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Høstfest i kirken Fitness Tryday 

Miljøministeren besøgte Sengeløse Grusgrav  
Mandag den 21. juni var der stort opbud i det nye naturområde i Sengeløse 
Grusgrav, som Høje-Taastrup kommune netop har købt.  
Af Hugo Hammel (A)  

Anledningen var, at Miljøminister Lea Wermelin kom forbi for at se det spæn-
dende projekt, som kommunen har budt ind med til konkurrencen ”Danmarks 
VILDESTE Kommune”, som ministeren udskrev i foråret. 

Høje-Taastrup Kommune, som er en af de første kommuner, som Lea Wermelin besøger i 
forbindelse med konkurrencen, er ligesom 91 andre kommuner med i miljøministerens kon-
kurrence om at blive Danmarks VILDESTE Kommune, og her er grusgraven et af de ele-
menter, som kommunen spiller ind med. 

Iført gummistøvler og en orange udgave af »Ministerens Grønne Bog« med hashtagget 
#dkvild påtrykt, begav miljøminister Lea Wermelin sig rundt i grusgraven for ved selvsyn, at 
se Høje-Taastrup Kommunes projekt med at skabe et rekreativt område til gavn for dyr, 
planter og borgere i Sengeløse Grusgrav. 

Stor interesse for projektet 
Hele den lokale borgermusik var indbudt, så følget rundt i grusgraven var mangfoldigt. 
Sengeløse Kommunalforening – Danmarks naturfredningsforening - borgmesteren og en 
række andre byrådspolitikere, der i blandt jeg selv.  
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Sengeløse  

Gymnastik- og Idrætsforening 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,   6170 6818 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup    3030 5150 

Næstformand: 

Amatørscene:    Mille Miertz,     2296 8999 

Fodbold:    Mikkel Rune Nielsen       31313303
Idræt     :    Formand  Helle Breinholt    3141 6379 

Senioridræt Jens Bertelsen    2465 1099 
Bente Jørgensen     3062 8340 
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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 Badminton og 

Tennis Klub og Fitness 

Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74 
E-mail: gittesandstrom@yahoo.dk

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

 26215095 

Jan Boholdt 

Vintoften 42 

2630  Taastrup 

 Køb god Thai-mad i food-trucken 

Onsdage kl. 16 - 19.30 

Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1 

Ring 5378 5656 og bestil. 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil tirsdag 
den 7. september 2021 kl. 19.00 i Fritidshuset. Dette er 
med forbehold. På gensyn. 

       Bestyrelsen 

Fitness 
Åbent hus i Fitnesscentret den 18. august kll. 
18.00—19.00 



Behørigt fulgt til dørs af lo-
kalpressen og selvfølgelig 
administration, anført af 
kommunens projektleder, 
landskabsarkitekt Kristel 
Helena Jelstrup Hansen, som 
er tovholder og rundviser på 
arrangementet. 

Personligt ser jeg, at det kan 
blive til et spændende rekrea-
tivt område og et udflugtsmål 
med uplejet natur, hvor der 
også er plads til dyr og insek-
ter.  
Man ser det jo ikke, men 
naturen er truet, og mange 
steder er der færre sommer-
fugle og bier.  
Når man bor herude, glædes 
man naturligvis over, at et 
enigt byråd i Høje-Taastrup 
Kommune har taget natur-
dagsordenen til sig, og at vi 
nu i Sengeløse får et sted, 
som alle kan får stor gavn af 
fremover. Når vi skaber så-
dan en naturpark, vil det 
imidlertid være oplagt og 
nødvendigt, også at etablere 
ordentlige adgangsveje til 
grusgraven for gående og 
cykler, så der må kigges på 
stierne i nærområdet, så man 
også kan komme til og fra. 

Arbejdet med at omdanne 
grusgraven til et naturområde 
gjorde indtryk på miljømini-
steren. 

- En kommune som Høje-
Taastrup, som har meget
bebyggelse, skal jo tænke
lidt kreativt, og det har man
gjort her.
Det gør et stort indtryk, at
man med grusgraven har
lavet overgangen fra erhverv
til et naturområde i stedet for
at udlægge det landbrug, som
man måske ellers ville gøre.
På den måde giver man det
tilbage til borgerne. Nu bli-
ver det til et rekreativt områ-
de og en perle for alle.
Det er berigende at komme
rundt og se, at der er en fol-
kebevægelse i gang på det
her område. Der er en bred
enighed om, at det er godt,

og jeg havde aldrig turde 
drømme om, at der var så 
stor tilslutning fra kommu-
nerne.  
Nu skal vi også have de pri-
vate med, siger miljøminister 
Lea Wermelin.  

Miljøministeren blev også 
præsenteret for et udpluk af 
Høje-Taastrups øvrige vilde 
projekter: Fx har byrådet 
vedtaget visionsplaner for 
hele 18 bynære naturområder 
med fokus på vild natur og 
biodiversitet. De 18 områder 
bliver udviklet i samarbejde 
med borgere, virksomheder, 
boligselskaber, foreninger 
mv.    

- Jeg glæder mig over, at vi
har muligheden for at udvik-
le dette område, som kan
noget særligt for både natu-
ren og borgerne.

Vi skal kombinere de to hen-
syn på en god måde, så både 
natur og borgere får de bed-
ste betingelser, og derfor er 
det vigtigt at borgerne er 
med til at fremme den vilde 
natur og udvikle friluftslivet, 
siger borgmester Michael 
Ziegler. 

