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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

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

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

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

Amatørscene: Marianne Neumann, Hultoften 33                 2990 3693 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70      2087 4344 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                    4030 5232 
 

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

Senioridræt  Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                          2970 7740    

Volleyball: Per Wiedekamm, Banestokken 5:                 2064 3515 
 

Festudvalg: John Jørgensen, Kirkestien 12      4399 3140 
 

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

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil 
             Tirsdag den 26. november  kl. 19.00 præcis   

Juleafslutning den 9. december kl. 13.00 præcis 

Sengeløse 
Pizzaria &Burgerhouse 
Du ringer, vi bringer: 3410 1442   

 

Åben alle dage kl. 11.00 - 21.00 

  

Landsbygaden  21 B, 2630 Taastrup 



Har I husket at bestille billet til  
Juletræsfesten for hele familien 
 
Alle SGIFs idrætsafdelinger afholder  
- én stor fælles juleafslutning: 
Søndag den 24. november 2013 
i Sengeløse hallen fra kl. 14.00-17.00 
 
Vær opmærksom på at man i år skal købe billet via 
www.sgifgymnastik.klub-modul.dk  –  
opret profil (hvis du ikke har en i forvejen), find arrangement under Event, 
tilmeld og betal.  
Husk at udskrive kvittering, som fungerer som din entrébillet.  
Ved spørgsmål kan I kontakte Ulla Bang Hansen på 40305232 
Billetsalget slutter søndag den 17. november. 
 
Entré: voksne kr. 50,- og børn kr. 25,- (gælder kun børn, der ikke er medlem af SGIF).  
Alle børnebilletter er incl. godtepose. 
Børn, der er tilmeldt et af SGIFs børnehold, får udleveret en gratis entrébillet af deres in-
struktør i uge 44 og for at tilmelding sig, skal de aflevere slippen på den udleverede seddel, 
med navn og underskrift, til deres instruktør i uge 46. 
 

Dagen vil byde på rigtig juleunderholdning med sang og dans omkring det store flotte 
juletræ, besøg af nissepigerne – og hvem ved, måske får vi også besøg af julemanden. 
 
Der kan købes æbleskiver, gløgg, kaffe, the, slush ice, juice, øl og vand i baren. Prøv også 
lykken i vores store julelotteri med flotte præmier. 
 
 

 
Vel mødt til den store juletræsfest for hele familien. 
Julehilsner fra SGIF 
 
 

  

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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



 
 

6. klasse fra Sengeløse Skole på besøg i filmbyen Zentropa 
I marts 2011 blev vi tilmeldt et 
projekt kaldet ”Med Andre 
Øjne”. Projektet handlede om 
identitet, og om at se verden 
Med Andre Øjne. Vi blev til-
meldt af vores skoleinspektør 
og var en af de heldige 6 klas-
ser, der fik lov til at deltage. 
 
 Vi startede med 2 dage på 
skolen, hvor vi hver især fik tid 
til at skabe vores egen person, 

ved hjælp af mapper og fantasi. 
Hvis vi havde lyst, fik vi endda 
mulighed for at skifte køn. Til 
hjælp havde vi en professionel 
skuespiller og en afspændings-
pædagog.  
 
Efter de to dage blev vi hentet 
til et tredages ophold i Filmby-
en Zentropa, hvor vi skiftede 
identitet ved hjælp af professio-
nelle sminkører. Løbende tog 

den kendte fotograf Henrik 
Saxgreen billeder af vores for-
vandling. Vi tog af sted som en 
almindelig 6. klasse, men kom 
hjem som helt andre personer. 
Vores forældre tog imod os 
med åbne arme, men havde 
svært ved at genkende os.  
Under hele forløbet blev der 
taget billeder og sågar også 
filmet til et undervisningsfor-
løb og senere en udstilling på 

Glyptoteket i København. Fil-
men ligger nu på EMU og kan 
bruges til både undervisning og 
andre, der ønsker at arbejde 
med identitet.  Der blev også 
udarbejdet et katalog med før 
og efter billeder, som ligger på 
biblioteket på Sengeløse Skole. 
Det var en fantastisk spænden-
de uge, som klart har givet et 
indblik i, hvordan det er at se 
verden Med Andre Øjne.  

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

 



Juletræet tændes  
søndag d. 1. december kl. 16. 

 

Igen i år arrangerer Kommu-
nalforeningen juletræstæn-
ding ved gadekæret. Så kom 
og vær med til at starte julen 
i Sengeløse. Det er samtidigt 
en mulighed for at møde 
bysbørn over et glas glögg 
eller varm kakao. 
 
 

Som traditionen byder, vil vi 
synge en julesang, og en 
Sengeløseborger vil holde 
tale. Hvem det bliver, det er 
der også tradition for at hol-
de hemmeligt.  
Vel mødt  
Sengeløse Kommunalforening 

Og festen fortsætter naturligvis på 
Sengeløse kro 
 

Med: 
Flæskesteg og tilbehør til  
kun kr. 149,00 pr. person 
 
Drikkevarer afregnes separat. 
Husk at reservere bord tlf. 6910 4040 



Jeg føler, at indlægget her i 
bladet fra min socialdemo-
kratiske byrådskollega kræ-
ver et svar. 
Vi i den borgerlige gruppe 
tromler ikke budgetforlig 
igennem. Fakta er, at vi i de 
første fire år, hvor vi har haft 
ledelsen, har lavet brede bud-
getforlig—i de tre år med So-
cialdemokratiet og SF - det 
fjerde år med SF. I den van-
skelige periode, der opstod 
på grund af den økonomiske 
krise, besluttede A at stå 
udenfor og ikke tage ansvar. 
I år, hvor vi har valgår, ville 
socialdemokraterne så ikke 
stemme for budgettet, selv 
om vi har brugt mange kræf-
ter og tid på at imødekomme 
dem. Fair nok, det er jo som 
nævnt valgår. 
 
