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Så er forsommeren kommet til Sengeløse.

Læs i avisen om
Små helte på Stendiget

Badminton drog vestpå

Mådens engel
er en mand
Livet er skønt! Vejret er godt. Der er rå mængder af saftigt grønt græs og rent vand. Min Gud!
Hvad vil du mere? Livsglæden ligefrem stråler ud af disse kviekalve, og det smitter. Heldigvis!

Omkring det tidspunkt, hvor de lyse
nætter begynder,
indledes sæsonen
for kogræsserne i
Sengeløse. Således
også i år. Onsdag
d. 6. maj blev otte
kviekalve af racen
Aberdeen Angus
sat ud på præstegårdsengen, og de
var meget glade
for deres nye hjem.
Her skal de gå i de

Byfest

næste fem måneder.
De blev leveret af
Jan fra Riisengård
ved Vadsby, og
samlet vejede de
otte flotte dyr ved
afleveringen 3020
kg. Hvis det bliver
en god sæson, tager de adskillige
kilo på hen over
sommeren.
Forberedelserne
var i orden. Den

25. april mødte 16
medlemmer
af
kogræsserforeningen op på engen
for at klargøre
hegn, fangefold, el
og vand til den
forestående sæson.
Fangefolden
er
blevet ombygget,
så man nu kan fodre kalvene gennem
hegnet udefra.
Det er en festdag
for kogræsserne,

Gymnastikopvisning

når kalvene kommer. Mange havde
da også fundet vej
til engen denne
sene eftermiddag
for at nyde synet,
og som altid deltog
mange glade børn.
Vejret var dejligt,
og foreningen beværtede de fremmødte med en øl
eller vand.
- Niels Larsen
Lokal instruktør
nominerer til
ungleder pris

Pokalmodtagere

Spillemandsmesse
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
18. - 21. juni
Deadline:
9. juni 2015

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Birthe Olesen,

2840 1130

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup,

4371 3033

Næstformand:

Jens Bertelsen

2465 1099

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Hans Juul-Olsen, Hultoften 8 ,

2443 5020

Fællesidræt:

Tina Hjortsø

Gymnastik:

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
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, 2630 Taastrup
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Nyt
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Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
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den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 09. juni 2015
Avisen udkommer 18. - 21. juni 2015
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Sengeløse Pensionistforening
Sommerudflugt den 21-07 kl. 09.30
Husk tilmelding senest 13-07 til Miriam tlf. 2517 7718
eller til Lonnie tlf. 2294 9140
Bestyrelsen
Gulvtæppe til fortelt
Mål 520x250 cm. sælges for kr. 300.
Tlf. 2029 5503
Åbent hus
Da jeg snart har opbrugt ½-delen af mit liv, holder jeg
åbent hus fredag d. 26/6 fra kl. 16.00 til lørdag kl. 04.00
på Industribakken 6.
Alle er velkomne - ingen gavetvang.
PS: Vi har selv vin og blomster, så spørg evt. Sussie om
mine ønsker.
Venlig hilsen
Lars Hammel
Flyttesalg, Ryvej 8 - pinsen 24., 25. og 26. maj
samt 30. & 31. maj åbent fra kl. 10-15 alle dage
Besøg vores anneks, her finder du møbler, porcelæn,
smykker, nips og meget andet.
Alt er meget billigt—kom og kik:)
Hilsen Morten og Tina

Drømmer du ?

Går du rundt med en drøm om at få lov til at
ansigtsmale børn og barnlige sjæle eller
“svinge” candy-floss på papirrør, så har du
chancen for at hjælpe os en time eller mere i
Amatørscenens bod ved byfesten d. 13. juni
2015.
Så send en mail til gm.friemel@gmail.co eller sms på tlf. 23
83 11 34.

Trafikproblemer
I slutningen af april fik vi
følgende fra en af vore trofaste læsere:

En kedelig ulykke i Sengeløse er sket, hvor en lille pige
på cykel blev påkørt! Høje
Taastrups Trafiksikkerhedsudvalg bør straks gøre noget
ved situationen i Sengeløse.
Det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke kan lade vores
børn cykle til og fra skole
uden risiko. Myldertidstrafikken er meget stor, der køres
stærkt, meget stærkt og ofte
ses en bil køre mod kørselsretningen omkring gadekæret. Det er skræmmende, at
byrådet endnu ikke har indset, at det er farligt. Der er
ikke sammenhængende fortove, cykelstier ender ud i det
blå, og der er ingen fodgængerovergange på de farligste
steder. I dag fik vi en stor
alvorlig advarsel, men håber
ikke, der skal ligge lig på
bordet, før der bliver taget
seriøst hånd om vores trafikale problemer, som det tidligere er set andre steder i
kommunen. Det kan godt
være, at ulykkestallet er lavt
herude, men det er en kynisk
økonomisk vurdering, når vi
taler om, at her kan der faktisk gøres noget markant for
at forbedre sikkerheden.

3 uger senere
Atter en
trofast læser:
Cykelsti Ved Kæret
Som bekendt har der i mange
år været cyklesti omkring det
meste af vejen rundt omkring
gadekæret - dog ikke på det
stykke af vejen der hedder
Ved Kæret. Da den store
gennemgående trafik netop
også går gennem denne vej,
har Trafiksikkerhedsudvalget

anbefalet, at der også kommer en cykelsti på dette sidste stykke. I første omgang
bliver der blot tale om, at der
males en hvid stribe, som
viser cykelstien. Det betyder
desværre, at de borgere, der
nu parkerer på vejen, ikke
kan gøre dette mere. Forslaget er blevet behandlet i
kommunens Teknikudvalg,
og her blev der også givet
udtryk og beklagelse for den
fremtidige ikke mulige parkering. Alligevel besluttede
udvalget at følge indstillingen af hensyn til trafiksikkerheden for cyklisterne.