De private virksomheder er 
også med 
Borgmesteren glædede sig 
desuden over, at mange virk-
somheder allerede har vist 
interesse, blandt andet IKEA 
Taastrup, som er i gang med 
at omdanne udearealerne til 
vilde haver med blomster og 
insekthoteller mv. i samar-
bejde med bl.a. Grenness-
minde.  

IKEA har indgået et samar-
bejde med kommunen om at 
inspirere øvrige virksomhe-
der i kommunen til at skabe 
mere vild natur. 
Konkurrencen om at blive 
Danmarks vildeste kommune 
løber frem til slutningen af 
2022, men allerede nu, vil 
der komme en omfattende 
borgerinddragelse for at få 

skudt projektet i gang, så 
hermed opfordring om at 
tilmelde sig. 

Vild picnic for borgerne i 
august 
Høje-Taastrup Kommune er i 
fuld gang med en flora- og 
faunaundersøgelse for at få et 
overblik over, hvilke spæn-
dende arter, der allerede fin-
des i området, og hvilke der 
potentielt kan komme til, og 
vil i samarbejde med lokale 
borgere, foreninger, skole og 
institutioner i sensommeren 
2021 planlægge, hvordan 
man både kan fremme natu-
ren og mange af de sjældne 
arter og skabe godt natur- og 
friluftsliv i området.  
I august skyder vi for alvor 
borgerinddragelsen i gang - 
hvis du gerne vil være med, 
kan du allerede nu skrive en 
mail til vores landskabsarki-
tekt Kristel Helena Jelstrup 
Hansen på driftsby@htk.dk 

Alle kan deltage og alle er 

velkomne. 
Den 21. august vil der være 
en festlig sommerevent i 
grusgraven, hvor alle kan 
tage picnickurven, et tæppe 
og familien med til en hyg-
gelig dag med skattejagt, 
naturformidling og mulighed 
for at høre nærmere om pro-
jektet og give sin mening til 
kende.  

Her kan borgerne også til-
melde sig en vild tænketank, 
som i efteråret skal afholde 
to workshops, hvor der skal 
ideudvikles og prioriteres 
blandt de forskellige idéer til 
naturparken i Sengeløse 
Grusgrav. Arrangementet 
kræver tilmelding på: 

joan spektrumarkiteter.dk 

Anne-Kristine Holm  & 

  Jesper Holm 

arkitekt, bygningskonstruktør, valuar  





I foråret blev der indviet 2 padel baner ved Tåstrup 
Idrætscenter og 1 ved Hedehusene Idrætscenter. 
Padel er en sport, der beskrives som 50% af det 
bedste fra andre ketcher- og batsportsgrene og 
50% sjov, adrenelin og hyggeligt samvær. Sporten 
er let at komme i gang med, og derfor kan de 
fleste være med. Man er altid 4 spillere på banen. 
Banen er omgivet af glas og trådhegn, som bruges 
aktivt i spillet. 
Som medlem af Sengeløse Tennis Klub har du 
mulighed for at benytte banerne. -Dvs. er du 
medlem af tennis, kan du tilmelde dig padel for 
kun 100,- mere. 

 

   

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 

  
Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 70 2111 99 

 
 
Kom og prøv 
 
Vi holder åbent hus for alle 
 
Få inspiration til træning 
i vores nye fitnesscenter. 
 
Det er også muligt at melde 
sig ind på dagen 
 
Fitnessudvalget 



 

Sengeløse fodbold – beretning fra 

bestyrelsen 
Efter et noget opdelt corona år var fodbolden tilbage i foråret 
2021. Der var lidt forvirring, om det hele nu også ville starte 
som planlagt, men i marts blev vi lukket ud på banerne. Efter, 
det føltes i hvert fald sådan, verdens længste vinter kom vi på 
banerne igen i marts og fik heldigvis lov til at blive derude 
hele sæsonen. Vi oplevede, at spillerne og trænerne var gode 
til at indordne sig restriktionerne og var trygge hele vejen 
igennem sæsonen. Stor tak til alle spillere, forældre og trænere 
for at fastholde humøret og overholde restriktionerne i en svær 
tid! 
 
Corona har været et hårdt år for forenings Danmark, og 
Sengeløse Fodbold står desværre også tilbage med færre 
medlemmer end før corona. Til gengæld kan vi mærke en iver 
for at komme ud og røre sig, og ikke mindst komme andre 
mennesker ved. Der er flere, der har skrevet til bestyrelsen 
angående nye hold, og det er sød musik i vores ører! Der 
starter derfor fire nye hold efter sommerpausen – vi håber på 
masser af opbakning fra kommende spillere og deres forældre. 
De fire nye hold er:  
 

- Bold og bevægelse for 2-4 årige 

- U6 (Børn født i 2015 og 2016) 

- U19 (Unge født i 2003 og 2004) 

- Old boys (Over 32 år) 

Se den fulde oversigt over alle Sengeløses hold og træningsti-
der på https://www.sgiffodbold.dk/ og hold øje med Sengeløse 
Facebook gruppen for opdateringer de næste par uger. 
 
 

Ny formand 
Siden sidst har vi valgt en ny bestyrelsesformand. Vi vil gerne 
benytte lejligheden til at give en kæmpe hånd til Margit, der 
har trukket læsset igennem en coronaperiode med flere re-
striktioner end nogensinde før. Margit sikrede, at vi ikke blev 
lukket ned af nye restriktioner, og at der blev spillet så meget 
fodbold som muligt i Sengeløse. Det var ikke let, men Senge-

løse Fodbold står stadig, og nu laver vi en udskiftning og sen-
der nye kræfter på banen. Giv Margit en corona venlig high 
five, hvis I ser hende og sig godt arbejde.  
 
