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Vælgermøde på Sengeløse Kro

Læs i avisen om

Foromtale af
mandagsaftener
Sengeløse Bylaug, som det nu hedder, stod for arrangementet og havde hyret
Peter Blæsild fra TV2-Lorry som ordstyrer. Det gjorde han godt, så alle blev hørt
næsten lige meget. Alle kommunens partier og lister var mødt frem til valgmødet på
Sengeløse. kro den 2. november med undtagelse af Nye Borgerlige. Stemningen var
god
fra
starten.
Adskillige
benyttede
sig
af
kroens
tilbud
om en portion valgflæsk eller rettere sagt stegt flæsk med persillesovs. Det er
jo altid godt, især hvis flæsket skylles ned med et godt glas fadøl.
Omkring 100 vælgere havde denne aften fundet vej til kroen. Efter en runde,
hvor hver politiker havde nogle minutter til at fremlægge deres kernesager,
fik vælgerne lov til at spørge ind til hver af kandidaterne. Der blev spurgt om alt fra
normtal til fremtidens skole og meget mere. Desværre var der ikke mange spørgsmål, som omhandlede Sengeløse. Blandt de lokale spørgsmål, der dukkede op, var
fjernvarme og Sengeløsehallens dårlige vedligeholdelse men især Ring 5 vagte begejstring.

Juletræstænding
ved gadekæret

S.G.I.F
holder

Duegården
Gårdbutik med
præmietyr

Jul på Bali

Vindere af
Grand slam 2021
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
10.–12. december

Juletræsfest i
Sengeløsehallen

Deadline
30. november 2021

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Næstformand:
Amatørscene:

Mille Miertz,

2296 8999

Fodbold:
Idræt :

Mikkel Rune Nielsen
Formand Helle Breinholt

31313303
3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

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

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

Sengeløse Pensionistforening

afholder bankospil den 30. november kl. 19.00 i Fritidshuset.
Der bliver afholdt juleafslutning mandag den 6. december
kl. 13.00 i Fritidshuset. Tilmelding senest 10 dage før.
Bestyrelsen.

Mandemad – lær at lave mad!

Vi er en gruppe mænd, der mødes 6 gange om året
på Sengeløse Skole. Det er den første torsdag i
måneden. Kl. 17.30
Vi har en kok der kommer med opskrift og råvarer. Vi har så selv lidt drikkevarer med.
Det er almindelige gode danske retter vi laver.
Dem, der har laver maden bedst, får en stjerne af
kokken. Under middagen synger vi et par sange,
så vi har det rigtig hyggeligt.
Faktisk har holdet fungeret i hele 20 år, så nu er der nogle, der mener, de er udlært og derfor er der åbent for et par nye medlemmer.
Medlemsgebyret er 600 kr. Hertil kommer 100 pr. gang til madvarer.
For mere information ring til John Bilenberg Tlf. 81610113

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

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.: 30 12 46 46
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 30. november2021

Avisen udkommer 10 - 12. december 2021
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Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup
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Så sluttede Sengeløse
Grand Slam 2021
og vi kunne kåre årets vinder
Thomas Iversen.
Nummer 2 blev Michael
Smedengaard, mens Lau
Schirmacher fik en flot 3
plads.
Vi har siden maj måned afholdt 4 Grand Slam turneringer, hvor alle har kunne
komme og være med. Hver
gang har vejret været flot, og
vi har hygget med grill, godt
samvær og god tennis.
Alle deltagere har optjent
point i løbet af sæsonen, og
de 8 bedste efter alle fire
Grand slams, kvalificerede
sig til sæson finalen, som
blev afholdt Søndag d. 26.
September.
Desværre for os alle, måtte
sæsonens bedste, og højst
placerede spille Hasse, grundet sygdom, trække sig fra
finalestævnet, mens der var
yderligere to af de kvalificerede, der ikke kunne deltage.

Det betød, at sæson finalen
blev en omgang “alle mod
alle”, hvor kun 5 deltog.
Det var tydeligt fra start af,
at flere deltagere tog let på
opgaven, og lod tennis være
tennis, mens kun et par stykker for alvor kæmpende med
om æren, titlen og håneretten. Specielt var det meget
ærefuldt af Rasmus og Ruben, at de lod sig tabe med
vilje, så andre også kunne få
glæde af at prøve at vinde.
Det stod hurtigt klart, at dagens bedste spiller var Thomas Iversen, der vandt alle
sine fire kampe, og overlegent kunne lade sig hylde
som Grand Slam mester i
Sengeløse 2021.
Anden pladsen blev en hektisk kamp mellem Lau og
Michael, som dog hurtigt
blev afgjort i overlegent stil
af Michael der vandt flot 60.

Vi takker alle deltagere, som
har været med til at gøre den
første udgave af Sengeløse
Grand Slam, til noget helt
specielt. Vi glæder os allerede til at åbne op for en ny
sæson til næste år, hvor vi
håber at flere har lyst til at
ligge vejen forbi.

