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For nyligt blev det offentlig-
gjort, at Foulum - lidt uden-
for Viborg - tiltrækker en 
stor international virksom-
hed, nemlig it-giganten 
Apple. Høje-Taastrup kom-
mune ser dog ud til at til-
trække en endnu større ame-
rikansk virksomhed. Det er 
selskabet Lirap Inc., som nu 
er klar med opkøb af en 
central grund i Sengeløse.  
Det lidt anonyme selskab er 
nok ikke kendt i offentlighe-
den, men ejeren af dattersel-
skabet er Walt Disney Kon-
cernen. Selskabet driver i 
forvejen Disney-World og 
en række Disney Resorts. 
Der er storslåede planer om 
at ombygge Sengeløse 
Midtby med et nyt koncept, 
nemlig Mickey Mouse Wa-
terWorld, som bliver en stor 
turist-aktivitet i kommunen.  
Både kommunalforeningen 
og lokale politikere ser 
spændt på de nye planer, 
men også med en lettere 
afventende skepsis:  
- Vi er på den ene side stolte 
over, at Disney har udvalgt 
Sengeløse blandt en lang 
række kandidat-byer. Det er 

fornemt og flot, at vores 
landsby kommer på ver-
denskortet, siger Carl Fut-
trup fra Kommunalforenin-
gen. 
Han glæder sig samtidig 
over alle de arbejdspladser, 
som følger med. Han ud-
trykker dog samtidig en vis 
skepsis. For at realisere pla-
nerne skal Disney nemlig 
opkøbe villaer nær gadekæ-
ret. Det får samtlige huspri-
ser til at stige så kraftigt, at 
det kan mærkes på den of-
fentlige vurdering. 
 
Næstformanden i kommu-
nalforeningen bliver bakket 
op af Hugo Hammel fra 
byrådet: 
- Sengeløse bliver nok al-
drig det samme igen, når 
Disney får lov til at omdan-
ner Sengeløse midtby til en 
forlystelsespark. Vi risikerer 
jo at miste idyllen og nær-
heden i denne udvikling. På 
den anden side er der jo 
arbejdspladser i det her, og 
hvis vi samtidig kan sikre, 
at Sengeløses foreninger, og 
det er vi blevet lovet, får de 
kommercielle rettigheder til 

merchandise salg, vil det 
kunne give et tiltrængt øko-
nomisk tilskud til forenings-
livet i byen og samtidig ar-
bejdspladser til byens unge. 
- Vi skal selvfølgelig sørge 
for, at der bliver faste åb-
ningstider, så beboerne kan 
få deres nattesøvn. Ligeså 
skal kirketiderne respekte-
res, så der er ro, når der er 
kirkelige handlinger, udtaler 
Hugo Hammel.  
 
Salget af gadekæret skulle 
allerede være sket, og borg-
mesterens overdragelse af 
skødet vil ske ved en fest-
lighed ved gadekæret den 1. 
april, kl. 19.00.  
 
Kommunalforeningen op-
fordrer alle Sengeløse-
borgere at møde op ved ga-
dekæret den 1. april kl. 
19.00 for at høre om de sto-
re planer. Ved samme lejlig-
hed vil der være lidt taler og 
vådt til ganen. Callisto Fe-
stivalen sørger for under-
holdningen ved overdragel-
sen af skødet.  
 
Vi ses ved gadekæret!!  

Store planer for Gadekæret i Sengeløse 
- Mød op til borgermøde den 1. april, kl. 19.00 på plænen ved gadekæret 

Et udsnit af planerne med den nye smukke indgang til den nye forlystelsespark i gadekæret. 



 

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.: 21 48 50 97 
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 7. april 2015 
Avisen udkommer 17. - 19. april 2015 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

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:    Hans Juul-Olsen, Hultoften 33,                     2443 5020 
 

Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 

                                                                                                     4030 5232 
 

Gymnastik:    Formand Helle Breinholt                               3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen, Vintoften 44                   4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Birthe Olesen, Landsbygaden 62.                 2840 1130 
 

Festudvalg: John Jørgensen, Kirkestien 12 .................     5122 1217 
 

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

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 Sengeløse Pensionistforening 
Bankospil tirsdag den 14-04 kl. 19.00 
Forårsafslutning den 27-04 kl. 19.00 
Husk tilmelding senest 17-04 

Bestyrelsen 

Havehjælp søges 
Vi søger hjælp til lettere havearbejde i en mindre have på 
Stendiget. Er det noget for dig ? Så kontakt 20 32 05 07 

 

Terrasser, indkørsler og haveanlæg udføres  

Art Brolægning 
 

v. Erik Wildenradt, 
Hultoften 23, Sengeløse 

Tlf. 26216025  
 

www.artbrolægning.dk          Mail@artbrolægning.dk 

Har du lyst til at arrangere  
damefrokosten på loppemarkedet 2015 
 
Så kontakt John Jørgensen tlf. 51 22 12 17 



Klokken rammer 13.00, og 
de første gæster kommer 
forsigtigt til hallen i nogle 
flotte udklædninger. Forude 
venter en eftermiddag, hvor 
spændingen først bliver ud-
løst til allersidst med tønde-
slagning for alle børn. 
 
Det er utroligt at se alle de 
mennesker bare strømme til, 
der er udklædte børn i alle 
afskygninger, fra de helt 
mindste til teenagerne, der 
har givet den fuld gas, og 
ikke mindst et flot fremmøde 
af udklædte voksne.  

 
Vindere af udklædning:  
 
  Bedste udklædte pige var 
den fine lille bi Penelobe 
Harms,  
  Bedst udklædte dreng var 
den seje Phineas fra Phineas 
og Ferb. Anton Stilling Sjøtz. 
  Bedst udklædte voksen var 
helt unikke Mr. Gru fra gru-
somme mig Søren Gerner, 
som havde hele familen med 
som minions. 
  Underholdning med stop-
dans og kartoffel løb, så er vi 
igang. Men rent barnemad, 

for så går "skæve stykker" 
på, og så kommer der sved 
på panden, alle er med. Det 
ser ud til at alle i Sengeløse 
nu ved, hvordan "banan" 
vises i kropsfigur, og 
"frugtsalat" er en af dem, der 
trækker tænder ud.. Helt 
igennem en god opvarmning 
til den tøndeslagning der nu 
skal igang.  
Det var ikke nogen nem op-
gave at få de tønder ned, alle 
måtte slide godt i det, før der 
var resultat, men det lykke-
des til sidst, og kattekonger 
og kattedronningerne blev:  
  Tønde 1, 2-4 år Kattedron-
ning og Kattekonge blev den 

stærke Mille K. Jensen. Som 
tog det hele.  
  Tønde 2, 5-6 år Kattedron-
ning Laura Bigom Jeppesen 
og Kattekonge Sander Troel-
sen 
  Tønde 3, 7-9 år Kattedron-
ning Noa Malling Henriksen 
og Kattekonge Isabella Mar-
kussen 
  Tønde 4, 9-13 år Kattedron-
ning Jonas Vollquartz og 
Kattekonge Julie Gerner. 
  
Vi i Fællesidræt syntes, det 
var en rigtig god dag og hå-
ber, at alle børn og voksne 
fik en hyggelig eftermiddag.  

Fastelavnsfest i hallen 



Priserne på siden gælder til næste blad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hver onsdag:  
Kæmpe onsdags-snegle  

 

3 stk. 25,00 kr. 

Se dagsorden på opslag i butikken.  Sæt × i kalenderen: 
  Onsdag den 1. april 2015, kl. 19.00 i fritidshuset  

 Efter årsmødet er der snitter og kage.   
 Lodtrækning om en stor gavekurv, værdi 500 kr.    
 Alle deltagere får en pose med hjem, værdi ca. 75 kr.       
 Adgangskort afhentes i kassen mod fremvisning af  
 medlemskort til Coop Dagli'Brugsen, Sengeløse .    

 Hakket øksekød 6-10% 

 1 kg kun kr. 45,00 



  

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 

Farmors historie: 
 
Hej med dig! 
 
Nu skal jeg fortælle dig en 
ny, dejlig godnathistorie: 
Nu skal du bare høre – når 
du altså har dynen og dine 
sovedyr helt klar! 
 
En dag for længe siden skul-
le jeg køre på arbejde.  
Jeg satte mig ind i bilen – og 
så studsede jeg – det var, 
som om jeg så et lille hoved 
stikke frem fra en dør, jeg 
havde stillet bagerst i gara-
gen. 
 
Døren stod sådan, at der var 
en lille ”hule” bagved! 