Sengeløse Nyt har under søgt sagen. Intet tyder på, at
ulykken har noget med Tra-

fiksikkerhedsudvalgets
slutning at gøre.

be-

Han sidder for bordenden
- og det har han gjort halvdelen af sit liv
Når Ole Holm den 29. maj
runder de 70, kan han se
tilbage på et engageret liv ud
over det sædvanlige, og
grunden til det forsøgte avisen at analysere allerede for
10 år siden.
Det er sjældent for en
idrætsforening at beholde
sin formand i så mange år,
som det er faldet i SBTKs
turban. Der har været mange forsøg på fusionering
med SGIF, men Ole har stædigt holdt på, at SBTK har
bedst af at stå på egne ben.
Ole har organisationstalent, er effektiv, energisk og
beslutningsdygtig, er i besiddelse af stor menneskeforståelse og forstår at omgås
andre. Han har en evne til at
slå ned på problemet og så
overlade analysen til andre.
Dertil kommer, at han er
hengiven og hjælpsom og
har et glad gemyt.

Egenskaber, som er værdifulde for foreningslivet, og
som uden tvivl udnyttes i
hans professionelle liv. Man
bliver altså ikke direktør for
den danske repræsentation
for en kæmpe stor tysk koncern med en magtfuld bestyrelse uden at kunne sit kram.
Siden sidst
Egenskaberne er stadig de
samme, dem kan han ikke
løbe fra, men naturligvis har
omgivelser og betingelser
ændret sig meget.
Efter 44 år i samme firma
er han blevet pensionist, og
som så mange andre pensionister kan han ikke forstå, at
han nogensinde har haft tid
til at gå på arbejde. Hans
fysiske udfoldelse er ikke
længere fjerbolden men kroketkuglen, og så spiller han
kort med andre pensionister
og er af og til heldig ved
bankospillene.

Nogle eksterne tillidsposter er overladt til andre,
men han er stadig engageret
i Rotary og skal i øvrigt i
den forbindelse deltage i en
tur til Færøerne, hvor han
håber på at få lejlighed til at
komme ud og fiske – en
passion han stadig opretholder med gode venner.
Kogræsserlauget har stadig
hans bevågenhed, ligesom
madlavningen i klubben
”Mandemad” måske mere er
af sociale end gourmetagtige
hensyn. Og så må vi ikke
glemme spejderne – Ole var
faktisk formand for spejderne, da spejderhytten på
Håndværkerbakken
blev
opført, som mange har haft
glæde af. En remiscens fra
spejderlivet er, at Ole og
Laila om sommeren overnatter udendørs på terrassen
midt i et pragtfuldt haveliv,
som Ole medbragte som
inspiration til opstart af haveprojektet
Fælleshaven
etableret af Miljø- og Energicentret.
Familien
Ole er sine venners ven, det
er vi mange, der kan skrive
under på, men han er også
familiemenneske. Som bekendt står der kvinder bag
alt, og uden Laila, som han
har været gift med i 48 år,
ville han sikkert ikke have

haft overskud til alle projekterne. Et overskud, som nu
bruges i familiens skød, og
mon ikke døtrene Sanne og
Mette og ikke mindre end
fem børnebørn vil være i
fokus på fødselsdagen.
Avisen
Som mange sikkert ved, er
Ole også ansvarshavende
redaktør for vor lille ydmyge
avis. Efter den spæde start
påtog Ole sig ansvaret for
næstfølgende numre – det er
foreløbig blevet til 19. årgange! Selv er han ikke meget skrivende, han har folk
til det ”grove”, men han har
sans for det administrative
og økonomiske, og uden
ham havde avisen ikke overlevet. Der ligger mange sene
aftentimer bag hvert nummer – deadline er svær at
overholde. I starten var det
sammen med Lars Petersen
- i flere år en fremragende
skribent og bidragsyder og
en af initiativtagerne til avisen, men nu er det Laila, der
er med til at tage slæbet, når
det brænder på.
Og Ole, selv om du er ansvarshavende, holder du
fingrene fra dette indlæg og
overlader det til Laila at
censurere.
Hjertelig tillykke!
Kurt Søborg

