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Høstfest på 
Plejehjemmet 

Ekstraordinær  
generalforsamling i 

SGIF 
 

Daglig`Brugsen er  
en forening 

 
Stjerneaftener på 

Koppedal 
 

Og meget mere Hæderspris til 
 
 
 
 
 

Sengeløse træner 

Program for 
 
 
 
 
 
 

Mandagsaftener 

 

 

Næste nummer 
udkommer 

16. – 18.november 
 

Deadline: 
7. november 2017 

Sæt  i kalenderen den 8. november og kom til 
VÆLGERMØDE  PÅ  
SENGELØSE  KRO 

 
Traditionen tro har  

 
inviteret partiernes kandidater 

til vælgermøde på Sengeløse Kro 

Kom og hør politikernes budskaber og  
stil spørgsmål til fremtiden i Sengeløse by og Høje-

Taastrup Kommune de kommende fire år.   
Ordstyrer: Journalist og studievært ved  

TV2 Lorry Peter Blæsild 
Opvarmning v/ Bjarne ” Opera” og Karsten ”Poly” 

Tid og sted: 
Sengeløse Kro, Landsbygaden 18 

Onsdag den 8. november  
kl. 18.30 - 21.00 

Fri entré 

 

SENGELØSE  KOMMUNALFORENING 

Juletræsfest 
 
 
 
 
 
 

I hallen 



 

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 
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. november 2017 
 
Avisen udkommer 16. - 18. november 2017 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                         6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                              3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Camilla Petersen,                                          2374 5065 
 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse pensionistforening 
Afholder bankospil tirsdag den 7-11-17 og den 28-11-17 i 
Fritidshuset. Spangåvej 11 kl. 19.00 
Der er juleafslutning mandag den 4-12-17 kl. 13.00. Tilmel-
ding 10 dage før til Lonnie tlf. 2294 9140 eller Miriam tlf. 
4399 7718. 

Lonnie Johansen 
 

EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 
Der indkaldes hermed til ekstraordinær gene-
ralforsamling i SGIF Hovedafdeling onsdag den 
15. november 2017 kl. 19.00 i SGIF’s lokaler på 
Sengeløse Skole. 
 
Dagsorden 
Fremlæggelse af revideret regnskab for hovedafdelingen. 
Valg af nye hovedformand 
Evt. 

Bestyrelsen 

Du kan nå det endnu 
 
Vi har stadig ledige baner  
mandag, tirsdag og onsdag  
mellem kl. 18 og 22.00 
Kontingent kun 500 kr. for en hel sæson 
 
Er du interesseret så ring til 
 
Ole Holm  Tlf: 40 19 52 87 



Torsdag d. 28/9-17 slog 
Sengeløse Plejecenter i 
samarbejde med Sengeløse-
Vennerne dørene op til et 
brag af en kombineret fød-
selsdagsfest og høstfest. 
Vi startede kl. 17 med forlo-
ren hare og hvad dertil høre 
og dejlig hjemmelavet ci-
tron fromage, og vi sang 
fødselsdagssang i anledning 
af, at plejecenteret blev 44 
år. Underholdningen stod 
jazz-orkesteret for, som 

underholdte i en times tid. 
Der blev hygget og nydt 
hinandens selskab.  
 
Vi takker alle for en festlig 
aften, og en særlig tak til 
Sengeløse-Vennerne for 
deres altid store støtte. 
 
På vegne af  
Sengeløse Plejecenter 
Jeanett Kramer og  
Inis Johansen 
Aktivitetsmedarbejdere  

Høstfest i anledning af Sengeløse 
Plejecenters 44 års fødselsdag 

 

En dejlig morgen i august 
cyklede fire store knægte fra 
Sengeløse mod Høje-
Taastrup Station, hvor de 
skulle med toget til Rødby-
havn.  Derfra skulle de cykle 
videre af Digestien - ca. 20 
km mod Nakskov, hvor en-
demålet var "Farmors som-
merhus" i Dannemare-
området. Cykel- og person-
billetter var for længst købt - 
alt i skønneste orden!!  Skul-
le man tro! 
En af forældrene var kørt 
med for lige at tjekke, at alle 
fire kom ordentligt af sted! 
Men det blev slet ikke så 
nemt! 
Fremme ved toget viste det 
sig nemlig, at cyklerne alli-
gevel ikke kunne komme 
med - trods billetter, der 
viste det modsatte - der var 
ikke plads! 
Skuffede måtte de fire store 
drenge cykle retur til Senge-
løse - for hvad nu?  
Der blev en heftig trafik på 
mobiltelefonerne, og endelig 

lykkedes det én af fædrene 
at skaffe et cykelstativ til 
bilen til fire cykler, og så 
måtte han køre de to timer 
hver vej, for at drengene 
ikke skulle få ødelagt deres 
længe ventede ferietur!   
Og de fik en god oplevelse - 
der på kanten af Lol-
land!  Der blev badet i ét 
væk i det kolde vand, og 
solen var heldigvis med! 
Det morsomt groteske var 
bare, at DSB ikke ville er-
kende nogen fejl, og at bil-
letterne ikke kunne refunde-
res!  
 

Lis Aagaard Munch 
 

 
 
 

Malerfirmaet  

Hallgren Aps  
 

CVR 36726903 

 
 

Strongvej 3 

2630 Taastrup 
 

www.hallgren.it 
  

 
 

Telefon  

22 46 63 36 
 E-mail:  

lars@hallgren.it 
 
  

 
 
  

 

Efterår 
 
Det er stadig sæson for udvendigt arbejde. Vejrlig kan have forstyr-
ret den oprindelige tidsplan, og opgaver skal afsluttes inden vinte-
ren. Derfor startes nyt arbejde kun sjældent op på denne årstid. 
 
Vejret sommer og efterår er uforudsigeligt i Danmark, og vi må ind-
stille os på mere ekstremt vejr, som i resten af Verden. Men gene-
relt er der bedre tørring i efterårsmånederne og træværket indehol-
der mindre fugt om efteråret end om foråret. Det er afgørende for 
holdbarheden og resultatet. Derfor er efteråret den rigtige tid at male 
vinduer og træværk. Det er også tiden for at bestille tid til indendørs 
malerarbejde. 

UD AT SE – med DSB 



 



 



Venstre arbejder for lokal-
områdets interesser. Ved 
fælles indsats og ved at 
trække på vores netværk i 
vores parti lykkedes det at 
forpurre regionens planer 
om råstofudvinding i Vrids-
løsemagle.  
Planerne gav anledning til 
stor bekymring for tung 
trafik og forurening. Vi satte 
alt ind på at forklare regio-
nen, at vi ikke ville have 
dette projekt placeret i vores 
smukke område. Høje-
Taastrup Kommune har 
bestemt taget sin del.  
Heldigvis lyttede Venstres 
folk i regionen til os og par-
tiet meldte som det første 
nej til planerne. Det tvang 
andre partier med. Forløbet 
viser, at det nytter at gøre 
noget. Det betyder noget, at 
man har lokale folk med 
netværk og platform til at 
tale med og tale borgernes 
sag. På samme vis var det 
også Venstres byrådsmed-
lem Flemming Andersen, 
som mødte op og tog drøf-
telserne om støjende 
“games” tæt ved bebyggel-
sen i Sengeløse. Igen var 
Venstre på banen.  
Venstre har også sat fokus 
på behovet for flere aflast-
ningspladser på plejehjem-
met og det er med dette års 
budget lykkedes at få igen-
nem. Mennesker, der har 
bygget vores samfund op 
fortjener vores omsorg, når 
de har hjælp behov.  
Venstre har mere end 100 
års tradition for at stå fast på 
god undervisning og læring 
af vores børn. Vi lytter til 
forskere og andre, som ved, 
hvordan vores børn lærer 
bedst. Gennem de seneste år 
er der frembragt dokumenta-
tion for at bevægelse, leg i 

det fri og faglighed hænger 
nøje sammen. Derfor har 
Venstre ønsket at forbedre 
mulighederne herfor og der 
er nu afsat penge til et uden-
dørs læringsrum i form af en 
tagterrasse på Sengeløse 
Skole.  
Vi ved dog også, at langt de 
fleste timer tilbringes inden-
dørs, hvorfor vi har haft en  
to-strenget strategi: Skabe 
fysiske rammer for holdop-
deling og dermed bedre læ-
ring på den ene side og  
lokale puljer, så skolerne 
selv kan anskaffe f.eks. er-
gonomisk korrekte stole og 
borde m.v. på den anden 
side.  
Det er der et udtalt behov 
for.  Vi  mener, at det er 
skolerne i samarbejde med 
forældrene, der bedst ved, 
hvor behovet er størst. Vi 
mener også, at det er afgø-
rende, at Sengeløse forbliver 
og styrkes som lokal skole. 
Venstre er dermed garanten 
for, at der ikke bliver omfor-
deling af eleverne kommu-
nens skoler imellem.  
Få steder er så attraktive at 
bosætte sig som vores områ-
de. Det skal vi værne om. 
Sengeløse og omegn har 
brug for ressourcestærke 
tilflyttere, som ikke bare 
bidrager lokalt, men til hele 
kommunen.  
Vi vil opfordre alle vælgere 
i området til at bruge stem-
meretten den 21. november. 
Demokratiet er en gave. Det 
virker, når vi alle gør en 
indsats.  
 