Nej, tænkte jeg, du må tage 
fejl!  Men jeg måtte nu ud af 
bilen for at se rigtigt efter.  
Forsigtigt nærmede jeg mig 
– og tænk – der stak virkelig 
et lille gedehoved frem! 
Hvad skulle jeg nu gøre?  
Jeg skulle på arbejde, men 
det lille kræ skulle da ikke 
bare stå der! 
Dengang boede min gamle 
mor på 1.salen i vores hus.  
Så der var ikke andet at gøre, 
jeg måtte op og vække hen-
de. 
Hun troede først ikke rigtig 
på mig – sådan er mødre en 
gang imellem – men hun 
måtte give mig ret! 
Jeg kørte, og først om efter-
middagen fik jeg forklarin-
gen. 

Min mor ringede til Falcks 
dyreafdeling – og de kom 
hurtigt!  De indfangede for-
sigtigt det lille bange dyr – 
og måtte jo så finde ud af 
hvor den kom fra. 
Det er de dygtige til – og ved 
du hvad:  Der var nogen, der 
skulle holde polterabend, det 
er en ret vild abefest, som 
mennesker holder, lige før de 
skal giftes.  Og så var der 
nogen, der havde syntes, at 
det kunne være sjovt at have 
en bjerg-ged stående i haven 
– bundet til et reb! 
 
Skøre mennesker – sådan 
noget udsætter man ikke dyr 
for – og den lille ged havde 
bidt sit reb over, og var stuk-
ket af fra al larmen. 

Falck fandt frem til ejeren og 
afleverede det lille dyr, der 
helt sikkert var rigtig glad for 
at være hjemme igen – det 
var flot, synes du ikke også 
det? 
Godnat du – og sov nu godt! 
 

Farmor 
 



Borgerrådgivningen er et 
gratis tilbud til dig, der bor i 
Høje-Taastrup Kommune. 
Rådgivningen skal sikre, at 
du får en god behandling i 
det kommunale system. 
 
Vi kan:  
    Hjælpe dig med at finde 
ud af, hvor du skal henvende 
dig i kommunen med din 
sag.  
    Hjælpe dig med at forstå 
en afgørelse fra kommunen.  
    Hjælpe dig med at under-
søge, om der er mulighed for 
at mægle og løse en sag gen-
nem et forlig. 
    Vejlede om, hvor du kan 
klage, hvis du er utilfreds 
med kommunens afgørelse 
og eventuelt hjælpe med at 
formulere klagen. 
    Behandle din klage over 
kommunens sagsbehandling, 
den personlige borgerbetje-

ning eller den måde, som 
kommunens service udføres 
på.  
Borgerrådgivningen kan ikke 
ændre en afgørelse, som 
kommunen har truffet.  
Borgerrådgiveren er ansat af 
byrådet og er uafhængig af 
kommunens administration.  
 
Vil du vide mere om os og 
vores arbejde, kan du læse på 
www.htk.dk/
borgerraadgivning eller re-
kvirere en papirudgave af 
vores beretning. Borgerråd-
givningen er åben i rådhusets 
almindelige åbningstid og 
træffes i øvrigt efter aftale.  
Kontakt Borgerrådgiver Bir-
git Tjell på tlf. 4359 1832 
eller specialkonsulent Lene 
Weltz på tlf. 4359 1847. Du 
kan også få fat i os på e-mail 
adressen: 
borgerraadgiver@htk.dk.  

Vidste du det? 
Borgerrådgivningen er til for dig  

Lørdag den 29. august og 
søndag den 3. 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 2015  

Lige som sidste år meldte 
der sig meget få frivillige 
indsamlere, men heldigvis 
trådte de friske unge men-
nesker fra FDF/FDP til, 
således at vi kunne dække 
alle de vigtigste ruter.  
Dagen forløb med godt 
humør. Der var fælles 
morgenkaffe, hvorunder 
ruterne blev fordelt og kl. 
11 var vi i gang.  
 
Kl. 14.00 var alle så tilba-
ge. Alle kunne se tilbage 
på tre timers hyggelig 
motion på årets første rig-
tige forårsdag. Vi havde 
samlet appetit til karry-
suppen, som stod klar i 
sognegården. Nu mangle-
de kun optællingen, men 
med de nye regneark be-
høvede vi kun at tælle 
hver slags af mønterne, 
resten af optællingen sør-
gede computeren for. Vi 
aftalte til sidst, at hvis alt 
gik vel, så ville vi ses igen 
til næste år.  

Resultatet for alle kom-
munens sogne kom rela-
tivt hurtigt. I alt 93.000 
kr. blev der indsamlet i 
alle sogne i Høje-
Taastrup, og snart efter 
kom så landsresultatet fra 
Folkekirkens Nødhjælp 
som lød på godt 14 mio. 
kr. Også en smule mere 
end sidste år.  
 
Som indsamlingsleder vil 
jeg gerne takke de friske 
mennesker, som bragte 
resultatet i hus. 
Vi håber samtidig, at de 
uddelte foldere vil inspi-
rere til yderligere støtte til 
Folke- kirkens Nødhjælp.  
Som noget nyt var der på 
indsamlingsbøssen et skilt 
med nr. til mobilepay og 
Swipp, hvilket en del be-
nyttede sig af på stedet.  
 
Pengene vil gøre gavn i 
modtagerlandene, hvor 
Folkekirkens Nødhjælp 
arbejder.   

Pænt resultat ved  
sogneindsamling 2015   
Resultatet blev på ca. 7.700 kr., hvilket var en 
lille fremgang i forhold til sidste år.   

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 





Kører man ad den absolut 
kønneste og mest snoede vej 
til eller fra Sengeløse nemlig 
Cathrinebjergvej, har man 
Præstegårdsengen mod vest. 
Den er et vakkert skue på alle 
årstider og i al slags vejr. 
Aller smukkest er den på en 
solbeskinnet aften i forsom-
meren. Skov, lunde og eng 
veksler i en nærmest national-
romantisk skønhed. Lys og 
skygge spiller i både bratte, ja 
næsten brutale overgange, 
men også i blide og indfølte 
skift, der får farverne til at 
changere over hele naturens 
palet. Kastanjetræerne i god-
sets alle står med lys på, 
frugttræerne er næsten af-
blomstrede, mens hvidtjør-
nens blomster fortæller, at nu 
kan man fange hornfisk, og 
om ganske kort tid kan man 
igen smage nyslynget hon-
ning, nye kartofler og jord-
bær. Engens blomster står i 
fuldt flor og dufter forførende 
dejligt. Insekterne svirrer 
ivrigt og fuglene stresser for 
at forsvare både territorie og 
skaffe føde til redernes utalli-
ge kuld af sultne unger. Er 
man heldig på sådan en aften, 
får man måske et glimt af 
ræven, som er på jagt for at 
mætte rollingernes glubende 
appetit ved rævegraven. Er 
man rigtig heldig, får man 
måske øje på en grævling, et 
rådyr, en fiskehejre eller no-
get andet spændende. Jo, der 
er spændende og fagert på 
Præstegårdsengen. Det er 
Danmark, når det er dejligst. 
Naturens mangfoldighed er 
blevet inviteret tilbage til 
dette sted, og den vilde oprin-
delige fauna har takket ja til 
tilbuddet og er genindvandret. 
Der er partier, der næsten ser 
ud som i oldtiden, hvor urok-
sen, bjørnen, ulven og vildhe-
stene også levede her. 
Men hvorfor netop her på 
Præstegårdsengen? Jo, for her 

holder kogræsserne til, og de 
passer på naturen. Det er en 
forening, hvis medlemmer i 
græsningssæsonen opfodrer 
otte kalve og ofte også en 
håndfuld moderfår med lam. 
Ved sæsonens afslutning sen-
des dyrene til slagtning, hvor-
efter foreningens medlemmer 
efter lodtrækning fordeler 
kødet, som betales efter vægt. 
I foreningen, som i øvrigt 
bærer det pompøse officielle 
navn: ”Høje Taastrup 
Kogræsser- og naturpleje-
selskab”, er organisationen 
således, at hver kalv udgør 
fire andele. Det betyder, at 
der er 32 andele. Nogle få har 
to andele, men så skal disse 
familier også betale to ind-
skud og yde dobbelt indsats i 
arbejdet med dyrene. 
Præstegårdsengen ejes af 
Kirken, og kogræsserne lejer 
den af menighedsrådet. Det er 
Danmarks ældste kogræsser-
forening. Den blev stiftet i 
1981 af en gruppe fremsyne-
de og miljøbevidste naturven-
ner. En af disse initiativtagere 
var den elskelige og kloge Ib 
Nielsen, som vi jo kendte fra 
mange andre positive sam-
menhænge, og han var helt 
frem til sin død i 2011 aktiv i 
foreningen. 
Som selskabets navn fortæl-

ler, er kogræsserne også et 
naturplejeselskab. I vedtæg-
terne står, at arbejdet skal 
foregå på et økologisk for-
svarligt grundlag. Holdningen 
i foreningen er, at faunaen 
skal respekteres, og at naturen 
skal plejes med nænsom 
hånd. Sprøjtegifte anvendes 
overhovedet ikke, heller ikke 
selv om oversmarte marke-
tingfolk kalder deres produk-
ter for ”plantebeskyttelse” 
eller ”planteværn”. Alene at 
nævne sådanne produkter i 
foreningen medfører en tavs-
hed så pinlig, som den man 
møder, hvis man taler om reb 
i hængt mands hus. 
I skrivende stund er der ingen 
ledige andele hos kogræsser-
ne, men foreningen har en 
venteliste, som man eventuelt 
kan komme på, hvis det har 
interesse. Der er dog i for-
eningens vedtægter én betin-
gelse for at blive optaget som 
medlem. Man skal have bo-
pæl i Høje Taastrup Kommu-
ne. Så hvis du ikke er bange 
for at arbejde med og passe 
større dyr og ikke frygter lidt 
almindeligt arbejde så som 
fjernelse af ukrudt ved hånd-
kraft samt reparation af hegn 
og fold, ja, så kan du jo over-
veje, om det var noget for dig. 
Medlemskab medfører også 

ca. en vagt om måneden, hvor 
man så er den ansvarlige hyr-
de på Præstegårdsengen. 
 