Årets pokalmodtagere i S.G.I.F.
Farmor fortæller godnathistorie

-for de små
Nu skal du høre lidt om hjorte. Her kommer historien:
I Danmark har vi mange hjorte, men den mest almindelige
er rådyret, der lever næsten overalt. Den er brun med en
stor hvid plet i rumpen, som man kalder spejlet. Den er så
stor som en kæmpestor hund, slank og fin i det.
Når den løber eller springer, ser det næsten ud, som om
den danser ballet. Den har store, smukke øjne, og den
æder græs og blade, og den sover næsten altid om dagen,
men tidlig aften og tidlig morgen kan du sagtens se den
græsse; men du skal være stille!
En sen sommereftermiddag kom jeg kørende ad en lille,
bugtet vej. Pludselig sprang en rå ud på vejen (en rå er en
hun) - og så stoppede hun op. Jeg blev så overrasket, at
jeg også stoppede.
Det var, lige som om hun legede politibetjent! Og det var
faktisk det, hun gjorde! For mens hun stod der midt på
vejen, ja, så kom hendes første barn, en lille hjortekalv
springende og stillede sig ved siden af moderen. Vi
kiggede og kiggede på hinanden med nysgerrighed. Så
kom nummer to springende og stod også stille ved
moderen. Jeg ventede spændt - og så skete der noget meget overraskende: Der kom en tredje! Det var så smukt,
som de stod der - og jeg har aldrig før set en rå have tre
børn (kalve).
Pludselig havde moderen fået nok, og forsvandt ind i
skoven på den anden side af vejen i et elegant spring - og
selvfølgelig fulgte børnene hende øjeblikkelig.
Der er så mange hjorte, at jægerne må skyde dem, for
ellers får vi alt for mange. Men de må først skyde om efteråret, for så er ungerne blevet så store, at de forlader
deres mor. Hannerne (dem kan du kende på deres gevir)
må allerede skydes om sommeren, men kun af jægere med
jagttegn.
Jeg har en fætter, der har jagttegn og er en ivrig jæger.
Sidste år var han på jagten kommet helt ud mod kysten.
Pludselig kom en buk (det er hannen) springende i fuld
firspring åbenbart forfulgt af en jagthund.
Den fortsatte ned over stranden og lige ud i vandet, hvor
den oven i købet svømmede ud. Men ved du hvad? En
hjort kan godt svømme, men dens pelslag duer ikke til
vand. Vandet bliver suget ind i pelshårene, og så bliver
dyret alt for tungt. Det opdagede den også hurtigt og
kæmpede nu for at svømme på land igen. Efter en hård
tur lykkedes det den at komme i sikkerhed, hvor den nu
stod og trak vejret besværligt - totalt udmattet.
Jeg kiggede på min fætter og spurgte:”Skød du den så?”
“nej, det nænnede jeg ikke, fyren havde kæmpet så
hårdt!” Og så var jeg glad igen!
Det håber jeg også, at du er!
Kan du sove godt og drømme noget dejligt!

FARMOR

Else og Holgers Ærespokal:

Tildeles en idrætsudøver mellem 8 og 14 år som udviser en
god sportslig ånd, og er en god kammerater,
Dette års modtager er Maja Holm.
Maja er dygtig og enagageret og deltager flittigt i træningen.
Maja udstråler en glæde og kærlighed til rulleskøjteløbet, som
smitter af.
Hun lader sig udfordre med nye tricks, og tænker gerne "ud af
boksen", og er altid glad og positiv.

SGIF 100 års Jubilæumspokal:

Pokalen tildeles en idrætsudøver under 18 år, som udviser en
god sportslig ånd, og er en god kammerat.
Dette års modtager er A nne Junge Mortensen.
Anne har gået til gymnastik i Sengeløse, lige siden hun var helt
lille. Hun er altid meget engageret i træningen og udviser en
seriøsitet og holdånd, der smitter af på holdet.
Anne er en meget dygtig gymnast og en fantastisk holdkammerat.

SGIF Lederpokal:

Pokalen tildeles en frivillig leder lønnet / ulønnet, der gennem
mange år har ydet en stor indsats for SGIF.
Dette års modtager er Pernille Torning.
Som instruktør har Pernille hurtigt etableret et succesfuldt konkurrencehold.
Pernille har være med til at udvikle gymnastikafdelingens profil og fået gymnasterne til at se nye og spændende muligheder
gennem solid træning i spring/rytme forløbet, som starter i de
små klasser i Sengeløse skole.
I løbet af kort tid påtog Pernille sig rollen som koordinator af
afdelingens instruktører og sikrer udvikling af gymnaster til
trænerteamet.
Ud over at fungere som instruktør er Pernille også med i gymnastikafdelingens bestyrelse, hvor Pernilles solide erfaring og
gode forældrekontakt er med til at forme gymnastikafdelingen.

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

Festlig og anderledes
110 års gymnastik jubilæumsopvisning

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

Tåstrup Vænge 39
2630 Tåstrup
cvr. nr. 30 08 29 23
Mob. tlf. 51 70 69 27
mlh@lavlund-consulting.dk
www.lavlund-consulting.dk

Så var vi igen rigtig mange,
der var samlet for at se, hvad
vores børn og naboers og venners børn havde lært i gymnastik
og
sport
igennem
vintersæsonen - og der var
rigtig mange nye og flot
fremførte indslag. Det var
tydeligt at se, at man havde
lagt sig i selen i år for at fejre
jubilæet.
De to søstre Pernille og Karina
Torning, som begge er instruktører
i
Gymnastikforeningen, havde sammensat
et program, hvor 12 hold
optrådte med indslag med
tilhørende musik fra de forskellige årti de seneste 110 år.
Inden hele opvisningen løb af
stablen var rulleskøjtepigerne
på banen med et flot show,
som lagde stemningen an fra
starten. Herefter var der
velkomst
ved
selveste
borgmester Michael Ziegler,
som oplyste, at vi faktisk ikke
er nogen lille forening, men
pænt stor, især taget i betragtning, at vi jo blot er et lille
samfund.
I
Gymnastikafdelingen og Fællesidræt er
der 243 betalende medlemmer
i alt. Heraf er en del senioridrættere, som går stavgang,