Flemming Andersen, 
 Formand, Plan- og Miljø-
udvalget 
Venstres spidskandidat ved 
KV17 
 

Venstre arbejder lokalt 

 

Anders Gøricke A/S 
Herringløse 

Mobil 2121 2197 

Svenske 6 og 8 mm træpiller  
i 16 kg sække stablet på paller  

eller i løs vægt .  
 

  
Svensk fyringsklar  

ege- og bøgebrænde.  
 

 
Firkantede lyse briketter fra Sverige 



 



Efter 8 år i byrådet har John 
Bilenberg besluttet ikke at 
genopstille ved det kommende 
byrådsvalg. 
Han syntes, tiden er inde til at 
videregive stafetten til yngre 
kræfter og er glad for, at der i 
Sengeløse er en kompetent 
person, der kan tage over, 
nemlig Henrik Torning. 
 
Vi har spurgt John, hvordan 
det har været at sidde i byrå-
det, og hvad han har opnået. 
John fortæller, at det har været 
spændende at se, hvordan det 
offentlige fungerer efter hans 
mange år i det private er-
hvervsliv. Byrådet er jo den 
største arbejdsplads i kommu-
nen med et budget på næsten 4 
milliarder og mere end 3.000 
ansatte. Så der er faktisk ret 
meget at sætte sig ind i før de 
forskellige møder, for det er 
kun, når man er godt forberedt, 
at man har mulighed for at få 
sine synspunkter igennem. 
I Sengeløse  er jeg glad for at 
have taget initiativ til, at der 
blev lavet en mere sikker over-
gang for vores skolebørn ved 
den lille skov på Cathrine-
bjergvej samt at yderste parke-
ring blev slettet ved Dagli 
Brugsen, så alle borgere kan 
færdes sikkert på en af kom-
munens mest trafikerede veje. 
Sidste år havde administratio-
nen et forslag til budgettet om 
at gøre Sengeløse Hallen til en 

såkaldt nøglehal. Det ville 
medføre, at døren til hallen 
blev låst. Det mente et flertal i 
byrådet var en god ide - det var 
jeg dog ikke enig i. Det ville få 
den konsekvens, at cafeteriet 
måtte lukke, idet kundetilgan-
gen ville dale markant. Det er 
også cafeteriet, der står for 
udlejning af Fritidshuset til 
mange aktiviteter. Hvad ville 
der ske med dette! Cafeteriet 
drives ved frivillig arbejds-
kraft, ligesom mange gennem 
årene har arbejdet på Roskilde 
Festival. Nogle år har der fak-
tisk været over 500, der på den 
måde har ydet en stor indsats 
for at bidrage med økonomien.  
Det lykkedes mig at få forsla-
get ”Taget af bordet”. 
 
Da du nu ikke selv stiller op, er 
du så tryg ved at give stafetten 
videre til nye kræfter? 
Jeg er meget tryg ved at give 
stafetten videre til Henrik Tor-
ning. Jeg mener, det er vigtigt, 
at vi har en kompetent lokal 
politiker i byrådet, der kan 
varetage Sengeløses interesser, 
og det kan Henrik 
Henrik har boet i Sengeløse 
siden 2004 og deltager aktivt i 
flere af vores lokale foreninger 
i Sengeløse. Henrik hjælper 
også gerne til, hvis der er brug 
for en ekstra hånd ved en gym-
nastikopvisning, byfest eller 
andre lokale arrangementer.  

Henrik Torning har også været 
aktiv i Skolebestyrelsen på 
Sengeløse Skole i en årrække 
og har været aktiv i Sengeløse 
Kommunalforening i en perio-
de endda som formand. Så jeg 
vil mene at vi får en erfaren 
Sengeløser i byrådet, som kan 
varetage vores interesser. 

To for En! 
Jeg vil anbefale, at du stemmer 
på Henrik Torning til byrådet. 
For med en stemme på Henrik 
får du en person, der vil vare-
tage Sengeløses interesser i 
byrådet, og samtidig sikrer du, 
at Michael Ziegler bliver gen-
valgt som Borgmester.  

John giver stafetten videre til 
Henrik 
John Bilenberg overrækker C-stafetten videre til 
Henrik Torning 

Sengeløsehallen 

Vi kan godt røbe, at det er gæve krocketspillere fra Senge-
løse, som er på togt i Lejre. Her har spillere fra Sjælland 
sat hinanden stævne og udkæmper drabelige slag for alvor 
for sjov. De let genkendelige spillere i røde jakker kommer 
alle fra Sengeløse, men hvem er de?  
Det får du, kære læser, ikke at vide her. Hvis du vil se, 
hvordan de ser ud fra forsiden, så må du møde op på baner-
ne ved hallen enten mandag kl. 9.15-11.30 eller torsdag 
13.30-15, hvor vi træner. Vi udlåner gerne udstyr og hjæl-
per dig på vej, hvis du har lyst til en prøvetime.  
Krocket er noget med taktik og øjemål, men også meget 
med hygge og kammeratligt samvær.   

Søndag den 1. oktober var nogle af vores fodboldspillere fra 
U10, U11 og U12 inviteret til superlig kamp på Brøndby Sta-
dion, hvor Brøndby IF mødte SønderjyskE.  Ganske særligt 
ved denne fodboldkamp var, at ca. 500 børn og deres trænere 
var inviteret til at komme en tur med ind på fodboldbanen i 
halvlegen. De unge drenge fra SGIF fodbold fik lov til at 
mærke suset fra hjertet af det store stadion og mærke stemning 
fra en helt særlig vinkel. De skulle nemlig løbe en runde om 
banen, mens de vinkede til publikum. Det var helt sikkert en 
kæmpe oplevelse, og flot så det ud, da vores drenge kom lø-
bende rundt på banen i deres SGIF fodboldtøj. 
Baggrunden for invitationen er gennem projektet Brøndby 
Masterclass, som samarbejder med en række lokale klubber på 
vestegnen omkring talentudvikling af børn og unge fodbold-
spillere. Samarbejdet med talentklubberne består blandt andet 
af trænersparring, fællestræning, spillerbesøg i den lokale klub 
samt billetter til Brøndby Ifs hjemmekampe. 

Camilla Petersen 
Formand SGIF Fodbold 

Stadionfeeling – Helt tæt på 





Kommunalpolitik burde jo egentlig interessere alle, for det 
drejer sig i bund og grund blot om det daglige arbejde med at 
gøre hverdagen så god som mulig for borgerne. Men erkendt, 
det kan virke kedeligt, og langt fra alle tænder på det. På valg-
stedet i Sengeløse er der dog normalt et pænt fremmøde. Hel-
digvis, for det er vigtigt, at Sengeløse området er repræsenteret 
i byrådet. Jeg stiller op, og det forpligter!  
 
Hjemmebasen er vigtig 
Selvfølgelig har man jo sine politiske ideologier, som man 
prøver at være tro mod, men i kommunalpolitik må man aldrig 
glemme, hvor man er valgt, og hvem der har valgt en.  
Jeg varetager selvfølgelig hele kommunens interesser, men det 
er ingen hemmelighed, at jeg har min base i den ”gamle Senge-
løse kommune” og det er ej heller nogen hemmelighed, at 
landsbyernes interesser ligger mig meget på sinde.  
Og jeg mener alle landsbyerne og ikke kun dem i den nordlige 
del af kommunen. For landsbyerne drejer det sig ikke så meget 
om at få noget, men mere om ikke at miste, hvad man har. Det 
er vigtigt at bevare det, der gør en landsby velfungerende, det 
der gør det til et godt sted at vokse op og leve en tryg tilværelse 
med nære relationer, altså en god hverdag. Landsbyernes bebo-
ere har valgt at slå sig ned der, fordi der er gode rammer for et 
indholdsrigt familieliv med livskvalitet. 
 
Det gode liv 
Helheden skal bevares, så man har et komplet tilbud til borger-
ne hele livet.  
Gode børneinstitutioner, rummelig folkeskole og SFO, dag- og 
aftenklub, tidssvarende idrætsfaciliteter, seniorboliger, pleje-
hjem, fødevarebutik, mindre virksomheder, og det hele er om-
kranset af landbrugsjord. 
Var der nogen der sagde: Morten Kock idyl. 
Men man skal også kunne komme til og fra, så vi skal fasthol-
de et stabilt kollektivt transporttilbud og kombinere det med et 
godt sammenhængende stisystem, så de bløde trafikanter også 
kan færdes sikkert.  
Jeg ser også gerne en trinvis udbygning af landsbyerne, hvor 
det naturligt kan indpasses i nærområdet og gerne i en udførel-
se, så landsbypræget bevares. 
  
Min egen rolle  
Mange af dem, der har valgt mig, er måske ikke ideologisk 
enig med mig i alle livets spørgsmål, men de er enige i, at 
landsbyerne har noget, der er værd at bevare og noget, der der-
for skal kæmpes for at fastholde. Det er min overbevisning, at 
Sengeløse stoler på, at jeg vil være deres stemme i byrådet og 
være der til at sige fra, når landsbyernes eksistens bliver truet. 
Den rolle påtager jeg mig gerne. Foreløbig har jeg været by-
rådsvalgt i 8 år, og jeg tager gerne 4 år mere.  
Det er selvfølgelig en balance at se på kommunen som en hel-
hed og så samtidig repræsentere landsbyernes interesser, men 
det er vigtigt at få sagt fra, før der sker uoprettelig skade.  Man 

kan selvfølgelig komme til at virke lidt sognerådsagtig, men 
det er ikke noget at bekymre sig om, hvis man samtidig husker 
på, at det store billede også er vigtigt. 
Jeg sidder pt. i Økonomiudvalget i Teknisk Udvalg og i et ad 
hoc udvalg, der skal få alle unge i gang med en uddannelse.  
Derudover er jeg næstformand i Hedelands bestyrelse og sidder 
i områdeudviklingsselskabets bestyrelse for Høje-Taastrup 
City, så mine ansvarsområder spænder bredt i hele kommunen. 
 