Alle børn skal have mulig-
hed for at gå i en kommunal 
skole i et lokalt område! 
Det er vi da helt enige om. 
Men jeg vil så også tilføje, at 
det skal være en god skole, 
der kan sikre, at vore børn får 

den bedst mulige ballast og 
viden, så de er godt rustet, 
når de skal ud på arbejdsmar-
kedet og videre i livet. For 4 
år siden var situationen des-
værre den, at Sengeløse Sko-
le lå blandt de dårligste i 
kommunen. Det har vi i den 
borgerlige gruppe rettet op 
på. Der er kommet ny chef 
på området i administratio-
nen, og på 8 ud af vore 10 
skoler er der kommet nye 
skoleledere. Blandt andet på 
Sengeløse Skole har vi fået 
ny leder Jens Arnt, der sam-
men med lærerne fortjener 
stor ros for, at vor skole nu 
ligger blandt de bedste i 
kommunen.  
 
Der skal genetableres bus-
forbindelser! 
Det er jo let at sidde i opposi-
tionen og love en hel masse 
uden at tænke på, hvor pen-
gene kommer fra. At vi skal 
have en god offentlig trans-
port til vore borgere, er vi 
naturligvis enige i, men det 
kan jo gøres på anden måde, 

en ny busrute, der koster om-
kring flere millioner. Derfor 
har vi konservative stillet for-
slag om indførsel af Flex-
trafik og også sat penge af 
hertil i budgettet. 
 
Bibliotek i Sengeløse! 
I 2010 slog en af de største 
økonomiske kriser, i verdens-
historien igennem i vor kom-
mune. Det betød et drastisk 
fald i skatteindtægter fra så-
vel private borgere som fra 
virksomheder. Vi måtte kon-
statere, at vor kassebehold-
ning faldt drastisk. Vi var 
tvunget til at foretage bespa-
relser, som vi absolut ikke 
syntes var behagelige. Vi 
måtte afskedige personale og 
desværre også lukke tre bibli-
oteker. Men vi konservative 
har faktisk fremsat et forslag 
om, at vi skal undersøge om 
en genåbning af Sengeløse 
og Fløng Biblioteker under 
en eller anden form, som er 
muligt.   
 
Økonomisk ansvarlighed! 
Langt det meste, som nævnes 
i indlægget, kan vi være eni-
ge om. Men vi vil fortsat og-

så føre en ansvarlig politik. I 
de år, hvor socialdemokratiet 
havde ledelsen af vor kom-
mune, var der store proble-
mer med økonomien. Ja fak-
tisk var den så dårlig, at 
kommunen var tæt på at bli-
ve sat under administration. 
Og bemærk venligst, det var i 
de år, hvor vi havde en nor-
mal situation nemlig fra 1986 
til 2005. Efter at vi konserva-
tive overtog ledelsen i 2006, 
har vi faktisk afdraget ikke 
mindre end 175 millioner af 
på vores gæld.  
Vi er glade for, at vi kom 
godt igennem krisen og igen 
har en god økonomi. Så er 
det, vi byrådspolitikere ikke 
skal love for meget - man 
ved aldrig, hvad fremtiden 
kan bringe, og så er det godt 
at have noget at stå imod 
med. 
Vi har også stor respekt for 
vore borgere, demokratiet og 
ikke mindst økonomien, der 
jo trods alt er grundlaget for, 
at vi kan tilbyde vore borgere 
en god service. 

Venlig hilsen    
        John Bilenberg                

Nr. 6 på den konservative liste 

Samarbejde i byrådet 

Kroket spiller vi hele vinteren 
Men 11. november var nok sidste gang, at kaffen nydes uden-
dørs. Kom og vær med mandag kl. 9.15 og torsdag kl.13.15. 
Mødested: Sengeløse Hallens fodboldsbaner. Det er hyggeligt. 



        Der er en duft af, 
   jeg ved ikke hvad! 
Hvad sker der  
  ude på marken,  
    og til hvad nytte? 
 

Det er ikke så slemt, når 

man ved, at det er varm 

kompost lavet af det grønne  

affald, som borgerne afleve- 

rer på kommunernes gen- 

brugspladser. Det bliver nu  

genanvendt her. 

                 Der skal bruges mindre 

      kunstgødning, jorden bliver        

   mere luftig, og der kommer flere 

regnorme. Selv mågerne får  noget 

ud af det, som på den-  

ne mark, der  blev behandlet         

med kompost forrige år.  

Mosedalens Massage  

PAULA CAROLINE STRANDGAARD 
MOSEDALEN 5, 2630 TAASTRUP 

TLF. 28 77 40 18 
WWW.MOSEDALENSMASSAGE.DK 

        HOTSTONE - JAPANSK LIFTING 
KLASSISK, VELVÆRE, SPORTS & BABYMASSAGE 



Stærk lokal 
stemme i  
Byrådet 
Jeg genopstiller til byrådet 
for at sikre fortsat borger-
lig liberal politik med "en 
stærk stemme", der kæm-
per for fornyelse og for-
bedring, men som samti-
dig sikrer, at der er gode 
tilbud i alle dele af kom-
munen. 
 