Mikkel Rune Nielsen blev valgt som ny formand og vil besid-
de posten de næste to år. Mikkel flyttede til Sengeløse sidste 
år og har spillet fodbold nærmest hele sit liv. Det primære 
fokus vil være at sikre kendskab til alle de muligheder, der er 
for at spille fodbold i Sengeløse – helt specifikt for børn og 
unge. Tag endelig fat ved spørgsmål eller ønsker til Sengeløse 
fodbold på 31313303. Det gælder spillere, forældre såvel som 
trænere (eller endda potentielt nye trænere?). 
 
 

Sengeløse fodbold  

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



Cach’s Corner – beretning fra 1. Senior 
 
Vi fik endelig lov til at komme på banen i marts måned, og 
lige, som når køerne bliver lukket ud til foråret, var det nogle 
kåde (og med et par ekstra kilo på sidebene) unge mænd, der 
mødtes til årets første træning. Det var samtidig rekord for 
flest deltagere til træning (hele 23 styks!) og alle nød godt af 
både træning og socialt samvær. I en tid, hvor alt nærvær var 
sat på pause, var det altså helt rart at kunne mærke hinanden 

med en god skuldertakling – helt uden dårlig samvittighed ☺  
 
Vi skulle følge op på et forrygende efterår, hvor vi indtog 2. 
pladsen efter suveræne Karlslunde. Vi blev desværre ramt af 

mange skader, hvilket påvirkede vores forår. At gå fra 0%→
100% aktivitet gik ikke lige godt hos alle i den aldrende trup. 
Efter en hård start med øretæver i træningskampe og den 
første kamp mod Karslunde, gik kurven dog opad, og vi hav-
de et godt forår. Desværre sluttede vi på en 4. plads, men 
meget få point fra de oprykningsgivende øverste to place-
ringer, hvilket giver blod på tanden til den nye sæson. 
 
Stemningen er god, og vi glæder os til den kommende sæson. 
Vi lå i toppen sidste år, og målet er helt bestemt at blande os i 
topstriden igen til næste år. Det kræver dog færre skader og 
nok også et par nye spillere, så bredden på holdet øges. 
Holdet består af en kerne af spillere, der har været der i 
mange år, og heldigvis får vi nye spillere til hvert år. Alderen 
spænder fra 37 til 18, så der er masser af plads, hvis der var 
en enkelt eller flere potentielle fodboldspillere derude. 
 
Vi træner hver onsdag fra 18.30 til ca. 20.00 og der er øl og 
grill efter de fleste træninger. Skriv en besked til mig på 
31313303 eller mød bare op, så skal vi nok finde en over-
trækstrøje til dig. 
 
Kampprogram for 1 senior på hjemmebane (Der er masser af 
plads på lægterne, så tilskuere er mere end velkomne): 
 

- Fredag d. 20/8 kl. 19.00  

    -   Sengeløse mod New City   

INVITATION  

Kære medlemmer!  

Kære kunder - som endnu ikke er medlem i 
Danmarks største Andelsforening!  

 

Hermed inviterer vi alle til vores ”Alternative 
Årsmøde” 2021  

 Tirsdag, den 7. september kl. 19 – 20.30 i Sog-
negården, Landsbygaden 68, Sengeløse  

 

Adgangsbilletter hentes i kassen 
i Dagli’Brugsen Sengeløse og tjener som lod til 
lotteriet– først til mølle princip (der er 40 plad-
ser/billetter til rådighed) sidste frist for billetter 

er 5.9.2021 

Gyldigt Coronapas skal forevises ved  

indgangen til sognegården.  

 

Vi kalder det ”Alternative Årsmøde” fordi vores or-
dinære Årsmøde blev afholdt digitalt i april måned. 
Desværre var der ikke mange digitale deltage-
re.  Nu hvor det atter er muligt, at vi kan afholde 
møder i det virkelige liv, inviterer vi så til et møde, 
som I kender det.   

 

Bestyrelsens formand Gert Larsen vil aflægge års-
rapport mm. og uddeler Per Vadstrup vil informere 
om hvordan butikken har det efter Corona året 
2020 med alle de kendte restriktioner. Der vil ikke 
være noget valg da alle bestyrelsesmedlem-
mer blev genvalgt på det digitale møde. Er der no-
get medlem derude som fremover vil være med i 
bestyrelsen er du velkommen til at melde dig.  

Vi byder på mad og drikke og trækker lod om tre 
gaver fra butikken.  

Alle fremmødte få en gavepose med lækkerier.  

Bestyrelsen og uddeleren glæder sig til at gen-
se rigtig mange af vores trofaste medlem-

mer og kunder 

Dagli’Brugsen er dit lokale supermarked - tæt 
på dig og din hverdag. 



Efter en lang periode med corona-begræsninger og aflysninger og dermed uden

 nær så  meget motion og fællesskab, som vi kunne ønske os, ser vi nu frem til at vi 

kan byde jer velkommen på et at vores mange hold i den kommende sæson. 

Vi har i SGIF en målsætning om at alle, uanset alder, har mulighed for at dyrke idræt og 

have det sjovt imens. Fællesskab, udvikling, samarbejde og glæden ved sporten, er

kerneværdier i vores forening, og det synes vi også skinner igennem i programmet for

sæsonen i år.

I SGIF glæder vi os alle til at vi endelig kan åbne dørene op igen og tilbyde jer et bredt og

varieret udvalg med aktiviteter for hele familien og hyggeligt samvær med andre fra

Sengeløse og omegn.

Aktiviteterne er fordelt i de forskellige afdelinger vi har i SGIF: 

Amatørscenen, Fodbold, Volley og Sengeløse Idræt.

