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Passagererne strømmer til linje 116 
2015 blev et godt år for vores bus 116 og for busdriften i det hele taget i Høje Taastrup
Af Mads Lund Larsen, chefkonsulent i Movia, borger i Sengeløse 

Ikke mindre end 267.000 
passagerer steg sidste år på 
Sengeløses buslinje nr. 116.   
Det var 31.000 flere end året 
før. Det svarer til en frem-
gang på 13 procent. Hermed 
er ikke alene en skuffende 
nedgang i passagertallet i 
2014 indhentet. Vi skiller os 
også ud fra udviklingen i 
Movias samlede buspassa-
gertal, som var uændret i 
2015.  
Det viser det nye regnskab 
for kommunens buslinjer, 
som du kan se på trafiksel-
skabet Movias hjemmeside 
www.moviatrafik.dk 
Fremgangen er sket uden at 
sætte flere busafgange ind. 
Og uden at kommunen har 
hævet tilskuddet til den loka-
le buslinje. Tværtimod. Fak-
tisk faldt det kommunale 
tilskud til linje 116 med 1,5 
millioner kr. fra 2014 til 
2015. Det skyldes dels høje-
re billetindtægter, dels at det 
er lykkedes at skære i om-
kostningerne ved at drive 
linjen. 
Bussen kører dog fortsat 
med et drønende underskud 
på 7,4 millioner kr. Billet-
indtægterne dækker kun en 

fjerdedel af linjens samlede 
udgifter på knap 10 millioner 
kr. Det svarer til, at kommu-
nen yder et tilskud på 28 kr. 
til hver passager. Det er be-
tydeligt mere end de tilskud, 
som kommunen støtter andre 
linjer som 118 og 119, hvor 
tilskuddet pr. passager er på 
3 til 4 kr.  
Borger i Sengeløse og med-
lem af kommunalbestyrelsen 
for de konservative John 
Bilenberg er begejstret for 
den positive udvikling i bus-
driften i landsbyen. Han er 
næstformand for kommu-
nens tekniske udvalg og Hø-
je Taastrup Kommunes re-
præsentant i Trafikselskabet 
Movias repræsentantskab. 
Han peger på, at nok giver 
kommunen et forholdsvist 
højt tilskud til linje 116 sam-
menlignet med andre buslin-
jer, men fremgangen er bevis 
på, at bussen har sin beretti-
gelse herude i de tyndere 
befolkede områder. Kommu-
nen gør rigtigt i at sikre mo-
biliteten for de borgere, der 
ikke har nemt ved at komme 
rundt på andre måder, mener 
John Bilenberg. 

I det hele taget er kommu-
nens bustrafik kommet godt 
ud af år 2015. Kommunens 
egne fire buslinjer (linje 116, 
118, 119 og 850) har i alt 
haft 158.000 flere passagerer 
end i 2014. De buslinjer, 
som kommunen deler med 
andre kommuner, har haft en 
fremgang på 186.000 passa-
gerer. Samtidig er udgifterne 
til kommunens egne fire 
linjer nedbragt med 1,7 mio. 
kr. 
Summa summarum har Høje 
Taastrup Kommunes samle-
de tilskud til busdriften i 
2015 været 20,5 millioner kr. 
Og det er faktisk 4 millioner 
kr. mindre, end der var for-
udset i budgettet. 
Neden for er der et link til 
den aktuelle side på Movias 
hjemmeside med regnskabet 
for Høje Taastrups buslinjer.  
https://www.moviatrafik.dk/
kommuneregion/
økonomioversigt/kommune-
og-regionsspecifik-
information/hoeje-taastrup 
Nemmest er at finde bladets 
digitale udgave på 
www.sengeloese.dk og klik-
ke på linket der. 
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Havemand 
Min have er vokset mig over hovedet, så jeg søger en mand, 
der vil hjælpe mig med at få den i ”øjenhøjde” igen. 
Hvis du kan afse 2-3 timer om ugen til det, vil jeg blive meget 
glad. 
Jeg mener jeg har ”alt til faget hørende”, ellers kan det skaf-
fes. 
Grete Aabye Thomsen,    Kirkestien 41, Sengeløse 
Telf :   43 99 52 68         
E-mail:   ritrevision@adr.dk

Havemand søges til villahave på Midtervej 
Flemming  tlf. 24 63 14 22 

Sengeløse Pensionistforening  
afholder følgende i Fritidshuset: Spangåvej 11 
Bankospil tirsdag den 12-04-2016 kl 19.00 
Damernes Butik kommer den 11-04-2016 kl 14.00 i Fritids-
huset med mange nye modeller af tøj. 

Forårsafslutning afholdes den 25-04.2016 kl 13.00 i Fritids-
huset, tilmelding 10 dage før.  
Miriam tlf: 2517-7718 eller Lonni tlf: 2294-9140 



I Sengeløse Nyt fra februar 
2016 har borgere i Sengeløse 
skrevet et åbent brev til mig 
om problemer med bortskaf-
felse af overfladevand både i 
og lige udenfor Sengeløse. 

Med hensyn til indkørslen til 
byen ved Ole Rømers vej så 
har der her været problemer i 
mange år, sandsynligvis lige 
siden vejforløbet blev ændret. 
Det skyldes en kombination 
af vejens hældning, at svinget 
ligger i en lavning, og at der 
under vejen løber et dræn, der 
dræner markerne sydøst for 
vejen ned til Sengeløse å, som 
er delvist tilstoppet og nok 
også er for småt til at lede de 
efterhånden større mængder 
drænvand væk. 

Markerne er drænet af hensyn 
til dyrkningen af markerne. 
Og kommunen kan ikke kræ-
ve, at landmanden etablerer 
yderligere dræning for at fjer-
ne vandet på ejerens egen 
mark. Så længe landmanden 
ikke aktivt leder vandet ud på 
vejen, er det ikke ulovligt, at 
vandet løber fra markerne ud 
på vejen. 