For mig er det en mærke-
sag, at de enkelte lokalom-
råder og landsbyer har 
indflydelse og medbe-
stemmelse på, hvordan 
hverdagen tilrettelægges. 
Derfor er det vigtigt, at 
både Sengeløse Kommu-
nalforening og SGIF be-
nytter os, der er valgt lo-
kalt. 
 

Det er vigtigt, at vores 
skoler hele tiden følger 
med den faglige udvik-
ling, så vores børn får den 
bedst mulige uddannelse 
og baggrund i livet. Men 
det er lige så vigtigt, at 
den lokale skole bevares i 
videst muligt omfang. 
 

Vi ved alle, at lokalområ-
der uden en folkeskole 
hurtigt mister en del af de-
res livskraft. Derfor har 
jeg været med til at sikre, 

at Sengeløse skole fortsat-
te efter omlægninger af 
skolestrukturen  i kommu-
nen. 
 

I de sidste to byrådsperio-
der har jeg som formand 
for Social- og Sundheds-
udvalget arbejdet med 
konkrete løsninger, der 
tilgodeser den enkelte og 
skaber større livsværdi. 
Dette arbejde vil jeg na-
turligvis meget gerne fort-
sætte og fuldføre. 
 

De fleste kender mig som 
en meget direkte person, 
der siger tingene "lige ud". 
Derfor, stem personligt - 
jeg har brug for din stem-
me til at fortsætte Ven-
stres stærke profil i Byrå-
det. 
 

Frederik A. Hansen 
Byrådsmedlem for Venstre 

Efter stormen 
Stormen i slutningen af oktober skabte ødelæg-
gelser også her i byen, men det ser ud til, at der 
ikke er sket alvorlige personskader, heldigvis. 

Her i Sengeløse trak stormen 
sine tydelige spor hen over 
landsbyen og oplandet. 
Overalt havde folk travlt 
med at rydde op og rejse 
væltede haveborde og blom-
sterkrukker. Men en hel del 
havde langt mere at se til. 
Vi har fra flere af vore læse-
re modtaget billeder af ska-
derne, og her er det tydeligt, 
at det især er i forbindelse 
med væltede træer, at ska-
derne er sket, og problemer 
er opstået. Mange steder 
voldte knækkede tykke gre-
ne på kørebanen problemer 
for trafikken. Enkelte steder 
så man el-kabler, der simpelt 
hen var trukket op af jorden, 
fordi de sad filtret ind i et 
væltet træs rødder. Andre 
steder var træer også væltet 
ned i bygninger bl.a. ved 
Tvillinggården på Sengelø-
sevej.  
Stormen medførte også 
uundgåeligt skader på byg-
ninger, som f.eks. på Hånd-
værkerbakken, hvor et let 
tag simpelthen blæste af, 
men heldigvis uden at ram-
me personer. På skolen blæ-
ste nogle teglsten af, ligesom 
der måtte afspærres, fordi 
der var fare for at løst puds 
skulle falde ned.  
Ude hos Leif og Birthe Niel-
sen på Tostholm har vi foto-

graferet et specielt syn. En 
gruppe træer er væltet samti-
dig og har derved skabt en 
meget stor vindfælde bestå-
ende af jord og sammenfilt-
rede rødder. I løbet af vinte-
ren vil den selvfølgelig falde 
noget sammen, men lige nu 
virker det meget imponeren-
de, især når man ser Birthe 
ved siden af til sammenlig-
ning.  Desuden fik vi taget et 
billede af piletræet, der står 
ved kæret i Tostholm. Det 
har fået en voldsom medfart 
i stormen og er lige nu et 
bedrøveligt syn.   
Trods alt må vi sige, at vi alt 
i alt er sluppet nådigt fra 
stormen, men når jeg tænker 
på, hvordan tagstenene gav 
sig på taget, og hvordan un-
dertaget blafrede nedenun-
der, så spekulerer jeg på, om 
vores huse egentlig er byg-
get til at klare en rigtig vold-
som storm. Kan vi overho-
vedet gardere os på nogen 
måde, altså ud over at sørge 
for, at forsikringen er i or-
den?   
Til sidst tak til Michael Lar-
sen og John Bilenberg, som 
har givet os adgang til deres 
billedmateriale. Vi glæder os 
her på redaktionen, når læ-
serne kommer med indlæg 
og bidrag til stoffet. 

  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  



Efter oktoberEfter oktober--stormen 2013stormen 2013  



Stem lokalt, stem på 
Poul Bonderup 



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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

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 

Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub 
Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 4335 3481 

 
Tilbyder udlejning af: 
 Service til ca. 100 pers. Alt incl. 
 Kanoer incl. udstyr 
 Hoppeborg 
 <<<<<<<<<       Ring for priser 

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



Således lyder det i en elsket 
gammel sang. Vi er mange, der 
bærer dette udsagn tæt ved 
hjertet. Vores gamle træer er 
det ældste levende i vores om-
givelser. Kongeegen og Stor-
keegen i Jægerspris Skov er 
næsten 2000 år gamle. De 
gamle træer er ofte både meget 
store og meget smukke. Deres 
livslængde kan være adskillige 
gange mere end det, vi menne-
sker tør drømme om. De er le-
vende historie, og hvis de bare 
kunne tale, ville vi høre beret-
ninger om vore aners liv, virke 
og vilkår. Her stod de i for-
doms tid og bevidnede, hvorle-
des ”Tider skal komme. Tider 
skal henrulle. Slægt skal følge 
slægters gang”, som B.S. Inge-
mann så smukt indrammede 
livets forgængelighed i sin vid-
underlige salme ”Dejlig er Jor-
den”. 
Vi kan alle gøre os selv en tje-
neste ved en gang imellem at 
stoppe op ved en af disse gam-
le kæmper og tænke på, hvem 
der mon plantede dette træ for 
så længe siden. Hvem såede og 
priklede de spæde kimplanter, 
der gennem tiden er blevet do-
minerende og karaktergivende 
i nærmiljøet? Hvem har passe-
ret forbi her gennem tiden? 
Opstemte mennesker på vej til 
dåb, konfirmation, bryllup, 
høstgilde eller fødselsdage. 