[Øverst på “sejrsskamlen”
i midten ses vinderen,
Thomas “Laksen” Iversen.
Til Venstre Michael Smedengaard, og til højre Lau
Schirmacher.
Med venlig hilsen
Rasmus Stilling

Lokale stemmer til gavn for vores landsbyer
I de seneste fire år har jeg
efter bedste evne arbejdet
for at varetage Sengeløse og
Vridsløsemagles lokale interesser i byrådet. Det gælder
både, når det har handlet om
at forhindre besparelsesforslag, som kunne have betydning for os, men også i forhold til at kæmpe for de
mange lokale ønsker og forbedringer, som aldrig var
blevet til noget, hvis ikke vi
havde haft en lokal stemme i
byrådet. Jeg synes selv, at
arbejdet har båret frugt, og
at de små sejre har kunne
mærkes i hverdagen for borgerne i Sengeløse og Vridsløsemagle. De resultater,
som jeg er mest stolt af at
have fået igennem, er købet
af Sengeløse grusgrav, den
nye Bus 114 til Sengeløse,
udvidelsen af Sengeløse
Hallen samt løsningen af
problemet med oversvømmelser på Ole Rømers Vej.
Nu skal vi til stemmeurnerne
igen. Men det er ikke selvskrevet, at vi har en lokal
”Sengeløser” i byrådet. Det
kræver, at I som vælgere i
vores landsbyer husker at
stemme personligt på én af
os lokale kandidater. Jeg
håber selvfølgelig, at din
stemme vil gå til mig, så jeg
forsat kan skabe gode resultater for vores lokalsamfund.
Bliver jeg genvalgt, vil jeg
blandt andet arbejde for fortsat udvikling af Sengeløse
grusgrav, etablering af en
”kys og kør”-parkeringsplads ved Sengeløse skole
samt oprettelsen af en skovog naturbørnehave i Sengeløse.

nes til et naturområde, hvor
borgerne kan færdes og nyde
naturen. Konkret har byrådet
derfor også afsat 4 mio. kr. i
budgettet for 2022 til at udvikle området.
Jeg så gerne, at vi udvikler
grusgraven på en måde, så
flest mulige borgere får glæde af området. Det kunne
være ved at anlægge mountainbike-ruter, ridestier, hyggeområder hvor man kan
tænde bål, grille, eller overnatte i shelters, eller måske
gå en tur og plukke spiselige
urter og blomster.
Samtidig vil jeg arbejde for,
at området bliver udvidet
endnu mere, så også de områder, der støder op til Sengeløse grusgrav, bliver inddraget i vores fremtidige
naturprojekter.

Sengeløse

Ny ”kys og kør”-parkering
ved Sengeløse skole

Høje-Taastrup er en grøn
kommune. Faktisk er 70 pct.
af kommunens areal grønne
områder i form af marker,
landsbyer og naturområder.
Det er helt fantastisk i, hvad
mange ellers ser som en
bykommune. Jeg synes, at
det er vigtigt, at vi udvikler
og udvider de grønne områder, vi har i kommunen.

På vores seneste vejbesigtigelse i kommunen, var byrådet rundt for at kigge på
nogle at de trafikale udfordringer som borgerne oplever i kommunen. Her havde
Sengeløse skole og Sengeløse Bylaug bedt os om at kigge nærmere på de trafikale
forholde på skolen. Deres
store ønske var, at vi etablerede en ”Kys og Kør”parkeringsplads ved skolen.

Udvikling
grusgrav

af

I Sengeløse har vi blandt
andet taget skridt til at udvikle de grønne områder
gennem købet af Sengeløse
grusgrav, som skal omdan-

Det synes jeg er en fremragende idé. Jeg tror, at de
fleste, som afleverer deres

børn i bil om morgen, har
oplevet det kaos og de farlige situationer, der kan opstå,
når biler og børn kæmper
om pladsen i morgenmylderet. Jeg er derfor helt enig i,
at vi skal etablere en ”Kys
og Kør”-parkeringsplads ved
skolen. Det vil skabe meget
større tryghed for børnene
og lette presset på de travle
forældre.
Vi skal have en ny skov- og
naturbørnehave
Her i Sengeløse har vi nogle
rigtig gode pasningstilbud til
vores børn. Gode rammer og
faciliteter og ikke mindst et
dygtigt og engageret personale gør tilsammen, at forældre trygt kan overlade sine
børn i kommunens varetægt,
mens de er på arbejde.
Men bare fordi vi allerede
har nogle rigtig gode pasningstilbud, betyder det jo
ikke, at de kommunale tilbud nødvendigvis passer til
alle børn.
Jeg synes, der skal være
mere valgfrihed og flere
tilbud at vælge i mellem for
forældre, som måtte ønske
noget andet end hvad kommunen lige kan tilbyde. Et
godt tiltage kunne være en
privat skov- og naturbørnehave her i Sengeløse
Jeg har allerede talt med
lokale ildsjæle her fra Sengeløse, som ønsker at etablere en privat børnehave i de-