Hvad med valgløfter? 
Er der da slet ingen ønsker for Sengeløseområdet i løbet af de 
næste fire år? Jo bestemt.  
Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter  
Fra 2015 og frem har byrådet årligt afsat 4 mio. kr. til projekter 
til byfornyelse og borgernære aktiviteter rundt omkring i kom-
munen. Indtil videre har man tilgodeset Rønnevangsområdet, 
Blåkildekvarteret, Stationsforpladsen i Hedehusene og Fløng 
området.  
 
Hvad med Sengeløse? 
Nu må det være tid til, at byrådet også afsætter 4 mio. kr. til 
byfornyelse og borgernære aktiviteter i Sengeløseområdet. Et 
sådant projekt vil kunne inddrage lokalsamfundet aktivt i tilret-
telæggelse af landsbyernes fremtid. Det kan styrke forbindelse 
mellem borgere, institutioner, virksomheder og foreninger. De 
lokale borgere kommer selv til at kunne byde ind med projek-
ter, de finder udviklende for området.  
 
Cykelstien fra Vadsby 
Cykelstien fra Vadsby skal videreføres langs nordsiden af 
Ågesholmsvej til rundkørslen ved Bondehøjvej, så stien bliver 
forbundet med kommunens øvrige stisystem. Hvor den dob-
beltrettede cykelsti krydser Midtervej, skal den have en forhø-
jet flade, der nedbringer hastighed både for dem, der skal ind i 
området og for dem der skal ud på omfartsvejen. 
 
2 minus 1 vej i Vridsløsemagle 
Trafiktrygheden skal styrkes med en 2 minus 1 vej gennem 
Vridsløsemagle. Vi skal ligeledes sikre de svage trafikanter i 
Vridsløsemagle ved at etablere den foreslåede sti langs bakken 
til Ole Rømers høj. Stisystemet i Kommunens nordlige smør-
hul kan herved forbindes med det øvrige stisystem på Vesteg-
nen. 
 
 

Husk at stemme ved kommu-
nalvalget den 21. november 
Så er det igen tid til at afgive stemme på, hvem der skal 
sidde i byrådet de næste fire år. 
Af Hugo Hammel (A) 

 



Sti til Birkevejskvarteret 
For at blive ved stierne, så skal der anlægges en regulær sti til 
Birkevejskvarteret gennem mosen, der hvor der i dag blot er 
en trampet skovsti. Hvis fodgængerovergangen ved Engbrin-
ken på Kathrinebjergvej skal give mening, skal stien føres 
igennem til Birkevejskvarteret og udført i en kvalitet, så den 
kan benyttes hele året rundt, dvs. asfaltbelægning og belys-
ning gennem skoven.  
 
Sengeløse Idrætsanlæg skal gennemgå en tiltrængt moder-
nisering.  
På Sengeløse Idrætsanlæg kan der bygges en tilbygning på 
hallens østside ud mod boldbanerne ved at forlænge taghæld-
ningen 6-8 meter ud på skåningen. Tilbygningen kan give 
plads for en tiltrængt udbygning af opbevaringsmulighederne 
for det udstyr, der i dag står og fylder op i hallen. Herved kan 
hallen igen fremstå ryddelig og tillokkende. I den ene ende af 
tilbygningen kan der etableres et motionscenter med panora-
mavinduer ud mod boldbanerne. 
 
Kunstgræsbane i Sengeløse 
Sengeløse Idrætsanlæg har så god belægningsprocent, at det 
berettiger til, at der også her anlægges en kunstgræsbane, som 
kan udvide anvendeligheden af anlægget.  
 
Konklusion  
Alt i alt små ønsker, som ikke vil slå benene væk under kom-
munens økonomi, men som helt sikkert vil skabe store diskus-
sioner, for det strider mod tendensen til at centralisere det hele 
i de store byområder. 
Jeg vil opfordre alle til at stemme ved kommunalvalget den 
21. november. Støt en lokal kandidat, så området kan forblive 
repræsenteret i Byrådet. Jeg håber selvfølgelig, at I vil støtte 
mig i valgkampen, så jeg med min rutine kan varetage jeres 
interesser i byens udviklingsprocesser.  

Hugo Hammel,  
Byrådsmedlem (A)  

Brugsens 130 års jubilæum  
med kroketturnering 

Til Brugsens 130 års fødselsdag stillede Sengeløse Kroket 
med kugler og køller, så Brugsens kunder kunne hygge sig 
med et spil kroket. Brugsen sponsorerede vin til præmier, og 
vi udleverede 4 flasker vin plus 2 børnepræmier.  
Alt i alt en god dag, hvor vi hyggede os og nød det gode vejr 
lige ved siden af brugsen, hvor der også var loppemarked.  

Miriam og Erik 



Lise og jeg er derfor for tred-
je gang taget på besøg i et 
rehabiliteringscenter for vilde 
dyr. Vi støtter dette center 
både moralsk og økonomisk. 
Det er en del af den internati-
onale organisation "Wildlife 
Friends Foundation". Afde-
lingen ligger ca. 200 km. 
sydvest for Bangkok. Formå-
let med disse centre er at red-
de, rehabilitere og om muligt 
at genudsætte skadede dyr. I 
dag fylder centret 67 ha. og 
huser ca. 550 pattedyr og lidt 
færre fugle. Det drives af 
ca.100 lønnede thaier med en 
afdelingsleder og to dyrlæger 
i spidsen. Der er også 5-7 
dyrlægestuderende fra hele 
verden, som i løbende ud-
skiftning tager et semester på 
dette eksotiske sted. De dyre-
etiske principper for arbejdet 
er stærkt præget af thaiernes 
buddhistiske tankegang. Op 
mod halvdelen af dette cen-
ters kapacitet bruges på at 
hjælpe og huse dyre- og fug-
learter, som ikke er truede i 
landets vilde natur: 

Makak-aberne. 
Omkring 180 makakaber 
udgør den største enkeltgrup-
pe af dyr i centret. De fleste 
er overlevende fra ulykker, 
særlig efter klatring i landets 
el-ledninger. Det er for mig 
lidt overraskende, fordi også 
mange thaier nærmest anser 
dem for skadedyr, da de stort-
rives ved at plyndre i land-
bruget. 
 
Elefanterne. Et Smerteligt 
Dobbelt Problem. 
Mange thaiers forhold til de 
mange elefanter, landets 
stolthed, er så hengivent, dybt 
og rodfæstet, at det må be-
tragtes som en hjørnesten i 
deres selvforståelse og kultur. 
Men desværre har landet for 
mange tamme arbejdselefan-
ter, og antallet stiger, mens 
der er for få vilde elefanter, 
og de er pressede. I øjeblikket 
har internatet fire gamle 
hunelefanter, som hver har et 
læskur og næsten en ha. land. 
Maskotten for internatet er en 
70-årig elefant, som lyder 

navnet Nang Prathed Thai, 
der betyder Fru Thailand. 
Alle fire elefanter har tilbragt 
deres liv som arbejdsdyr i den 
frie skovhugst, som blev for-
budt i 1989. Derefter fik ele-
fanterne arbejde som ridedyr i 
turistindustrien. Hos elefanter 
er det således, at det sidste 
sæt tænder er slidt op og fal-
der ud i 60-årsalderen. I natu-
ren medfører det, at dyret dør 
af sult. Fru Thailand og hen-
des bofæller, som er nogle af 
verdens allerældste elefanter, 
har i ti år ikke kunnet tygge 
så meget som en rådden ba-
nan. Der er to personer ansat 
til at passe dem, og hver dag 
kører de ca. 300 kg groft 
grønfoder gennem en kom-
postkværn og valser det, for 
at elefanterne kan indtage det. 
Denne menu suppleres med 
rå mængder kasserede bana-
ner og ananas, som forsøder 
livet for de gamle damer. De 
er så alderdomssvækkede, at 
deres tophastighed er nede på 
3-4 km/t. Når en sådan gam-
mel elefant dør, er det ofte 
fordi de falder og ikke kan 

rejse sig igen. Eller også hol-
der maven op med at fungere, 
og så er det slut. 
 