Drænet fungerer imidlertid 
ikke efter hensigten på grund 
af delvis tilstopning. Fra kom-
munens side har vi derfor 
påbudt ejerne at forbedre 
drænet, så det har den oprin-
delige kapacitet til afledning 
af vandet. Ejerne har dog 
klaget til Natur- og Miljøkla-
genævnet, og der foreligger 
endnu ikke en afgørelse. 

Jeg vil gerne pointere, at 
drænledningen kun er delvist 
tilstoppet, og at den fjerner en 
stor del af drænvandet. Men 
drænet kan under alle om-
stændigheder kun tage det 
vand, der er løbet gennem 
jorden ned i drænet. Når der 
som i november og i juleda-
gene kommer meget store 
nedbørsmængder på en årstid, 
hvor jorden allerede er mættet 
af vand eller er frossen, kan 
det ikke løses ved hjælp af 
markdræn, og vandet vil sam-
les ved den naturlige lavning 
på vejen. 

Løsningen kan der for  være 
en kombination af større dræn 
under vejen og en dæmning 
mod marken. Det kræver et 
samarbejde med de tilstøden-
de jord/grundejere, som kom-

munen vil tage initiativ til, så 
problemet forhåbentlig kan 
blive løst. 

I skriver også, at der er pro-
blemer med stående vand 
rundt omkring i byen efter 
voldsomme regnskyl. Jeg har 
kendskab til, at der i forbin-
delse med de ekstreme regn-
hændelser i 2007 og 2009 var 
problemer med overfladevand 
i det regnvandskloakerede 
område Ved Gadekæret, Sog-
nevangen og Sognekæret. 
Disse problemer har HTK 
Kloak A/S løst ved renove-
ring af en hel del ledninger i 
området Ved Kæret og Sog-
nevangen samt ved etablering 
af et regnvandsbassin under 
det grønne areal i Sognekæ-
ret. Der er også installeret en 
afløbsbremse på udløbet til 
bassinet, som regulerer aflø-
bet fra Sognekæret til Sogne-
vangen. HTK Kloak A/S un-
dersøger løbende ledningerne 
for fejl og mangler og udbed-
rer de ledninger, som skulle 
vise sig være renoverings-
modne eller underdimensio-
neret. 

HTK Kloak A/S har oplyst 
mig, at man ikke er bekendt 
med eller af borgere er blevet 
gjort opmærksom på, at der 
skulle være problemer med 
overfladevand i andre områ-
der i den kloakerede del i 
Sengeløse. I er meget vel-
komne til at melde problemer 
med overfladevand, I oplever 
i de regnvandskloakerede 
områder af Sengeløse til HTK 
Kloak A/S. 

Med hensyn til parkerings-
pladsen ved skolen så har 
kommunen købt jorden af 
lodsejer, som har været med 
til at etablere p-pladsen. I den 
forbindelse har lodsejer flyttet 
overskydende jord fra p-
arealet til sine egne marker 
for at regulere dem. Når der 
lægges nyt jordlag på, går der 
noget tid, inden overfladevan-

det finder sin naturlige vej 
ned gennem jorden og til 
diverse dræn. Derfor er der 
noget opstuvning af vandet 
lige ved siden af p-pladsen. 
Det forventes, at problemet 
forsvinder over tid. 

Den sø, der opstod i januar, 
skyldtes, at overfladen var 
frosset, så vandet ikke kunne 
trænge ned gennem jorden. 
Det er et fænomen, som sker 
en gang imellem, og det har 
ikke noget at gøre med større 
nedbørsmængder eller forhø-
jet grundvandsstand. Der er 
en mindre fordybning på mar-
ken efter anlægget af parke-
ringspladsen, så nu får man 
bedre øje på søen. Det er helt 
uproblematisk for alle andre 
end landmanden, som kom-
munen er i god dialog med. 

Til sidst spørger I, om der er 
lagt en overordnet plan for 
bortskaffelse af overfladevan-
det i og omkring byen. Senge-
løse by er jf. spildevandspla-
nen udlagt til separatkloakeret 
område - dvs. at regnvand og 
spildevand løber i hver sin 
ledning. 

Med hensyn til overfladevand 
uden for byerne er der lavet 
en klimatilpasningsplan, som 
I kan finde på kommunens 
hjemmeside under 
www.htk.dk/politik/planer. 

Planen udpeger ikke områder 
omkring Sengeløse som ind-
satsområder ud over Sengelø-
se mose, som har en forhøjet 
vandstand, som giver proble-
mer. 

Endelig vil jeg nævne, at med 
de våde vintre, vi har haft de 
seneste år, og sandsynligvis 
også vil opleve fremover, så 
vil der opstå overfladevands-
problemer forskellige steder, 
hvor der ikke har været pro-
blemer før.  

Det er vigtigt at sige, at kom-
munens pligter i den forbin-
delse er at sikre, at der er 
kapacitet i regnvandslednin-
gen i byen, og at vandløb kan 
lede vand væk i det åbne land.  

Kommunen kan ikke forplig-
tige grundejere til at lave eller 
udvide eksisterende dræn. 
Hvis dræn skal laves større, er 
det de enkelte ejere af jorden, 
der skal planlægge og bekoste 
det. Det gælder i øvrigt også, 
hvis man har en sø i sin bag-
have. 