res naturskønne område.
Bygningerne er allerede på
plads, og den kommende
børnehave har forskellige
dyr som smågrise, får og
kaniner. Det kunne alt sammen være nogle fantastisk
gode rammer for vores yngste borgere, og et godt alternativ til de kommunale tilbud.
Inden børnene kan ”flytte
ind”, kræver det imidlertid,
at lokalplanen ændres, da det
ikke i dag er lovligt at etablere en børnehave i området.
Jeg kæmper for, at vi kan få
en ny lokalplan, der giver
plads til den nye børnehave
– og en stemme på mig vil
være et stærkt signal til byrådet om, at det er noget vi
ønsker lokalt, og som byrådet derfor bør bakke op om.
Husk at stemme personligt
Jeg håber, at vælgerne i Sengeløse og Vridsløsemagle
deler mine visioner med
mig, og vil give mig opbakningen til at fortsætte kampen for udviklingen af vores
lokalsamfund i byrådet. Du
kan samtidig give din stemme dobbelt vægt ved at
stemme personligt på mig.
Så får du nemlig både en
lokal ”Sengeløser” i byrådet,
og sikkerhed om, at Michael
Ziegler kan fortsætte som
borgmester.
Henrik Torning
Byrådsmedlem Konservative

Busrute 114 forlænges til Midtervej

Fra den 12. december træder den nye buskøreplan i
kraft. Her forlænges busrute
114, så den fremover også
kører forbi skolen og videre
til Midtervej.

drøftede derfor, om det ikke
var muligt at udnytte spildtiden, så bussen i stedet for
at vente på ingenting i stedet kunne fortsætte ruten
forbi skolen og Midtervej.

At det er lykkes at forlænge
busrute 114 skylds et godt
lokalt samarbejde mellem
Hugo Hammel (S) og undertegnede.

Da vi skulle behandle budgettet for 2022 havde kommunens
administration
imidlertid foreslået at nedlægge busrute 114 som en
del af kommunens besparelsesforslag. Det var både
Hugo og jeg stærkt imod.

Hugo bor tæt på hvor bus
114 har stoppested, og han
undrede sig over, at bussen
holdt stille ved gadekæret,
inden den kørte tilbage mod
Høje-Taastrup. Han og jeg

Da jeg er udpeget af HøjeTaastrup kommune til repræsentantskabet i Movia,

har jeg haft en del dialog
med Movia om muligheden
for at ændre ruten, så den
gik via skolen og Midtervej,
så vi på den måde kunne få
flere passagerer og dermed
minimere underskuddet på
busruten.
Det kunne man heldigvis
godt, og derfor vil man nu
også – når den nye vinterkøreplan træder i kraft – kunne
tage bus 114 forbi skolen og
hele vejen op til Midtervej.
Jeg vil derfor gerne sige tak
til Hugo Hammel for det
gode samarbejde. Det er

dejligt, når det lokale samarbejde kan bære frugt, og
det understreger vigtigheden af at have en lokal
stemme for Sengeløse i byrådet – uanset partifarve.
Henrik
Torning
Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

1. Skal vi ha’ linje 114 til at runde Sengeløse Vest?
2. Fjernvarme til Sengeløse – Er det en mulighed?
3. Der er styr på valghandlingen i Sengeløse.
Af Hugo Hammel, byrådsmedlem (A)
Ad. 1) Om bussen
Ja, selvfølgelig skal vi det.
Det vil koste så lidt og hjælpe
så mange.
Nu er det ikke den nemmeste
opgave i verden, at få Sengeløserne til at lade deres biler stå,
og så i stedet tage bus og tog
på arbejde. Men det skal da
ha’ et forsøg.
Ved at forlænge linje 114, som
i dag kun betjener Sengeløse
landsby, til Håndværkerbakken
i Vest, vil man kunne tilbyde
halv-timesdrift i hele Sengeløse, morgen og aften.
Ved Håndværkerbakken er der
jo i forvejen en bus-sløjfe, som
er lige til at tage i brug.
Ja, der skal såmænd bare sættes et busskilt på standeren
igen, så er stoppestedet driftsklart.
Jeg fik sidste år mulighed for
at prøvekøre ruten sammen
med entreprenøren, der i forvejen drifter linje 114, og den
lille ekstra rundtur kan nemt
rummes inden for køreplanen.
I kombination med linjerne
115 og 116 vil der således
kunne være halv-times drift i
hele Sengeløse, morgen og
aften på hverdage, så man kan
komme til og fra byen uden at
skulle vente i evigheder.
Det bliver givet et lang sejt
træk at få Sengeløserne over i
busserne, men det er nødvendigt at tænke miljørigtigt. Hvis
vi skal få folk til at ændre vaner, skal der være et tilstrækkeligt stort antal afgange. Derudover er det vigtigt, at busser
og tog kører til tiden, for at den
kollektive transport bliver en
attraktiv transportform.
Bilen er stadig vigtig
Bilen er både en glæde og en
nødvendighed for mange familier i hverdagen, og det må vi
bare respektere; men mange
familier ville sikkert kunne
klare sig med én bil, hvis de
kunne regne med god busbetjening, men bilen er kommet for