spiller krocket hele vinteren og
går til seniorgymnastik. Det
kunne jo være nyt og forfriskende, hvis senioridræt ville
deltage med et indslag på
opvisningen til næste år.
Hermed er idéen videregivet.
Herefter optrådte holdene i flot
og
smilende
stil
med
vejrmøller, mange spring og
synkrone danseserier. Det er
dejligt at se bredden i idrætten,
som vi på trods af vores lille
samfund alligevel kan tilbyde.
Der var således de helt små
børn, der optrådte med mor og
far, så de lidt større prinsesser
og prinser, der selv klarede at
levere et storslået show, og
derefter et flot danseshow på
rulleskøjter under temaet
Aladdin. Ind imellem var
spændte og dygtige springgymnaster i forskellige aldersgrupper, der efterhånden
tæller mange medlemmer.
Som et af de sidste indslag
optrådte instruktørerne selv
med en flot kraftfuld scenografi, der tydeligt viser deres
dygtighed og engagement i
gymnastikken til glæde for
vores børns udvikling.
Som afslutning på det store
jubilæumsshow, gik samtlige

gymnaster på gulvet og blandede sig i en skøn og flot
danseserie – dejlig nytænkning, at alle er på gulvet samtidig – store som små og
nybegyndere som øvede – her
er der noget sjovt og lærerigt
at være fælles om. Den værdi
er enestående for Sengeløse,
og den skal vi fastholde. I år
var det ikke blot Gymnastikafdelingen og Fællesidræt, der
deltog med indslag, også Amatørscenen satte deres præg
med indslag og udklædning,
der passede til det pågældende
årti,
som
sportsudøverne
optrådte med. John A ndersen,
som også er vært på Sengeløse
Radio, havde lavet et historisk
interessant og sjovt oplæg for
hvert årti, som blev fremført af
Amatørscenen
i
skønne
gevandter, mens der blev båret
redskaber ud og ind. En rigtig
god måde at fejre 110 års jubilæet på, og samtidig dejligt at
kunne forene de forskellige
foreninger i byen om en fælles
begivenhed.
Amatørscenen tæller i øjeblikket kun 3 medlemmer, så
hvis man gerne vil prøve
kræfter med den side af sig
selv, så kontakt gerne Marianne på tlf. 2990 3690

Jacala Stammen - Det Danske Spejderkorps
SFO Åen - Sengeløse Skole
Sengeløse Fritids– og Ungdomsklub
Sengeløse Kirke * FDF - Sengeløse
Sengeløse Amatørscenen
Sengeløse Kommunalforening
Sengeløse Badminton– og Tennisklub
Fedtbixen - SGIF * Vridsløsemagle Bylaug
Miljø– og Energicentret i Høje Taastrup Kommune
Fodboldafdelingen - SGIF
Sengeløse Byfestforening
Børn og unge fra Sengeløse underholder hele eftermiddagen
TOM DUKE BOX underholder kl. 18 - 20
Det lokale band BEDTIME DISTURBANCE
leverer aftenens underholdning
En dag for hele familien ved Sengeløse Gadekær
Lørdag d. 13. juni 2015 kl. 13.00
Byfesten slutter kl. 24.00 med stort festfyrværkeri

Vi byder atter velkommen til byfest omkring Sengeløse Gadekær.
For 32. gang har alle mulighed for en sjov dag omkring vores dejlige gadekær.
Du kan invitere hele familien med, også de medlemmer af familien der er flyttet fra
byen. De vil have godt af at se, at der stadig er dejligt i Sengeløse.
Byen har i år vist sig fra sin bedste side. Da Byfestforeningen bad om hjælp, kom hjælpen og derfor et tak til alle de der meldte sig til at give en hånd med ved festen.

Vores gadekær har forandret sig inden
for de sidste par år og det har byfesten
også.
Vi lover dog, at hvis du gør dit bedste
for at får en god dag, så gør vi det også.

Sengeløse Byfest afholdes i samarbejde med byens
foreninger, institutioner og organisationer.
Det er et samarbejde hvor de enkelte deltagere selv
høster fortjenesten, mod et mindre vederlag til
Sengeløse Byfestforening for at stå for alt det formelle.
Du kan spise, du kan drikke, du kan prøve lykken i en
af de mange boder der findes langs gadekæret.
Der er fine madboder, kaffeboder og naturligvis kan
du købe noget at drikke.
Det vigtigste er, at du kan lade dig underholde af byens mange børn på scenen.
SFO Åen, Klubben og FDF underholder på scenen.
Vi må heller ikke glemme, at
TOM DUKE BOX spiller kl. 18 - 20.
Kl. 21 - 24 spiller det lokale band
BEDTIME DISTURBANCE på stor
scene.
Hele festdagen sluttes af kl. 24 med
et KÆMPE FESTFYRVÆRKERI

Veterankøretøjer, klassikere og andre (s)køretøjer. (8)

Suzuki SJ 413 som mudderfræser.
Eller ’off-roader’ som det hedder på danglish .