Vi er helt sikre på at du kan finde en aktivitet som passer til dig – et sted hvor du kan få god

motion ogsamtidig med garanti også brugt lattermusklerne.

         

                                På de følgende sider finder I oplysninger om de tilbud vi har i 

                                Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening for den kommende sæson. 

                                       

                                          Ved spørgsmål omkring en eller flere af de udbudte aktiviteter, kan I                     

                                              skrive/ringe til kontaktpersonen for den afdeling i SGIF, der udbyder               

                                                   aktiviteten.  Se kontaktoplysninger til de forskellige afdelinger på                  

                                                         næste side. 

 

  N Y T  F R A  
  S E N G E L Ø S E  G Y M N A S T I K  O G  I D R Æ T S  F O R E N I N G

           H O V E D A F D E L I N G E N



 K O N T A K T O P L Y S N I N G E R  T I L
A F D E L I N G E R N E  I  S G I F

Amatørscenen:       Mille Goldbach Mieritz 
    tlf. 25 36 65 67 /  mille.mieritz@gmail.com

Fodbold:                    Mikkel Nielsen 
    tlf. 31 31 33 03 /  mikkel_r_n@yahoo.dk                           

                     
Volleyball:                Morten Væver Petersen 

    tlf. 20 64 91 27  / vaever70@gmail.com

Sengeløse Idræt:   Tina Hjortsø
    tlf. 26 84 36 16 /  tina.agnethe@gmail.com

Cafeteriet:                 Jeanette "Truller" Wolstrup
                                        tlf. 30 30 51 50 / wolstrup@live.dk

Hovedafdelingen:  Gitte Malling Buur 
                                         tlf. 61 70 68 18 / gbuur@tonnibuur.dk

                                       Vi håber på en fantastisk sæson med idræt og sjov 
                                        for alle. 
                                                                                                 Sportslige hilsner,                         
                                                                                                 Hovedbestyrelsen i SGIF
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Volleyball i Sengeløsehallen for alle unge fra 15 år og voksne

 
Vi starter officielt indendørs torsdag d. 2. september 2021 kl. 19.30. 

       
Så længe vejret og lyset tillader det fortsætter vi dog med 
Beach Volley udendørs tirsdage og torsdage kl. 18 – 21.    

 
      Har du lyst til at være med på vores træningsaftener er du meget velkommen! Du skal bare møde op. 

 
Det gør ikke noget at du ikke har spillet før, 

det vigtigste er, at du har lyst til  at have det sjovt med boldspil. 
 

Vi plejer at slutte af med en sodavand/øl i cafeteriet, for det sociale samvær er vigtigt for os. 
 

Mød op og vær med til nogle hyggelige volleyaftener. 
 

Find os enten nede i hallen eller udenfor på Beach Volley banen. 
 
 
 
 
 
 
 

      
         

 
 
 
 

              Pris:  
                          Samlet betaling for Beach og indendørs Volley (hele året)  kr. 100,-     

 
 

                                                   Kontaktperson: 
                                            Morten Væver Petersen

                                            Tlf. 20 64 91 27 
                                                                                               Formand SGIF Volley                                                               

                                                                                                        

 

 S G I F  V O L L E Y
 

Vintersæson
torsdage

 
02.09.21 - 28.04.22

 
kl. 19.30 - 22.00 

Sommersæson
tirsdage og torsdage

 
03.05.22 - 30.08.22

 
kl. 18.00 - 21.00 



 
                              

                                 
 

                  Teater i Fritidshuset ved Sengeløsehallen  
            for alle unge fra 15 år og voksne

 
 
 

Har du en lille skuespiller gemt i maven? 
Og går du og overvejer, om Amatørscenen skulle være noget for dig? 

 
Så ring til Mille eller Ghita og få en snak om det. 

 
Vi mødes i Fritidshuset ved Sengeløse Hallen på tirsdage kl. 19 – 21. 

 
                            Derudover deltager vi i de forskellige arrangementer i Sengeløse 

med ansigtsmaling og candyfloss. 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                Pris:  kr. 100,-     
 
 

   KOM GLAD !   
 
 
 
                               Kontaktpersoner:

                                                                  Mille Goldbach Mieritz, tlf.: 25 36 65 67 
                                            Ghita Friemel, tlf.: 23 83 11 34

 
                     

 

    S G I F  A M A T Ø R S C E N E

 

Opstart:
 

 tirsdag 31.08.21 kl. 19 
 

i Fritidshuset ved Sengeløse Hallen



 
                              

                                 
 

                  
I Sengeløse er der rig mulighed for at spille fodbold uanset alder og ambitionsniveau. 
Vi har mange dygtige trænere og holdledere, der yder en solid indsats for at skabe et 

godt sportsligt og socialt miljø i klubben. Ligeledes tilmeldes de enkelte hold til 
relevante turneringer og stævner. 

 
Her i efteråret har vi indtil videre oprettet hold som vist nedenfor. Derudover bistår bestyrelsen 

i fodboldafdelingen gerne med at oprette og etablere yderligere ungdomshold, hvis der ved fælles 
hjælp kan skaffes spillere nok.

               

 

    S G I F  F O D B O L D

 

Vi glæder os til at se piger og drenge, unge som gamle på grønsværen. 
                

                                                Formand 
                                               Mikkel Rune Nielsen

                                             tlf. 31313303
                                                        sgiffodboldformand@gmail.com



V E L K O M M E N  T I L
S E N G E L Ø S E  I D R Æ T ' S

S Æ S O N  2 0 2 1 / 2 2
Efter  en corona-præget sæson,  så glæder vi os 

VIRKELIG meget til en "normal" sæson ! 
   Vi kan slet ikke vente med at se jer, og komme i gang med  at

hoppe, springe, danse, svede og have det sjovt sammen!