Gibbon-aberne. 
I Thailand er de mange pri-
mater i Gibbonfamilien alle i 
en presset situation. Ligesom 
elefanterne, bjørnene, odder-
ne og de store katte med tig-
rene i spidsen har de mistet 
hovedparten af deres leveste-
der. De danner ofte par for 
livet og reproducerer sig kun 
langsomt. Men gibbonerne er 
også udsat for et omfattende 
krybskytteri. Unger, der er 
netop så gamle, at de kan 
undvære modermælk, er ef-
terspurgte til underholdning i 
turistindustrien og som kæle-
dyr. Derfor skyder krybskyt-
ter moderen og ofte faderen, 
som forsøger at beskytte fa-
milien. Ungen bliver fanget 
og solgt. Når de bliver køns-
modne, gør de oprør, bliver 
aggressive og umulige at 
kontrollere. Mange bliver 
sindssyge. De kan ikke læn-
gere opfylde ejerens ønsker. 
Mange bliver blot slået ihjel, 

Rejsebrev fra Thailand. 3. juli 2017 

WWF - Naturbeskyttelse og Turismens Skader 
Som kunder i turistindustrien bidrager vi turister desværre til mishandling og udryddelse af truede vilde dyr. Hvis vi vil 
nyde landet, vi besøger, må vi også hjælpe til med at udbedre de skader, vi er med til at anrette. 
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andre bliver efterladt hjælpe-
løse i junglen, hvor de store 
katte hurtigt gør en ende på 
deres lidelser. En lille del 
ender hos WFF, som prøver 
at genoplære dem som gibbo-
ner og om muligt genudsætte 
dem. Det lykkedes i nogle 
tilfælde. Andre må leve på 
nogle af de øer, som WFF 
råder over i den kæmpestore 
opdæmmede sø, der grænser 

op til internatet. De mest ska-
dede holdes i kæmpebure til 
tidens fylde løser problemet. 
 
Bjørnene - truet fra alle 
sider 

De mange bjørne i Thailand 
er fordelt på frem arter, og 
alle er i stærk tilbagegang. 
Desværre er bjørnekød efter-
tragtet i Asien, særligt i Kina 
og Taiwan. Der drives et 
omfattende krybskytteri på 
bjørne. Både kød, pels, kløer 
og tænder eksporteres til 
Kina. Desuden har landet en 
ret stor bjørneavl, hvor de 
stakkels dyr i fangenskab 

dagligt med rør direkte ind i 
leveren tappes for galde, som 
indbringer høje priser som 
medicin i Kina. Når de mis-
brugte dyr bliver syge af 
denne pinefulde og livsfarli-

ge behandling, ender de på 
slagtebænken og følger deres 
vilde artsfæller til "Riget I 
Midten". WFF gør en stor 
indsats for at redde og genop-
lære disse bjørne til et liv i 
frihed, men det er meget op 
ad bakke. 
 
De Store Katte og Tiger-
templet 
Med store mellemrum mod-
taget internatet en af de store 
katte. Personalet prøver at 
hjælpe, men chancerne for at 
genudsætte dem er minimale. 
Derfor lever disse dyr livet til 
ende i store indhegninger. 
 
Tigertemplet. 
30 km fra Kanchanaburi lå 
indtil 2015 et berømt tiger-
tempel, hvor munkene op-
drættede tigre til at blive 
genudsat i naturen. Turister-
ne valfartede til templet og 
lagde mange gode penge. 
Men det var ren svindel. De 
hurtigtynglende katte blev, 
når de var næsten voksne, 
solgt til kinesiske smuglere. 
Kineserne slagtede dem. Bå-
de kød, skind, klør, tænder 
og knogler indbragte formuer 
i Kina og Taiwan. De mange 
dejlige penge forsødede i den 

grad munkenes ellers noget 
ensformige klosterliv. Klo-
steret blev midlertidigt luk-
ket, munkene blev straffet, 
og hele Thailand græmmede 
sig. Det gør altid mere ondt, 
når det er de betroede og 
tillidsbærende, der bryder de 
etiske regler. 
 
Om WFF 
Det er let at blive lidt for-
stemt, når man besøger WFF, 
men organisationens folk gør 
et stort og godt arbejde for at 
bedre forholdene for dyr i 
Thailand. De mangler altid 
både penge og moralsk op-
bakning for deres indsats, og 
det giver vi gerne. 
Som turister kan vi hver især 
gøre vores lille del, når vi 
rejser i verden. Vi skal natur-
ligvis aldrig give penge for at 
blive fotograferet med de 
stakkels dyr, eller for at røre 
ved dem. Og vi skal selvføl-
gelig heller ikke købe pro-
dukter fra truede og misbrug-
te arter. I stedet skal vi prote-
stere på dyrenes vegne og få 
andre turister til at undlade at 
støtte disse dyrplagere. Det er 
slet ikke så svært. 

Niels E. Larsen 

 

Således lød begrundelsen til 
hærdersbevisningen ved 
overrækkelsen.  
Det er børnebørnene Oscar 
og Bertram, der har indstillet 
deres Bedste fordi ”mormor 
altid har tid til at hjælpe 
med at passe os og kommer 
altid så hurtigt som muligt, 
når vi ringer efter hjælp. 
Eller når vi blot ringer, fordi 
vi gerne vil have hende ud at 
lege med Lego og hygge”, 
siger børnene i indstillin-
gen.” 

Hun er altid frisk på ferier 
med familien, ture til lege-
pladsen, kanalrundfart, og så 
står hun altid til rådighed, 
når lillebroren ofte skal på 
hospitalet pga. sygdom. Det-
te til trods for, at Superbed-
sten selv bærer på en uhel-
bredelig kræftdiagnose. 
Titlen som Danmarks Super-
bedste gives til en bedstefor-
ældre, der har et helt unikt 
forhold til sine børnebørn og 
motiverer dem til en aktiv 
hverdag. Samtidig er titlen 

forbeholdt en bedsteforæl-
dre, som bidrager med over-
skud, tryghed og meget me-
re.  
Udover at få titlen som Dan-
marks Superbedste, har Ma-
rianne og brødrene Oscar og 
Bertram vundet to Winther-
cykler fra HF Christiansen 
og et ”Danmarks Superbed-
ste”-trofæ. Selv var Marian-
ne overrasket over den flotte 
titel: 
Kåringen af Danmarks Su-
perbedste er en del af den 
aktuelle kampagne Aktive 
Generationer, der er udviklet 
af Danica Pension og Børne-
ulykkesfonden med fokus på 
fysisk aktivitet og socialt 
samvær på tværs af generati-
onerne.  

Kilde: Børneulykkesfonden 
 

Danmarks bedste bedste bor i Sengeløse 
Den 16. september blev Danmarks Superbedste kåret – en pris, der sætter fokus på bedsteforældres betyd-
ning for de mange børnefamilier i Danmark. Hæderen gik til Marianne Deis Nielsen, 64 år og fra Sengeløse, 
fordi hun altid er der for familien og har overskud til både leg, pasning og ferier med børnebørnene trods en 
uhelbredelig kræftdiagnose, som tærer på kræfterne 

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



Åbent brev til 
kommunal 
bestyrelsen 
 
I refleksion til hr. John Bi-
lenberg`s læserbrev i Sen-
geløse Nyt september 2017, 
vil jeg gerne komme med 
mine kommentarer. 
Lige lidt om mig selv. Jeg 
bor Ole Rømersvej 23 i 
Vridsløsemagle og har i 
flere omgange forsøgt at få 
udstykket noget af min 
grund, den ene gang in-
spireret af borgmesteren 
udtalelse ”så længe det er 
vel udført og gennemtænkt, 
vil vi tage det til over-
vejelse, om der de mindste 
muligheder for at imøde-
komme borgerne.” 
Det kostede mig den ene 
gang 100.000,00 kr. til in-
geniør, arkitekt og div. 
kvalitets sikring. Jeg vil 
lige pointere, at min grund 
har by til 3 sider og den 4 
side parcelhuse, så man må 
sige, jeg ligger i byen, men 
virkeligheden er jo, at jeg 
har landzone. 
Der jeg vil hen med disse 
ting er jo, at der helt sikkert 
er grunde/jorde, som er 
væsentlig mere velegnet til 
by udvidelser end lige 
netop de jorde, som hr. 
John Bilenberg nævner i 
læserbrevet. 
Det er jo ikke, fordi jeg 
syntes, at nogen udvidelse 
af Sengeløse er dårlig (har 
selv boet der i 20 år) og 
syntes måske, at det er en 
god ide med en udvidelse, 
jeg var selv med til at ud-

færdige et arbejdsdokument 
i 90erne da jeg var formand 
i klubben, der jo netop gik 
ud på, at for byen skulle 
kunne forsætte med 
uændret service niveau, 
skulle der ske en kontrolle-
ret tilflytning til byen/
området, ellers ville vi 
miste brugs, skole og have 
svært ved at fastholde 
busserne der pt. Er til gavn 
for vores unge og ældre. 
Denne tilflytning kunne 
kun ske ved nybygning, da 
vores boligmasse for de 
flestes vedkomne jo er i 
rimelig stand, og dermed 
ikke til sanering. 
Der jeg vil hen med dette er 
jo, hvis Kommunal 
Bestyrelsen vil lave sådan 
en indstilling til Rege-
ringen, og det syntes jeg jo 
at de skal, syntes jeg, at 
man skal kigge lidt bredere 
ind på det, end at se på ens 
naboer, måske se på hvad 
der kunne gavne Landsby-
erne som et hele, skabe et 
bedre konsencius for hele 
Sengeløse området. 
Jeg syntes, at det giver god 
logik at inddrage mit jord- 
stykke i disse overvejelser, 
og der er sikkert også andre 
jorde, der giver ligeså me-
get logik så kunne vi måske 
få oplyst nogle datoer og 
om vi skal søge og hvordan 
eller er der nogle politiker 
der vil gå vores/mit ærinde. 
I håbet om en bedre fremtid 
for hele Sengeløse området 
håber jeg at høre tilbage 
Lone og Henrik Svensson 
Ole Rømersvej 23 
Vridsløsemagle  

Jeg opfatter jeres læserbrev, 
som om I er lidt skuffet 
over Høje-Taastrup Kom-
mune. 
Det syntes jeg ikke, I har 
grund til at være. Som I 
selv anfører, ligger jeres 
hus i et såkaldt landzone 
område, og her gælder der 
helt særlige regler ved byg-
geri. 
Jeg går ud fra, at det ikke er 
kommunen, der har bedt Jer 
bruge 100.000 kr. på at 
forberede Jeres byggeri. Og 
så har det jo været Jeres 
egen beslutning. Om Jeres 
grund kan blive omfattet af 
en mulig generel tilladelse 

til byudvikling, skal jeg 
naturligvis ikke kunne sige. 
Som jeg orienterede om i 
mit indlæg, har kommunen 
søgt om en generel tilladel-
se til byudvikling af vore 
landsbyer, idet blandt andet 
Sengeløse ligger i et såkaldt 
grønt område, hvor det i 
dag ikke må bygges. Hvad 
og hvor der evt. kan byg-
ges, er der på nuværende 
tidspunkt ikke taget stilling 
til. 
 