at blive, og sådan er det!
I en nær fremtid vil mange
sikker køre i elbil, og det er jo
glædeligt, og desuden er det
bedre og mere miljørigtigt at
samkøre, end at køre bil hver
især, og så er der jo alle dem,
der ikke har bil, som også vil
ha’ stor glæde af bedre busbetjening.
Der er dialog med kommunens
administration om at forlænge
114, og det vil forventeligt
blive en realitet, til gavn for
alle i Sengeløse.
Som jeg tidligere har nævnt i
Sengeløse Nyt, skal vi også
have busserne over på el-drift
ved først givne lejlighed. Det
kunne også være et forsøg
værd at kunne tage cyklen
gratis med i lokalbusserne.
Personligt benytter jeg flere
gange om ugen bus og tog til
min arbejdsplads på Nørrebro.
Det tager 45 minutter, koster
under 30 kr. hver vej, og jeg
kommer mindre stresset frem
og får også læst min avis på
turen. Prøv det, jeg kan godt
anbefale det.
Ad. 2)
Om fjernvarme
Fremmødte på vælgermødet på
Sengeløse Kro, tirsdag den 2.
november, hørte mig svare ja
til et spørgsmål fra salen, om,
hvorvidt der var mulighed for
fjernvarme til Sengeløse.
Den forklaring, jeg gav, var
kort og kan godt tåle at blive
gengivet til Sengeløse Nyts
læsere, med lidt flere detaljer.
Ja, der arbejdes med planer om
fjernvarme
til
Sengeløse.
Det har godt nok været undersøgt før, senest i 2014, om det
kunne betale sig at installere
fjernvarme i Sengeløse. Altså
om der kunne findes en løsning, som kunne give såvel
samfundsøkonomisk som forbruger-økonomisk værdi, men
de økonomiske indikatorer var
på det tidspunkt ”mindre gun-

stige”, som man kalder det. når
det ikke kan betale sig at gå
videre med planerne. Fjernvarme havde dengang især svært
ved at konkurrere med naturgas i villakvartererne i den
nordlige del af byen.
Er der noget, der har ændret
sig siden?
Ja, en række forudsætninger
har ændret siden. Især Folketingets Klimaaftale for Energi
og Industri og Høje-Taastrup
Kommunes Klimaplan 2030
har sat nye vilkår for varmeforsyningen, ved at fremme udfasning af små olie- og gasfyr
og omlægning til fjernvarme
eller alternativt husstandsvarmepumper. Også tarifferne
(fjernvarmeprisen) og etablering af nyt damvarmelager ved
Bondehøjvej/
Holbækmotorvejen, har gjort
en forskel.
Etableringen af damvarmelageret har gjort, at fjernvarmerørene nu er på Sengeløse siden af Holbækmotorvejen, så
afstanden ikke længere er et
stort problem. Og så selvfølgelig de stigende gaspriser, som
betyder en stor ekstraregning
for boligejerne
Med den baggrund har Høje
Taastrup Fjernvarme (HTF)
anmodet om en ny forundersøgelse for at afdække potentialet
for fjernvarme i Sengeløse.
Den skal danne grundlag for at
beslutte, om et egentligt projektforslag skal udarbejdes.
Forundersøgelsen
Jeg skal spare jer for en masse
tekniske detaljer, men kort
fortalt så kender man jo varmeforbruget i Sengeløse, da næsten alle er tilsluttet naturgas,
så man kender gasforbruget.
Sengeløse opdeles i to områder, når man undersøger.
Hvert område udgør hver ca.
50% af varmebehovet.
Den mest fjernvarmeegnede
del af byen ligger i syd. Der

ligger de største varmeforbrugere med Sengeløse Skole i
midten, Sengeløse Plejecenter
mod øst, Sengeløsehallen og
erhvervs-bygninger i erhvervsområdet ved Håndværkerbakken og Industribakken mod
sydvest, samt en række institutioner på forskellige lokationer
omkring skolen.
Det nordlige område er villaområderne på Stendiget – Midtervej – Hovederne – Vintoften
- Spjeldager - Mosekilen Langageren
Skellet mellem nord og syd har
dog ingen betydning for undersøgelsen.
Som selskabsøkonomisk forudsætning for at etablere fjernvarme antages det, at 50%
tilsluttes fjernvarme i år 1, og
fuld udbygning på 90% af potentialet kan nås inden for 9 år.
I den foreløbige business-case
ser det selskabsøkonomisk
fornuftigt ud, så alt i alt ok.
Således oplyst, eller forvirret
på et højere plan.
Men det, der nok vil interessere mest, er nok, hvad man kan
forvente at varmeregningen
lyder på. Det anslås, at den
samlede varmeregning for et
standardhus i 2022 bliver
11.423 kr. ex moms, og der
anslås stabile og konstante
priser for fjernvarmen frem
mod år 2030.