På vores hjemmeside www.sengeløseidræt.dk kan du læse om alle vores hold og tilmelde

dig et eller flere hold. Du betaler direkte ved tilmelding.  

Er du på Facebook, så hold også øje med vores facebook side ”Sengeløse Idræt”, hvor vi 

løbende informerer om nye hold, ændringer, arrangementer og meget mere. 

 
Er du alene-forsørger eller er økonomien på anden måde stram,

så er der hjælp at hente hos ”Broen Danmark”, der yder fuldt
eller delvist tilskud til kontingent, udstyr og lign. 

Se hjemmesiden www.broen-danmark.dk/hoejetaastrup eller
kontakt Tina Hjortsø tlf. 26 84 36 16/Tina.agnethe@gmail.com

Vi har savnet vores hyggelige arrangementer, som jo desværre måtte aflyses i

sidste sæson. Vi håber, at I vil hjælpe til med arrangementerne i kommende

sæson. For uden frivillige, ingen arrangementer... På forhånd mange TAK !!
 

Gratis prøvetræning:
 

Som altid kan du eller dit barn komme og 
prøve et hold gratis to gange, så man kan 

afprøve om pågældende aktivitet er noget, 
der har interesse. Inden tredje gang skal 

man dog være tilmeldt og have betalt.

Vedr. tilmelding og betaling af kontingent:
 

På www.sengeløseidræt.dk kan du tilmelde dig og
betale kontingent. Her skal betales med dankort.
Har du ikke dankort eller mulighed for at komme

på nettet, så kontakt  Tina Hjortsø på mail:
Tina.agnethe@gmail.com 

eller på tlf. 26 84 36 16,



S Æ S O N P R O G R A M
2 0 2 1 / 2 2

Jeg skal gå til
Funktionel Træning 

og blive stærk.

Jeg skal gå til
Stavgang, eller

måske Krocket, det
er altid så hyggeligt

og god motion.

Vi skal gå til
Gymnastik så vi kan

springe og lege.
Jeg skal gå til

Kunstrulleskøjteløb,
det er bare vildt sejt.

Vi skal gå til Dans
og blive rigtig

gode!

Vi skal gå til Senior
Gymnastik, for alder
har ingen betydning -
vi kan nemlig det hele.

Jeg skal gå til
TeamGym og

lære flotte spring
og rytmeserier

Jeg skal gå til Yoga,
det er altid dejligt i en

travl uge. Og senere på
året skal min søn køre
med rc biler, det bli'r

sjovt!

Vi skal gå til Sportsmix
så vi kan prøve lidt af

det hele.

Jeg skal gå til
Zumba og give den
gas! Og mine børn

skal gå til badminton.

 Læs mere om holdene og tilmelding  på www.sengeløseidræt.dk                                                               

       Du kan også scanne QR koden, hvis du synes det er nemmere.                                                      

Min mand skal spille
hockey og min nabo 

skal gå til Pilates. 

Sengeløse Idræt's





 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 



Sport i en Coronatid. 
Nogle personlige betragtninger samlet i causerende form 

Af Niels E. Larsen, historiker og pens. gymnasielærer  

August er netop startet, og en 
for håbenlig god sensommer 
venter. Hos os er covid-19 
pandemien ved at miste sit 
greb i befolkningen. Det er 
naturligvis det ønskede resul-
tat af vaccinationsprogram-
met, hvor mere end halvdelen 
af os er færdige med vaccina-
tionerne, og op mod fire ud af 
fem har fået første stik.  
Globalt set er situationen 
blevet værre. Covid-19 vari-
anten Delta smitter med en 
hidtil uset fart. Ferierejser ud 
af EU og EØS er ret umulige, 
og turistture til Europas klas-
siske rejsemål ved Middelha-
vet er enten umulige at gen-
nemføre, eller også er de 
forbundet med så me-
get  uvished og bureaukrati, 
at de fleste bliver hjemme. 
Nu er sommeren 2021 så 
småt ved at gå på hæld i vo-
res lille land. De lyse nætter 
slutter her i starten af august.  
Her er vi til gengæld blevet 
så forkælede med et helt utro-
ligt udbud af underholdning 
fra sportens verden.  

Tennis, cykelløb, håndbold 
for mænd, samt de fra sidste 
år udsatte Em i fodbold for 
mænd og nu De Olympiske 
lege i Tokyo. 
Byen er dog ramt af stigende 
coronasmitte af varianten 
Delta. Alligevel gennemføres 
legene trods folkelig mod-
stand. 
Men det hele gennemføres 
uden tilskuere, og det er jo 
lidt som at danse uden musik. 
Mange af os, mig selv ibereg-
net, bruger al for meget tid på 
at se store dele af disse 
sportsudsendelser. Men det er 
meget spændende at se,  
Så kan man sidde og blive 
helt forundret. Hvem er de 
mennesker, der dyrker milita-
ry, kapgang, softball eller 
boksning for kvinder?  
Hestesport er meget sevær-
digt, men hvem er det, der 
udfører det uhyre omfattende 
arbejde bag dressur? Det er 
næsten ufatteligt, hvad de 
heste kan. Men hvem blandt 
seerne sidder og tæller, hvor 
mange skridt hesten bruger 
på at gå ti meter langs kanten 