For et årligt indskud på ca. 
3.000 kr. får man omkring 50-
55 kg af det bedste oksekød 
fortrinsvis fra racen Aberdeen 
Angus Kødkvæg. I pakken er 
også dele af de stykker, man 
normalt ikke ser i supermar-
kederne. Det er lækre sager 
som masser af kraftben, skank 
til Osso Buko, kalvelever, 
kalvehjerte, kalvetunge, kal-
venyre og kalvehaler. Når 
man sætter sig til bords og 
skal have kalv, ved man, at 
det man spiser. kommer fra 
sunde dyr, der har levet hele 
livet under næsten ideelle 
forhold. 
 
Du skal endelig ikke gøre det 
for pengenes skyld. Ofte er 
det sådan, at man i det sene 
efterår i nogle gårdbutikker 
kan købe kalvekød til en kilo-
pris, der kun ligger ubetyde-
ligt over den, vi kan produce-
re til. 
 
Har det interesse at komme på 
ventelisten, kan man henven-
de sig til mig på 43 99 66 08. 

 Niels Larsen,  
formand for Kogræsserne. 

Kogræsserne på Præstegårdsengen i Sengeløse 
En cocktail bestående af to dele lyrisk beskrivelse og tre dele faktuelle oplysninger plus et par gode stænk bramfrie fyndord, så 
kender vi Niels Larsen:  

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 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



Dagplejen er i dag, som den 
altid har været, et godt alter-
nativ til vuggestue. 
Vi er 3 dagplejere i Sengelø-
se. Heidi, Monika og Mona. 
I dagplejen bliver jeres barn 
passet sammen med max 3 
andre børn i hjemlige omgi-
velser. 
Vi bor alle 3 i dejlige huse 
og har en have, børnene kan 
lege i. 
I dagpleje har børnene tæt 
kontakt til den enkelte dag-
plejer. Det betyder, at alle 
børn, men i særdeleshed 
børn med særlige behov får 
de bedste betingelser for at 
udvikle sig i deres eget tem-
po. Barnet får mulighed for 
at være i mindre grupper og 
for at være i en relation 
med få børn og kun en vok-
sen. 
Et for tidligt født barn vil 
f.eks. have mulighed for at 
tælle for 2 i opstarten, hvis 
det har behov for det. 
Støtte i dagplejen kan ikke 
som i vuggestuer gives ved, 
at der er ekstra personale på. 

Den enkelte dagplejer kan i 
stedet i en periode have fær-
re børn indskrevet. 
På den måde kan der skabes 
rum, plads, tid og i sær tid til 
ekstra mange kram. 
Vi har alle 3 meget uddan-
nelse bag os samt flere års 
erfaring både som dagpleje-
mødre, men også med vores 
egne børn, som alle er godt 
på vej i Sengeløse. 
Vi har bl.a. uddannelse i for 
tidligt fødte børn, sensitive 
børn, kost, Icdp og forældre-
samarbejde. 
Vi har de samme regler, som 
resten af HTK med hensyn 
til kost. Det vil bl.a. sige 0 
sukker, og minimum 50% af 
kosten skal være økologisk. 
En gang om ugen tager vi i 
legestue med børnene. Her 
foregår der aktiviteter, som 
er egnede til at udvikle bør-
nenes sociale, sproglige og 
motoriske færdigheder. 
Dette er altid en god dag, 
hvor de får mulighed for at 
lege med de andre børn fra 
de andre dagplejere. Det er 

også her, at børnene bliver 
passet, hvis dagplejeren er 
fraværende. Da børnene er 
vant til at komme der ugent-
ligt, er det et sted, de glæder 
sig meget til at komme hen. 
Der er tilknyttet en fast dag-
plejepædagog til den enkelte 
dagplejer, som både kommer 
i hjemmet og i legestuen. 
Vi er en meget tæt gruppe i 
Sengeløse, som meget ofte 
er sammen flere gange om 
ugen. Så mødes vi hos hin-
anden, går ture, tager på 
legepladser osv. Så alle bør-
nene er helt trygge ved os 
alle 3. 
 
Hvad syntes forældrene: 
Dagplejen har en stor andel 
af de tilfredse forældre i 
kommunen. 
Forældrene er meget tilfred-
se med dagplejernes evne til 
at yde omsorg og nærhed. 

Dagplejerne er også gode til 
at have øje for det enkelte 
barns trivsel og udvikling. 
En stor kvalitet er, at dagple-
jen bygger på nærhed og 
tryghed mellem forældre, 
barn og dagplejer. 
 
Dagplejen har disse 5 værdi-
er: 
1. Hjemlige omgivelser - 
andet hjem. 
2. Det enkelte barn i cen-
trum. 
3. Tid til at være i nuet 
(frihed til at vælge) 
4.   Trivsel 
5.  Tæt forældresamarbejde. 
  
Åbningstider og kontakt 
Dagplejen har åbningstider i 
tidsrummet kl. 6.30 - 17.00 
(dog max. 48 timer). Dag-
plejen ledes af pædagogisk 
leder Tina Nyberg,  
telefon 29 99 90 44. 

Der er faktisk stadig 
dagplejere i Sengeløse  

  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  



Hvor jeg sidste år kunne 
starte min beretning om, at 
vi var påbegyndt et samar-
bejde med gymnastikafdelin-
gen, kan jeg i år desværre 
starte med at berette, at et 
evt. yderlige samarbejde og 
en evt. sammenlægning af 
vores to afdelingen ikke blev 
en realitet. Dog er jeg stadig 
af den holdning, at emnet er 
aktuelt og skal tages op til 
debat nu og da. Klub-
modulet og fælles program 
ved sæson start har vi dog 
bibeholdt mellem de to afde-
linger. 
 
Sidste sæson kneb det geval-
digt med at finde instruktører 
til de forskellige hold, og 
enkelte instruktører tog et 
gevaldigt stort slæb. Det blev 
der heldigvis rettet op på i 
2014, hvor vi både kunne 
byde velkommen tilbage til 
tidligere instruktører, som 
havde haft en pause, enkelte 
frivillige voksne henvendte 
sig og meddelte at de gerne 
ville give en hånd på det 
hold, hvor deres barn gik, og 
samtidig fik vi mange tilken-
degivelser fra byens unge 
mennesker om, at de gerne 
ville hjælpe. Dette har utro-
lig stor betydning for for-
eningens fremtid, så det gæl-
der om at støtte og kæle for 
dem. Hele kursuspuljen blev 
derfor også brugt godt, og 
der er allerede planlagt kur-
ser i det kommende år. 

Der er i det forgangne år 
blevet talt meget – rigtig 
meget – om den nye skolere-
form, hvorfor den også er 
nødvendig at kommentere 
her. Foreningslivet stod ge-
nerelt over for en udfordring 
i form af den nye skolere-
form, og vi holdt da også 
vejret. Kunne vores pro-
gramtider holde, som vi hav-
de fastlagt gennem kommu-
nen i februar? Hvad ville det 
komme til at betyde? – Men 
det skulle hurtigt vise sig, at 
der var blevet tegnet flere 
’skræmme billeder’ end som 
hverdagen ville og kom til at 
se ud. Alt gik op i en højere 
enhed, og man kan vel 
egentlig godt sige, at en ny 
platform stod åben til mere 
samarbejde mellem skole og 
forening. Vi har ikke talt 
yderligere om denne 
’platform’, men måske det 
var et emne, bestyrelsen 
skulle debattere? 
 
