl-
les tilmeldingsliste, men 
det kunne være hyggeligt, 
hvis vi i hvert fald kunne 

nå op på 20 rejsefæller fra 
Sengeløse og omegn.  
Ønsker du at vide mere 
eller eventuelt tilmelde dig 
til turen, så kan det ske ved 
henvendelse på tlf. eller 
mail til Sengeløse Nyt (se 
omslaget), eller til 
’Mandagsaftener’, v/
formand Poul Erik Søren-
sen, tlf. 43 99 51 53, eller 
mobil 20 41 67 24.  
Vi mailer eller sender ger-
ne kursusbrochuren med 
alle oplysninger. Hvis du 
vil med, så sker det via den 
fælles tilmelding. Dernæst 
får man bekræftelse direkte 
fra højskolen med et giro-
kort til indbetaling af 500 
kr. i depositum, først da er 
man endeligt tilmeldt. Se-
nest 6 uger før kursets start 
tilsendes detaljeret dags-
program og restindbetalin-
gen foretages.   
Kom nu ud af busken og 
tag med. Det er altid en 
positiv oplevelse at være 
på højskole.  
 

Tag med på Bornholms 
Højskole 4.-10. september 
Et tilbud til alle i Sengeløse og omegn. 
Af Gert Lauridsen 

 

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 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

Palmesøndag 
13. april kl. 10.00 
Markusevangeliet 14,3-9 
Thomas Laurberg Vedel 
Kaffe og kirkebil 
 
Skærtorsdag 
17. april kl. 17.00 
Johannesevangeliet 13, 1-15 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Efterfølgende aftensmad i 
sognegården. 
Kirkebilen kører 
 
Langfredag 
18. april kl. 14.00 
Vekselgudstjeneste med op-
læsning af 
Jesu lidelseshistorie, musik 
og sang. 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Øl og samtale om stort og 
småt 
i sognegården. 
 
Påskedag 
20. april kl. 11.00 
Matthæusevangeliet 18, 1-8 
Festgudstjeneste 
med kor og trompet 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører. 
 
2. påskedag 
21. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 20, 1-18 
Jazzgudstjeneste 
Jesper Knudsen 
 
1.s.e.påske 
27. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 21. 15-
19 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
2.s.e.påske 
4. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 10,22-30 
Maria Rosted Smith 
Kirkebil og kaffe 
 
3.s.e.påske 
11. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 14,1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Kirkes Kor 
deltager 

Påskens drama 
Om venskab og fjendskab, troskab og forræderi, kærlighed og had. 
Palmesøndag: Indtoget i Jerusalem 

Det begynder Palmesøndag 
med indtoget i Jerusalem. 
Jesus er sammen med sine 12 
disciple og rider ind gennem 
porten til den smukke stad på 
et æsel. Han modtages af en 
jublende folkemængde, der 
råber hosianna og vifter med 
palmeblade for at sætte trumf 
på glæden ved at se ham. 
Men så snart Jesus er kom-
met ind i Jerusalem, begyn-
der balladen. Man siger ikke 
magthaverne imod uden at få 
ballade. Og ballade fik han. 
Ikke fordi han VILLE balla-
den, men fordi han talte om 
Guds tilgivelse og kærlighed, 
om opstandelse fra de døde 
og om Guds rige. Han talte 
om, at han var den ventede 
Messias, som skulle frelse 
verden, forvandle den indefra 
med sin guddommelige mild-
hed og på den måde overvin-
de de onde kræfter, som er 
aktive i verden og ødelægger 
livet for mennesker. 
 
Skærtorsdag: Nadveren 
Skærtorsdag aften samles 
Jesus og hans disciple rundt 
om bordet og indtager det 
sidste måltid. I årevis har de 
vandret sammen i det hellige 
land og talt om tro, håb og 
kærlighed. De har undervist, 
og helbredt og forkyndt Guds 
rige. Alt sammen som en 
tegnhandling på Guds vilje; 
at Gud vil, at verden skal 
helbredes indefra, så sygdom, 
lidelse og død ikke længere 
vinder over livet. Det kræver 
styrke og kraft at føre Guds 
mission til ende i en fjendtligt 
stemt verden. Jesus vidste, 
hvad der ventede ham dagen 
efter. Velvidende at hans 
krop skulle sønderbrydes og 
briste som en vindrue under 
bødlernes hænder, indstifter 
han nadveren. Jesus tog et 
brød, velsignede og brød det, 
gav sine disciple det og sag-
de: Tag det og spis det; dette 
er mit legeme. Og han tog et 
bæger, takkede og gav dem 
det og sagde: Drik alle heraf; 
dette er mit blod, pagtens 
blod, som udgydes for mange 
til syndernes forladelse. Det 
guddommelige måltid, som 
indtages ved nadverbordet, 
skal forvandle mennesket 
indefra med Guds kærlighed 
og tilgivelse. 
I Getsemene Have: Ju-
das´forræderi 