I off-roadernes verden bejler
mange meget fine og dyre
firehjulstrækkere til titlen
som terrænkøretøjernes konge. Blandt de mange emner
er det biler som amerikanske Hummer, tyskernes
Mercedes G., briternes
Land/Range Rover og japanernes Toyota Landcruiser,
som man anser for de bedste
til at køre off-road. At de er
gode, hersker der ingen tvivl
om, og adskillige landes
forsvar anvender da også
netop disse modeller. Men
er de nu også de bedste?
Også i terrænbilernes verden skal man huske at tage
misteltenen i ed. En af de
mest iøjnefaldende outsidere
i feltet er Suzukis lille SJ
jeep. Denne serie har eksisteret i mere end 50 år under
forskellige navne og i forskellige varianter. Den er
kendt og elsket under navnene Suzuki SJ, Samurai
eller Jimny. Den er god offroad, fordi den er lille, let,
højbenet og bomstærk, og så
koster den ombygget kun fra
ti til tyve procent af, hvad
man må betale for en af de
ovenfor nævnte Chelseatraktorer.
Dennis Gerzymisch her i
Sengeløse har en Suzuki SJ
413 LWB fra 1986, som han
bruger til konkurrencer i off
-road-race. Og han er god til
det, hvilket hans pokaler da
også vidner om. Det er en
virkelig spøjs bil. Den er
ombygget så meget, at den
ikke kan indregistreres til
almindelig kørsel. Her er
absolut intet gjort for at øge
komforten eller at imponere
med flot finish. Man finder
ikke et instrumentpanel udført med indlagt træ af typen
”Engelsk Åndenød”. Man
ser heller ingen læderstue i
håndsyet jersey, eller et sofistikeret lydanlæg. Alt
overflødigt er afmonteret.
Ombygningerne havde kun
to formål. Det første var at
øge præstationerne i offroadkørsel. Det blev opnået
ved at montere længere aksler med meget større hjul.
Det nødvendiggjorde en
stærk nedgearing i differen-

tialet, som samtidig blev
svejset, så der er fast spærre.
Et el-spil med 4,5 t træk
blev monteret forrest på
bilen, og et NATO-træk
blev boltet på bagerst. Så
kan den trække både sig
selv og andre op af sumpen,
når det går løs.
Ombygningens andet sigte
var at møde de meget strenge sikkerhedskrav, der stilles for at få lov til at deltage
i løbene og opnå forsikringsdækning. Disse ombygninger øgede bilens
egenvægt med mere end 300
kg. At disse sikkerhedskrav
er nødvendige står helt klart
for Dennis. Den mudderfræser han havde før, en Toyota
Landcruiser, rullede under
et løb, og lignede noget Picasso havde tegnet, da den
kom hjem. Men sikkerhedsburet havde virket, og ingen
kom noget til. Den originale
motor var en 1,3 L benzin
med 64 hk. Den er blevet
skiftet til en 1,3 L benzin
med 67 hk med indsprøjtning, da karburatorer let får
problemer, når bilen hælder
voldsomt.
Fra fabrikken er Suzuki SJ
en lille bil med frontmotor
chassisramme, stive aksler
med bladfjedre og fast baghjulstræk, men forhjulstrækket kan man selv koble ind.
Gearkassen kan indstilles til

Dennis ved sin gode gamle mudderfræser.

høj eller lav udveksling.
Hvis bilen står i første gear
med firehjulstrækket indkoblet og gearkassen i lav
udveksling kan den trække
tidevandet ind til kysten. I
hvert fald hvis man begynder på det rigtige tidspunkt.
Den måler 3,43 m X 1,54 m
X 1,64 m og vejer 825 kg.
Dennis` bil er 9 cm bredere
og ca. 30 cm længere og
vejer ca. 1.150 kg med sikkerhedsbur.
Den har også fået indbygget
servostyring, og på rattet
sidder en styreknop. Det har
sin særlige historie. Dennis
mistede sin venstre arm som
21 årig i år 2000. Han havde
netop bestået sin svendeprøve som kontormaskinemekaniker og var på vej hjem
på cykel. En lastbil overså
ham ved et højresving og
kørte ham ned. Man kan på
ingen måde påstå, at man er

heldig, hvis man bliver
”klippet” af en lastvogn,
men Dennis slap heldigvis
med livet i behold. Venstre
arm kunne dog ikke reddes,
så en fremtid som håndværker var udelukket, og han
måtte tilbage i uddannelsessystemet. I dag er han itsupporter. En sej og dygtig
ung mand. Godt gået. For
os, der kender og omgås
Dennis i hverdagen, er han
både et opløftende og livsbekræftende bekendtskab.
Hvis man nu bedre kan lide
at køre mudderfræs end at
tælle takker på siden af et
gammelt frimærke, ja, så
skal man naturligvis køre
mudderfræs. Også selv om
venstre arm ikke kan være
med. Dennis er et lysende
eksempel på, at helbred er,
som man har det, men livet
er som man ta’r det.
Niels Larsen

Sengeløse Badminton drog vestpå

Stendiget små helte - Matilde 7 år
opdagede brand

På billedet ses bagerst holdleder Gitte Sandstrøm, Nete
Koch, Frank Petersen, Johnny Kongsbøl, forrest Mette
Starup, Jess Heidemann, Lisette Rungsøe, Ole Petersen og
René Andersen.
I. april drog 9 forventningsfulde badmintonspillere fra
SBTK af sted mod det jyske.
Vores hold, som i denne
sæson har spillet i 4+4turneringens Serie 6, vandt
puljen mod så prominente
navne som Vemmedrup 2
og Ledøje-Smørum 1!
Af den grund inviteredes vi
til Landsmesterskab i Fredericia. Klubben sponserede
turen, og 9 ud af 10 spillere
på holdet tog imod invitationen, som indebar masser
af kampe, middag og fest
med dans samt overnatning
på medbragte luftmadrasser
på en nærliggende skole(!)
Vi nyslåede oprykkere fra
Serie 6 til Serie 5 fik kamp
til vores svedige hår, - vi
vandt 8 ud af 40 kampe,
ikke så værst endda; alligevel fik vi en 6. plads - - ud
af 6.