En beretning uden at nævne 
betydningen af vores nære 
samarbejde med SFOen, 
Klubben og Sengeløse Vug-
ge- og Børnehave er ikke 
fyldestgørende. Det er et 
meget vigtigt samarbejde, 
hvilket vi også fik af mærke, 
da Klubbens ansatte i forbin-
delse med skolereformen 
blev skåret i timer. Lige 
pludselig kunne flere af vo-
res fælles islæt være i fare. 
Det gav os anledning til at 
tænke ud-af-boksen. Hvad 
kunne vi som forening tilby-
de? – Dette er blot et enkelt 
punkt til den kommende 
dagsorden. 
 
Vi har gennem de sidste par 
år været igennem mange 
idrætsgrene, nogle har været 
mere succesrige ’medlems-
betonet’ end andre. I denne 
verden ser jeg det ikke, som 

at vi fejler, hvis holdene ikke 
helt lever op til vores med-
lems-forventninger.  
Der imod er det med til at 
fremme os og holde os up to 
date.  
 
Hvor det i en årrække har 
knebet med at kunne samle 
medlemmer nok på hold-
idrætten, lykkes det os i år at 
få godt fat i de håndboldinte-
resserede mini drenge og 
piger samt få skabt et U11 
pigehold. Det kræver ved-
holdenhed, en god portion 
tålmodighed og helst et smil 
 At bruge Aktiv Sommer 
som springbræt til en ny 
aktivitet viste sig, hvad angår 
U11 holdet at være det rigti-
ge. Pigerne kunne komme 
fem dage i sommerferien og 
få et indblik i håndboldens 
verden, hvor mange af de i 
dag spillende piger deltog.  
 
Jeg kan i skrivende stund 
stadig sidde med en forhåb-
ning om, at rigtig mange af 
vores medlemmer finder tid 

og lyst til at bruge et par 
timer og kigger forbi for-
eningens generalforsamling. 
– Optimist? Det kunne bare 
være SÅ fedt!  
 
Bestyrelsen og ikke mindst 
vores dygtige instruktører, 
arbejder hårdt på at give 
børnene en sund, glad og 
inspirerende idrætsoplevelse, 
hvilket I som forældre også 
bakker op omkring ved at 
lade jeres barn deltage på 
vores hold.  
Men vi skal alle huske på, at 
skal en forening kunne fun-
gere og sprudle, vil der altid 
være brug for opbakning, 
hjælp og input.  
 
Byd ind kære venner, jo flere 
vi er til at løfte, desto sjovere 
bliver det!   
 
Hvad næste sæson byder på? 
– Vi er åbne for forslag og 
inspiration  
 

Generalforsamling i Fællesidræt d. 3. februar 2015 
Formandens beretning 

Formanden for Fællesidræt 
Ulla Bang Hansen 



Præcis som i et eventyr. Her 
foregår handlingen som i en 
cirkel, der starter og slutter 
det samme sted. Sådan er det 
også for Sengeløses nye/
gamle frisør, der er vendt 
hjem til butikken ved det 
idylliske gadekær. Denise 
Anthonsen var sammen med 
sin mand og deres datter 
tilbage i 2005 ved at bygge 
nyt hus i landsbyen, da de fik 
ideen til at omdanne en  
gammel og tom butiks-
bygning til en frisør. De gik 
op og bankede på hos det 
unge par, der selv netop hav-
de købt huset med den 
tilhørende bygning ud til 
vejen for at høre om 
mulighederne for at leje lo-
kalet. Heldigvis blev det et 
ja, og ombygningen startede 
kort efter. 
Efter fire år solgte Denise 
dog butikken videre til en 
anden frisør. Siden har der 
været  både cafe, glasbutik 
og frisør igen. Nu, 10 år eft-
er, at hun åbnede salonen 
første gang,  er Denise vendt 
hjem til de lokaler, der bety-
der så meget for hende. 
- Det er bare så dejligt at 
være her igen. Jeg var 
lykkelig for at få chancen 
igen, det kunne ikke gå hur-
tigt nok med at åbne op. Der-
for mangler jeg også stadig 
lidt her og der. Men jeg 
kunne bare ikke vente, så må 
jeg lave de sidste ting sådan 
lidt hen ad vejen, fortæller  
Denise. 

Hun har været frisør i 18 år 
og arbejdet i flere forskellige 
saloner. Det har givet en 
kæmpe erfaring og en trofast 
kundebase. Men der har 
manglet noget, når Denise 
har gjort kunderne smukke i 
andre saloner. 
-Det at være selvstændig 
betyder rigtig meget for mig. 
Det ved jeg nu mere end 
nogensinde. Og så at få lov 
at være det lige her i dejlige 
Sengeløse, det kan næsten 
ikke være bedre, siger hun 
og fortsætter: 
-Det er virkelig dejligt at 
vågne hver morgen med en 
god fornemmelse i maven 
for så at gå ned til salonen 
med et kæmpe smil på mine 
læber. Folk i bilerne må 
næsten tro, at jeg lige har 

hørt en vittighed, lyder det 
fra frisøren med netop et 
stort smil på læberne. 
Salon D kommer lige her i 
starten til at have fokus på at 
få de sidste detaljer på plads. 
Men så snart det er overstået, 
vil der komme en lang række 
aktiviteter og gode tilbud til 
kunderne. Denise opfordrer 
alle til at finde salonen på 
Facebook for at holde sig 
opdateret og finde yderligere 
informationer. 
-Mange har stukket hovedet 
ind for at sige velkommen 
tilbage, og flere er kommet 
med blomster og små gaver. 
Det betyder meget for mig, 
og jeg vil arbejde hårdt for at 
få så mange kunder som 
overhovedet muligt i saksen. 
For at tilgodese de mange, 

som har svært ved at få en 
frisørtid passet ind i den 
travle hverdag, har Denise 
taget nye metoder i brug: 
-Tirsdag og torsdag holder 
jeg længe åbent. Helt frem til 
klokken 20. Eller endnu læn-
gere hvis der er behov for 
det. De lange dage har været 
en kæmpe succes allerede, 
disse tider er blandt de mest 
populære. 
Alle er velkomne hos Salon 
D, også hvis man ikke lige 
har en tid. Stop op og stik 
hovedet ind for professionel 
råd og vejledning til den 
bedste frisure for netop dig. 
FAKTA: 
Landsbygaden 48 
91559404 
Facebook.com/salon D 
 

Frisøren i Sengeløse hjemme igen 
Cirklen sluttet: Denise Anthonsen har genåbnet Salon D i hyggelige Sengeløse 



Historien om de beundrede og 
eftertragtede MG biler be-
gyndte i 1924, da en forhand-
ler af Morris i byen Abingdon 
16 km syd for Oxford fandt 
produkterne fra Morris for 
kedelige og mente, at de kun-
ne danne grundlag for en vi-
dereudvikling mod mere 
sportslige, flottere og mere 
spændende biler. Han hed 
Cecil Kimber, og hans firma 
hed Morris Garages. Hans 
ideer fandt dog ingen interes-
se hos bestyrelsen for Morris i 
Oxford, men de havde intet 
imod, at han selv forsøgte sig. 
Kimber grundlagde derfor en 
bilfabrik, som han navngav 
med forbogstaverne fra Mor-
ris Garages, altså MG. Kim-
ber var meget glad for otte-
kanter. For at skabe et logo til 
sin nye fabrik, indtegnede han 
de to bogstaver MG i en otte-
kant, og dette logo er stadig 
højt respekteret, hvis det vel 
at mærke sidder på en ægte 
MG. Senere ejere af MG- 
fabrikken har nemlig misbrugt 
og skamferet logoet på alle 
mulige og umulige biler i et 
pinligt forsøg på at tilføre 
mindre lødige produkter et 
ufortjent positivt image. 
 
MG kom godt fra start og 
skabte før krigen en række 
karismatiske sportsvogne. 
Efter krigen måtte også MG 
forny sig, men krigen havde 
på alle måder tæret så hårdt på 
Storbritannien, at det tog me-
get lang tid at løbe civilsam-
fundet i gang igen. I 1955 
kom så endelig fornyelsen i 
form af den højt elskede 
MGA, men præstationerne 
levede ikke helt op til det 
potente ydre. Onde tunger 
talte om et får i ulveklæder. 
Fabrikken svarede igen med 
en ny og kraftfuld motor på 
108 hk til den lette vogn. Det 
var den såkaldte twincam. Det 
hjalp på præstationerne, men 
det kunne resten af konstrukti-

onen ikke helt holde til. I 
1962 kom så afløseren. MGB. 
Den var opbygget lige som 
forgængeren, altså en klassisk 
opbygget sportsvogn. I stan-
dardudgaven var den en 
roadster (engelsk betegnelse 
for en åben sportsvogn med to 
sæder) med en motor på 1,8 l 
og 96 hk foran, gulvgearstang 
og med træk på baghjulene. I 
genren var der to iøjefaldende 
nyskabelser. Den var selvbæ-
rende og dermed 100 kg lette-
re end en tilsvarende kon-
struktion med bæreramme i 
tunge stålprofiler. Hvorfor 
bruge tungt stål, når man kan 
nå bedre resultater med intel-
ligens? Den anden nyhed var, 
at MG havde udviklet forpar-
tiet til en stødabsorberende 
zone for at mindske faren for 
død og lemlæstelse ved fron-
tale sammenstød. Det var ikke 
før set på en serieproduceret 
bil. Det var en lille bil. Aksel-
afstand: 2,31 m. Længde: 3,89 
m. Bredde: 1,52 m. Højde: 
1,22-1,30 m. Vægt: 875 kg-
1075 kg. Alt efter udgave. 
 