Fortsat fra forrige side.
Nu klar til fjernvarme?

Nej, langt fra. Vi er kun i den
spæde begyndelse.
Først skal sagen godkendes af
bestyrelsen i Høje Taastrup
Fjernvarme, så skal sagen
igennem byrådsbehandling.
Hvis sagen også bliver godkendt i byrådet, så vil der
blive udsendt projektmateriale til borgerne i Sengeløse,
og der vil blive afholdt informationsmøder.
Og så starter først al det sjove. Fjernvarme kan virkelig
dele vandene.
Der vil givet være forskellige
holdninger til, om fjernvarme
er godt eller skidt, sådan er
det.
Argumenterne vil være mangfoldige, og det er helt naturligt, for folk er forskellige
steder i livet og har forskellig
viden og erfaringer med
fjernvarme.
For eller imod?
Nogle vil beholde naturgas-

sen, andre vil heller ha’ egen
varmepumpe.
Hvad med min brændeovn?
Mit træpille fyr? Hvad
med mine solpaneler?
osv.
Vi vil blive beriget med
begreber som: Monopolisme – Afkoblingsordning – Bygningspulje –
Returtemperatur - HTFtarifferne – Tilslutningsaftale – Varmeveksler,
osv., osv.
Men den tid, den glæde. Der
skal nok komme forklaringer
på alle spørgsmål, til sin tid.
Dette indlæg er ikke lavet for
at skabe uro i andedammen,
men blot en opfølgning på
det, jeg sagde på Sengeløse
Kro.
Der er ikke besluttet noget
endnu, og i Danmark kan
man ikke pålægge tilslutning,
så det bliver frivilligt, om
man vil kobles på fjernvarmen.
Varmeprisen på fjernvarme er
meget attraktiv i øjeblikket,
og så er det jo en trossag, om
det bliver ved med at være
sådan, men det er i hvert tilfælde et gennemprøvet system og leveringsikkerheden
er i top.
Tiden må vise, hvordan det
kommer til at gå denne gang.

Køb god Thai-mad i food-trucken
Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil.

Ad. 3)
Om valghandlingen

Som bekendt er der afstemning til Kommunalvalg og
Regionsvalg den 16. november 2021. Valget gennemføres som vanligt i fritidshuset
ved Sengeløsehallen.
Der er for øvrigt også valg til
seniorrådet samme dag, for
alle dem der er fyldt 60 på
valgdagen, men det er en særskilt afstemning, med egne
stemmeurner og valgstyrer.
I disse Covid-19 tider er vanligt jo et relativt begreb, da
alting jo ikke er som i de gode gamle dage, altså inden
pandemien brød ud worldvide
i 2020.
I skrivende stund er der ikke
indført restriktioner i Danmark, men valgafstemningen
er planlagt med opmærksomhed på den smittestatus, vi ser
lige nu, og vil kunne justeres
på dagen om nødvendig.
Sengeløse er jo et lille valgsted med forholdsvis jævn
valgtilstrømning hen over
dagen, så vi ser normalt ingen
problemer med overdreven
trængsel.
Alligevel vil der være nye
rutiner.
Berøringsflader vil blive afsprittet løbende hen over dagen. Valgbokse og skriveredskaber afsprittes mindst hver
halve time. Lokale- og toiletrengøringen vil også blive

skærpet, så vi er helt trygge
ved at skulle møde alle områdets borgere på valgdagen.
Der vil også være fokus på
afstand mellem de fremmødte. Borgerne kan også frit
medbringe egne kuglepenne
hvis man er tryggere ved det,
og det vil jeg gerne opfordre
til at gøre, hvis man har de
mindste betænkeligheder.
Jeg er Valgstyrerformand i år,
som mange gange før, og ser
frem til at få en hyggelig
valgdag med høj valgdeltagelse.
Vi er i Sengeløse jo normalt
en af duksene i klassen.
Jeg vil ikke komme med flere
politiske statements, her i
forbindelse med dette indlæg,
da mine holdninger og meninger omkring lokale emner,
der fylder i hverdagen, er
bredt udmeldt.
Jeg vil dog her opfordre til at
møde op og stemme lokale
repræsentanter ind i byrådet,
så vi fortsat har en vægtig
repræsentation der.
Skulle dette skriv give anledning til spørgsmål, er I velkomne til at ringe eller skrive
til mig, så skal jeg forsøge at
svare i det omfang, jeg kan.
Vel mødt til alle.
Hugo Hammel
Byrådsmedlem(A)
hugoha@htk.dk - 21744971