 Med venlig hilsen 
 Michael Ziegler 

Borgmester 

Måske er der en løsning på vandproblemet ? 
Svar på læserbrev til borgmesteren i Sengeløse Nyt om overfladevand 







Pilotprojekt ”Uddannelse Til 
Mig – fremtidens lederbered-
skab” for de 8 drenge og 8 
piger i 6. kl. nærmer sig sin 
afslutning efter et helt skole-
års intensiv træningsindsats, 
hvor vi gennem karakterop-
byggende outdoor aktiviteter 
fokuserer på opbygning af 
den unges egenomsorgsevne, 
effektivt samarbejde og team-
ledelse – kombineret med 
ugentlig lektietræning leveret 
af frivillige, engagerede 
voksne. Det hele handler om 
læring. 
I uge 8 var alle ungerne med 
fem OLTC-instruktører på 
deres 4. ekspedition, denne 
gang til Neukirchen og Hohe 
Tauern Nationalpark i Østrig. 
Det var ikke nogen alminde-
lig skitur – nej, det var hård 
træning: Prisen for at løbe 
ned af pisterne og øve sig på 
det var, at alle gennemførte 
en snesko-vandretur i bjerge-
ne med en lokal park ranger 
og derefter stod distancen til 
ende på en 300 højdemeter 
randonée-tur op af bjerget 
med fuld oppakning på ryg-
gen. Som sagt, så gjort. Alle 
fuldførte. 
 
Snesko og randonée med 
unge 
Snesko-ekspeditionen var en 
helt i gennem fantastisk ople-

velse, ligesom den også var 
fysisk krævende, sjov og 
lærerig i f.t. bl.a. flora og 
fauna, sikkerhedsregler i bjer-
gene og teknik. Ungerne fik 
naturligvis også ski-træning 
af professionelle instruktører, 
ligesom vi havde en medic-
backup fra Jægerkorpset. Der 
er styr på sagerne og et ambi-

tiøst, tætpakket træningspro-
gram. 
På randonée-turen kæmpede 
alle bravt mod toppen, og det 
er et slidsomt arbejde at kom-
me i mål - men sikken en 
følelses i kroppen, i hjertet og 
i hovedet; ægte stolthed, som 
udspringer af at have over-
kommet noget vanskeligt helt 
ved egen kraft. Træningsme-
toden kalder vi 3H: Hovedet, 
Hænder, Hjerte. Det er kom-
binationen, der virker. 
Ungerne lærte at sætte skins 
på, bruge tre forskellige 
randonée-bindingstyper, ju-
stere dem undervejs i f.t. 
hældning, ventilere varmeaf-
givelsen fra kroppen, indtage 
væske og energi løbende, 
holde sammen, motivere hin-
anden og holde målet i sigte 
hele tiden. Smage på sejren 
undervejs trods blod, sved og 
tårer. Og ja, det hele var til 
stede. 
Umuligt er bare et ord 
"Det kan man ikke!", sagde 
de nede i skibutikken og kig-

gede højst mærkværdigt og 
hovedrystende på mig; 
"Randonée kan ikke gennem-
føres med børn!". Nå nå. Det 
kan man så nu. Umuligt er 
bare et ord, indtil det modsat-
te er bevist. Jeg arbejder ger-
ne med det umulige, og det 
tager bare lidt længere tid end 
sædvanligvis. 
 
Forleden blev undervisnings-
minister Ellen Trane Nørby i 
en avisartikel om selvkontrol 
citeret for: "Vi har været så 
fokuseret på at rydde sten af 
vejen for børnene, at vi ikke 
har givet dem redskaberne til 
at tackle modgang."  
 
Klog er noget man øver sig 
på 
Ministeren kommenterer på 
bogen "Klog er noget man 
øver sig på", der netop er 
udkommet på Politikkens 
forlag, skrevet af Sofie Mün-
ster. Bogen omtaler også 
Walter Mischels 50 år gamle, 
berømte Stanford University 
"Skumfidus-forsøg", hvor 

Umuligt er bare et ord 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



man testede 500 børn og 10 år 
senere som teenagere. 
Her viste det sig, at de børn, 
som var i stand til egenhæn-
digt at udvise stor selvkontrol, 
klarede sig langt bedre i sko-
len: De havde bedre sociale 
relationer, højere selvværd og 
var bedre til at håndtere stress 
og negative følelser. Forsøget 
er gentaget mange gange med 
global, forskningsmæssig 
evidens. I vores projekt er 
selvkontrol = opbygning af 
egenomsorgsevnen; der hvor 
man lærer mere kvalificeret at 
træffe gode beslutninger for 
ens egen livsførelse, holde 
næsen i sporet, fokusere og 
brænde i gennem i stedet for 
at brænde ud. 
 
Sofie Münster påpeger noget 
meget centralt og helt rigtigt, 
nemlig at: "Det handler om, 
hvad der giver det enkelte 
menneske styrke, mod og vilje 
til at leve det liv, som er bedst 
for vedkommende". I unge-
projektet kalder vi dette for at 
blive ”den bedste udgave af 
mig selv”. 
 
Sammenhængen mellem 
outdoor træning og indoor 
læring 
5. og sidste finaleekspedition 
primo maj går til Bosnien, 
hvor ungerne får de ultimative 
udfordringer, der kræver, at 
de mobiliserer de stærkeste 
ressourcer og deres fulde po-
tentiale - både i dem selv, som 
team og som leder på skift. 
Det handler nemlig om at 
skabe fremtidens lederbered-
skab. 
 
Hvad har det med læring i 
skolen at gøre? Ja, udover at 

vi i projektet kombinerer den-
ne karakteropbyggende 
"outdoor dannelse", så har 
Sofie Münster også selv et 
glimrende svar: 
"Hver gang jeg taler med min 
datter om hendes udfordrin-
ger, drømme og ideer, er det 
mit håb, at jeg viser hende, at 
der altid er noget, hun selv 
kan gøre. At hun faktisk selv 
kan bidrage til, at timen bliver 
mindre kedelig, at hun selv 
kan være med til at skabe 
gode relationer til sine lære-
re, og at hun kan gøre en po-
sitiv forskel for kammeratska-
bet i klassen". 
 