I modellens første 12 år blev 
den løbende forbedret på alle 
punkter, og nye varianter blev 
føjet til. Der kom en hardtop, 
en MGB GT, som også var en 
hardtop men med to børnesæ-
der bag forstolene og en stor 
bagklap. I 1967 forsøgte fa-
brikken med modellen MGC 
at udfordre de meget dyrere 
konkurrenter fra Morgan. Det 
gik dog ikke så godt. MGC 
havde en sekscylindret 2,9 l 
motor med hele 147 hk. Men 
den motor var et monster i 
støbejern, som vejede 95 kg 
mere end standardmotoren. 
De mange ekstra kræfter kræ-
vede mange og dyre ombyg-
ninger i konstruktionen, og 
den meget tunge motor øde-
lagde bilens fine balance, så 
køreegenskaberne blev bety-
deligt forringet, og i 1969 
blev denne variant opgivet. 

Næste forsøg gik meget bedre. 
Siden 1971 havde BLMC, 
som nu ejede MG og de fleste 
andre britiske mærker, købt 
rettigheder til Buicks 3,5 l V8 
aluminiumsmotor. Den vejede 
i køreklar stand ca. det samme 
som standardmotoren. Denne 
store motor blev lagt i MGB 
med navnetilføjelsen GT V8. 
Den havde 137 hk og både 
balance og køreegenskaber 
var intakte. Nu kunne både 
Morgan og mange af de andre 
sportsvognsproducenter virke-
lig have fået konkurrence. 
Desværre udnyttede MG`s 
ledelse ikke denne oplagte 
mulighed for at vinde givtige 
markedsandele. Af hensyn til 
koncernens egen noget dyrere 
Triumph Stag begrænsede 
ledelsen salget af MGB GT 
V8 ved bevidst at fremstille 
for få og dernæst at prissætte 
den så højt, at salget ikke kun-
ne genere nogen. 
Dette er endnu et eksempel 
på, hvordan briterne mistede 
deres selvstændige bilindustri 
på grund af horribel dårlig 
ledelse og total manglende 
evne og vilje til at etablere 
bare nogenlunde enighed om 

mål og midler mellem folkene 
på gulvet, dem i bestyrelserne 
og alle andre involverede. 
Årsagerne til disse misforhold 
skal søges i briternes ”old 
boys network”, som stort set 
aldrig vælger de dygtigste 
ledere, og stort set kun frasor-
terer de absolut helt umulige. 
I dag styres briternes meget 
store udenlandsk ejede bilin-
dustri, som foregår på de briti-
ske mærkers gamle fabrikker, 
af japanere, amerikanere samt 
tyskere, og de gør det godt. 
 
Fra 1974 blev alle MGB lø-
bende ændret for at møde de 
nye amerikanske sikkerheds- 
og miljøkrav. Det gik hårdt ud 
over designet. De nye sikker-
hedskofangere og pladehjule-
ne, som måtte erstatte de 
smukke trådhjul, var end ikke 
forsøgt tilpasset bilens smuk-
ke linjer. Køreegenskaberne 
led også under, at man måtte 
hæve frihøjden med en tomme 
for at få lygterne op i de kræ-
vede højder. Motorerne blev 
løbende neddroslet for at imø-
dekomme miljølovene. Til 
allersidst var der kun sølle 70 
hk at gøre godt med, og så var 
der sandt at sige ikke meget 
sportsvogn tilbage. I 1980 var 
det slut. 
Der blev fremstillet 523.836 
biler i MGB-serien, hvoraf 
langt hovedparten gik til 
U.S.A. I 1993-95 blev en re-
troudgave forsøgt markeds-
ført. Efter kun 2000 eksem-
plarer måtte man opgive. Det 
var for sent. Magien var væk. 

 Niels Larsen 

Veterankøretøjer, klassikere og andre (s)køretøjer (6). 

Per Kvistgaard ejer også en grøn MGB roadster fra 1974, 
som er hjemført fra U.S.A. Det erkendes på denne årgang 
let, fordi den har tre vinduesviskere. Pers samling af vete-
rankøretøjer er imponerende, og hans viden om, hvad der 
har tøffet rundt i Danmark i de sidste 100 år, er kolossal.      



Kursets overskrift er ’Strejftog på 
Sydhavsøerne’, hvilket indbefatter 
en heldagsudflugt til Lolland. Bl.a. 
til bygningen af den nye Fehmern-
forbindelse, rundt om Maribo-
søerne (meget smukt naturreservat) 
samt besøg på Maribo Stiftsmuse-
um. Frokosten på Holeby Kro er 
med i prisen. Der vil bl.a. være 
foredrag om Lolland-Falsters hi-
storie, om Kaj Munk samt en ræk-
ke andre spændende emner.  
 
Dagen starter med frivillig mor-
gengymnastik. Vi har en festmid-
dag en af dagene, og der vil helt 
sikkert også blive arrangeret en 
koncert undervejs.  
 

Dette er kun nogle appetitvækkere 
om indholdet. Der vil naturligvis 
blive lavet et udførligt program, 
som sendes til deltagerne i god tid. 
Det skal her dog lige nævnes som 
et ekstra plus, at højskolen ligger 
kun 200 m fra Østfalsters kyst med 
Danmarks bedste badestrand og 
vidunderlig natur.  
Alle værelser er med eget bad og 
toilet, alt er i et plan (ingen trap-
per), og der er både teleslynge og 
trådløst netværk overalt på skolen. 
I første omgang kan vi disponere 
over 15 enkeltværelser og 5 dob-
beltværelser – altså i alt 25 pladser 
– og det kan vi disponere over 
frem til 1. maj.   
 

Hvis vi bliver 20 personer eller 
flere, bliver prisen 4.100 kr. pr. 
person i dobbeltværelse, inkl. kost 
og logi.  
(Enkeltværelses-tillæg er 375 kr.) 
Prisen er inkl. gratis bustransport 
fra Sengeløse til Marielyst og re-
tur. Ankomst 27/9 ca. kl. 15.00 – 
retur lørdag den 3/10 med afgang 
fra højskolen kl. 09.00.  
 
Tilmelding til Gert Lauridsen,  
tlf. 43998015 (evt. på tlf.svarer) 
eller formand Poul Erik Søren-
sen, tlf. 43995153. 
Se evt. mere om denne type kursus 
på højskolens hjemmeside: 
https://hojskolenmarielyst.dk 
  

Tag med på Højskolen Marielyst 27/9 - 3/10.2015 
Igen i år inviterer Sengeløse Mandagsaftener til en fælles tur på højskole. 
Turen er for alle beboere, medlemmer, venner og bekendte også uden for 
byen. Denne gang har vi i samarbejde med Højskolen Marielyst på Falster 
arrangeret et ophold, som byder på oplevelser samt tid til ro og nærhed. 

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 



Det er vigtigt at træffe de rigtige valg. Der kan være mange 
penge at hente ved at skifte til LED-pærer. Både i strømfor-
brug og i indkøb. Når du skal beregne, hvor store besparelser 
der kan være ved en LED-pære i forhold til en almindelig 
glødepære eller en el-sparepære, skal du tænke på den lange 
bane. Det er nemlig her, der kan være store besparelser at 
hente. 

En LED-pære er dyrere i indkøb. Typisk koster en god LED-
pære 100 - 200 kr. pr. stk., hvor en almindelig glødepære 
eller halogenpære koster 20 - 40 kr. Umiddelbart vil du nok 
tænke, at det ikke kan betale sig at købe en LED-pære. Men 
en LED-pære holder i snit 15-30 år, hvorimod en glødepære, 
en sparepære eller halogenpære kun holder 1-2 år. Det bety-
der, at du ikke behøver skifte LED-pærerne så tit og kan der-
med spare penge.  
Derudover bruger en LED-pære kun minimalt strøm, så også 
i forbruget af pæren sparer du strøm og dermed penge. 
Her får du otte gode råd inden du går i gang:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vælg A+ 
Gå efter pærer i energiklasse A+. De giver en god 
balance mellem lysstyrke og energiforbrug.  