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

Foromtaler Mandagsaftener sæson 2021-22
Vi har nu afholdt de to første mandagsaftener i Sengeløse.. Nedenfor bringer vi foromtaler af de efterfølgende fire arrangementer. Mandagsaftener afholdes i Sognegården alle mandage med enkelte undtagelser fra 1. november 2021 til 21. februar 2022.
Alle er velkommen til en hyggelig aften med foredrag og samtale/diskussion med foredragsholderen kop kaffe, pris 10 kr. Kontingentet er 575,00 kr. for hele sæsonen, enkeltforedrag koster 75,00 kr. Betaling på første aften.
Mandag den 15. november
kl. 19.30 i Sognegården.

Mandag den 22. november
kl. 19.30 i Sognegården.

Mandag den 29. november
kl. 19.30 Sognegården.

Lisa Sjølander Andresen:
Maleren baron Arild Rosenkrantz - Farvernes mystik.
På Arkens udstilling
vistes
Arild
Rosenkrantz’ alsidighed i form af
malerier og pasteller, broderier
og illustrationer samt skitser
af hans fantastiske glasruder. Særligt hans malerier
med det eksplosive lys og
det farverige slørvæv, som
Arild Rosenkrantz udførte
efter sit møde med Rudolf
Steiner, fik stor betydning
for kunstnerens mangesidige praksis, hans spirituelle
søgen og ikke
mindst hans
jagt på lys og
farve.
Efter udstillingen er malerierne flyttet
tilbage
til
slottet Rosenholm. Lisa er
her tilknyttet som kurator til
samlingen, og er meget glad
for at formidle sin viden om
denne ellers upåagtede danske maler.

Journalist og forfatter
Georg Metz:
Humor som overlevelse

Tidl. lektor cand. scient Uve
Lindholdt, Aabenraa
Nordboere, klimaændring
og naturen på Grønland

”Det er sagt,
at humor er
tragedie plus
tid. Der er
ting
man
ikke kan spøge med. Det
gør man så alligevel, hvad
enten man kan eller ej, og
det sker, når tiden har lægt
de mest betændte sår. Man
kan kalde det: overlevelseshumor. Et ikke ukendt behov i coronatider.”
Sådan siger Georg Metz
som indgang til aftenens
møde. Man mere end aner
en dobbelthed i denne personlige beskrivelse af humorens væsen. Nogle kender
Georg Metz fra radio og tv.
Siden chefredaktør på Information o.m.a.
En gruppe fra Mandagsaftener havde forrige år fornøjelsen at møde ham som
lærer på Tisvilde Højskole.
I aften har alle vore medlemmer lejlighed til at møde
ham.

Grønland, verdens største ø,
har oplevet tre eskimoiske
og en nordisk indvandring,
og med den sidste blev
Grønland herpå en del af det
norske og senere dansknorske rige. Hvorfor forsvandt Nordboerne? Var det
klimaændringer, sygdomme,
konflikter med eskimoerne,
eller udvandrede de bare til
sidst? Der vil blive fortalt
om, hvordan Nordboerne
levede og tilpassede sig forholdene i ca. 450 år i Grønland. Der fortælles desuden
om tidligere og nuværende
klimaændringer i Grønland,
og hvordan det har påvirket
og i dag påvirker mennesker, dyr og planter.

Mandag den 6. december
kl. 19.30 i Sognegården
Gymnasielærer
Kurt L. Frederiksen, .
Rejsen til Nordens ende.

Foredraget fortæller om en
speciel rejse – en tur med en
veterantraktor og en campingvogn op gennem Sverige og Norge til Nordkap og
hjem igen gennem Finland.
Nogle syntes, det var en
tosset idé, andre mente, at
jeg ville være til gene for
trafikken – en anden påstod,
at maskinskader ville gøre
det hele umuligt.
Ingen af dem fik ret. Det er
rigtigt, at jeg skabte kø, men
det var, fordi så mange ville
fotografere ,– og maskinskaderne var helt i småtingsafdelingen.
Denne aften vil jeg vise
billeder og fortælle om,
hvad jeg oplevede på den
5.200 km lange tur .

Moderne og veludstyret klinik
for alle mindre husdyr.
Vagtdyrlæge.
Mulighed for hjemmebesøg.
Aften– og lørdag formiddagskonsultation mulig efter aftale.