Projektet modner således den 
unge til at kunne optage læ-
ring. Det, som senere hedder 
”uddannelsesparathed, men 
som hverken dyrtkøbte quick 
fix turboforløb eller andre last
-call projekter kan nå at rette 
op på med nogen nævnevær-
dig succesrate. Det er for sent. 
Vi skal starte langt tidligere; i 
6. klasse, hvor vi kan bygge 
broen fra mellemtrinene til 
udslusningsårgangene. Dét 
virker og er langt billigere. 
 
U-perfekt, ja tak ! 
Det handler nemlig IKKE om 
at være perfekt, som mange 
teenagere tror. Hopper man på 
den limpind, så har vi forkla-
ringen på, hvorfor så mange 
ledere senere hen i livet fak-
tisk ikke er i stand til at ud-
vikle sig selv: De er jo perfek-
te, og dermed er det uindfrie-
de potentiale og udviklings-
muligheder = nul. Det bliver 
så nogle lange dage på de der 
lederkurser, som ikke funge-
rer i praksis. 

I vores unge-projekt gør vi op 
med den adfærd. Vi har brug 
for ledere, der kan udvikle 
vores velfærdssamfund for 
færre midler. Det kræver, at 
man først har lært at aktuali-
sere sit eget, indre beredskab - 
de ofte skjulte kræfter, som vi 
alle besidder, når det virkelig 
gælder. Det er også herfra, at 
kilden til innovation udsprin-
ger fra. Vi rummer det hele 
allerede. Når vi overvinder 
store, "umulige" udfordringer, 
og når det samtidig skaber 
bemærkelsesværdige resulta-
ter, kalder mange det for high 
performance. 
 
Udvidelse af projektet 
Rigtig mange gode kræfter 
har bakket op om pilotprojek-
tet, som har en samlet sam-
fundsmæssig værdi på ca. 1,3 
MDKK. Personligt har jeg 
doneret 250.000 kr. og ca. 
1.000 arbejdstimer som pro-
jektleder. Forældrene har også 
betalt deres andel, og HTK 
støttet med 25.000 kr. Men 
det stopper ikke her. Jeg er i 
dialog med HTK omkring en 

udvidelse af projektet via 
økonomisk projektstøtte fra 
UTA-udvalget pba. en syv 
sider lang ansøgning, hvor vi 
har fået Charlotteskolen i 
Hedehusene med næste år, så 
vi kan åbne op for to hold 
samtidigt. Projektets aktivite-
ter justeres lidt, men grund-
læggende er det samme kon-
cept. Det virker nemlig, det vi 
gør. Fordi det supplerer og 
støtter op om læringen på alle 
fronter. 
 
”Det kan enhver jo komme og 
sige!”. Tja, men hør lige hvad 
de to klasselærere siger om 
projektet, her først 
Liselotte, som skriver (i ud-
drag): ”Høje Taastrup kom-
mune burde prale af, at ha’ 
sådan et projekt i kommunen, 
være stolte, støtte og bakke op 
om noget så vedkommende 
som dette (dit) projekt er! Er 
man i tvivl, bør man komme 
og tale med eleverne, og se 
den positive udvikling disse 
elever har gået igennem, på 
relativ kort tid. Det er social 
og faglig kompetenceudvik-
ling, som jeg sjældent har set 
lige!”.  
Maria, der medvirker i pro-
jektfilmen, siger: ”Vi er me-
get taknemmelige som klasse-
lærere for, at de får den mu-
lighed for at komme ud og 
opleve en hel masse og udvik-
le sig. Vi kan også se, at det 
har en effekt i skolen. De bru-
ger de teknikker, de har lært 
på modulerne i undervisnin-
gen. De er meget mere fokuse-
rede.” 
 
Hvis du vil vide mere om 
projektet, så gå ind på 
www.uddannelsetilmig.dk.  
 
Nye deltagere til skoleåret 
2016/17 forventes rekrutteret 
omkring ultimo april. 



Fastelavn a la 2016 
  
Ridderdrømme 
Det er skam ikke længere kun vores børn, der går op i festlig 
udklædning. Jeg stødte på en ridder fra middelalderen, der 
endda havde taget sin middelalder-kone med. Og nu om stun-
der syr og kreerer mændene selv deres kostumer. Den oplys-
ning fra ham imponerede mig ret meget, for noget af hans ge-
vandt var sådan halvt om halvt metallisk. Og så bruger han 
hele sommersæsonen på at udleve rollen sammen med andre 
lidelsesfæller, og gør middelalderevents originale og vedkom-
mende for os alle på mange af landets markeder og middelal-
derbyer. 
  
Jeg fik helt lyst til at prøve at leve en dag som eftertragtet 
skønhed blandt ærbare riddere, og overnatte i telt på dyre-
skind…men så var det, bolsjestribede ’Holger’ (som i ’Find 
Holger’) meddelte i mikrofonen, at der skulle hænges faste-
lavnstønder op – til både store og små – i år også til de voksne. 
Tønderne blev hængt op mellem volleyballstængerne og var 
utroligt flot dekoreret. Det var børnene i Sengeløse Børnehave, 
der ifølge traditionen havde pyntet og farvelagt tønderne. Han-
ne ’Leder’ fra Børnehaven havde endda også bagt de mange 
hjemmelavede fastelavnsboller - som jeg ved smagte rigtig 
godt. 
  
Fest og ballade 
Lørdag 7. februar hyggede i alt 190 børn og voksne sig i 3 
timer i den utroligt flot pyntede idrætshal. Som noget nyt kun-
ne man i år forudbestille billetterne på Sengeløse Idræt’s hjem-
meside, og det var der 150, der havde gjort, så det var en me-
get stor digital succes. 
  