• Vurdér størrelsen 
Vær sikker på du vælger den rigtige sokkeltype og 
størrelse. Tag eventuelt den gamle pære med. For 
eksempel må pæren i flere PH-lamper ikke være for 
stor. 

• Skal pæren kunne dæmpes? 
Det er ikke alle LED-pærer, der kan det. Tjek em-
ballagen. 

• Lysets spredning 
Nogle LED-pærer spreder lyset i alle retninger, an-
dre i bestemte vinkler. Passer lysets spredning til 
den lampe, du har tænkt dig at bruge den i? Spred-
ningsvinklen bør stå på emballagen i grader. 

• Er lyset kraftigt nok? 
LED-pærers lysstyrke opgøres typisk i lumen – ikke 
watt. Sådan omregner du: 
  15 watt = 140 lumen 
  25 watt = 250 lumen 
  40 watt = 470 lumen 
  60 watt = 800 lumen 
  75 watt = 1.050 lumen 
100 watt = 1.520 lumen 

• Vælg en god farvegengivelse 
En lyspæres evne til at gengive farver opgøres i Ra. 
Vælg pærer med en Ra-værdi på mindst 90 til de 
steder, hvor farvegengivelse er vigtig. For eksempel 
over spise- og køkkenbord eller i læselamper. 

• Hvilken farvetone skal lyset have? 
Hvis du vil have varmt lys, der minder om lyset fra 
glødepærer, skal du vælge en farveværdi på 2.700 til 
3.200 K. 

• Kan pæren returneres?   
Spørg i forretningen om du kan få pengene tilbage, 
hvis pæren ikke lever op til dine forventninger.  

Hvad siger eksperten?  
- Der findes både rigtig gode og ret dårlige LED-pærer der-
ude. Man kan selvfølgelig godt læse tests for at finde de go-
de, men problemet er, at udvalget i butikkerne hurtigt skiftes 
ud. Jeg synes, det bedste er at købe et bredt sortiment af LED
-pærer, afprøve dem i forskellige lamper – og så returnere 
dem, der ikke lever op til forventningerne, siger Anne Bay, 
direktør i Dansk Center for Lys.  

En anden mulighed er selvfølgelig også at bede din lokale 
elektriker om at stå for skiftet til LED-pærer. Det koster lidt, 
men du slipper for besværet med at finde de rigtige pærer i 
opstarten, og du får den optimale løsning.    

Nogle gode råd om LED-pærer. 
Glødepæren hører fortiden til, men mange er i tvivl, når de skal købe LED-pærer.  Sådan finder du de rigtige, ifølge el-
leverandørernes hjemmesider.   



  

Månedens engel 
Hedder Elna Larsen - fyldt med omsorg for andre. 

Der er en engel gemt i Sengeløse  

 

   

 

Lidt engle-snak 
Engel er et græsk ord (ange-
lus) og betyder ”budbringer” 
eller ”sendebud”! 
Begrebet ”engel” er ældgam-
melt. Det går tilbage til Assy-
rien og Babylonien, ja hele 
Mellemøsten, og så er vi 
mindst  5.000 år tilbage i ti-
den!  Der er utallige afbildnin-
ger af vingede væsner – hos 
os engle, og i vore dag er 
”engle” kun forstået som no-
get godt, venligt, trøstende 
eller hjælpende. 
Er der så engle i Sengeløse?  
Ja, så absolut: 
Jeg gik en tur og mødte et 
sendebud, en engel.  Vi faldt  i 
snak, og selv om hendes øjne 
var lidt bedrøvede, så invitere-
de hun mig med til gilde i 

”onsdagsklubben” i Sognegår-
den!  Jeg protesterede, for jeg 
var ikke tilmeldt. ”Nej, kom 
bare, der er mad nok”, sagde 
hun overbevisende (for hun 
laver maden selv, fortalte hun 
mig).  Se, det er en sand en-
gel, og hende vil jeg gerne 
nominere til næste måneds 
engel! 
Mange andre burde kunne bli-
ve månedsengel – tænk på de 
frivillige, der går tur med de 
gamle, så de kan komme ud i 
luften og se deres landsby 
igen!  Eller tænk på sportens 
mange frivillige hjælpere, der 
uden vederlag hjælper til! 
Tusind tak for og til dem. 
  
          /Lis Aagaard Munch, ”farmor”. 
 

Man ser den hver dag, når 
man kører ind i byen, men 
hvor? Sådan skrev vi på 
forsiden af sidste nummer 
af bladet. Men selv om 
løsningen faktisk stod 
skrevet nede i teksten, så 
er der ingen af os, der ser 
det, før vi direkte bliver 
gjort opmærksom på det. 
Det er nok, fordi vi uvil-

kårligt leder efter en fysisk 
engel og ikke bare nogle 
bogstaver i bynavnet. Der-
imod har vi fået flere hen-
vendelser om andre 
”engle” i Sengeløse, og 
nedenfor præsenterer vi 
den første. Vi hører stadig 
gerne om flere kandidater 
til titlen.  

  

Billedet af Elna blev taget i 
Sognegården, hvor hun er 
frivillig kagebager til fryse-
ren. Til Mandagsaftenerne 
er hun den, som møder først, 
og den, som går sidst. Og i 
pausen står hun for kaffe og 
brød sammen med et par 
andre. Det har hun faktisk 
gjort i over 25 år!!  
Hun er aktiv i Sengeløse-
vennerne, hvor hun bager til 
fester og er med til at lave 
deres arrangementer.  
Vigtigst for hende er nu fa-
milien. Hun er omsorgsfuld 
og kærligt tilknyttet sin svi-
germor, som er meget gang-
besværet, så Elna sørger for, 
at der bliver vasket og købt 
ind til hende. Derudover er 

hun både mormor og far-
mor; og hun deltager ivrigt i 
sin mand, Finns, store hob-
by. Prøv bare at spørge Elna 
om noget med traktor-træk! 
Sammen med Finn og som-
metider andre fra familien 
kører de fra maj til septem-
ber næsten hver weekend 
rundt i Danmark og nabo-
lande til stævner, og hun går 
næsten lige så meget op i 
resultaterne som manden.   
 
Selv om Elna holder meget 
af blomster, så har hun også 
en sød tand, så en æske cho-
kolade er nu på vej. 
  

 

kan fås nu, og så længe restoplaget varer 
Denne film er et amatørarbejde skabt med få økonomiske 
og tekniske hjælpemidler af Jørgen Bjerre i 1972.  
Optagelser fra hverdagslivet i landsbyerne Sengeløse, Vas-
by og Vridsløsemagle er strikket sammen til et 
”familiealbum”, hvis værdi øges i takt med at alt det gamle 

Den restaurerede udgave fra Jørgen Bjerres besøg hos 
Mandagsaftener kan nu erhverves for 50,00 kr. pr. stk.. 

ved henvendelse til formand Poul Erik Sørensen,  
tlf. 43 99 51  53 



I Sengeløse hedder kirke-
værgen Jens Bertelsen. Han 
tiltrådte hvervet for to år 
siden efter Kurt Søborg. 
Vores udsendte mødte ham 
’under uret’ og talte med 
ham om denne lidt oversete, 
men yderst vigtige post i 
menighedsrådet.  
- Efter jeg nu i nogle år har 
været almindeligt medlem 
af MR, så kan jeg godt 
mærke, at arbejdet som 
kirkeværge kræver sin 
mand. I princippet går det 
ud på at tilse vedligeholdel-
sen af kirkens bygninger, at 
holde kontakt til de mange 
håndværkere og i det hele 
taget at holde kirken i god 
stand. Hvis vi nu tager kir-
keuret som eksempel. Her 
trængte uret til ny forgyld-
ning af tal og visere. Mit 
arbejde var så at indhente 
tilbud, forelægge dem for 
menighedsrådet til godken-
delse og endelig tilse, at 
arbejdet kan foregå med 
størst mulig hensyn til den 
daglige betjening i kirken 
og på kirkegården. Til slut 
mangler der så kun at kon-
trollere arbejdets udførelse 
og godkende fakturaen fra 
leverandøren.  
- I det daglige drejer det sig 
om at holde en god dialog 
med kirketjenerne, for det 
er som regel dem, der opda-
ger de ting, der skal udbed-
res. Fx da nogle af byens 
mange alliker byggede rede 
i tårnet, eller da det dryppe-
de ind fra taget, eller da 
skotrenderne ved taget var 
utætte.  
- Energiforbruget er også en 
mærkesag for mig. Kirken 
er dyr at varme op, og der-
for vil jeg gerne have lukket 
ned, når kirken ikke bruges. 
Her er vi sommetider ikke 
enige om, hvor varmt der 
skal være derinde. 