En anderledes oplevelse for
vores hold var at spille mod
andre end lokale. Højbjerg
1 vandt vores pulje. Vi ville
ellers gerne have pralet med
at slå jyderne på "hjemmebane". Det var en utrolig rar
oplevelse at være med til
LM. Der var meget fin
stemning på det velafviklede stævne, som nok talte op
mod 700 spillere. Der blev
vist højt humør og fine dansesko lørdag aften, og samværet på vores eget hold var
hele weekenden helt specielt hyggeligt.
3. halvleg: Sjældent har vi
følt os mere fortjente til en
stor fadøl!
Spillebillede: Sidste kamp
er i gang, vi har hver spillet
mellem 8 og 10 kampe i
løbet af 2 dage. Fest: Op at
stå på stolene, så festes der!

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99

Matilde Jensen Stendigets store helt der fik opdaget branden i tide.

En helt almindelig lørdag
solen skinner fra en flot blå
himmel og Matilde Jensen
sidder og spiser frokost med
mor i køkkenet. Pludselig
iagttager hun noget mærkeligt noget udenfor.
Matilde Jensen siger:” Mor
det er underligt, at der er
tåget på den ene side af vores hus (og hun peger), men
ikke på den anden side”.
Ja det måtte mor give hende
ret i. Straks efter råber Matildes mor over hækken
efter naboen, som måske
brænder haveaffald af. Intet
svar tilbage.
Så afsted med fuld fart ind
til naboen, og nej de brændte bestemt ikke haveaffald
af. Ud til brændeskuret alle mand til et brændeskur i
lys lue med flammer ret tæt
på huset. Vandslanger er
ikke det, der ligger først for
på dette tidspunkt af foråret.
Men efter noget kaos frem
og tilbage og koble vand til
lykkedes det at slukke ilden,
inden den for alvor fik bredt
sig.

Naboen blev meget glad for
vores dygtigt helt og hun fik
sig da også en lille præmie
for hendes skarpe iagttagelse der kunne have haft meget større konsekvenser, end
det nåede at få.

TV billede af brændeskuret
efter branden blev slukket.
HUSK HUSK HUSK at
passe på, når I brænder
ukrudt af!
Kontroller haven efterfølgende… for det var det, der
var sket i denne sammenhæng. Der var en lille gnist,
der havde fanget noget tørt
flis omkring brændeskuret,
og i løbet af ca. 10-15 minutter havde det bredt sig til
en pæn lille ildebrand.

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

TELEFON 43 71 30 33
EMAIL jb@jb-rev.dk

TELEFAX 43 71 30 66

- Bjarne Hansen - entertainer og børnenes ven
holde. Han er vokset op i
byen og har altid deltaget
ivrigt i foreningslivet. Især
amatørscenen har haft
hans interesse, og han har
været en af de bærende
kræfter til loppe-revyen,
som nu bliver genoptaget.

Han kom trækkende med
sin cykel efterfulgt af en
lang hale af børn med cykler. Han bredte armene ud
som vinger, og børnene
fulgte trygt og roligt hans
anvisning af, hvor de skulle krydse vejen over til
cykelstien. Børnene fra
SFO’en holder af ham, og
derfor respekterer de ham,
det er tydeligt, og det er
gensidigt.
Det er imidlertid kun én af
Bjarnes mange sider, for
han kan også lide at under-

Hans skuespiller-gen kommer også til udfoldelse ved
juletid, hvor han er alle
tiders julemand i hallen,
samt som underholder ved
fastelavnsfesten.
Endelig er Bjarne sportsmand om en hals. Han var
tidligere fodboldtræner i
ungdoms-afd., og nu er
han holdleder for seniorerne og stadig aktiv på veteranholdet.
En æske dejlige chokolader er på vej til Stendiget.

Højskolen Marielyst 27/9 - 3/10.2015

Turen er nu på plads. Kurset er lavet specielt for
Sengeløse Nyts læsere og stadig åben for tilmelding.

Kursets overskrift er ’Strejftog på Sydhavsøerne’, hvilket
indbefatter en heldagsudflugt til Lolland, foredrag, sangaftener
koncert og festmiddag. Udførligt program sendes til deltagerne
i god tid forinden. Højskolen ligger kun 200 m fra Østfalsters
kyst med Danmarks bedste badestrand og vidunderlig natur.
Prisen er 4.100,- pr. person i dobbeltværelse, inkl. kost og logi,
(tillæg for enkeltværelse kr. 375,00). Privat transport.
Ankomst 27/9 ca. kl. 15.00 - retur lørdag den 3/10.
Tilmelding til:
Sengeløse Nyt, Ole Holm, tlf. 40195287 eller til
Mandagsaftener, Gert Lauridsen, 43998015.
Se evt. mere om denne type kursus på højskolens hjemme-

side: https://hojskolenmarielyst.dk.
Fristen for tilmelding er ind til videre den 1. august.
og prisen er 4.100,00 pr. person

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99

Kasserer søges til Gymnastikafdelingen i SGIF og til Fællesidræt
Både Fællesidræt og
Gymnastikafdelingen
mangler en kasserer, da
de to tidligere kasserere
- efter en rigtig flot indsats over flere år - har
valgt at fratræde og lade
andre kræfter komme
til. Vi takker både Pia
Denja Jensen og Helle
Jørgensen for deres gode og stabile arbejde.
Så skulle du have lyst til
at hjælpe os med at styre vores økonomi (vi
har et godt system, og
skal faktisk overgå til et

nyt, som udbydes af
kommunen), så må du
meget gerne kontakte
os. Du behøver ikke at
være regnskabsuddannet eller have erfaring
fra bestyrelsesarbejde,
men blot have lyst til at
hjælpe ca. 2-3 timer pr.
måned med kontering,
betaling af regninger,
refusioner, overblik
over økonomien m.m.
Du vil blive oplært i
systemet og rutinerne af
de tidligere kasserere.
Vi har godt styr på,

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup

43 99 69 36

Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

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

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

hvordan vi arbejder, så
det vil være rimeligt let
at sætte sig ind i.
Det vil være alletiders,
hvis du har ideer eller
holdninger, som du gerne vil præge foreningen
med.
Vi mødes ca. hver 2.
måned til bestyrelsesmøde. Du får indblik i
en verden med masser
af positivitet, energi,
nye tiltag og glade børn
og voksne, der brænder
for idræt og et rart samvær.