Nyt var også, at vi i år holdt fastelavnsfesten tidligt på dagen – 
og på ’fastelavnslørdag’. Det var for at imødekomme de man-
ge børnefamilier, hvor eftermiddagsluren normalt falder oveni 

tøndeslagningen. Og der var absolut ingen børn, der sov under 
festen – men jeg så et meget udmattet barn blive båret hjem 
efter afslutningen. 
  
Men der blev også brændt krudt af. For først skulle der løbes 
rundt i hele hallen. Dernæst skulle vi lege og synge med sam-
men med det sjove og underholdende tomands-band Skæve 
Stykker, som fik os til både at agere bananer, sure citroner og 
æblemos. Ja, tænk at de fik de (fleste) voksne ned at ligge på 
ryggen og spjætte med benene helt frivilligt! De tryllebandt os 
med deres lune og mimik! 
  
Selvom det var fastelavn, var der også tid til fejre fødselsdag. 
Lige pludselig begyndte Skæve Stykker at synge fødselsdags-
sang for Tina Hjortsø, Næstformand i Sengelæse Idræt, og alle 
stemmede i det bedste, de havde lært. Tina er så dedikeret i det 
frivillige arbejde for Sengeløse, så hun startede sin dag med at 
trække i Holger-tøjet og stable fastelavnsfesten på benene. Vi 
takker for den store indsats – også ved dette arrangement. 



 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 

De fastelavnskongelige 
Nu til vinderne af bedste udklædning 2016, som fik virkelig 
fine præmier, doneret af virksomhederne i byen: 
Pige: Isabella Marcussen, 10 år - oplukkeligt køleskab. 
Dreng: Albert Skipdal, 7 år- stærk mand (?) – eller var det 
supermand 
Voksen:Per Frederiksen - ridder 
  
Men hvor var der mange fantastisk flotte og kreative nye ind-
slag: 70’er flipper, Kellogg’s pakke osv. 
  
Til allersidst skulle der slås katten af tønden, og der blev vir-
kelig gået til stålet! Men enten var det nogle kvalitetstønder 
eller nogle svage deltagere…for de voksne var godt nok lang 
tid om at få deres tønde slået til plukfisk. Også de allermind-
ste blev ihærdigt ved med at stille op i rækken, så deres tønde 
også til sidst fik banket det sidste brændt ned. 
  
De kattekongelige 2016 blev: 
2-4 år    Konge:  Amalie.Dronning: Anna  
5-6 år:    Konge:Tobias Dronning: Cecilie 
7-9 år:    Konge:Alexander Dronning: Peter 
10-13 år: Konge: Sebastian Dronning: Cecilia  
Unge og voksne:Konge: Lise Dronning: Lars 

 

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

 

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt, 

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

 

www.artbrolægning.dk                  wildenradt@msn.com 

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

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 



. 

Der indkaldes til SGIF´s Hovedgeneralforsamling 

Torsdag den 31. marts, kl. 19.00 i SGIFs  
Klublokale, Sengeløse skole. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Husk at eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsam-
lingerne skal indsendes til. hovedformanden senest 8 dag før 

generalforsamlingen. 

Mød op og hjælp din idrætsforening med at udvikle idrætten 
i Sengeløse. 

På SGIF´s vegne Birthe Olesen 
Hovedformand  

Sengeløse plejecenter nytårskur. 
Der var en dejlig underholdning leveret af ”de skæve stykker” 
Som er ”kendt” i Sengeløse, og kom med festlige indslag om 
beboerne og gæsterne. 
Særlig stor tak til Sengeløse vennerne for deres altid store 
indsats her på Sengeløse plejecenter. 

Ny istandsat lejlighed udlejes på Skov-
kildegård i Vridsløsemagle   

Lejligheden er på 60m2. Den består af stue, 1 værelse, rum-
meligt spisekøkken, entre og bad/toilet. Desuden medfølger 
redskabsskur og egen have. Der er smukke omgivelser og 
egen indkørsel 
Leje kr. 6.500 pr. måned + el 
Depositum kr. 26.000. 
Hund og katte ikke muligt. 
Lejligheden er røgfri. 
Indflytning kan ske straks. 
Udlejer lægger vægt på, at lejer har ordenssans ude som inde, 
er omgængelig, har interesse for have samt lyst til at bo i 
landlige omgivelser tæt på byen. 
Lejligheden skønnes at være mest velegnet til ungt par uden 
børn eller en single uden hjemmeboende børn. 
Yderligere oplysninger, fotos af lejlighed og vilkår i lejekon-
trakt kan rekvireres fra udlejer, Bent Alsø, på tlf 4055 9802 
eller på mail bent@alsoe.dk 



Søndag 8. februar var der 
atter i år opvisning i Vallens-
bæk, som er én af vores ven-
skabsklubber. Det er en stor 
klub med hele to haller, så 
man nærmest kan blive helt 
væk fra dem, man kender, 
når man kommer fra lillebror
-klubben Sengeløse. Men vi
klarer os nu udmærket
blandt de store klubber.
Det var et flot sammensat
program med over 32 ind-
slag, der varede fra kl. 9-
16.30. Heriblandt deltog
Sengeløse Idræt med hele 5
hold. Vi havde således vores
to rulleskøjtehold med (både
begyndere og øvede) – og
udmærkede os som den ene-
ste forening på rul. Begyn-
derne optrådte med temaet
fra Frost, og havde nogle
utrolig flotte kreationer på.
Desværre havde gulvet i
hallen fået en anti-
glidningsbelægning, siden vi
sidst havde været der, så det