- Den sværeste opgave jeg 
har været sat på, tja, en af 
de store opgaver har været 
at få lavet en ny gangbro 
oppe over kirkens hvælvin-
ger. Vi havde nogle miljø-
folk herude, som påtalte 
broens stand. Men nu havde 
den jo været sådan i hund-
rede år, så der kunne jeg da 
også godt balancere rundt. 
Men selvfølgelig havde de 
ret i, at den ikke duede. Der 
manglede understøttelse og 
gelænder, og der havde 
været orm i træet. Arbejdet 
blev udført hen over som-
meren, så nu kan skolebørn 
og konfirmander komme 
med derop, og de kan gå 
der forsvarligt. Der er også 
kommet mere lys, så de kan 
se, hvordan sådan en gam-
mel bygning er lavet.  
- Vedligeholdelsen af kir-
ken skal ske med godken-
delse fra Nationalmuseet. 
Vi kunne fx godt havde 
tænkt os termoruder, men 
det må man ikke. Vi fik 
pålagt at beholde de gamle 
vinduer og i stedet få dem 
restaureret med nedtagning, 
afrensning, ny kitning og 
maling, og nye beslag. Det 
er nu gjort, og de ser da 
pæne ud. De er stadig lidt 
utætte og ukomfortable, 
men sådan er det, når man 
er underlagt særlige regler 
for udseendet.   
- Noget af det næste bliver 
kalkning af kirken. Det sker 
hver 10. år, og det er nu. I 
år er der kirkesyn med del-
tagelse af provsten og prov-
stiets bygningskyndige. Så 
skal vi se på, om vi kan få 
sat et pænt beløb af til kalk-
ning af kirken. Det er dyrt 
og omstændeligt, fordi der 
skal sættes stillads op hele 
vejen rundt.  
 
 

Nyt guld på tårnuret .. 
samt al den øvrige vedligeholdelse af vores gamle kirke 
hører under kirkeværgen.  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 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Midfaste 
15. marts kl. 10.00 
Johannesevangeliet 6,1-15 
Maria Raasted Smith 
 
Maria bebudelsesdag 
22. marts kl. 11.00 
Lukasevangeliet 1,26-38 
Spillemandsgudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebil og frokost. 
 
Palmesøndag 
29. marts kl. 11.00 
Matthæusevangeliet 21, 1-9 
Familiegudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Skærtorsdag 
2. april kl. 17.00 
Matthæusevangeliet 26, 17-30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Fællesspisning i sognegården 
Kirkebilen kører 
 
Langfredag 
3. april kl. 14.00 
Passionsgudstjeneste med  
cello 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Øl og samvær i sognegården 
Kirkebilen kører 
 
Påskedag 
5. april kl. 11.00 
Markusevangeliet 16, 1-8 
Festgudstjeneste med kor og 
trompet 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
2. påskedag 
6. april kl. 10.00 
Lukasevangeliet 24, 13-35 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
1. søndag efter påske 
12. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 20, 19-31 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
2. søndag efter påske 
19. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 10, 11-16 
Anders Nielsen 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før hos sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen 
på tlf.: 43 99 50 24 

Passionsgudstjeneste langfredag kl. 14.00 
med efterfølgende øl og samvær i sognegården & 
Festgudstjeneste påskedag kl. 11.00 

Langfredag er en sørgedag i 
den kristne del af verden. 
Den handler om Jesu lidelse 
og død, om den dag hvor 
mennesker besluttede sig for 
at gå i takt og klynge Gud i 
Jesus op på korset. Vi taler 
om den samme Gud, hvis 
fødsel vi fejrer juleaften med 
gaver og julesang. Jean-Léon 
Gérômes maleri til højre illu-
strerer ikke korsfæstelsen 
direkte. I stedet får vi et per-
spektiv på tiden umiddelbart 
efter, Jesus udåndede på kor-
set.  
Alle vidnerne, benægterne og 
forræderne er på vej væk fra 
stedet, hvor det skete. Et tor-
denvejr er ved at trække sam-
men som en sort himmel over 
Golgata. Snart vil det få jor-
den til at skælve og klipperne 
til at revne, ligesom forhæn-
get i Jerusalems tempel vil 
flænges fra øverst til nederst 
og varsle det, der skal ske 
påskemorgen. På billedet har 
Jesus for en stund mistet sin 
guddommelige glans. Han er 
i stedet afbildet som en mørk 
skygge på klippen, korsfæstet 
med to røvere, der hænger på 
hver sin side af ham. Men 
bag Jesus og de to røvere ses 
et stærkt lys, der får den kors-
fæstede Jesus til at kaste sin 
lange skygge over Golgata – 
og ja, over menneskets histo-
rie. Og ved første blik varsler 
denne fortælling intet godt. 
Den rummer kun lidelse og 
død. På samme måde som når 
vi begraver vore døde på 
Sengeløse kirkegård. Så er 
der ikke mere, og vi går alle 
hjem med tunge skuldre og 
ondt i hjertet. Og hvis det nu 
forholdt sig sådan, at Bibe-
lens fortællinger om Jesus 
endte her, ville de sandsyn-
ligvis ikke have kunnet bestå 
i 2000 år efter, de er skrevet 
ned. Mennesker ville ikke 
have båret dem med sig som 
en perle i et skattekammer. 
Men historierne lever fortsat. 
De fortælles igen og igen, 
fordi de siger os, at der er lys 
for enden af tunellen. 

På tredjedagen efter korsfæ-
stelsen sker det afgørende, 
hvor lyset, som ses bryde 
frem bag den korsfæstede 
Jesus og de to røvere, vinder 
over mørket. Livet vinder 
over døden. Gud har i Jesus 
på korset åbnet dødens port 
for mennesker i opstandelsen 
fra de døde. På Golgatas nøg-
ne og hårde klippe ses på-
skens afgørende og bløde 
budskab bryde frem til glæde 
og stor opstandelse for men-
nesker. Og DET er grunden 
til, at mennesker har båret 
disse fortællinger med sig 
som en dyrebar perle i deres 
hjertekammer. En perle vi 
kan tage med os, når mørket i 
vort liv trækker sig sammen 
og synes uigennemtrængeligt. 
Selv der kan vi have tillid til, 
at vi ikke er overladt til os 
selv, når mørket til sidst luk-
ker sig om os, og sømmene er 
slået i vort eget kistelåg. 
Evangelierne, der handler om 
Jesu liv, død og opstandelse, 
og om hvad Gud vil med os 
mennesker, lever stadig til 
trøst og opmuntring for men-
nesker. Det bliver fejret i den 
kristne del af verden påske-
dag med en festgudstjeneste. 
I Sengeløse Kirke fejrer vi 
denne glædens dag med en 
smuk gudstjeneste med store, 
gamle og håbefulde Ord led-
saget af sang og musik. I 
dagens gudstjeneste deltager 
Sengeløse Kirkes kor samt en 
trompetist.  
I langfredags gudstjeneste 
deltager en cellist, som vil 
ledsage salmesangen imellem 

læsningerne, som alle handler 
om Jesu lidelseshistorie. Efter 
gudstjenesten går vi over i 
sognegården og drikker en øl. 
Kirkebilen kører til begge 
gudstjenester. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

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 menighedsrå-
det 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53  
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Rasmus-
sen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

 
Gudstjenester på Pleje-
hjemmet 
Onsdag d. 18. marts kl. 
13.00 
Onsdag d. 15. april kl. 13.00 
 

 
Andagter på Holme 
Tirsdag d. 24. marts kl. 
13.30 



Alle er selvfølgelig 
velkomne! Efter gudstjene-
sten går vi over i sogne-
gården og spiser frokost. 
Maden koster 30 kr. for 
voksne og 15 kr. for børn. 
Drikkevarer 10 kr. Det er 
nødvendigt med tilmelding til 
spisningen på tlf. nr. 43 99 50 
24.  
Det er muligt at indtale en 
besked på telefonsvareren. 
Man kan også tilmelde sig på 
mailadresse LRAS@KM.dk. 

Tilmelding sker senest fredag 
d. 20. marts. Kirkebilen 
kører. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen  

Skærtorsdag d. 2. april kl. 
17.00 er der aftenguds-
tjeneste med efterfølgende 
fællesspisning i sogne-
gården.  
Måske kan I huske, hvordan 
altertavlen i Sengeløse Kirke 
ser ud? Motivet er fra netop 
skærtorsdag aften, hvor 
Jesus sidder sammen med 
sine 12 disciple og nyder det 
sidste måltid inden den 
efterfølgende, skæbnesvang-
re langfredag, hvor Jesus 
skal korsfæstes og dø for 
vore synders skyld, som vi 
siger i kirken.  
Skærtorsdag er fuld af 
menneskets højforræderi og 
guddommeligt fællesskab – 
et fællesskab, som består af 
Jesus og hans udvalgte 
disciple, som gør ham 
følgeskab til det sidste på 
ægte menneskelig vis, 
hvilket betyder med såvel 
hengivenhed og på samme 
tid menneskelig svaghed 
iklædt langfredagens forræd-
deri.  
Under måltidet med sine 
disciple indstiftede Jesus 
nadveren, som lige siden er 
blevet fejret som et helligt 
sakramente i gudstjenesten 
verden over.  