Venlig hilsen 
John Bilenberg 

Næstformand 
Plan- og Miljøudvalget 

Svar til Lone og Henrik Svensson 

Hjerteorm hos hund er des-
værre blevet et større pro-
blem hos vores firbenede 
venner de seneste år. Her i 
vores område har jeg set en 
markant stigning i antallet af 
smittede hunde i år. 
Hjerteorm er en lille orm, 
der smitter hunden via en 
lille snegl. Sneglen sidder på 
græsset, som hunden spiser 
om foråret eller på nedfal-
den frugt eller pinde, som 
hunden gnaver i. Parasitten 
vandrer gennem tarmvæg-
gen og sætter sig i et af de 
store kar i hjertet, hvor de 
formerer sig. Æggene hostes 
derefter op, synkes, kvitteres 
med afføringen som efter-
følgende bliver spist af den 
lille snegl osv.osv. Man kan 
få mere information på 

hjemmesiden 
www.hjerteorm.dk. 
Hvis hunden bliver smittet 
kan disse orm give anled-
ning til hoste, nedstemthed, 
problemer med at få blodet 
til at størkne ved operation 
eller sår og slingerhed. Des-
uden kan der forekomme 
akut død ved massiv infekti-
on. 
Derfor anbefales det at få 
hunden screenet for hjerte-
orm en til to gang om året 
eventuelt i forbindelse med 
vaccination. Det er især 
unghunde, jagthunde og 
hunde, der spiser hvad de nu 
finder, der er i højrisiko for 
at blive inficeret. Er hunden 
smittet med hjerteorm er det 
let at behandle og de fleste 
kommer sig uden men.  

Dyrlægens klumme: 
 

Hjerteorm hos hund 

Screeningen kan laves en-
ten som en lille blodprøve-
test eller ved hjælp af affø-
ringsprøver opsamlet tre 
dage i træk. Fordelen ved 
afføringsprøver er, at man 
herigennem også kan opda-
ge infek on med rævens 
lungeorm. Rævens lunge-
orm har dog ikke de samme 
fatale symptomer som hjer-
teormen. Begge prøver kan 
laves i klinikken. 
Det man kan selv kan gøre 
for at forhindre smi en i at   

  Hjerteorm 

brede sig, er at samle op 
e er sin hund HVER gang, 
især på steder, hvor der er 
mange der lu er hund og i 
hundeskove.  

 

 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
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Ved kommunens Forenings-
prisfest 2. oktober i Taastrup 
Teater & Musikhus blev der 
bl.a. uddelt to hæderspriser til 
ungledere, der havde gjort en 
særlig indsats som frivillige.  
Her gik den ene pris til SGIF-
fodboldpigernes cheftræner 
Jacob Harris som en anerken-
delse af hans store arbejde og 
engagement for arbejdet med 
at skabe gode forhold og 
oplevelser for fodboldpigerne 
og hans utrættelige indsats 
for at tiltrække nye spillere til 
klubben.  
Jacob virker nærmest som en 
ambassadør for pigefodbold 
med masser af ideer. Således 
har han fx sammen med sine 
spillere besøgt Charlottesko-
len i SFO-tiden og inviteret 
børnene til at spille med dem. 
Eller han laver fx aftale med 
BSF Ballerup om at kunne 
deltage i deres talenttræning 
med pigerne. Samtidig er det 
også lykkedes for ham at 
knytte forældre som trænere 
og holdledere til holdene og 
derved skabt trygge forhold 
for pigerne. 
Jacob tager situationen helt 
roligt. Han siger: 
 - Det er jo forældrene, der 
har indstillet mig til prisen, 
jeg vidste ingenting. De lok-
kede mig med til frivilligfe-
sten med mad og fri bar. Sel-
ve prisen kom som en stor 
overraskelse.  
- Det at være træner og leder 
for pigerne giver mig den 
tilfredsstillelse at kunne følge 

pigernes udvikling og deres 
glæde ved at spille fodbold. 
Det er en god sport at dyrke i 
lokalområdet og giver piger-
ne et større netværk på tværs 
af aldersgrupper og styrker 
dem socialt. 
Vi ønsker alle Jacob tillykke 
med hædersprisen og glæder 
os på hans vegne. Den er 
fuldt fortjent og mere til.  
Kommunens Foreningspris-
fest er en årligt tilbageven-
dende begivenhed, hvor kom-
munen siger tak til de mange 
frivillige. Sammen med loka-
le sponsorer uddeles der en 
række priser til på forhånd 
indstillede foreninger og en-
keltpersoner, der har gjort en 
forskel. I år var 340 frivillige 
inviteret til at deltage i spis-
ning og festlighederne.  
 

 

  
 

                       
 

                 

                                   
 

Farmors  godnathistorie , 
denne gang om svaler. 

Hej min ven! Nu skal du få en lille ny godnat-historie!  
Jeg lå på græsplænen i mit sommerhus og tog sol-
bad. Så stirrer man jo lige op i den blå himmel, og 
deroppe fløj svalerne muntert rundt.  Dels øvede de 
sig i at flyve - hurtigt og med skarpe sving - og dels 
snappede de fluer og myg i farten.  Det var en fornø-
jelse at se på! 
For nogle år siden fandt et svalepar vej til min TV-
antenne, og under udhænget byggede de så deres lille, 
skålformede rede. Den bliver bygget af ler blandet 
med deres spyt, og snart var reden klar, den ligner 
næsten en halv te-kop. 
Så kom rugningen på æggene, og snart var der 4 nye 
unger med gule trut-næb, der ivrigt skreg på mad.  Og 
forældrene havde travlt nu.  De landede og lettede 
hele tiden og fodrede de sultne små med myg og fluer. 
Senere blev det øve-tid, og de små lærte sig hurtigt 
den svære kunst -  at flyve!  Det er et skønt syn at se 
på, hvordan de bliver dygtigere og dygtigere - og leger 
sig gennem luften. 
Næste år kom svalerne igen til min gavl.  De fløj sø-
gende rundt - men fandt ikke deres landingsbane, for 
en vinterstorm havde brækket min antenne af.  De fløj 
rundt og rundt, men kunne åbenbart ikke lide den ny 
antenne. Og de kom ikke mere, men fandt sig en bedre 
plads, og jeg så dem ikke mere.  
Et andet sted, de kan lide at være, er i ko- og svine-
stalde, og vinduer og huller står altid åbne for dem. 
Landmændene er meget glade for at have dem som 
gæster, for en stald er altid fyldt med fluer, og det er 
ikke rart for heste, køer og svin!  Det er en ren vind-
vind situation! 
Ét år sejlede jeg med en lille færge fra Lolland til 
Fejø, og der oplevede jeg noget sjovt. Oppe ved bil-
dækkets loft, ja - der havde svalerne bygget deres re-
der i begge sider - og de sejlede således frem og tilba-
ge med den lille færge.  
Men nu kommer det mest fantastiske: 
Om vinteren kan de ikke være her i Nordeuropa, så de 
gør klar til en 6-7.000 km lang flyvetur - de skal nem-
lig flyve helt til bl.a. Sydafrika, hvor de så overvintrer, 
for der er der sommer, når vi andre har vin-
ter!  Fantastisk - ikke?  
Nu må du sove rigtig godt - og måske drømmer du, at 
du selv kan flyve  Det gjorde jeg selv, da jeg var en 
lille pige! 
 

 Godnat min ven og sov godt 
Hilsen farmor 

Hæderspris til træner og  
leder fra Sengeløse 
Jacob Harris Bach, SGIF pigefodbold, fik sær-
skilt hæderspris 

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 



Pogram  
Mandagsaftener 
 
Mandag 6. november 
2017,  kl. 19.30 

Tidl. højskoleforstander Lil-
lian Hjorth Westh:   
Tove Ditlevsen, hendes liv 
og forfatterskab 
I år kan vi markere 100 året 
for Tove Ditlevsens fødsel.  
Hun debuterede i 1939 med 
digtsamlingen Pigesind, og 
det blev til 84 udgivelser i 
alt, dog er nogle udgivet 
efter hendes død i 1976.  
Fire ægteskaber, fire børn, 
misbrug og et kompliceret 
liv satte sit præg på Tove 
Ditlevsen og hendes digt-
ning.  
Som forfatter var hun loyal 
og tro mod sit Vesterbro og 
talte de svages sag, men ang-
sten for ikke at slå til, slog 
hende ud.  
Hun skriver ærligt, følsomt 
og alvorligt, men også med 
livsglæde, humor og dyb 
psykologisk indsigt. 
 