af banen, eller når dyret skal 
trave stående med markerede 
høje løft i ti sek.? Jeg gør i 
hvert fald ikke. Det må være 
revisorer, ældre matematik-
lærere og ansatte i Skattevæ-
senet.  
Hvem er mon målgruppen for 
synkronsvømning eller syn-
kronudspring fra tremetervip-
pen? Det er ikke mig. 
Nogle sportsgrene er næsten 
ikke til at kende, når man ser 
dem fra OL. Der ligner bad-
minton slet ikke det, jeg har 
set i Sengeløsehallen.  
Selv om jeg ikke ser det hele, 
spilder jeg alligevel for me-
get tid på disse programmer. 
Ret beset er det jo en række 
inderligt ligegyldige pseudo-
begivenheder. For langt de 
fleste af os, har det overhove-
det ingen reel indflydelse på 
vores liv.  
Det udtrykte Mahatma Ghan-

di, da han i 1930-èrne besøg-
te England. Han blev taget 
med til det store sportsstævne 
The Imperial Games, som var 
en slags OL for hele Det Bri-
tiske imperium. Ghandi fik 
udpeget en ung mand, og fik 
fortalt, at denne unge mand 
kunne løbe 110 yards 1/10 
sek. hurtigere end nogen 
anden i hele imperiet. Gahndi 
svarede:"Så må vi håbe, at 
den unge mand anvender den 
indvundne tid fornuftigt"! 
Disse visdomsord burde vi 
alle tænke ind i vores hver-
dag. 
Nå! Klokken er næsten et om 
natten. Det bliver en travl nat, 
så jeg må hellere slutte her. 
Pernille Blume skal svømme 
finale i 50 m fri om 10 minut-
ter. Klokken ca. 5.50 skal 
Viktor Akselsen spille semi-
finale mod en fra Guatamala, 
og i morgen formiddag skal 
Anne Marie Random sejle 
sidste sejlads i lazerjollen 
med god chance for at vinde 
guld. Jeg håber, at hun nu 
efter at have deltaget to gan-
ge i Ol endelig har lært reg-
lerne for sejladsen i lazerjol-
le! 
Husk det nu! Spild ikke tiden 
med ligegyldige udsendelser.  

 



Vi har alle sammen set den 

pile rundt på græsset efter 

insekter. Det er en rigtig hur-

tigløber, men pludselig står 

den stille og vipper med stjer-

ten (halen), det er så karakte-

ristisk, at det har givet den 

navnet.  

Hvorfor vipper den med de 

lange halefjer?  

Det har mange undret sig 

over, og der er flere bud.  Det 

er en måde at holde balancen, 

eller også er det for at medde-

le evt. fjender, spurvehøg og 

mår, at den er klar over deres 

tilstedeværelse. 

Men egentlig ved vi det ikke 

med sikkerhed, så vi må nøjes 

med at gisne.  

Som hurtigløber befinder den 

sig bedst i åbne områder, som 

gårdspladser, møddinger, p-

pladser med lidt ukrudt, ste-

nede strande og industriområ-

der i byen. Her piler den 

rundt på jorden efter fluer, 

småbiller, edderkopper og 

andet kravl på jorden eller i 

lavt vand.  

Vipstjerten, en succes. 

Det er Danmarks fjerde al-

mindeligste fugl, og den er 

konstant øget i antal gennem 

de sidste halvtreds år, så be-

standen nu er firedoblet. 

Grunden menes at være for-

bedrede vilkår på træksteder-

ne ved især middelhavet, og 

at den har tilpasset sig mulig-

hederne i det industrialiserede 

samfund. 

Vejrvarsler og vipstjerten 

I gamle dage var  den en del 

af bondens faste vejrvarsler. 

Fx sagde man, at ”når Vip-

stjerten kommer tilbage  til 

gården, så bliver det regn” og 

at ”når vipstjerten ankommer, 

så er det sikkert tegn på at 

vinteren er ovre. Man kan 

næsten stille uret efter dens 

ankomst, som sker efter den 

første mildning efter 10. 

marts. Begge forældre hjæl-

per med rugning og yngel-

pleje, og selv om ungerne kan 

klare sig selv, så ser man dem 

ofte tigge mad af forældrene. 

Om efteråret samles vipstjer-

terne i store flokke inden de 

til oktober drager mod syd. 

Motacilla alba   

Bestand: I Danmark flere end 100.000 par i 2011 

Habitat: ikke i skov, men gerne nær vand og græsplæner 

Længde:  18 cm                Vægt: 24 gram 

Vingefang: 25 - 30 cm 

Rede:  tørt græs og foret med mos og dun 

Føde: hovedsagelig insekter 

Yngletid:  maj/juni 

Kuldstørrelse:  5-6 æg      Antal kuld: 2 

Rugetid:  13-14 dage          Ungetid: 14-16 dage  

Opfordring til læserne: 
Sengeløse Nyt har bragt en artikel om fuglelivet i vore haver 
hver måned et års tid. Vi har nu nået det sidste af de indsendte 
billeder og stopper derfor med serien ind til videre. 