Sørgende og nedbøjede folk i 
et ligfølge ved en begravelse. 
Gående fattigfolk på vej til og 
fra hoveriet med leerne på 
skuldrene. En ung grædende 
brud, der blev ført til herre-
manden, som insisterede på sin 
ret til første nat ganske uden 
hensyn til, hvad bibelen sagde, 
og præsten prædikede. 
Nogle er arrede af tidens tand. 
Overgroede skader fra stormes 
hærgen, beskæringer og måske 
påkørsler fra trafikuheld. På 
andre kan man se, at folk har 
skåret meddelelser til alverden 
i barken. Måske har en unger-
svend skåret et hjerte med 
Amors pil og initialerne på sit 
hjertes udkårne og sig selv. Et 
vidnesbyrd om en gammel 
kærlighed, som - hvis den blev 
gengældt og lykkedes - måske 
er baggrunden og forudsætnin-
gen for vores eget liv. 
De gamle træer spiller en stor 
rolle for mange af os. Men dis-
se elskede og agtede fortidens 
børn er også underlagt livets 
lov. De skal også dø til sidst. 
De kan være syge eller så ska-
dede af storm eller ælde, at de 
er til fare for folk og fæ. Det 
vækker mange følelser, når øk-
sen ligger ved træets fod. I 
Lund havde man for år tilbage 
en vældig diskussion, da man 
måtte fælde nogle meget gamle 
ege foran Lund Domkirke. De 

var så svækkede af ælde, at de 
var blevet farlige. Væk måtte 
de. Mange af os kan stadig hu-
ske, hvorledes ansvarlige folk i 
Tivoli og på Kastellet brugte 
formuer i et forsøg på at redde 
gamle syge træer. Forgæves! 
Vores gamle skoleinspektør 
Johs. Nygård kæmpede for 30 
år siden bravt for at redde den 
flotte hvidpil, der stod på plæ-
nen øst for Sengeløse Skole. 
Men den havde kærneråd, så 
ned måtte den. Jeg husker end-
nu tydeligt den forfærdelse, der 
ramte mig, da jeg første gang 
kørte gennem Vridsløsemagle, 
efter at allé-træerne var blevet 
fældet. Så vidt jeg husker, var 
det i 1994, at kommunen måtte 
fælde den gamle kæmpe, der 
stod ved præstegården på hjør-
net af Cathrinebjergvej og 
Landsbygaden. Det smertede at 
se, men det var uafvendeligt. 
2013 har været et hårdt år for 
træerne her i Sengeløse. Først 
mistede vi på grund af råd den 
meget smukke hængepil, der 
stod ved gadekærets østside. 
Den var smukt at skue. Særlig 
når man kom mod øst ad ’Ved 
Kæret’ og så dette smukke træ 
og dets spejlbillede i gadekæ-
ret. Nu ser man OKs tankan-

læg, som også spejler sig i kæ-
ret, og det er jo et noget andet 
syn. Ydermere fældede kom-
munens folk den unge eg, som 
stod ved mindestenen over 5. 
maj 1945, fordi den dagen før 
stormen var blevet så skadet, at 
de måtte lægge den. For at føje 
spot til skade står poplerne på 
kærets sydside netop i år ny-
stynede. Ak, hvor forandret. 
Lad os hurtigst muligt få gen-
plantet en stor og sund hænge-
pil samt en frisk eg på de ste-
der, hvor de gamle faldt. Det 
vil give sjæl og karakter tilba-
ge til landsbyens gadekær. 
Nu er min kære kone Lise og 
jeg kommet i den svære situati-
on, at stormen d. 28 oktober 
2013 har anrettet så stor skade 
på den nordligste af de tre 
kæmpestore gråpopler, vi har 
stående i skel mod Cathrine-
bergvej lige før Birkevej. Vi 
holder meget af de tre gamle 
kæmper. Kommunens kyndige 
folk vil foretage en farligheds 
vurdering, og resultatet af dette 
syn og skøn bliver bestemmen-
de for træernes videre skæbne. 
Vi krydser fingre og håber på 
det bedste. 

 
Niels Larsen 

Det Gamle Træ oh, lad det stå 
Det må I ikke fælde! 

Et veloplagt publikum var deltagere i spidskandidaterne til Taa-
strups nye kommunalbestyrelse vælgermøde. 
Aftenen var præget af et spørgelystent publikum, som rejste 
spørgsmål om, hvem der ville lukke skolen, og hvem der redde-
de den.  Tilsyneladende de samme personer. ? ? 
Om affaldsordninger for idrætsforeninger. 
Om bustrafik og trafikomlægninger. 
Om lugtgener , (som vi nok ikke kan undgå ?) 
Debatten var livlig, og aftenen gav svar på en del eller gjor-
de den ?? 