Mandag 13. november 
2017, kl. 19.30 

Cand. mag. Elsebeth Stran-
ge, Taastrup:  
Catalonien vs. Spanien 
Et højaktuelt og højspændt 
emne lige nu. Elsebeth 
Strange er specialist i habs-
burgernes og maurernes Spa-
nien. 
Cataloniens aktuelle løsri-
velsesbestræbelser er ud-
gangspunkt for dette fore-

drag. Årsagerne til regionens 
stærke selvbevidsthed og 
nationalisme vil bli-
ve  afdækket gennem stærke 
identitetsmarkører.  
Cataloniens storhedstid ud-
spiller sig i middelalderen, 
hvor man dels frigør sig fra 
det franske åg, dels modstår 
presset fra syd - fra maurer-
ne. Der indledes en periode 
med dynamik på alle fel-
ter, som centrerer sig om det 
maritime Barcelona. Sam-
men med støttepunkter i 
Middelhavet etableres et 
udstrakt handelsimperium og 
handel medfører udvidet 
fokus på  kultur.  
Med opdagelsen af 'den nye 
verden' indtræffer katastro-
fen. Sevilla får monopol på 
den oversøiske handel og 
Barcelona båndlægges. En 
situation, som strækker sig 
over mere end to hundrede 
år.  
Først i oplysningstiden i 
slutningen af det 18. årh. 
genåbnes Barcelonas havn - 
og nu kan udviklingen ikke 
standses.  
 
Vi følger historien herfra og 
op til moderne tid. 
 
Mandag 20. november 
2017,  kl. 19.30 

Carsten U. Larsen, Køben-
havn:  
Vi passer på vore fortids-
minder! 
 
Carsten U. Larsen er arkæo-
log og tidligere direktør på 
Nationalmuseet, nu direktør 
i Folketinget.  
Der orienteres om, hvorledes 
der gennem tiderne er taget 
vare på Danmarks gravhøje, 
bopladser, runestene og an-
dre fortidsminder fra sten-, 
bronze- og  jernalder samt 
vikingetid.  
Og der fokuseres på, hvilke 
fortidsminder vi har kend-
skab til i Sengeløse sogn og 
omegn.  
Der vil være rig lejlighed til 
at stille spørgsmål.  

Mandag 27. november 
2017, kl. 19.30 

Cand. mag. Birgitte L. P. 
Rosenhegn, Holbæk:  
Maria Theresia af Østrig - 
Hersker, strateg og kvinde   
 
13. maj 1717 blev ærkeher-
tuginde Maria Theresia født 
i Østrig – til hoffets og be-
folkningens store skuffelse.  
Meget lidt blev gjort for at 
uddanne den kommende 
hersker over de habsburgske 
arvelande, da man stadig 
håbede på en mandlig tron-
arving. Som bare 23-årig 
overtog hun det gamle rige i 
både økonomisk og militær 
dårlig tilstand, og allerede 
samme år begyndte en kamp 
for at opnå de andre europæ-
iske fyrsters anerkendelse og 
derved beskytte sit rige mod 
dets fjender.  
 

Hun forstod at udnytte sit 
udskældte køn til at sikre 
loyalitet fra sine undersåtter, 
og sikre magtbalancen i sit 
ægteskab. Selvom hjemmeli-
vet og hendes børn betød alt, 
kalkulerede hun på mesterlig 
vis med at sikre magt til det 
Habsburgske rige gennem 
deres ægteskaber. 
 
Birgitte Rosenhegn vil for-
tælle om denne usædvanlige 
300 års fødselar. 
 
Mandagsaftenerne finder 
sted i Sognegården. 
Se annoncen nederst på 

 
Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i  

Sognegården, Landsbygaden 68  
Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00    

 at indbetale det fulde årskontingent, kr. 575,00  
til konto 2275 - 3230040396.   

Husk at skrive navn og tlf. i meddelelse til modtager.  
Betaling kan også ske på den første foredragsaften. 

For enkeltforedrag betales kr. 75,00.   
(Evt. spørgsmål vedr. betaling kan rettes til  

kasserer Finn Larsen, tlf. 40 52 41 08)  
Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr. 

Nærmere oplysninger om foredragene, transport m.m.  
kan fås ved henvendelse til  

formand Poul Erik Sørensen  
på telefon 43 99 51 53 eller mobil 20 41 67 24.  

Ret til ændringer forbeholdes!  
Der kan komme uforudsete aflysninger - og vejret !!!  

 
ALLE ER VELKOMMMEN  



Når efterårets mørke sænker sig, og du trænger 
til en anderledes oplevelse, så kom og oplev 
stjernerne ved Kroppedal Museum i Vestsko-
ven – langt væk fra storbyens lys og i autenti-
ske omgivelser tæt ved astronom Ole Rømers 
gamle landobservatorium, Tusculanum. 
 
Københavns Astronomiske Forening og Krop-
pedal Museum stiller fra oktober 2017 til marts 
2018 skarpt på stjernehimlen på udvalgte ons-
dage. Du kan opleve stjernehimlen over Vest-
skoven netop nu og blive introduceret til Dan-
marks næststørste kikkert. Indenfor fortæller vi 
om aktuelle astronomiske fænomener og stjer-
nebilleder (se sæsonens temaer nedenfor). 
 
Bemærk, at der er begrænset antal pladser. 
 
Billetsalg via Place2book.com.  
Pris: Voksne: 50 kr.  
Unge under 18 år: 25 kr. 
 
Sæsonens temaer: 
 
1/11:   Fuldmåne (Mennesker på månen)  
15/11:  Stjerneskud (Leoniderne)  
6/12:   Stjernehobe (Plejaderne)  
20/12:  Vintersolhverv  
10/1:   Stjernetåger (Oriontågen)  
24/1:   Halvmånen (Om månen)  
14/2 + 21/2: Orion og vinterhimlen  
7/3:   Mælkevejen  
14/3:   De indre planeter (Merkur og Venus)  

NY SÆSON AF STJERNEAFTENER 
PÅ KROPPEDAL MUSEUM 
Kroppedal Museum i Taastrup har de seneste år haft 
succes med populærvidenskabelige foredrag om stjerne-
himlen netop nu. Derfor skruer museet i denne sæson op 
for flere stjerneaftener på museet i Vestskoven. 

Til kommunalvalget den 21. 
november stiller Liberal 
Alliance i Høje-Taastrup 
med en liste bestående af 4 
kandidater. Det står nu fast, 
efter at partiet har indsamlet 
stillere og indleveret den 
endelige kandidatliste til 
kommunen 2. oktober.  
”Vi har været i gang med 
forberedelser af politiske 
udspil, valgmaterialer og 
læserbreve siden sommerfe-
rien. Nu går valgkampen for 
alvor i gang, og vi glæder os 
til at fortælle borgerne i 
kommunen, hvorfor vi øn-
sker lavere skatter, mere 
personlig frihed og en større 
lokal forankring.”- udtaler 
spidskandidat Nikolaj Vester 
fra Hedehusene. 
”Vi er stolte af at have en 
liste bestående af folk fra 
forskellige egne af kommu-
nen, med forskellig alder og 
forskellig baggrund. Det 
giver en diversitet som er 
vigtig i lokalpolitik.”- siger 
lokalforeningsformanden 

Kenneth Vangborg. Siden 
det oprindelige opstillings-
møde i begyndelsen af året, 
er listen blevet suppleret af 
Benjamin Møller. Ligeledes 
har Taastrup-kredsen en 
lokal regionsrådskandidat i 
Carl Andersen. 
 
Partiets liste til kommunal-
valget: 
Nikolaj Vester, murer fra 
Hedehusene 
Tonni Buur, Vice President 
Support fra Sengeløse 
Henning K. Kristensen, of-
fentligt ansat fra Taastrup 
Benjamin Møller, eventko-
ordinatorelev fra Hedehuse-
ne  
Liberal Alliance er sideop-
stillet således at det er de 
personlige stemmer, der 
tæller. Der er indgået teknisk 
valgforbund med Lokallisten 
samt Venstre.    

Liberal Alliance  
stiller med  
4 kandidater 

GENERALFORSAMLING I 
SENGELØSE KOMMUNAL-
FORENING 

 
Sengeløse Kommunalfornening 
indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 
den 25. oktober 2017 kl. 19.30 i Sengeløse 
Sognegård, Landsbygaden 68, Sengeløse. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Alle borgere i Sengeløse sogn er velkomne til at 
deltage i generalforsamlingen. Efterfølgende tager 
vi en uformel snak om løst og fast - bare det hand-
ler om Sengeløse! Fortæl os, hvad DU synes, 
Kommunalforeningen skal tage fat på. 
 
Vi vil gerne møde så mange som muligt, og håber 
selvfølgelig på, at flere borgere får lyst til at mel-
de sig ind i Kommunalforeningen. Lad os sam-
men arbejde for, at Sengeløse stadigvæk skal være 
et dejligt og attraktivt sted at bo. 
 
Mange venlige hilsner og på gensyn! 
 
Bestyrelsen for Sengeløse Kommunalforening 



Det fleste ved det, men for 
nogle er det helt ukendt, at 
Dagli´Brugsen Sengeløse 
er en del af Coop 
A.M.B.A., som er en for-
ening. Det vi sige, at forret-
ningen er ejet af sine med-
lemmer og dermed er en 
Andelsforening eller et 
Andelsselskab.  
Vi er 1,7 millioner med-
lemmer og ejere i Coop 
A.M.B.A., som administre-
rer kæderne Dag-
li´Brugsen,  Lokal Brug-
sen, Super Brugsen, Irma, 
Fakta og Kvickly.  
 