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 



Covid-19 

Det gælder stadig: 





Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

10. søndag efter trinitatis
8. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 19, 41-48
Søren Nolsøe

11. søndag efter trinitatis
15. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 18, 9-14
Anders Nielsen

12. søndag efter trinitatis
22. august kl. 10.00
Markusevangeliet 7, 31-38
Johanna Røjkjær Daugaard

28. august kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen

13. søndag efter trinitatis
29. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 10, 23-37
Merry Lisbeth Rasmussen

14. søndag efter trinitatis
5. september kl. 11.00
Frilufts-høstgudstjeneste i
sognegårdshaven
Efterfølgende grillfest med
deltagelse af
Lune Carlsen, som synger
Kim Larsen sange.
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører

11. september kl. 10.00 &
12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen

15. søndag efter trinitatis
12. september kl. 10.00
Matthæusevangeliet 6, 24-34
Merry Lisbeth Rasmussen

16. søndag efter trinitatis
19. september kl. 10.00
Lukasevangeliet 7, 11-17
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen bestilles senest
dagen før kl. 12.00 hos sog-
nepræsten på
Tlf.: 43 99 50 24

I Sengeløse Kirke har vi 
mange spændende aktiviteter 
udover søndagens 
traditionelle højmesse. I det 
forgangne år har alt været sat 
på pause pga. corona-
pandemien, men nu kan vi 
heldigvis se frem til et efterår 
- forhåbentlig - uden
aflysninger. Det bliver i
sandhed skønt!
Kirkens mange tilbud
Søndagens højmesse med
prædiken, nadver og salme-
sang til orgelakkompagne-
ment er naturligvis kirkens
helt store omdrejningspunkt,
men for at gøre dørtrinnet til
kirken lavere tilbyder vi en
lang række andre aktiviteter,
så endnu flere kan føle sig
godt tilpas i de kirkelige ram-
mer. Aktiviteterne spænder
vidt og henvender sig til man-
ge forskellige aldersgrupper.
Af aktiviteter for børn og
unge kan vi nævne minikon-
firmandundervisning for 3.
klasses elever, som på en
legende og erfaringsnær må-
de introducerer børnene til
kirken og kristendommen.
Sognepræsten varetager den
obligatoriske konfirmations-
forberedelsen for de kom-
mende konfirmander. I ung-
domscaféen mødes unge
mennesker fra 8. klasse – 18
år hver anden fredag sammen
med kirkekulturmedarbejde-
ren. I ungdomscaféen ser vi
film om et emne, der relaterer
sig til det at være ung, spiser
pizza og hygger med kamme-
raterne. Dertil kommer et
væld af familiegudstjenester
såsom høstgudstjenesten med
efterfølgende grillfest d. 5.
september kl. 11.00, advents-
gudstjenesten 1. søndag i
advent og gudstjenesten pal-
mesøndag med æselridning.
For de voksne og seniorerne
arrangerer vi højskoleefter-
middage og sogneudflugt,
kulturaftener med interessan-
te foredrag, vellydende kon-
certer med musik af højeste
kvalitet, onsdagsklub for en-
ker og enkemænd samt vores
hyggelige brunchcafé café
Sengeløse. Nye initiativer
Som noget nyt tilbyder vi
også babysalmesang for ba-
byer i alderen 2-10 måneder i
følge med mor eller far.
Babysalmesangen varetages
af kirkekulturmedarbejderen
og er en helt fantastisk måde
at være sammen med sit barn

på. Til babysalmesang 
kommer vi gennem mange 
former for sanselig 
stimulation af barnet. 
Gennem salmesang, blide 
lyde, bevægelse, berøring 
osv. stimuleres barnets 
muskel-ledsans, 
vestibulærsans, syns- og 
høresans. Barnet får en stærk 
oplevelse af kirkerummet og 
den danske salmeskat. 
Babysalmesang er tilmed en 
gylden mulighed for at møde 
og hygge med andre 
barslende og deres babyer. 
Efter salmesangen i kirken 
byder vi på en kop kaffe/the 
og en småkage i sognegården. 
I efteråret 2020 blev endnu et 
nyt initiativ søsat, nemlig 
Nørkleklubben, som er for de 
fingernemme og kreative. I 
Nørkleklubben kan man lave 
alt muligt forskelligt 
håndarbejde - nogle syr, mens 
andre strikker eller hækler. 
Blandt andet strikkes der 
smukke dåbsklude til de små 
dåbsbørn. Efter dåben får 
familien dåbskluden med 
hjem som et minde om en 
begivenhedsrig dag. Kirken 
betaler for garn til kludene 
samt for en kop kaffe/the og 
en småkage.  
Vi er glade for den store 
opbakning til vores aktiviteter 
og glæder os til at byde 
menigheden velkommen 
igen. 
På kirkens hjemmeside 
sengeloesekirke.dk kan man 
læse meget mere om kirkens 
mange tilbud og desuden 
orientere sig om evt. 
tilmelding.  

Kirkekulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

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 

Gravstedsvedligeholdelse  
Graver Hans friis Christensen 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
graver@sengeloesekirke.dk 

Gravermedhjælper 
Adam Gjøttrup 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
gravermedhjael-
per@sengeloesekirke.dk 

Sekretær for sognepræsten 
Maria Ditlev Rosenvinge 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 

Formand for menigheds- 
rådet Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.dk 

Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 

Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 

Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 
43 99 50 24 

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 

En mangfoldighed af aktiviteter 



 

Høstgudstjeneste 
med efterfølgende 
høstfest 
Igen i år inviteres alle til 
udendørs høstgudstjeneste i 
Sognegårdshaven bag 
sognegården søndag den 5. 
september kl. 11.00. Vi håber

selvfølgelig, at vejret er med os til både at holde 
gudstjenesten og den efterfølgende fest under den blå 
og solbeskinnede himmel. 

Tag gerne et uddrag af årets høst med til 

gudstjenesten: Lidt frugt og grønt, lidt 

hjemmesyltet, hjemmebrygget, smukke 

blomster eller andet. 
Efter gudstjenesten vil alle de gode gaver blive solgt 
på auktion. Overskuddet går til vores FDFere og til 
Værestedet Paraplyen i Taastrup.