Vellykket valgmøde på kroen 
 





Helt ny klinik åbnet af nyud-
dannet massør 
Paula Caroline Strandgaard 
bor lidt uden for landsbyen 
ved Birkevej tæt på Cathrine-
berg Gods. Hun har to børn, 
der går på Sengeløse Skole. I 
sit nye hus har hun indrettet 
en moderne klinik, hvor hun 
også sælger lækre produkter 
inden for kropspleje hoved-
sageligt som e-handel via sin 
hjemmeside, men også gerne 
til besøgende kunder. Paula 
fortæller om sin baggrund for 
at tilbyde massage: 
- Det hele udsprang af et kur-
sus i mindfullness, som gav 
mig interesse for hele dette 
felt. Derfor gennemførte jeg 
uddannelsen som massør og 
sportsmassør på At-Work 
skolen. Her får man kyndig 
instruktion og træning ledet 
af især fysioterapeuter, så vi 
ved, hvad vi har med at gøre. 
Senere har jeg så taget kurser 
i babymassage, hotstone, ja-
pansk lifting samt øreaku-
punktur, fortæller Paula. 
-  Jeg kan fx komme ud i 
mødregrupper og vise, hvor-
dan man kan massere sin ba-
by. Det forøger kontakten 
mellem mor og barn, men har 
også vist sig egnet til be-

handling af kolik-børn, for 
hvem det kan afhjælpe eller 
mildne generne ved kolik. 
Jeg kan også tage ud på sko-
ler og lære børn at massere 
hinandens rygge og nakker. 
Det har en dobbelt effekt, for 
dem man masserer, kan man 
ikke moppe.  
-  Hotstone er en rigtig gam-
mel metode, som nu er taget 
op igen. Stenene er lavet af 
knust lava og presset til glat-
te sten i forskellige størrelser. 
De bliver så varmet op til 55 
grader i min taske. Stenene 
stryges derefter over krop-
pen. Effekten af hvert strøg 
med en sten svarer faktisk til 
15 strøg med hænderne, og 
med stenene kommer man i 
en dybde, man ikke kan nå 
med hænderne.  
-  Japansk lifting er derimod 
en moderne ting. Der er en 
form for ansigtsløft uden 
brug af kunstige midler som 
botox etc. Det består af en 
særlig kombination af an-
sigtsmasker, lymfedrænage 
til opstramning af huden og 
massage. På opfordring for-
klarer jeg gerne i detaljer, 
hvad der sker, og hvad man 
kan forvente.  
-  Senest har Paula taget kur-

ser i øreakupunktur, som hun 
nu er begyndt at bruge som 
kombinations-behandling 
med massagen, men også 
som selvstændig behandling 
for alle mulige former for 
ubalancer. 
-  Jeg sætter nåle både for 
problemer med bevægeappa-
ratet, men ligeledes for ryge-
stop, hjælp til slankekuren, 
NADA, betændelsestilstande 
og meget mere, fortæller hun 
videre. 
-  Hovedparten af mit arbejde 
foregår hjemme, men jeg ta-
ger også ud i virksomheder 
eller hjem hos folk. Så har 
jeg min mobile briks med og 
sætter stenene i cigarettænde-
ren, så de er varme, når jeg 

ankommer. Meget ofte er der 
tale om specifikke ømme 
områder, fx nakke og lænd, 
som skal behandles og løses 
op. 
-  Jeg udsteder også gerne 
gavekort på fx en fuld massa-
ge eller til nogle af mine øko-
logiske plejeprodukter. 
 
Jeg har hele syv kendte mær-
ker og over 100 produkter.  
Folk må meget gerne ringe 
for et besøg, hvis de ønsker 
at tale med mig og se mine 
produkter. 
 
Man kan også læse en masse 
p å  m i n  h j e m m e s i d e 
www.mosedalensmassage.dk 
slutter Paula.  

Mosedalens Massage ligger i Sengeløse 

Omkring 80 husstande i Sen-
geløse har været med til af-
prøvning af et nyt affaldssy-
stem. Det startede i oktober 
2012 og sluttede for godt en 
måned siden. 
 
Det har været målet at finde 
et affaldssystem, som imøde-
kommer de indsamlingskrav, 
som er vedtaget af EU. Det 
kræves, at der i 2015 indføres 
særskilte indsamlingsordnin-
ger for papir, metal, plast og 
glas. Senest i 2020 er der et 
krav om, at der som mini-
mum skal indsamles 50 % af  
affaldet på disse områder. 
 Forsøgsordningerne var byg-
get op omkring plastcontai-

nere, idet der var tale om to 
muligheder. Enten en stor be-
holder med fire rum, samt en 
mindre med to rum. Eller tre 
af de mindre beholdere med 
to rum i hver. De borgere, der 
var med i projektet i Sengelø-
se, boede alle på Stendiget. 
Borgerne syntes i starten, at 
det var lidt bøvlet med alle de 
rum, som affaldet skulle sor-
ters i. Men de vænnede sig 
efterhånden til det.  
 
Mandag den 4. november 
skulle Teknisk Udvalg i kom-
munen så tage stilling til, 
hvilken type spande vi borge-
re fremover skulle have. Ef-
ter at have vurderet sagen fo-
reslog de konservative, at ud-
valget bad administrationen 
om at undersøge, om der ikke 

var en bedre løsning. De sy-
nes at begge de nuværende 
forslag ikke er særlige pæne, 
og at de vil fylde alt for me-
get på en parcelhusgrund. 
Specielt virker det meget 
voldsomt ved rækkehuse, 
hvor grundene er ret små.  
Udvalget var enig i de kon-
servatives forslag og afventer 

nu tilbagemeldingen fra ad-
ministrationen. 
Men vi kan altså godt allere-
de nu indstille os på, at vi 
skal have nye affaldsspande. 