Så kommer episoden i Getse-
mane Have, hvor Judas Iska-
riot – en af Jesu disciple - 
forråder ham. Han har indgå-
et en aftale med ypperstepræ-
sterne om at udpege Jesus. 
Judas udpeger Jesus ved at 
kysse ham. Judaskysset er 
velsagtens gået over i menne-
skets kollektive hukommelse 
som verdens mest forræderi-
ske kys. For denne handel fik 
Judas 30 sekel. Romerne 
kunne nu se, hvem i mæng-
den de skulle arrestere, og 
alle de, som råbte hosianna 
palmesøndag, er nu pludselig 
væk. De er bange, flygter og 
lader Jesus alene tilbage.  
Langfredag: Gud er død 
Om Gud har vi fået sære ting 
at vide, som ikke er lette at 
forstå. Juleaften fejrer vi, at 
Gud lader sig føde i skikkelse 
af Menneskebarnet Jesus. 
Gud træder ud af sit guddom-
melige skjul, ind i verden via 
den hellige Jomfru Marias 
skød i en stald i Betlehem. 
Det er en gåde for menne-
skets forstand, at han lod sig 
arrestere, at han lod sig kors-
fæste, at han ikke kravlede 
ned fra korset. Om denne 
gåde taler Paulus i sine breve 
i Det Nye Testamente. 
Langfredag døde Gud i Jesus 
på korset, og de, som troede 
på ham, var målløse og for-
tvivlede. Hvad med troen, 
håbet og kærligheden? Hvad 
med forkyndelsen om opstan-
delsen til det evige liv og om 
Guds rige? Var det hele et 
stort rungende ingenting? Er 
Gud virkelig død? Tilsynela-
dende ja! Jesus døde jo på 
korset på denne lange fredag, 
som i kirken er sorgens dag.  
Påskedag: Opstandelsen 
Men Gud er mere end Jesus. 
Gud er Fader, Søn og Hellig-
ånd. Gud er livets Gud, og 
døden har ikke magt over 

livets Gud. Det er omvendt. 
Det er livets Gud, der har 
magt over døden. Med sin 
korsdød går Gud ind i døden 
og forvandler den indefra, 
forvandler det, der var dødt i 
al evighed til mere liv, nyt 
liv. Påskemorgen sker der 
noget nyt, som verden aldrig 
har glemt. Mørket trækker 
sig tilbage. Lyset bryder 
frem. Dødens lænker spræn-
ges, livet vågner på ny og 
sejrer over døden. Det ud-
trykker Kingo så smukt i sin 
salme ”Som den gyldne sol 
frembryder”: 

Fortsættes næste side  

Bededag 
16. maj kl. 10.00 & 12.00 
Konfirmationer 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
4.s.e.påske 
18. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 8,28-36 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
5.s.e.påske 
25. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 17, 1-11 
Jesper Knudsen 
 
Kristi Himmelfartsdag 
29. maj kl. 10.00 & 12.00 
Konfirmationer 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på tlf.: 43 99 50 
24 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 23. april kl. 13.00 
Onsdag d. 21. maj kl. 13.00 
 
Bostedet Holme 
Torsdag d. 24. april kl. 13. 
30 
Torsdag d. 22. maj kl. 13.30 



 Det sker i Sengeløse Kirke i 
påskedagene 
Fællesspisning skærtorsdag: Torsdag d. 17. apr il kl. 17.00 
holder vi en smuk aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten går 
vi over i sognegården og nyder hinandens selskab, spiser et 
måltid mad og drikker et glas vin eller en øl/vand. Efter ma-
den vil der være kaffe og kage. Hele traktementet koster 75 
kr. – inklusiv et glas vin eller en øl/vand til maden. 

Dagens kok er Hanne-Lise Hansen fra Menighedsrådet, som 
vil kreere et dejligt måltid. 
Dagens konditor er sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen, 
som vil condire lidt sødt til kaffen. 
Af hensyn til indkøb og tilberedning er det nødvendigt at til-
melde sig. Ring senest tirsdag d. 22. april på 43 99 50 24. 
Hvis opkaldet ikke bliver besvaret, er det muligt at indtale en 
besked. Alle er selvfølgelig som altid velkomne. 
Kirkebilen kører. 
 