var næsten umuligt at få fart 
på rulleskøjterne, og det 
afstedkom problemer for 
udførslen. Men børnene og 
de unge tog det virkelig flot 
og kæmpede en brav kamp 
for at gennemføre deres flot-
te show. 
Ved frokosttid blev det 
Springmix, Micropigerne og 
Juniorpigernes tur. Det er 
tydeligt, at alle hold har træ-
net virkelig flittigt hele sæ-
sonen, og ligeledes kunne 
spændingen anes hos de de-
dikerede instruktører, som så 
gerne ville, at deres ’børn’ 
fik en virkelig god oplevelse 
og lykkedes med deres an-
strengelser. Og de gjorde det 
rigtig flot – både serierne og 
springene var varierede og 
udført med ynde – især er 
Juniorpigerne blevet rigtig 
gode. De træner dog også 3 
gange om ugen. 
Når man kiggede på tribunen 
på de mange Sengeløse-

forældre, så var de pave-
stolte og det var ungerne i 
hvert fald også, da de havde 
optrådt og havde fået taget 
hold-fotos! Micropigerne har 
endog fået sig en Maskot, 
Microbuller, som gives til en 
holdkammerat, der har for-
bedret sig rigtig meget på det 
seneste. En særdeles god 
både at motivere på fra vores 
fantastiske team af unge 
instruktører! 

En instruktør i maven? 
Kunne du måske godt tænke 
dig at træne et hold – eks. i 
zumba, bodyflow, stram-op, 
cykling på landevej, basket-
ball eller andet, så send en e-
mail til Sengeløse Idræt med 
din idé og dine kvalifikatio-
ner, og lad os kigge på, om 
vi kan stable et hold på be-

nene. Vi starter gerne nye 
typer hold op for at få så 
bred en vifte af idrætstilbud i 
Sengeløse som muligt. Vi 
aflønner ikke vores instruk-
tører, men du får en meget 
rimelig skattefri godtgørelse. 
Egne børn kan deltage gratis 
på dit hold. 
Hvis dit hold bliver for stort 
til, at du selv kan køre det, så 
tilbyder vi hjælpeinstruktø-
rer. Vi skal senest slut april 
vide, hvis du har lyst til at 
lede et hold, da vi sammen-
sætter program og udvælger 
instruktører i løbet af maj.         

Ses vi? 

Helle Breinholt 
Formand, Sengeløse Idræt, 

SGIF 

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 

Sengeløse Idræt til Vallensbækopvisningen 2016 
Vi viser gerne frem, hvad vi elsker at gøre 



Lørdag d. 7/3-2016 blev der 
traditionen tro afholdt Senge-
løse Kro Cup i hallen.  
Sengeløse Kro Cup var des-
værre ramt af en del afbud – 
hvilket betød, at der kun del-
tog 10 hold mod 20 hold i 
2015. 
Som forklaring fortæller tur-
neringsleder Steven Thyge-
sen, når de holdleder, der er 
vant til at samle holdene, er 
på ferie, så bliver det til af-
bud. 
På trods af, der ikke deltog så 
mange hold, blev det en rigtig 
hyggelig eftermiddag.  
Alle kampene blev afviklet i 
god ro og orden. 
B-rækken blev vundet af
Transcom, med en finale sejr
over AlfPeople.
A-rækken blev vundet af Fiat
med en finale sejr over
FrankP, hermed er holdet
atter tilbage som vinder efter
finale nederlaget sidste år,
hvilket vil sige, at de har vun-
det 5 ud af de sidste 6 år.
Man må tage hatten af for de
gamle drenge, som alle er et
godt stykke over 40 år.

Efter stævnet havde Stæv-
net’s hovedsponsor Sengelø-
se Kro sørget for mad, hvor 
der deltog omkring 50 spisen-
de gæster. 
En stor tak til Sponsorerne, 
der igen i år var med til at 
hjælpe. Hovedsponsorerne – 
Sengeløse Kro, Bilsby Skur-
vogne, Dagli’ Brugsen, Sme-
den samt Sengeløse Hallen’s 
Cafeteria. 
På trods af de mange afbud 
var dagen en succes og turne-
ringsleder Steven Thygesen 
håber på at være tilbage med 
20 deltagende hold næste år.  
Det er nok vores bedste ar-
rangement, som vi afholder i 
løbet af året i fodboldafdelin-
gen, og vi er meget beviste 
om hele tiden at have for øje, 
om konceptet er godt nok, 
eller om der skal nytænkning 
til for at holde niveauet, slut-
ter turneringslederen og be-
kræfter, at man allerede nu er 
i gang med at planlægge næ-
ste års turnering. Nævner 
muligheden for at indfører en 
”c-række/øl række”, hvor 
hyggeholdene kan deltage. 

Niveauet i b-rækken er nok 
for højt til, de vil deltage. 
Endnu en gang tak til Senge-

løse Kro, samt de øvrige 
sponsorer. 

Sengeløse Kro Cup  

Man hygger sig ved Sengeløse Kro Cup 

 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 

Pigefodbolden får fornemt besøg. 
Tirsdag den 5. april kommer Brøndbys superliga kvinder 
til Sengeløses Baner i tidsrummet 16.30-18.00. 
Besøget er et led i bestræbelserne på at gøre pigefodbold 
mere attraktivt for de kvindelige sportsudøvere. Så alle 
inviteres til at  komme og møde disse dygtige piger. 

Dobbelthus i etableret bebyggel-
se med fælleshus og stabil øko-
nomi. Indeh. Entré, køkken, stue,  
værelse, stort badeværelse med 
vaskemaskine. Alle rum med 
gulvvarme. Nem lille have. 

Andelspris kr. 450.000 - Mdl. Boligudgift kr. 6.400,00 
Henvendelse Elisabeth Abel, tlf. 24 24 31 98. 