Alle kan være kunder i de 
nævnte dagligvareforret-
ninger, men kun medlem-
merne får fordel af over-
skuddet i form af bonus-
kroner, som kan bruges til 
at betale med i kædeforret-
ninger samt hos diverse 
samarbejdspartnere. Det 
koster 200 kr. i indskud 
(engangsbetaling) at blive 
medlem i Coop.  
Ligesom alle andre for-
eninger har Dagli´Brugsen 
i Sengeløse en butiksbesty-
relse, som består af mindst 
tre medlemsvalgte og en 
eller to medarbejderrepræ-
sentanter. Bestyrelsen bli-
ver valgt på årsmødet hvert 
år i marts/april måned.  
Jeg blev valgt til medlem 
af bestyrelsen i marts 2015 
og blev efter det konstitue-
rende bestyrelsesmøde 
2016 valgt til formand for 
vores butiksbestyrelse. Vi 
er i alt seks bestyrelses-
medlemmer i Sengeløse.  
 
Ærlig talt var jeg ikke helt 
klar over, hvad vores opga-
ve egentligt gik ud på, men 
jeg går ind for ”andels-

tanken”, og jeg ville gerne 
gøre en indsats for at beva-
re Dagli´Brugsen i Senge-
løse som den lokale butik 
og omdrejningspunkt for 
byens borger. Vi ved alle, 
at en by uden en forretning 
hurtig er en døende by. 
Men Sengeløse lever og 
efter nogle udmærkede 
kurser i Coop-regi for be-
styrelsesmedlemmer vil jeg 
nu gerne komme lidt læn-
gere ud med vores budskab 
om andelstanken og med-
bestemmelse i Dag-
li´Brugsen, Sengeløse. 
 
Lidt om mig selv. Jeg har 
boet mellem Sengeløse og 
Vridsløsemagle i syv år. 
Født er jeg 1959 i Tyskland 
i en lille by i Westfalen nær 
Dortmund. Jeg er uddannet 
sygeplejerske og socialpæ-
dagog, men på et tidspunkt 
skiftede jeg branche og 
arbejder i dag som sekretær 
og bogholder i et bilværk-
sted/bilsalg.  
 
Jeg har en lille hund, elsker 
at gå lange ture her i områ-
det og føler mig heldig at 
kunne bo her, tæt på byen 
og ude på landet. Min køk-
kenhave fra i år er prikken 
over ”i”et. Jeg læser gerne 
krimier, følger med i nyhe-
der og debat og bruger tid 
på venner, familie og for-
eningsliv.  
 
Min vision for bestyrelses-
arbejdet i Dagli´Brugsen 
Sengeløse er at udbrede 
kendskab til de fordele, der 
ligger i, at vi er sammen 
om vores Brugs. Jeg støtter 
økologi, bæredygtighed og 
dyrevelfærd, og det har 
været kæpheste for Coop i 

lang tid og er, efter min 
mening, værd at engagere 
sig i. En Dagli´Brugs som 
den lokale dagligvarebutik 
er uundværlig, og som 
medlemmer har vi mulig-
hed for indflydelse på ud-
buddet af varer og lokale 
forhold. Bestyrelser i Coop 
skulle gerne repræsenterer 
alle medlemmer, og måske 

kan jeg være med til, at 
også nogle yngre menne-
sker vælger at engagerer 
sig i vores brugsforening. 
Sengeløse Dagli´Brugsen 
har en Facebookside, hvor 
du kan få gode tilbud, læse 
alt om vores arrangementer 
og nu også om bestyrelses-
arbejdet i foreningen.   
Vi mødes i Brugsen! 

  
Indlæg af Monika Bellmann, bestyrelsesformand for bestyrelsen i  
Dagli´Brugsen, Sengeløse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

19. søndag efter trinitatis 
22. oktober kl. 17.00 
Aftengudstjeneste 
Markusevangeliet 2,1-12 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
20.søndag efter trinitatis 
29. oktober kl. 10.00 
Buskgudstjeneste i Taastrup 
Nykirke 
Søren Nolsøe, Eva Kyed 
Østerlind og 
Thomas Laurberg Vedel 
 
Alle Helgens Dag 
5. november kl. 17.00 
Matthæusevangeliet 5, 1-12 
Mindegudstjeneste 
Efter følgende fællesspisning 
i sognegården 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører 
 
22. søndag efter trinitatis 
12. november kl. 11.00 
Matthæusevangeliet 18, 21-35 
Spaghettigudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
23. søndag efter trinitatis 
19. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 22,15-22 
Efterfølgende menighedsmø-
de og frokost 
 
Sidste søndag i kirkeåret 
26. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 25, 31-46 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 29. november kl. 
13.15 
 
Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten 
på tlf. nr. 43 99 50 24 senest 2 
dage 
før handlingen 

Søndag d. 5. november kl. 
17.00 holder vi en smuk og 
musikalsk gudstjeneste i Sen-
geløse Kirke. Det er en guds-
tjeneste, hvor vi mindes de 
døde – dem vi selv har mi-
stet, og dem der har mistet 
livet for at bære den kristne 
tro videre igennem 2000 år til 
i dag. Der vil være navneop-
læsning på dem, der er døde 
inden for det sidste år.  

Tag dit hjertes savn med i 
kirke, hør et trøstende ord, 
tænd et lys i mørket og lyt til 
den meget smukke og stem-
ningsfulde musik og sang, 
som udøves af vores egen 
organist Dmitri Egholm, vo-
res egen kirkesanger Sus la 
Cour, gæstesanger mezzoso-
pran Marie Højlund og cellist 
Estera Kwiecien. 

Efter gudstjenesten går vi ud 
på kirkegården og sætter lys 
på gravene. Der vil være mu-
lighed for at købe lys ved 
kirken. Til sidst er der et lille 
traktement i sognegården 
med lidt at spise og drikke. 
Tag 30 kr. med til maden og 
10 kr. til en øl eller vand. 
Alle er selvfølgelig velkom-
ne, og kirkebilen kører! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Kirkelig vejviser 
 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Ellers efter aftale 
 
Gravstedsvedligeholdese og 
–administration 
Roskilde Kirkegård 
Træffes  tlf. nr. 46 35 08 90 
Mandag—fredag 10.-14. 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet 
Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
lenghoff@gmail.com 
 
Kirke- og kulturmedarbej-
der 
Liva Kaels, Sognegården,  
Landsbygaden 68 
E.mail: 
livasengeloese@gmail.com 
Tlf.nr.: 21370733 
 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24 
 
Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 

Allehelgens gudstjeneste 

 
 
 
 
 
 
 

 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

Velkommen til alle minikonfirmander i 
Sengeløse Kirke! 

I år har vi fået 25 tilmeldinger til minikonfirmandundervis-
ningen, hvilket vi er rigtig glade for. 

Vi er kommet godt i gang med undervisningen, som både 
består af andagt, sang, bøn, kreative projekter og leg. I 
torsdags lavede vi et fadervor-armbånd, og på torsdag tager 
vi minikonfirmanderne en tur med op i kirketårnet. Det 
glæder vi os til!  

Kirke- og kulturmedarbejder Liva Kaels 



 Babysalmesang er en 
enestående mulighed for at 
stimulere barnets sanser og 
udvikling i et smukt rum med 
højt til loftet. Har du en baby 
på 0-12 måneder, er du 
meget velkommen til at 
melde dig til babysalmesang, 
hvor vi vil synge, vugge og 
danse med babyerne, imens 
vores organist, Dmitri, spiller 
på orgel. Det er gratis, og det 
kræver ikke nogen 
musikalske forudsætninger at 
være med. Det bedste, babyer 
ved, er at lytte til deres mors 
og fars stemmer! Efter 
babysalmesang går vi over i 
sognegården og hygger os 
med en kop kaffe/the og et 
stykke franskbrød. Vi breder 
et legetæppe ud, som 
babyerne kan lege på. 
Babysalmesang forløber over 
8 onsdage fra 10.00-10.45 og 

afsluttes den 6. december, 
hvor der også er 
julegudstjeneste kl. 10.00. Da 
vi endnu ikke har fundet en 
kirkemusiker, vil Sengeløse 
Kirkes kirke- og kultur-
medarbejder, Liva Kaels, stå 
for forløbet i efteråret 2017. I 
det nye år vil en professionel 
kirkemusiker overtage baby-
salmesangen. Tilmelding til 
babysalmesang foregår til 
Liva på e-mail: 
livasengeloese@gmail.com 
eller tlf.nr.: 21 37 07 33.  
Der er tilmeldingsfrist tirsdag 
den. 24. oktober. Vel mødt!  

Menighedsmøde 
Hvad er planerne for  
Sengeløse Kirkegård? 

Dette og andre spørgsmål vil blive besvaret på det årlige me-
nighedsmøde, som afholdes af menighedsrådet ved Sengeløse 
Kirke 19. november 2017. Søndagens gudstjenesten er kl. 
10.00. Menighedsmødet i sognegården begynder kl. 11:15. 