Affaldssortering 
Nye tiltag inden for kildesortering 



Hvorfor bo i Sengeløse 
Det var lidt af en tilfældig-
hed, at min kone og jeg blev 
bekendt med Sengeløse. I 
1970, da vi byggede hus på 
Stendiget, var vi ikke klar 
over, hvilken fantastisk by, 
Sengeløse udviklede sig til at 
blive. Der er ikke mange byer 
af vores størrelse, der har eg-
ne børneinstitutioner, skole til 
9. klasse, idrætsanlæg, 
Dagli’Brugs,  lokalavis & ra-
dio, og som hvert år holder 
byfest og loppemarked. 
Jeg er rigtig glad for, at begge 
mine børn er opvokset i et 
velfungerende lokalsamfund, 
hvor de hver dag er blevet 
mødt af positive og aktive 
borgere. 
 
Hvad har du gjort for Sen-
geløse i byrådet? Den største 
bedrift er nok bevarelsen af 
Sengeløse skole. I 2009 erfa-
rede jeg, at Sengeløse skole 
desværre lå blandt de dårlig-
ste i Høje-Tåstrup kommune, 
og mange af byens børn søgte 
derfor over på privatskoler. 
Yderligere havde det ”gamle 
byråd” planlagt at flytte de 
ældste klasser væk fra Senge-
løse skole. Jeg rettede en 
skriftligt henvendelse til den 
ansvarlige direktør i kommu-
nen og bad om en forklaring 
på skolens nuværende situati-
on samt en plan for, hvad 
man agtede at gøre for omgå-
ende at rette op på forholde-

ne. Nu leverer vores skole 
igen gode resultater og pla-
nen om flytning af de større 
børn er skrinlagt. Jeg er over-
bevidst om, at alle i Sengelø-
se er glade for skolens nuvæ-
rende position og det er et 
bevis på, at vi som lokalt 
samfund godt kan præge be-
slutningerne, når vi står sam-
men.  
Hvad med trafikken i byen?  
Jeg føler virkelig med dem, 
der har hus omkring gadekæ-
ret m.m. Indtil Ring 5 etable-
res, må der gøres mest mulig 
for at gøre forholdene så gode 
som muligt. I starten af min 
byrådsperiode så jeg ved en 
tilfældighed, at der lå en sag 
om en mere sikker overgang 
på Cathrinebergvej. Den hav-
de ligget der længe. Jeg bad 
om at få lavet overgangen 
omgående. Da det er skoleve-
jen for mange børn, kunne 
det, efter min mening, ikke gå 
stærkt nok. Overgangen blev 
indviet i november 2010. 
 
Hvad synes du om at arbej-
de i byrådet? Det er første 
periode, jeg sidder i byrådet, 
og det, der har overrasket mig 
mest, er nok arbejdsmæng-
den. En analyse viser, at by-
rådsmedlemmer bruger ca. 20 
timer om ugen, og hvis man 
derudover har en erhvervs-
karriere og en familie, så er 
det vanskeligt at finde plads 
til også at være aktiv i politik.  

Jeg er glad for, jeg i dag kan 
bruge den nødvendige tid, det 
kræver, og have muligheden 
for at komme velforberedt til 
møderne. Efter en lang er-
hvervskarriere er jeg glad for 
at kunne gøre en indsats i by-
rådet.    
  
Hvad er dine mærkesager? 
Uddannelse er særdeles vig-
tig. Vore børn skal være 
bedst mulig rustet til at klare 
de udfordringer, som jobmar-
kedet i dag kræver. I fremti-
den bliver kravene endnu hår-
dere, og derfor er viden i dag 
altafgørende for succes. Be-
skæftigelsen er et andet vig-
tigt område. Vi har desværre 
ligesom andre kommuner en 
høj ledighed, men heldigvis 
er det lykkedes at tiltrække en 
del nye firmaer og større pro-
jekter til byen, så Kommu-
nens fremtidige økonomi ser 
særdeles positiv ud.  

Herudover mener jeg, at man 
som politiker skal have fokus 
på alle de områder, der afgør, 
om borgerne fortsat føler, at 
de bor i en god og velfunge-
rende kommune - lige fra 
børn til ældre. Der skal være 
gode kulturtilbud og sports/
idrætsfaciliteter. Vore veje 
skal naturligvis også være i 
orden. Men for at alt funge-
rer, er det vigtigt, vi fortsat 
har styr på økonomien. 
 

Hvad står 2 for 1 for? 
Sætter man kryds ved mig, 
får vi samtidig Michael Zieg-
ler som borgmester fortsat. 
 

Focus på John Bilenberg 



2. december 2013 Forstander 
Hans Jørgen Møller,  
Marielyst Højskole 
                                                
Hvem var denne Oscar?  
Hans Jørgen er i dag forstan-
der på seniorhøjskolen Marie-
lyst, men han var tidligere 
filmjournalist ved Politiken. 
Med baggrund i egne erfarin-
ger fra uddelingen af verdens 
mest prestigefyldte filmpriser 
i Hollywood fortæller han om 
den gyldne Oscar-statuette og 
om nogle af de stjerner, der 
har modtaget den.   
Han vil desuden runde af med 
at fortælle om Marielyst Høj-
skole her og nu. 
                                                
9. december 2013 Rejseleder 
Johannes Kokholm,  
Kirke Eskilstrup 
Rejseleder gennem 30 år 
Som rejseleder møder man 
alle typer af mennesker både 
som gæster, men også i de 
samarbejdsrelationer, som 
man skal klare, ofte i eksoti-
ske lande. Her vil jeg bare lige 
nævne Egypten og Mexico. 
To lande, hvor det var virke-
ligt spændende at arbejde. 
Dette - og meget mere - vil 

indgå i foredraget. Der vil 
naturligvis blive rig mulighed 
for at stille spørgsmål, lige-
som nogle billeder vil indgå i 
aftenens forløb 
                                                 