  50+ andelsbolig på 72 m2  til salg 



 

 

Om den nyåbnede genbrugsstation ... 
Oversigtskortet gør det nemt at finde rundt. 

Der er nu kommet flere containere og bedre skiltning, så man 
nemmere kan finde vej på pladsen. Haveaffaldsområdet er 
udvidet, og der er etableret ramper, som man kører op på, så 
affaldet nemmere kan smides i containerne.  

For at sikre, at affald ikke ender i naturen, bør man aflevere sit 
affald på genbrugsstationen. Det er godt for miljøet, og du 
sikrer også, at affaldet bliver sorteret korrekt og i overensstem-
melse med de gældende regler på området. Du kan også afle-
vere malingrester, kemikalier og andre ting, som kan være 
særligt skadelige, hvis de efterlades i naturen. Nogle af de mest 
typiske containere omfatter: Pap – til nyt pap. Papir – til nyt 
papir. Haveaffald – til kompost, Jern og metal – til nyt metal. 
Flasker og glas – til nyt glas eller renset og genbrugt direkte. 
PVC Plast – til nye PVC kloakrør.  Gips – til nyt gips. Brænd-
bart affald – til kraft-varme-værker, Asfalt – knuses til opfyld 
af grusveje eller bundlag på nye veje og pladser. Blandes evt. 
med beton. (Anvendes kun til veje og trafik-arealer på grund af 
fenoler i asfalten.) Beton – Knuses til underlag. Elektronikaf-
fald skilles ad og omsmeltes. Batterier og akkumulatorer til 
genanvendelse. Bemærk i øvrigt også, at du kan aflevere dit 
haveaffald, og ofte kan du endda få gratis muldjord (kompost) 
med hjem til haven.  

Genbrugsstationen på Lervangen har med få undta-
gelser åbent alle dage fra 10.00 - 18.00.  



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

Palmesøndag 
20. marts kl. 11.00
Familiegudstjeneste
med spillemænd og fælles-
spisning
Merry Lisbeth Rasmussen
Skærtorsdag 
24. marts kl. 17.00
Johannesevangeliet 13,1-15 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Fællesspisning og kirkebil 
Langfredag 
25. marts kl. 15.00
Liturgisk gudstjeneste
Merry Lisbeth Rasmussen
Gravøl i sognegården.
Kirkebilen kører.

Påskedag 
27. marts kl. 11.00
Matthæusevangeliet 28,1-8
Merry Lisbeth Rasmussen
Festgudstjeneste med kor og
trompet
Kirkebilen kører.
2. påskedag
28. marts kl. 10.00
Johannesevangeliet 20, 1-18
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører.
1.søndag efter påske
3.april kl. 10.00
Johannesevangeliet 21, 15-19
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkekaffe efter gudstjene-
sten.
Kirkebilen kører
2. søndag efter påske
10. april kl. 11.30
Johannesevangeliet 10, 22-30
Maria Rosted Smith
3. søndag efter påske
17. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 14, 1-11
Merry Lisbeth Rasmussen
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
20. april kl. 13.00
Andagter på Bostedet Hol-
me 
21. april kl. 13.30
Kirkebilen bestilles hos sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24  

Kunne du tænke dig at ligge i 
en himmelseng i det indre 
København, at komme til en 
gudstjeneste med nyskrevne 
tekster og nykomponeret 
musik, at tage dit barn eller 
barnebarn med til babysalme-
sang eller høre en nonne for-
tælle om klosterlivet eller 
noget helt femte, så kom til 
København i Kristi Himmel-
farts ferien fra den 5. til den 
8. maj i år. København vil
summe af liv, når den store
kirkelige festival ”Himmel-
ske Dage”, løber af stablen.

Himmelske Dage er en fast 
tilbagevendende dansk kirke-
begivenhed, som af nogen 
sikkert vil være kendt som 
Danske Kirkedage. Det hol-
des hvert tredje år og hver 
gang i en ny by. Her i 2016 er 

festivallen henlagt til hoved-
staden, og her har man valgt, 
at give arrangementet navnet 
”Himmelske Dage”. Det er 
festivalens ambition at udfor-
ske og debattere, hvilken 
rolle tro, kirke, kristendom 
og religion spiller og spiller i 
fremtidens samfunds- og 
kulturliv, såvel som for den 
enkelte borger. 
Festivalen er et overflødig-
hedshorn af aktiviteter, der 
alle foregår i Indre By i Kø-
benhavn, som udgøres af den 
gamle middelalderby. Nytorv 
er centrum for de store fæl-
lesarrangementer og koncer-
ter med både kendte og nye 
navne. Men der vil samtidig 
være masser af arrangemen-
ter at gå på opdagelse i, rundt 
i byens kirker, forsamlingslo-
kaler og kulturinstitutioner, 

ligesom organisationer, for-
eninger, kirker og mange 
andre vil byde på debat, sam-
talesaloner, events, work-
shops og musik i telte rundt 
omkring på byens pladser. 
Man kan kalde festivalen en 
slags kirkernes folkemøde. 
Der vil være oplevelser for 
alle sanser, for alle alders-
grupper og for alle nysgerrige 
sjæle. Fra tidlig morgen til 
sen aften. 

Du kan læse mere om Him-
melske Dage på 
www.facebook.dk/
himmelskedage og på 
www.himmelskedage.dk, 
hvor det endelige program vil 
blive offentliggjort primo 
marts. 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
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 sker via 
sognepræsten. 
 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 21 18 50 26 
Træffes i sognegården  
onsdag. 
 