Nadver er et gammelt dansk 
ord for aftenmåltid. Der 
findes tilsvarende i det 
danske sprog et ord for 
morgenmad, som er ”davre”.   
I nadveren modtager vi 
syndernes forladelse, eller 
sagt på en anden måde med 
et nudansk ord Guds 
tilgivelse. Samtidig modta-
ger mennesket Guds kraft, så 
vi efter gudstjenesten kan gå 
ud af kirken som et frit 
menneske med vore synders 
forladelse og Guds velsig-
nelse.  
Der er en gammel tradition 
for at fejre denne aften med 
et fælles måltid efter 
gudstjenesten. Det gør vi 
også i Sengeløse. Efter 
gudstjenesten går vi over i 
sognegården og spiser 
sammen. Det koster 50. kr. 
for et måltid mad. 
Tilmelding sker til 
sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen på tlf.: 43 99 50 
24 eller på mail 
LRAS@KM.DK senest d. 
30 marts. Kirkebilen kører. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

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

Stor blæsermusik i Sengeløse kirke 
Reserver allerede nu søndag eftermiddag den 26. april, hvor vi 
i Sengeløse kirke får besøg af den prisbelønnede blæserkvintet 
’Emanon’ – der blandet vil divertere med Carl Nielsens fanta-
stiske blæserkvintet.  
Mere herom i næste nummer af Sengeløse Nyt. 

Sogneeftermiddag 
Da Vinci Mysteriet og ytringsfriheden 

Den bedste måde at begynde 
dagen på er selvfølgelig med 
gudstjeneste, salmesang og 
bibelfortælling for børn og 
voksne i vores smukke mid-
delalderkirke, hvor der som 
altid er så højt til loftet, at 
der er plads til enhver. Pal-
mesøndag d. 29. marts kl. 
11.00 åbnes døren igen for 
en familievenlig gudstjene-
ste, hvor Sengeløse Kirkes 
minikonfirmander deltager, 

og et lille barn skal døbes og 
indlemmes i det kristne fæl-
lesskab.  Gudstjenestens ord 
og indhold vil være i 
børnehøjde, ligesom salmer-
ne udvælges med børnene in 
mente. Tag børnene i 
hånden, tag mor og far i 
hånden, søster og bror, 
bedstefar og bedstemor. Jeg 
glæder mig til at se jer. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Dagens foredragsholder ons-
dag d. 25. marts kl. 14.30 er 
Sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen, som vil fortælle 
om Dan Browns spændings-
roman "Da Vinci Mysteriet". 
Bogen udkom i 2003. Den 
har vakt meget kritik i den 
kristne del af verden, idet 
kirke og kristendom bliver 
beskyldt for at være under-
trykkende og løgnagtig ved 
at have forvansket Jesu hi-
storie. Bogen handler om 
konspirationsteorier, okkul-
tisme, myten om "Den Helli-
ge Gral", skjulte broderska-
ber og århundredgamle loger 
med hemmelige ritualer. I 
2006 blev bogen filmatiseret, 
og igen blev Dan Brown på 
samme tid hyldet af nogle og 
beskyldt af andre for at være 
gudsbespottende. Imens 
biografgængerne strømmede 
i biograferne for at se filmen 
nogle steder i verden, 
besluttede færingerne at 

boykotte den med den 
begrundelse, at de ikke ville 
vise en blasfemisk film. 
Foredraget rammer ind i en 
tid, hvor ytringsfriheden er 
til debat på grund af det 
tragiske skudattentat i 
København. Hvad vejer 
tungest? Retten til at ytre sig 
eller hensynet til religiøse 
menneskers følelser? Vi vil 
tillige se på, hvad der er fup 
eller fakta i Dan Browns 
fortælling. Alle er velkomne, 
og kirkebilen kører.  

Aftengudstjeneste skærtorsdag 
med fællesspisning 

Gudstjeneste med spillemandsmusik 
Husk spillemandsgudstjenesten Mariæ Bebudelsesdag søndag 
d. 22. marts kl. 11.00! 



Kom med til Helsingør Domkirke og 
M/S Museum for Søfart 
Onsdag den 27. maj afgår bussen fra parkerings-
pladsen ved sognegården kl. 9.30. Turen går til 
Helsingør Domkirke og Museum for Søfart. 

Sengeløse Kirke er en del af Helsingør Stift. Roskilde Domkir-
ke ligger jo geografisk meget nærmere på Sengeløse, men sog-
net og kirken hører som sagt under Helsingør Domkirke, og 
derfor synes Sengeløse Menighedsråd, at det er oplagt at invite-
re alle i sognet til en bustur til Helsingør. Rundvisningen i 
Domkirken begynder kl. 10:30 og varer en time. Herefter går 
turen på gåben til Café Chaplin, der ligger på Axeltorv:  
 
Det er en hyggelig tur gennem byens gader, siger formand for 
menighedsrådet, Henny Sørensen, og fortsætter: Vi kan ikke 
finde et lokale til at spise sandwich i Helsingør, men jeg er 
rigtigt godt tilfreds med aftalen, hvor vi spiser i Café Chaplin 
til en meget rimelig pris. I caféen er der aftalt brunch kl. 11.30 
  
Efter frokost kører bussen til M/S Museum for Søfart. 
Museet er tegnet af det verdenskendte arkitektfirma BIG, Bjar-
ke Ingels Group, og deltagerne møder her en farverig verden 
med stribevis af udstillinger, der fortæller om Danmark som en 
af verdens førende søfartsnationer i fortid og nutid.  
Kirker og skibe har noget med hinanden at gøre. Kirkens store 
rum kaldes ”skibet”, og i mange kirker er der ophængt et skib. 
Det er der ikke i Sengeløse Kirke, men oplevelsen på Museum 
for Søfart kan ikke undgå at fascinere, for museet ligger nede 
under vandet. Museet har gode adgangsforhold, hvis man er 
dårligt gående. 
 
Eftermiddagskaffen indtages på Café Hammermøllen, hvorefter 
bussen kører tilbage til Sengeløse med forventet ankomst kl. 
17.00  
Turpris: 200 kr. (Drikkelse til frokost betaler man selv)  
 
Tilmelding til: Henny Sørensen senest fredag d. 20. maj 
på e-mail: hennyms@pc.dk , eller på mob. 31 62 76 82 / nr. 43 
99 51 53 

Fællesspisning i onsdagsklubben 
Skriv datoerne ind i kalenderen allerede nu! Alle aftenenerne 
begynder kl. 18.00 i sognegården. 
 
Onsdag d. 18. marts: skipperlabskovs med rødbeder og 
hjemmebagt rugbrød.   
 
Onsdag d. 29.april: Lammefrikadeller med flødestuvet spinat  
 
Onsdag d. 20.maj: Koteletter og bacon i fad med løse ris     
 
Onsdag d. 10.juni: Sommerfest i onsdagsklubben med åben 
grill og godt humør 

 
Efter maden er der altid en kop kaffe og te og lidt kage. Hele 
måltidet koster 75 kr. samt 10 kr. for øl, vand eller vin.  
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd eller singler, der 
gerne vil nyde et måltid mad i fællesskab med andre. Hvis du 
ikke har været med før, skal første gang måske være en af 
disse aftener? Du er altid velkommen, og vi kan garantere, at 
der er mange søde og lattermilde mennesker at snakke med. 
Tilmelding er altid nødvendig senest 2 dage før til sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24 eller på e-mail: 
LRAS@KM.DK 

Vil du have en glad søndag 
eftermiddag? 
Så kom og deltag i Ældre 
Sagens søndagsdans på 
Sengeløse Plejecenter, 
Landsbygaden 4, Sengeløse, 
2630 Taastrup søndag den 29. 
marts fra kl. 14.00 -  kl. 16.00 
Ældre Sagen arrangerede 
sidste år søndagsdans på 
Plejecentret Birkehøj i 
Taastrup tre søndage i løbet 
af efteråret. Alle tre gange 
var godt besøgt dels af 
beboere fra Plejecentret og 
dels af borgere fra Taastrup. 
Derfor vil vi nu gentage 
successen i Sengeløse, og 
håber, at rigtig mange 
borgere såvel som  beboere 
vil komme og deltage i 
dansen. 
Den første time synger og 
spiller Flemming Bech 
muntre sange og musik fra 
60’erne, hvor man kan danse 
til eller blot sidde og nyde 
musikken.  Derefter serveres 
der kaffe, te og kage, således 
at vi også vil få mulighed for 
at sludre med plejecentrets 

beboere og drøftet stort og 
småt. 
Tilmelding er ikke nødven-
dig, og deltagelse er ganske 
gratis. 
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