16. december 2013  
Pastor emeritus  
Poul Henning Fromsejer 
Julemøde om kristendom og 
humor  
Han har fundet inspiration hos 
så forskellige kilder som teg-
neserien Radiserne, Storm P. 
og Søren Kierkegaard – og 
ikke mindst i Bibelen. Hvis de 
kristne og kirkelige ukritisk 
overtager tidligere tiders al-
vorstunge jesusbillede, risike-
rer de at misforstå Vorherre, 
siger han blandt andet. "Især i 
Det Nye Testamente er der 
meget humor. Når Jesus for 
eksempel siger, at det er lette-
re for en kamel at komme 
gennem et nåleøje end for en 
rig at komme i Himlen, så er 
det jo sagt med et glimt i 
øjet." Efter pausen håber vi, at 
Poul Henning Fromsejer vil 
læse en rigtig jule-historie 
efter eget valg, men gerne 
humoristisk.  

God jul og godt nytår 

Mandagsaftener 



Den liturgiske farve i ad-
ventstiden – fra første søndag 
i advent til fjerde søndag i 
advent - er lilla. Inden alter-
gangen vil præsten derfor 
iføre sig den hvide alba som 
sædvanligt, men ovenpå den 
hvide alba, iklæder præsten 
sig den lilla stola i anledning 
af adventstiden. Lilla er en 
blandingsfarve, som består af 
blå, som er troens farve, og 
rød, som er kærlighedens far-
ve. Symbolikken i farven lil-
la er da troens forventning til 
kærlighedens komme julenat. 
Adventus Domini betyder 
Herrens komme, og som vi 
alle ved, er den Herre, vi 
venter på, Jesus, som bliver 
født i en stald i Betlehem. 
Hele adventstiden er en for-
beredelsestid med julerengø-
ring, julebagning, julepynt og 
indkøb af gaver. Forhåbent-
lig bliver der også tid til at 
være sammen i adventstiden 
og tænde lys og tale om Her-
rens komme. 
 
I Prædikerens Bog i Det 
gamle Testamente giver 
prædikeren udtryk for en 
livsfølelse, der lyder sådan 
her: Endeløs tomhed, alt er 
tomhed. Også i dag kæmper 
nogle mennesker med en 
livsfølelse af tomhed. Når 
livet opleves tomt, er al 
betydning suget ud af livet. 
Intet betyder noget, når det 
kommer til stykket. Ikke 
engang mit eget liv. Alt er 
tomhed. 
 
Det modsatte af tomhed er 
fylde. I adventstiden synger 
vi salmer, der handler om 
tidens fylde. F.eks. salmer 
som ”Blomstre som en 
rosengård”, ”Glæd dig, Zion, 
glæd dig, Jord” og ”Gør 
døren høj, gør porten vid”. 

Noget nyt er på vej, og det 
nye er Vorherre, som træder 
ind i verden i skikkelse af et 
menneske. Som præsten 
iklæder sig alba og stola 
inden nadveren, iklæder Gud 
sig kød (på latin: in carnis). 
Herom handler barnefødslen 
julenat. Med Guds komme til 
verden i skikkelse af Jesus 
Kristus, er mennesket ikke 
længere alene i det kolde 
univers. Alt er ikke endeløs 
tomhed, som prædikeren 
sagde. Livet betyder alt. Gud 
sørger for at fylde det med 
mening. Han sørger for, at 
det hele nok skal ende godt.  
Han sørger for, som 
Grundtvig skriver i sin 
salme, at de øde vange skal 
blomstre som en rosengård. 
Adventstiden handler om at 
berede os på mødet, på at 
modtage Vorherre julenat. 
Det begynder med at tænde 
et lys første søndag i advent.  
Glædelig advent! 

 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

25. søndag efter trinitatis 
17. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet kap. 
24, 15-28 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Sidste søndag i kirkeåret 
24. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 25, 31-
46 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

1. søndag i advent 
1. december kl. 14.00 
Familiegudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Adventsfest i sognegården 
Kirkebilen kører 
 

2. søndag i advent 
8. december kl. 10.00 
Matt 25, 1-13 
Lægmandslæsning 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

3. søndag i advent 
15. december kl. 10.00 
Luk 1, 67-80 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Børnekor og Lucia 
Kirkebilen kører 
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Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på tlf. 43 99 50 
24 
 

Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 20. november kl. 
13.00 
 

Andagt på Bostedet Hol-
me 
Torsdag d. 21. november kl. 
13.30 

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: gravermiesenge-
loese@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 
onsdag. 
 

Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes  
Sognegård 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
 
Læs mere på hjemmesiden 
www.sengeloesekirke.dk 

Glædelig advent 

TROLLE-URE-GULD 
 

Taastrup Hovedgade 81 
 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 

 



Første søndag i advent, d. 1. 
december kl. 14.00, er der 
familiegudstjeneste og efter-
følgende adventsfest i sogne-
gården. I kirken skal vi synge 
sammen med børnekoret og 
lytte til fortællingen om den-
gang, Jesus og hans venner 
nærmede sig en by, der hedder 
Jerusalem. Minikonfirmander-
ne vil lave et spil, og hele 
gudstjenesten vil foregå i bør-
nehøjde uden altergang. 
Efter gudstjenesten går vi over 
i sognegården og holder adventsfest med julegodter, 
julesange og lege. Festen slutter kl. 15.30, så vi kan nå at 
være med ved gadekæret, når juletræet tændes kl. 16.00. Alle 
er velkomne – både de unge og de gamle. Kirkebilen kører. 