Formand for menigheds-
rådet 
Hanne-Lise Hansen 
Tlf.: 43 71 71 66 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 

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

Palmesøndag	er	kendt	som	den	dag,	hvor	Jesus	Kristus	red	 ind	 i	 Jerusalem	 på	 et	æsel.	 Han	 blev	 modtaget	som	en	konge	med	jubel	og	viftende	 palmeblade.	Gudstjenesten	 er	 tilrette-lagt	 på	 en	 måde,	 så	 den	både	er	for	børn	og	voksne.	Ved	gudstjenesten	deltager	to	 spillemænd	 for	 at	 give	

gudstjenesten	 en	 mere	folkelig	lyd.	Tag	gerne	mor	og	 far,	søskende,	onkler	og	tanter,	 bedsteforældre	 og	andre	 familiemedlemmer	med	i	kirke.		Efter	 gudstjenesten	 er	 der	pølser	 og	 brød	 i	sognegården.	 Tag	 derfor	lidt	mønter	med	på	dagen.			

Påske og pølser. Familiegudstjeneste  
Palmesøndag kl. 11.00 

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 



Fællesspisning i onsdagsklubben 

Onsdag den 6. april kl. 18.00 mødes vi igen til hyggeligt sam-
vær og fællesspisning i onsdagsklubben. Onsdagsklubben er 
for enker og enkemænd, og enhver anden, der lever alene. Vi 
plejer at være imellem 20 – 30 mennesker, men vi har stadig 
plads til flere. Lonny og Susanne er dagens kokke og byder 
på dagen på græsk farsbrød med tzatziki og flødekartofler. Til 
dessert skal vi have lagkage. Hele traktementet koster 75 kr. 
inklusiv en øl eller et glas vin. Vi slutter aftenen med en kop 
kaffe. Det er nødvendigt med tilmelding, som sker til Merry 
Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24 eller på e-mail: 
LRAS@KM.DK senest tirsdag den 5. april om formiddagen. 
Vi glæder os til at se dig. 

Jazz i Sengeløse kirke søndag  
den 17. april kl. 15 
Denne søndag eftermiddag i april får vi besøg af en velspil-
lende jazz-trio bestående af Karsten Kristensen, saxofon - 
Jacob Christoffersen, klaver og 
Thomas Ovesen, bas. De tre 
fremragende musikere vil lade 
kirkerummet fylde med dansen-
de jazz- og bossa nova prægede 
numre. Karsten Kristensen er 
ikke bare saxofonist, men også 
organist og derfor meget fortro-
lig med kirken og dens musik, 
så lur mig, om der ikke også 
kommer en samlemelodi eller to 
i programmet. Tror der venter 
publikum en stor oplevelse og 
jeg er ganske sikker på, at man 
vil gå fra kirken med et smil på 
læben. Der er gratis adgang. 

Sogneeftermiddag 
Onsdag den 30. marts kl. 14.30 
har vi igen sogneeftermiddag. 
Dagens foredragsholder er vo-
res sognemedhjælper, cand. 
mag. Trine May Knutzen, som 
vil fortælle om den berømte 
kunstner Vilhelm Hammershøis 
særlige æstetik og nærvær. 
Maleriet til venstre er malet af 
Hammershøi og hænger på den 
Hirschsprungske Samling. Bil-
ledet er et portræt af kunstne-
rens søster og er malet i 1885. 
Alle er som altid velkomne og 
der er gratis adgang. 

 Kirkebilen kører. 

Torsdag den 24. marts kl. 17.00. er der aftengudstjeneste. 
Dagen er kendt som den dag, hvor Kristus aftenen før sin 
korsfæstelse har det sidste fællesmåltid med sine 12 disciple. 
Det er her, han indstifter nadveren, som endnu i dag er en fast 
del af gudstjenesten. Det er tradition, at menigheden markerer 
skærtorsdag med et fælles måltid efter gudstjenesten.  Det gør 
vi også i år. Lonny og Susanne står for menuen. Vi skal have 
røget lammekølle og kogt hamburgerryg med flødekartofler 
og salat. Desserten bliver en overraskelse. Traktementet 
koster 75 kr. Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb 
senest den 22. marts hos sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen på tlf. 43 99 50 24 eller på mail: LRAS@KM.DK 
Kirkebilen kører. 

Langfredag kl. 15.00 
Langfredag er  der  liturgisk gudstjeneste med deltagelse af 
cellist. Under gudstjenesten bliver hele Jesu Kristi 

lidelseshistorie fortalt, og ind 
imellem læsningerne spilles der 
smukke stykker musik, som 
passer til dagen og anledningen. 

Langfredag er kirkens sørgedag, 
fordi det som bekendt var på 
den dag, Jesus blev korsfæstet. 
Der er ikke langt fra kongekrone 
til tornekrone. Det er der heller 
ikke i den hverdag, vi 
almindelige mennesker kender 
til. Efter gudstjenesten er der 
gravøl i sognegården.  
Kirkebilen kører. 

Påskesøndag 
Påskesøndag er der gudstjeneste kl. 11.00 med deltagelse af 
Sengeløse Kirkes Kor og trompet. Påskedag er en festdag. 
Det er her, vi fejrer det glade budskab om opstandelsen til det 
evige liv. Hver gang vi bærer de døde ind i kirken til bisættel-
ser og begravel-
ser, og hver 
gang vi døber 
de små børn, så 
gør vi det under 
opstandelsens 
perspektiv. 
Havde det ikke 
været for på-
skens glade 
budskab om 
opstandelsen til 
det evige liv, 
ville der ikke 
være en kirke. I 
kirken tror vi ikke på, at livet kan skabe sig selv. Vi tror på, at 
der står en intelligent skaber bag skabelsen. Og vi tror på, at 
det er den skaber vi skal stå ansigt til ansigt med på den an-
den side af døden i opstandelsen til det evige liv. Kom glad 
og gerne i kirke og tag del i en smuk gudstjeneste med et bud-
skab, der indtil videre har holdt i 2000 år.  

Skærtorsdag med fællesspisning 
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