Duegården - en hobby kvægavler egen med gårdbutik
En fritidslandmand kan også opnå store resultater, når det er glæden og kærligheden til dyrene,
der er den bærende drivkraft. Det er Robbin Due et levende eksempel på.
Af Gert Lauridsen

Robbin Due, hedder ejeren
af Duegården, som mødte
den udsendte og straks fortalte løs om gården og alle
dens dyr. Han opfatter ikke
sig selv som andet end fritidslandmand, men med
stor interesse for kvægavl,
hvor det udelukkende er
Hereford racen det drejer
sig om med sigte på fremavl af en bestand af præmiedyr især til udstilling,
det drejer sig om.
Robbin fortæller, at han og
hans hustru egentlig fandt
stedet på Pilevangsdal 2
ved en tilfældighed, idet de
var ude at kigge på hus og
så et til-salg skilt. De kørte
ned og talte med ejeren af

stedet, og i løbet af kort
tids samtale besluttede de
sig. Det tog dem kun nogle
få sekunder, før de blev
husejere med tilhørende
græsmarker, maskiner og
kvæg. Robbin fortæller:
- Det kvæg, der fulgte
med, var indavlet og derfor
ikke så interessant. Så derfor blev det slagtet over en

periode og kom til at danne
basis for, at vi åbnede
gårdbutikken med salg af
forskellige
udskæringer,
frisk eller fra fryser.
- Vi købte så nogle gode
dyr med de rigtige egenskaber, som vi kan avle
videre på og få vores egen
stamme. Vi har valgt Hereford, som er kødkvæg uden
horn. Kødet er flot marmoreret og er en stor delikatesse.
For tiden er vi oppe på 15
dyr, kvier, køer og kalve
samt vores avlstyr. Specielt i år har vi for første
gang haft den glæde, at vi
på årets udstilling har vundet prisen for den bedste
avlstyr, det var rigtig stort,
som vi er virkelig stolte af.
Med tiden skal han udstilles og blive bedømt af
udenlandske dommere og
derefter blive solgt for en
god pris, håber vi. Vi køber selv sæd i udlandet, fx
England og Australien, så
vi får nogle flotte kalve,
som vi kan avle videre på.
Vores tyr har også fået lov
at løbe to dyr, som, håber
vi, vil give nogle fine kvier, så vi kan få vores egen
stamme, fortæller Robbin.
Robbin har ikke beskæftiget sig med avl før, men

han har tidligere arbejdet
med malkekvæg og er vant
til at arbejde med dyr. Han
holder meget af at have
med dyr at gøre og håber,
at han en dag vil kunne
leve af det.
Herefter hilste deres udsendte på gårdens hund,
som er en kæmpestor brun
Labrador retriever med et
hoved som en Rottweiler,
men så venlig og indladende, at der absolut intet var
at være nervøs for.
- Den sover gerne sammen
med katten, de er bedste
venner. Katten er også en
ordentlig tamp af racen
Maine Coon, som er nok
verdens tungeste og længste katterace, fortæller
Robbin.

Derefter kom vi ind på
hønsene, som selvfølgelig
er en særlig stor, tung hønserace ved navn Barnevelder.
- De er opdrættet til den
engelske flåde og er kendetegnet ved at give store

æg med tyk skal. I øvrigt
er de rolige og flytter sig
kun nødtvunget, hvis de

står i vejen. Hanen er specielt indladende og vil gerne spise af hånden, fortæller Robbin.

Vi sluttede med at kigge
ind i gårdbutikken, som
består af et par store frysere med særlige kødstykker.
Robbin fortæller gerne om
de forskellige udskæringer,
som pt. er til salg. Kødet er
fra hans egne slagtninger
og annonceres på hjemmesiden. Desuden sælger han
også kvarte udskæringer,
som kan bestilles. I sagens
natur så hænder det, at fryserne er tomme, så det er
klogt først at tjekke på
hjemmesiden
www.duegården.com

Juletræet tændes
søndag 28. november
kl. 16.00
ved gadekæret

Igen i år arrangerer Kommunalforeningen
juletræstænding ved gadekæret. Så kom og
vær med til at starte julen i Sengeløse. Det
er samtidigt en mulighed for at møde din
nabo og andre bysbørn over et glas gløgg
eller varm kakao.
Som traditionen byder, vil vi synge en julesang, og en taler får ordet. Hvem det bliver, er der tradition for at holde hemmeligt.
Det bliver det også i år.
Og hvis børnene kalder tilstrækkeligt højt,
får vi nok julemanden og hans assistent at
se.
Vel mødt
Sengeløse Kommunalforening

Der er masser af gode
historier fra Høje-Taastrup
Det blev bevist ved et arrangement, som Alternativet
holdt lørdag den 30. oktober. Her præsenterede de bogen
”40 Positive Historier fra Høje-Taastrup”. Alt sammen
historier baseret på interviews med ildsjæle i kommunen.
Af Irina Bjørnø