Langfredag: Fredag d. 18. apr il kl. 14.00 er  
der gudstjeneste med oplæsning af Jesu lidel-
seshistorie, musik med orgel og cello og sang. 
Dagen er en sorgens dag, der er derfor et sær-
ligt rum for at tage alt det svære og sorgfulde, 
der gør sig gældende i vort liv med i kirke. 
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården 
og drikker en øl og snakker om stort og småt.  
 
Påskedag: Søndag d. 20. apr il kl. 11.00 er  der  festgudstje-
neste. Sengeløse Kirkes Kor og trompetist medvirker i tjene-
sten.  Påskedag er kirkens store festdag, hvor vi fejrer Jesu 
opstandelse. Det er nok en god idé at komme i god tid, da der 
kommer mange mennesker i kirke.  
Kirkebilen kører. 
  
2. påskedag: Mandag d. 21. apr il kl. 10.00 for tsætter  det 
festlige med en jazzgudstjeneste, hvor organist og jazzmusi-
ker Martin Legene med flere medvirker.  

I år går turen til Hornsherred og Selsø Slot onsdag d. 28. maj. 
Slå kryds i kalenderen og se næste Sengeløse Nyt. Tilmelding 
på tlf. 43 99 50 24. Hvis opkaldet ikke bliver besvaret, er det 
muligt at indtale en besked. 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Som den gyldne sol frem-
bryder 
Gennem den kulsorte sky 
Og sin stråleglans udsky-
der, 
Så at mørk og mulm må 
fly, 
Så min Jesus af sin grav 
Og det dybe dødens hav 
Opstod ærefuld af døde 
Imod påske-morgenrøde. 
 
Fordi han er livets Gud, 
kunne han gøre det, stige 
op fra de døde som en gyl-
den sol i stråleglans. Det 
som først lød som en trage-
die og sort sorg, er vendt 
til triumf og opstandelses-
glæde. Døden er overvun-
det, og med sejren over 
døden har Gud givet os et 

løfte: På trods af forræderi 
og fornægtelse, benægtelse 
og adskillige Judaskys i 
løbet af et helt liv skal vi 
ikke længere være alene 
med sorg og smerte eller 
dø den evige død. Vi skal 
trøstes og elskes, og vi skal 
selv trøste og elske og gen-
opstå med Kristus fra de 
døde til evigt liv med Gud 
og til glædeligt gensyn 
med vore kære.  
Det er essensen af påskens 
budskab!  
Så behøver jeg egentlig 
ikke at sige mere. Tilbage 
er kun at spørge, om vi kan 
tro det? 
 
Merry Lisbeth Rasmussen 
  

Sogneudflugt 

 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 



Konfirmationer 
Så er det ved at være tid til at konfirmere det næste hold unge 
mennesker. Skulle der være nogen rundt om i landsbyen, som 
ønsker at lykønske og/eller give et telegram, kan man her se, 
hvordan konfirmanderne er fordelt på følgende datoer og 
hold. 
 
Storebededag kl. 10.00 
Markus Gade Sundin 
Asger Flinch Gjedde 
Annika Gadeberg Plambeck Kristensen 
Megan Profft Jacobsen 
Liv Rønnholm 
Anna Ernst Diakite 
 

Kristihimmelfartsdag kl. 10.00, 
Nikolai Præstholm Eilertsen 
August Bjerregaard Jeppesen 
Jonas Bjerregaard Jeppesen 
Jonas Kian Nielsen 
Amalie Basker Williams 
Cecilie Mendahl Riisager 
Helen Elisabeth Larsen 
Emilia Storgaard Hansen 
Ida Marie Krarup Baes 
 

Storebededag kl. 12.00 
Maria Klingspor Stryhn 
Alberte Godtkjær Juul-Olsen 
Amanda Godtkjær Juul-Olsen 
Mikkel Berrig Rasmussen 
Lærke Pank Nielsen 
Naja Bay Madsen 
Mads Christian Kjærulf 
Jason Tommy Hansen 
Cecilie Forstberg Bitz 
Thomas Bang Hyldegaard Hansen 
Nanna Molbech Lund 
 