Ring til Helle Breinholt
på tlf.: 31416379, hvis
du er bare en smule interesseret.

Den treenige Guds nærvær…

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Pinsedag
24. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 14, 22-31
Merry Lisbeth Rasmussen
Med kor og trompet
Kl. 9.00 er der morgenkaffe
og brød i sognegården.
Kirkebilen kører
2. pinsedag
25. maj kl. 11.00
Fælles pinse og picnic
gudstjeneste for hele provstiet
i præstegårdshaven i
Høje Taastrup Kirke
Trinitatis
31. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 3, 1-15
Merry Lisbeth Rasmussen
1. søndag efter trinitatis
7. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 16, 19-31
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkekaffe og kirkebil
2. søndag efter trinitatis
14. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 14, 16-24
Merry Lisbeth Rasmussen
3. søndag efter trinitatis
21. juni kl. 14.00
Spillemandsmesse
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
Hvidvin og jordbær i sognegården
4. søndag efter trinitatis
28. juni kl. 10.00
Lukasevangeliet 6, 36-42
Thomas Laurberg Vedel
Gudstjeneste på Sengeløse
Plejehjemmet
Onsdag d. 10. juni kl. 13.00
Andagt på
Bostedet Holme
Torsdag d. 11. juni kl. 13.30
Kirkebilen bestilles senest
dagen før hos sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
på tlf.: 43 99 50 24

i naturen
Gud Faders nærvær er, når
koen kælver; når mennesket
fødes gennem trange fødselskanaler og kaldes frem i lyset; når foråret kommer og
trænger vintermørket tilbage;
når bladene folder sig ud på
de vinternøgne træer; når
rosen blomstrer, og solen står
op i øst og kaster lys og varme over skabningen; når vi
trækker vejret, og hjertet
banker levende og varmt.
Når skabningen folder sig ud
i lys og sang, så lovpriser og
takker vi Gud Fader, som
kan erfares og sanses i hele
hans skaberværk. Vi tænker,
at livet slet ikke er en selvfølge men skænket os af Gud
som en gave, som vi i tak
tager imod, og lever så godt
vi nu kan.
i forholdet til næsten
Gud Søns nærvær er, når
mennesket lader sig inspirere
af hans budskab om fred,
næstekærlighed, tilgivelse,
forsoning og retfærdighed;
når mennesket med Jesus
Kristus som forbillede føler
sig forpligtet af en højere
instans kaldet Gud til at leve
i verden som hans barn; når
mennesket i nadveren modtager hans legeme og blod - en
guddommelig kraft til styrke
og opmuntring, så, når det
går ud af kirken efter gudstjenesten, kan finde mod til
at tale hans sandhed og være
hans hænder i verden og arbejde uretfærdigheden imod;
når mennesket går i Jesu
Kristi fodspor parat til at give
afkald på sin egen egoisme
og selvoptagethed og i stedet
være en god næste; når mennesket er parat til at leve og
dø på hans budskab, som han
selv gjorde, så er Gud Søns
nærvær til stede i verden i
kraft af det budskab, han
kom med, og så tænker vi, at
godhed og kærlighed og fred
og sandhed slet ikke er en

selvfølge i verden, så når det
finder sted blandt mennesker,
lovpriser og takker vi Gud
velvidende, at det er skænket
os som en gave.
i livet selv og i fællesskabet
Gud Helligånds nærvær er,
når der knyttes bånd imellem
Gud og mennesket; når Guds
Ord bliver levende og virksomt i mennesket og skaber
en ny virkelighed; når mennesket i dåben døbes med
vand og Helligånd, og mennesket nu ser sig selv - ikke i
lyset af sig selv, men i lyset
af Gud; når mennesker knytter bånd i venskab og kærlighed og forener sig i fællesskab; når to voksne mødes i
erotisk elskov; når et barn
rækker ud efter verden i tillid
med smil; når godhed, mildhed og glæde bryder frem
som et bærende værdigrundlag i menneskers samvær på
tværs af køn, social status,
hudfarve, seksuel orientering, og hvad der ellers sætter skel imellem mennesker;
når den dorske bliver vækket,
og den svage bliver styrket;
når hjertet banker for næsten,
og tungen tøjles og taler
sandheden, som kommer fra
Gud; når den sørgende trøstes og bæres ud af sorgens
sorte kammer; når den fortvivlede kaldes ud af sin fortvivlelse og tilbage til livet;
når den ensomme kaldes ud
af sin ensomhed tilbage i
fællesskabet; når det meningsløse liv pludselig får
mening igen; når livet folder
sig ud i lys og i glæde; når
mennesket lader sig forvandle indefra i sin sjæls dybe
kammer for til sidst at stå
som et rent opstandelseslegeme for Gud i evigheden, så
lovpriser og takker vi Gud,
velvidende, at trøst, tro, håb
og kærlighed og livets inderste mening slet ikke er en
selvfølge, men en gave, som
er skænket os af Gud.