Til høstfesten underholder Lune Carlsen med 
guitar og sang og godt humør. Lune Carlsen 
synger alle de gode gamle sange af Kim Larsen, som 
mange kan udenad. Kom derfor og syng med på san-
gene. Lune Carlsen synger godt, og hans mund er 
lige så stor som Kim Larsens. 
Vi skal ha´ grillmad, øl og 
vand, og børnene skal lege 
og lave snobrød og grille 
skumfiduser. 

Tag en skilling med til 
auktionen og til mad og drikke. Vi glæder os til at se 
dig! For dem der har svært ved at komme til kirke, 
kan kirkebilen bestilles på tlf. 43 99 50 24. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Meddelelser 
Sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen holder ferie 
fra mandag den 26. juli – mandag den 23. august. 
Skulle behovet for en præst opstå, kan følgende 
præster kontaktes: 
Uge 30, Taastrup Nykirkes præster på 70 10 02 16 
Uge 31, Søren Nolsøe i Rønnevang Kirke på 43 71 
88 18 
Uge 32, Taastrup Nykirkes præster på 70 10 02 16 
Uge 33, Taastrup Nykirkes præster på 70 10 02 16 
Præstesekretær Maria Ditlev Rosenvinge kan kon-
taktes vedrørende attester og lignende på e-mail: 
MARD@KM.DK 

Menighedsrådet ved Sengeløse Kirke holder menig-
hedsrådsmøder den 11. august og den 8. september 
begge dage kl. 19.00. Møderne er offentlige, og 
man er altid velkommen til at møde op og overvære 
møderne.  

v/Rasmus Andersson 

Anlæg og pleje af grønne arealer: 
Træfældning, beskæring og rodfræsning. 
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning. 

Tlf. 29894309  -  cvr. 35354220 
Email: anderssonstraefaeldning@gmail.com 



En påmindelse: 
På grund af græsslåning i perioden 1. april til 31. 
oktober må der til gravsteder med sten i plænen kun 
benyttes de tilhørende vaser. Potteplanter, figurer, 
lamper og lignende vil blive fjernet af kirkegårdens 
personale.   

Menighedsrådet. 

Efter en forhåbentlig lang og 
dejlig sommer er det blevet 
tid til at spise sammen i 
Onsdagsklubben den 1. 
september kl. 18.00. 
Aftenens menu er 
partyskinke med kold 
kartoffelsalat. Til middagen 
hører et glas vin, en øl eller 
en vand. Efter middagen er 
der kaffe og te med kage. 
Hele traktementet koster 75 
kr., som man betaler på 
dagen. Onsdagsklubben er 
for enker, enkemænd og 
andre, der bor alene, som har 
lyst til at være sammen om et 
måltid. Onsdagsklubben 
mødes hver første onsdag i 
måneden kl.18.00 i 
Sognegården 
Landsbygaden 68. 

Stemningen er snaksom og 
meget hyggelig, og der plejer 
at være en stor flok. 
Hvis du vil vide alle datoerne 
på Onsdagsklubben det 
kommende år, kan du gå ind 
på vores hjemmeside på 
www.sengeloesekirke.dk 
under aktiviteter og dernæst 
under Onsdagsklub. Her står 
datoer og menu. Man kan 
også få en folder, når man 
kommer til sognegården eller 
kirken. Kunne du tænke dig 
at være med, skal du tilmelde 
dig hos Merry Lisbeth 
Rasmussen senest søndag 
den 29. august på tlf. 43 99 
50 24 eller på E-
mail: LRAS@KM.DK 
Det er muligt at indtale en 
besked på telefonsvareren. 

BABYSALMESANG I 
 SENGELØSE KIRKE 

 Er du nybagt mor eller far, så se her! 
Holdstart d. 25. august 

Kl. 10.30- 11.15 

Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen 2-10 måneder og 
forløber over 10 onsdage i efteråret med afslutning onsdag d. 3. no-
vember.  
Babysalmesangen varetages af kirkens kirke-kulturmedarbejder Maria 
Ditlev Rosenvinge, som har været på kursus i babysalmesang hos 
lektor Anne-Mette Riis fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium.  
Efter babysalmesangen i kirken vil der være mulighed for at få en kop 
kaffe/the og en småkage i sognegården. 
TILMELDING foregår via kirkens hjemmeside sengeloesekirke.dk, vi 
åbner for tilmelding d. 4. august. 
Om babysalmesang:  
Til babysalmesang kommer vi gennem mange former for sanselig 
stimulation af barnet. Gennem sang, blide lyde, bevægelse, berøring 
osv. stimuleres barnets muskel-ledsans, vestibulærsans, syns- og høre-
sans. Babysalmesang er tilmed en gylden mulighed for at møde og 
hygge med andre barslende og deres søde babyer. 
Skriv eller ring endelig, hvis der opstår spørgsmål: kirkekulturmedar-
bejder@sengeloesekirke.dk eller tlf. 21 37 07 33 

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

Vi afholder sæsonens første Café Sengeløse fredag d. 17. 
september kl. 10.00-12.00 i sognegården. 

Nu må vi endelig synge sammen igen, så vi indleder med 
sang fra Højskolesangbogen akkompagneret af kirkens 
organist Dmitri Egholm. Dernæst spiser vi en lækker 
brunch sammen, og så følger et lille oplæg om et 
samfundsaktuelt emne ved kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge. Siden vil vi diskutere emnet, 
og alle får mulighed for at give deres besyv med.  
Det har hidtil været gratis at deltage i café Sengeløse, 
men nu er vi nødsaget til at sætte en deltagerbetaling på 
50 kr.  Alle interesserede er velkomne!  
Tilmelding foregår til Maria på: 
kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk eller tlf. 
21 37 07 33. 

På glædeligt gensyn! 
Kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge 

Efterårets første 

Café Sengeløse  

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 