Det nuværende menighedsråd har fungeret i et år, og vi 
glæder os til at dele vores tanker om fremtiden for Sengeløse 
Kirke med alle interesserede. 
Agenda: 
Kort gennemgang af regnskab og budget 
Aktiviteter i det forgangne år  
Kirkegården 
Sognegården 
Aktiviteter 
Planer for kirkens liv v/sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen 
Hvordan møder vi børn og unge v/Kirke- og 
kulturmedarbejder Liva Kaels 
Musikprogrammet v/organist Dmitri Egholm 
Undervejs byder menighedsrådet på frokost. Frokosten er 
gratis. Tilmelding ikke nødvendig. 

Med venlig hilsen 
Lars Enghoff Jensen, formand 

Velkommen til babysalmesang i 
Sengeløse Kirke!  
Onsdag den 25. oktober kl. 10.00-10.45 starter en ny 
sæson med babysalmesang i Sengeløse Kirke 

Søndag d. 12. november kl. 
11.00 inviteres alle til fami-
liegudstjeneste i børnehøjde. 
Efter gudstjenesten går vi 
over i sognegården og spiser 
spaghetti. 
Til en spaghettigudstjeneste 
bliver der fortalt, så alle kan 
være med. Vi synger og-
så med børnene, beder Fa-
dervor, og bliver velsignet. 
Mange børnefamilier med en 
travl hverdag synes, at guds-
tjeneste og fællesspisning 
er en god kombination. Ma-
den koster 50 kr. for voksne 
og 25 kr. for børn.  

Tilmelding til spisning sker 
til kirke- kulturmedarbejder 
Liva Kaels livasengeloe-
se@gmail.com eller til sog-

nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen på LRAS@KM.DK 
senest fredag den 10. no-
vember. Både familier og 
dem uden børn er velkomne. 

Vi glæder os til at se jer. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Spaghettigudstjeneste i  
Sengeløse Kirke 
Familienetværk, kirke og 
kristendom i børnehøjde 

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 

  Inspiration og vejledning i din have  
    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B          Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup   
www.iplants.dk 

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 



Der vil være brunch, kaffe, 
sang og hyggeligt socialt 
samvær. Vi lægger ud med at 
spise brunch og synge fra 
højskolesangbogen, imens 
vores organist, Dmitri, spiller 
på klaver. Derefter vil kirke- 
og kulturmedarbejder, Liva 
Kaels, holde et oplæg til 
debat om DRs nye 
dramaserie, Herrens Veje, 
som er et familiedrama om en 
moderne dansk præstefamilie.  
Vi har revideret Café 
Sengeløse til nu i højere grad 
at handle om socialt samvær, 
sang fra højskolesangbogen 
og spændende samtaler om 

aktuelle emner. Alle er 
velkomne, og man kan 
komme og gå som man vil.  

Tilmelding til spisning sker 
til Liva på e-mail: 
livasengeloese@gmail.com 
eller på tlf. nr.: 21 37 07 33  

Kom med til Café Sengeløse fredag 
den 27. oktober kl. 10.00-12.00 i 
Sengeløse sognegård. 

BUSKgudstjene-
ste i  
Taastrup Nykirke 
Søndag den 29. oktober kl. 
10.00 inviteres Sengeløse 
Sogn til BUSKgudstjeneste i 
Taastrup Nykirke fælles med 
Rønnevang kirke og Høje-
Taastrup kirke.  
BUSK står for børn, unge, 
sogn og kirke. Gudstjenesten 
er en del af folkekirkens børne
- og ungdomsarbejde. Der vil
på denne søndag ikke være
gudstjeneste i Sengeløse
Kirke.
Ved gudstjenesten medvirker
provst Søren Nolsøe og
sognepræster Eva Kyed
Østerlind og Thomas Laurberg
Vedel.

Rønnevang kirkes Spire-
Børne- og Ungdomskor 
medvirker også. 
Vel mødt!  

Onsdag den 25. oktober kl. 14.30 inviterer Sengeløse Kirke 
til en hyggelig eftermiddag i reformationens og velsmagens 
tegn.  
Dagens foredragsholder, Ida Gravgaard, er historiker og 
kogekone med speciale i madhistorisk formidling.  

Hun sidder i dag i det sensoriske panel for Fødevare-
videnskab på Københavns Universitet og arbejder som kok på 
det legendariske Nimb i Tivoli. Under foredraget vil hun 
præsentere billeder, tekster og smagsprøver, der viser 
reformationen i mad, æstetik og smag.  
Alle er som altid velkomne og kirkebilen kører. Den bestilles 
hos sognepræsten senest to dage før på tlf. 43 99 50 24. 

Sogneeftermiddag 
Smag på reformationen 

Fredag den 6. oktober 
samlede vi for første gang en 
flok på næsten 20 unge 
mennesker, som mødtes til 
pizza, film, bordtennis og 
musik i Sengeløse 
Sognegård. Vi fik en god 
snak om indretningen af 
vores nye ungdomscafé, for 
vi står nemlig i den situation, 
at vi skal have indkøbt nye 
møbler til ungdomscaféen. 
Vi fik også snakket om, 
hvilke aktiviteter de unge har 
lyst til at lave i løbet af 
efteråret, herunder hvilke spil 
de unge har lyst til at spille, 
hvilken musik de godt kan 
lide og hvad for nogle film/
serier vi skal se i løbet af 
efteråret. Vi så desuden en 
gribende kortfilm om en far 
og en søn på flugt, og som 
noget helt spontant ristede vi 
skumfiduser over bål   

Vi mødes hver anden fre-
dag i lige uger i hyggelige 
og åbne rammer, hvor man 
kan komme og være lige 

præcis den man er, og hvor 
alle meninger er velkomne. 
Alle unge mellem 14 og 18 
år er hjerteligt velkomne. 
Da vi stadig er i 
opstartsfasen, har de unge en 
unik mulighed for at sætte 
deres helt eget præg på 
caféen. Hver gang vil vi 
spise pizza/burger og tage et 
bestemt tema op, og der vil 
være rig mulighed for hygge, 
socialt samvær og sjove 
spontane indfald.  

Tilmelding til ungdom-
scaféen foregår til kirke- og 
kulturmedarbejder, Liva 
Kaels, på e-mail: livasenge-

Grib chancen for at være med til 
at skabe og hænge ud i 
Sengeløses nye ungdomscafé.  



lo
esSæt kryds i kalenderen 

20. oktober kl. 16.00 – 20.00: Ungdoms Café i sog-
negården
22. oktober kl. 18.00: Fællesspisning med konfir-
mander og forældre i sognegård
25. oktober kl. 10.00: Babysalmesang i kirke og sog-
negård
25. oktober kl. 14.30: Sogneeftermiddag i sognegår-
den
26. oktober kl. 14.15: Minikonfirmand i kirke og
sognegård
26. oktober kl. 19.00: Voksenkor i sognegården
27. oktober kl. 10.00: Café Sengeløse med brunch i
sognegården
1. november kl. 10.00: Babysalmesang i kirke og
sognegård
1. november kl. 18.00: Fællesspisning i Onsdags-
klubben 
2. november kl. 14.15: Minikonfirmand i kirke og
sognegård
2. november kl. 19.00: Voksenkor i sognegården
3. november kl. 16.00 – 20.00: Ungdomscafé i sog-
negården
7. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i sogne-
gård
8. november kl. 10.00: Babysalmesang i kirke og
sognegård
9. november kl. 14.15: Minikonfirmander
9. november kl. 19.00: Voksenkor i sognegården
10. november kl. 10.00: Café Sengeløse med brunch
i sognegården
15. november kl. 10.00: Babysalmesang i kirke og
sognegård
15. november kl. 8.00 – 15.00: Konfirmander i sog-
negård 
16. november kl. 14.15: Minikonfirmander i kirke og
sognegård
16. november kl. 19.00: Voksenkor i sognegård
17. november kl. 16.00 – 20.00: Ungdomscafé i sog-
negård
19. november kl. 11.15: Menighedsmøde i sognegår-
den
22. november kl. 10.00: Babysalmesang i kirke og
sognegård
23. november kl. 14.15: Minikonfirmander i sogne-
gården 
23. november kl. 8.00 – 15.00: Konfirmander i sog-
negården
23. november kl. 19.00: Voksenkor i sognegården
24. november kl. 10.00: Café Sengeløse med brunch
i sognegården
29. november kl. 10.00: Babysalmesang i kirke og
sognegård
29. november kl. 14.30: Sogneeftermiddag i sogne-
gård
30. november kl. 14.15: Minikonfirmander i kirke og
sognegård
30. november kl. 8.00 – 15.00: Konfirmander i sog-
negård
30. november kl. 19.00: Voksenkor i sognegård

Kunne du tænke dig at være 
med, skal du blot tilmelde 
dig hos sognepræst Merry 
Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 
99 50 24 eller på mail: 
LRAS@KM.DK senest søn-
dagen før den onsdag, hvor 
vi skal spise sammen. Her 
kan du også som noget nyt 
bestille kirkebilen senest 
søndagen før arrangemen-
tet. 
Onsdagsklubben er for enker, 
enkemænd og andre, der bor 
alene, og som har lyst til at 
være sammen om et måltid. 

Onsdagsklubben mødes hver 
første onsdag i måneden kl. 
18.00 i Sognegården. Tag en 
folder i sognegården, i kirken 
eller gå ind på vores hjem-
meside på 
www.sengeloesekirke.dk og 
se kommende mødedage og 
menuer. Stemningen er snak-
som og meget hyggelig, og 
der plejer at være en stor 
flok. Men der er altid plads 
til en til. 

Vi glæder os til at se dig! 
Merry Lisbeth Rasmussen 

 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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