 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Onsdag d. 27. november kl. 14.30 er der sogneeftermiddag 
med lektor Niels Larsen. Vi skal høre om "Nordboerne. De 
norrøne grønlændere". Om overgangen fra hedenskab til kri-
stendom i vikingetid og tidlig middelalder. I 986 eller 985 
grundlagde dobbeltmorderen Erik den Røde den første euro-
pæiske bosættelse i Amerika. Det var gården Brattalid (den 
bratte bjerg-skråning). 
 

Allerede omkring år 1000 fandt nordboerne Canada, som de 
kaldte Vinland. Samtidig overgik de til kristendommen, og fra 
1121 blev Grønland et selvstændigt bispedømme under ærke-
bispen i Lund. Alle er velkomne til at komme og høre Niels 
Larsen øse af sin store viden, og efter foredraget bliver der 
mulighed for at stille spørgsmål. Der er gratis adgang, og kir-
kebilen kører. 

Sogneeftermiddag Familiegudstjeneste og adventsfest 

Julemærkehjemmenes drift er helt afhængige af salget af julemær-
ker. Hvert år får 750 børn i alderen mellem 6 og 14 år hjælp på jule-
mærkehjemmene, og der er stadig børn på venteliste. 
Børnene er ofte ensomme, bliver moppet og har mistet troen på sig 
selv. Mange har problemer med overvægt. På julemærkehjemmene 
genopbygger man selvtilliden og får redskaber til at imødegå mob-
ning og isolation. 
 

Køb et julemærke - og hjælp børn på vej 
I 2011 kom Sengeløse på Danmarkskortet med prisen som Årets 
Postbutik i kategorien: Salg af julemærker. Det er ikke noget mål i 
sig selv, men et håb om, at Sengeløserne - trods verdens nød og 
elendighed - stadig vil være opmærksomme på, hvordan man for et 
yderst ringe beløb stadig kan yde stor hjælp,  
Skriver du ikke så mange breve som tidligere, så sæt et ekstra mær-
ke på og opret håbet, glæden og taknemmeligheden hos de berørte 
børn.                                                                                 

 Kurt Søborg 

Et nisseglad og farverigt julemærke 
Årets julemærke indbyder til gammeldags julestemning 



Julegudstjeneste for de mindste 
Onsdag d. 4. december kl. 10.00 er der julegudstjeneste for de 
mindste i Sengeløse Kirke. Vuggestuebørn, børnehavebørn, 
hjemmeplejebørn og hjemmegående børn med voksne er 
velkomne. Vi skal som altid høre klokkerne ringe, synge 
nogle af julens salmer og høre orglet spille. Dertil skal vi høre 
julens fortællinger fortalt i absolut børnehøjde, og vi skal 
hilse på julenissen Hulda. Efter gudstjenesten er der saftevand 
og æbleskiver i sognegården. Jeg glæder mig til at se jer!  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Onsdag d. 11. december kl. 
14.30 er der julemøde i sog-
negården med sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen. I 
hyggeligt samvær skal vi 
selvfølgelig synge nogle af 
julens stemningsfulde salmer 
og høre juleevangeliet. Der-
næst skal vi høre et juleeven-
tyr, der handler om, dengang 
julen var truet af uforståelige 
hændelser i en lille landsby. 
 
Hver aften ved midnatstid 
kom der et firspand til en 
gård, der lå i udkanten af 
landsbyen. I en time var der 
travl aktivitet omkring fir-

spandet. Ingen vidste, hvad 
der foregik, men da aktivite-
ten var ophørt, svang kusken 
sin pisk over hestene, og de 
forsvandt i mørket. Hver 
gang firspandet havde gæstet 
gården, begyndte dyrene i 
stalden at dø, og vinterstor-
me hærgede. Landsbyens 
indbyggere måtte gøre noget 
for at redde julefreden og 
skinken i stalden. 
Som altid skal vi have æble-
skiver og kaffe. Alle er vel-
komne, der er gratis adgang, 
og kirkebilen kører. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Julemøde 

Den årlige julekoncert i Sen-
geløse Kirke foranstaltes 
igen i år af kirkens kor, der 
sammen med kirkens sanger, 
sopran Sus la Cour, og tre 
dygtige musikere på hhv. 
fløjte, obo og fagot vil synge 
julen ind. Koncertens hoved-
værk er Anders Öhrwalls 
bearbejdelse af det gamle 
juleværk, Gaudete - ’glæd 
dig’. Endvidere vil koret 
synge julemusik af Couperin 
og Buxtehude, ligesom der 
vil være en afdeling med 
kendt og elsket advents- og 
julemusik. Blæsertrioen di-

verterer endvidere med en 
trio. Kirkens organist og 
korleder, Torben H.S. 
Svendsen, dirigerer, og der 
er som sædvanlig gratis ad-
gang til koncerten. 

Julekoncert i kirken  
8. december kl. 15 

Julelegat 
 

Gårdejer Lars Christensen og hustru Ane Christensens legat 
uddeles i december måned 2013. 
Legatet uddeles som julehjælp til værdigt trængende med 
bopæl i Sengeløse Sogn. Ansøgning om julehjælp skal være 
sognepræsten i hænde senest fredag d. 6. december. 
 

Alle ansøgninger stiles til sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Landsbygaden 70, Sengeløse 

 

 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 
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