Kristihimmelfartsdag kl. 12.00 
Lærke Marie Hessner Jensen 
Mikkel Bo Larsen 
Mads Langberg Schaadt Thomsen 
Caroline Natasja Junker Madsen –  
Alberte Wille Bøgvad Hansen 
Mathilde Edelhart Sandberg 
Annika Knigge Woel 

Onsdag d. 30. april kl. 14.30 
er der endnu en sogneefter-
middag, denne gang ved 
sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen, som skal fortæl-
le om heksenes bekendelser 
i de danske trolddomspro-
cesser i 1500 og 1600 tallet. 
Når kornet på marken visner 
og dør, når kødets lyst tager 
overhånd og udvikler sig til 
uhumskheder, når mænd 
ikke befrugter kvinden, og 
kvinden ikke føder børn, 
skyldes det alt sammen hek-
senes hemmelige kundska-
ber. Hvis en person først 
havde fået et rygte om at 
være i pagt med den onde 
selv, endte det som regel i 
en trolddomsproces. I Guds 
og i kongens navn, men og-
så efter folkets ønske skulle 
man få heksene til at beken-
de, for på den måde at be-
kæmpe den onde.  
 
I dag griner vi måske lidt af 
denne middelalderlige fore-
stilling om hekse, der arbej-
der i verden til den ondes 
fordel, men dengang var 
troen på den slag virkelig og 
kunne således udmunde i 
anklage, proces og henrettel-
se. Vores egen konge, Chri-
stian IV, deltog aktivt i be-
kæmpelsen af det onde ved 
at nedfælde lovtekster, der 
forbød trolddom. Men den 
danske trolddomslovgivning 
går længere tilbage end til 
Christian IV. Man har kend-
skab til adskillige trold-
domsparagraffer - f.eks i 
jyske lov af 1241. Nok så 
interessant er kvindesynet 
og hele forestillingsverde-
nen, som ligger til grund for 
idéen om hekseri og trold-
dom. Kom og hør mere. 
Som altid er enhver velkom-
men.  
 
Der er gratis adgang, og 
kirkbilen kører. 

Sogneeftermiddag 

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 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 -16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesengeloe-
se@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 ons-
dag. 
 
Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Organist og korleder 
Torben H.S. Svendsen 
Email:torben.h.s.svendsen@
gmail.com 
Tlf. 28 97 58 97 
 
Sengeløse Kirkes  
Sognegård 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Læs mere på hjemmesiden 
www.sengeloesekirke.dk 

 
TROLLE-URE-GULD 

 
Taastrup Hovedgade 81 

 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 

 



 
 

 
 

Tennissæsonen starter den 1. maj  

  50+ andelsbolig på 82 m2  sælges!  

Dejlig andelsbolig på Bondehøjvej opført i 2005 i 
hyggeligt senior bofællesskab i skønne landsbyom-
givelser i Sengeløse, tæt på indkøb og offentlig 
transport. Boligen er på 81 m2 med tre dejlige væ-
relser, fint køkken og stort badeværelse. Endvidere 
en flot, nyanlagt have, og et isoleret skur. Fibernet. 
En perfekt seniorbolig. Andelspris 550.000 kr.  
Mdl. husleje ca. 6.300 kr. plus anvendelsesudgifter.   
Kontakt Mogens Larsen på: laurits@hotmail.com  
eller ring 22 83  92 20 for Info.  

  50+ andelsbolig på 72 m2  nu ledig  

Beliggende Bondehøjvej 4 D med fri udsigt til marker i 
etableret bebyggelse med fælleshus og stabil økonomi. 
Indeholdende entré, køkken, stue, værelse, stort bade-
værelse med vaskemaskine, alle rum opvarmet med 
gulvvarme, samt udhus. Desuden 9 m2  gulvplads på 
loft. Nem lille have med to flisebelagte terrasser. 
Andelspris kr. 270.000 - mdl. boligudgift kr. 6.400,00. 
 

Henvendelse til: 
Henrik Riegels Nielsen, tlf. 28299071,  eller 
Bodil Riegels Rasmussen, tlf. 23316297. 

 
Har du lyst til at spille, så henvend 
dig til  Laila Holm, Vintoften 34   
Tlf. 43 99 52 87   
Kontingentet for sæsonen 1. maj til 
oktober 2014 er følgende: 
 
 

Seniorer                        Kr. 300.00 
Ungdom  under 18 år  Kr. 100.00 
 
Der vil i år være mulighed for træning for både 
børn og voksne  
Lørdag formiddag fra den 10. maj 
 

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 

 

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 
Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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