Pinsens budskab er, at selv
når livet krøller sig sammen i
meningsløshed, håbløshed,
ensomhed, sorg og fortvivlelse, så er håbet om en ny begyndelse altid til stede, fordi
Guds nærvær er en realitet i
verden.
Med ønsket om en glædelig
pinse!
Merry Lisbeth Rasmussen

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: Tirsdag, onsdag
og fredag 11-12
Torsdag 17-18
Eller efter aftale
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Træffes tirsdag til fredag, kl.
8 – 16,
Tlf. 43 71 07 01
E-mail: gravermiesengeloese@gmail.com
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser skal ske i
præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffes i sognegården onsdag.
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes Sognegård
(Præstegårdens hovedbygning)
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Pinsegudstjeneste i Sengeløse Kirke

Spillemandsmesse

Søndag den 21. juni kl. 14.00 gentager vi succesen med at
holde en anderledes smuk gudstjeneste, hvor det kristne budskab igen skal lyde, men i denne gudstjeneste understøttet af
spillemandsmusik og korsang.
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og drikker et
glas hvidvin og spiser et jordbær. Alle er velkomne – de
yngste og de ældste og alle dem midt imellem, de glade og de
sørgmodige. Der er plads til os alle. Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Husk bustur til
Helsingør Domkirke og Museum for Søfart, som finder sted:
Onsdag 27. maj. Afgang fra Sengeløse Sognegård kl. 9.30,
frokost kl. 13.00 på Café Chaplin, Axeltorv i Helsingør og
forventet hjemkomst kl. 17.00. Tag godt fodtøj på!
Med venlig hilsen
Sengeløse Sogns menighedsråd

Sommerkoncert i Sengeløse kirke.
Koncertsæsonen i Sengeløse kirke afsluttes søndag den 31.
maj kl. 16…. med en flot koncert for solister, kor og orkester.
Sengeløse kirkes kor med gæster, ledsaget af et lille orkester
med lokale kræfter samt de to solister Sus la Cour og Anne
Marie Lawætz, vil fremføre flotte værker for kor og orkester –
her under Vivaldis Gloria, Mozarts A ve verum Corpus samt
andre ’godbidder’. Der er gratis adgang.

’Syng med aften’ i Sognegården
Torsdag den 11. juni kl. 19.30 inviter es til Syng med aften
– hvor vi synger sammen fra Højskolesangbogen. I anledningen af den danske nationalkomponist Carl Nielsens 150 års
fødselsdag vil en afdeling være dedikeret ham og hans skønne
sange, men ellers vil der, som tidligere år, naturligvis også
blive opfyldt ønsker fra salen. Der vil være lidt til at smøre
stemmebåndene med i aftenens løb. Kom og syng med, det
gør en så glad, og alle er meget velkomne.

Kl. 9.00 pinsedag inviteres
alle til morgenkaffe og morgenbrød i sognegården. Med
fyldte maver går vi derefter
over i kirken til en smuk pinsegudstjeneste kl. 10.00 med
trompet, korsang og orgelmusik for at fejre Helligåndens
komme til verden. Det særlige ved det kristne gudsbegreb
er treenigheden (triniteten),
Gud Fader, Gud Søn og Gud
Helligånd, hvor Gud på samme tid er tre og én ligesom en trekant. Hvis man skulle tegne
den kristne Gud, kunne det se ud som nedenfor – som en trekant, hvor Fader, Søn og Helligånd tilsammen udgør et guddommeligt væsen, som viser sig på forskellige måder: Som
Gud Fader, der har skabt verden, og alt hvad der er der i; som
Gud Søn kaldet Jesus Kristus, som træder ind i verden for at
bane vejen for mennesket i opstandelse til det evige liv; som
Gud Helligånd, som er den kraft, hvormed Gud stadig er tilstede og virksom i verden til trøst og opmuntring og til fornyelse af det liv, som er lagt øde.
Et sted i Det Nye Testamente står der, at Gud skal blive alt i
alle. Guds væsen skal ved tidernes ende gennemtrænge alt
med sin Ånd, således at død - og alt, hvad der taler livet imod
- ikke længere skal være. Den bedste salmedigter om
Helligåndens virke i verden er Grundtvig. I gudstjenesten skal
vi selvfølgelig synge nogle af hans smukke salmer som f.eks.
”I al sin glans nu stråler solen”. Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Pinse og picnic 2. pinsedag

Kirkerne i Høje Taastrup Provsti går igen i år sammen om at
holde gudstjeneste i det fri 2. pinsedag, mandag d. 25. maj kl.
11.00 i præstegårdshaven ved Høje Taastrup Kirke.
Der vil være både højtid og højt til loftet, når præster, organister, kordegne, kirketjenere, menighedsrødder, børnekor og
frivillige på tværs af sognene går sammen om at skabe denne
gudstjeneste – så kom og vær med!
Medbring tæppe eller stol og evt. en madkurv. Der vil efter
gudstjenesten være mulighed for at købe kage og pølser – og
der serveres kaffe, the og saftevand.
Som noget nyt vil organist Henny Holm etablere et børnekor
på dagen. Alle sangglade børn kan møde op kl. 10.30 i Præstegårdshaven for at øve og være med til at synge for under
gudstjenesten.
Jazz-kvartetten Bogaloo Brothers spiller med på salmesangen.
Vi sender duer af sted, og klovnen Trampolina kommer efter
gudstjenesten og laver ballondyr til børnene. For mere information kan man gå ind på Høje Taastrup Kirkes hjemmeside.
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