Ved dagens arrangement var
10 af personerne bag de
positive historier mødt frem
for at få et signeret eksemplar af bogen, som er skrevet af Knud Anker Iversen.
De kunne f.eks. høre Lise
Munch fra Musikskolen
fortælle om, hvilken kamp
det har været at sikre overlevelsen af blæserbandet HOPE, der startede med elever
fra Selsmoseskolen, og som
nu lever videre i en ny skikkelse på Ole Rømer-skolen.
De kunne også høre Hacer
Yildirin fra Charlotteager
fortælle, hvordan skavankerne forsvandt fra ældre indvandrerkvinder, da de fik en
have at passe.
Eller Johannes Thulesen,
der kunne fortælle om, hvordan forsamlingshuset i Reerslev tilpasser sig de nye
tider bl.a. med digitale videnskabsforedrag for så
stadig at kunne være en
krumtap i byens kulturelle
liv.
Det er Alternativets forkvinde Irina Bjørnø (redaktør til
bogen), der har sørget for, at
de opmuntrende historier er
udkommet i bogform. Hun
lover, at der kommer en ny
bog, når der igen er nok
positive historier at formidle.
Ønsker man et af de få tilbageværende eksemplarer af
bogen, kan man købe den i
Miljø- og Energi Centret på
Høje Taastrup Boulevard
54. Den koster 100 kr.
Vi arbejder videre med at
synliggøre de gode initiativer, der sker "under rada-

ren," og når vi har nok, så
kommer bog nummer 2.
Kommer du undervejs med
en opmuntrende historie, så
giv besked til mig :).
Her følger en historie fra
Sengeløse taget fra bogen.
Den hedder: IKKE BARE
RENGØRING.
“ Firmaet er sat i verden for
at gøre rent, men var det kun
det, så gad jeg ikke. Sådan
siger Andreas Legarth, der
står i spidsen for det HøjeTaastrup, baserede «Plus
Ren».
Vi skal have kunder, der er
110% tilfredse med det, vi
gør, men betingelsen er da,
at vi har en arbejdsplads,
hvor folk er glade for at
være — helst har en passion
for at yde det optimale.
Netop den store respekt for
medarbejderne og hans evne
til at inkludere de, der er på
kanten af arbejdsmarkedet,
er forklaringen på at Andreas Legarth og PlusRen den
3. december fik årets handicappris for virksomheder.

Det viser sig ved, at omkring en tredjedel af medarbejderne er ansat i flexjob
med personlig assistance
eller i et praktikforløb. Som
virksomhedsindehaveren

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

siger til Roskilde Dagblad
«Det giver super god
mening at ansætte dem. Det
betyder meget for dem at
komme i arbejde, og de vil
virkelig gerne arbejde, og så
er de aldrig syge. Derfor er
de god arbejdskraft for virksomheden.»
Andreas har det udgangspunkt, at jo mere du giver,
jo mere får du. Det afspejler
sig ikke kun i forhold til
medarbejderne, men også i
hvad de gør med overskuddet, når den 30 mand store
arbejdsstyrke er betalt.
Pengene kommer ud og
hjælper forskellige steder
som Andreas synes godt om.
Lige nu støtter de Kræftens
Bekæmpelse, Sclerose-foreningen, Læger uden grænser, Dansk-Nepalesisk forening (miljøkompensation for
Andreas` ture i bjergene).
De har også et lokalt fokus:

Da Corona blev aktuelt i
foråret, forærede de kommunen en pæn stor portion
håndsprit og ligeså betænktes Swim Team Taastrup og
Sengeløse Gymnastik og
Idrætsforening (Andreas bor
selv i Sengeløse).
Endelig kan siges, at Andreas er helt bevidst om, at det
også handler om bæredygtigheden. Derfor er PlusRen
i 2020 blevet tilsluttet Bæredygtig Bundlinje, hvor virksomheden gennemgås for at
finde måder, hvor man er
stærkere”.
Irina Bjørnø, redaktør af
den første udgave af “40
positive historier fra Høje
Taastrup”.
Kun sammen kan vi forbedre verden og vores liv.

Jul i fremmede lande

Af Niels E. Larsen, turist
I 2007 besluttede min kære
viv og jeg at holde vores
juleferie syd for solen. Målet blev den sagnomspundne
og meget eksotiske ø Bali.
Det blev en minderig rejse.
Bali er et af de mest velstående øer i Indonesien, der
er denne verdens absolut
største ørige. Øen er 5.560
km2 stor, hvilket er Fyn
gange to. Den er hjem for
ca. 3,3 mill. mennesker,
hvilket kun er godt 1% af
landets befolkning. De bor
tæt med 594 pr, km2. Sproget er indonesisk, men i
turistområderne klarer man
sig fint med engelsk. Deres
valuta hedder rupia, og dd.
står den til 0,04 dansk krone
for 100 rupia. Der går altså
2.500 rupia på en dansk
krone. Overalt vil de i stedet for egen valuta gerne
have U.S. Dollars og mindst
lige så gerne "Big Dollars",
som er Euro. Hovederhvervene er tekstilindustri, landbrug og den snart økonomisk dominerende turisme.
Befolkningen er ret homogen, da ca. 95% er balinesiske hinduer. Kun 2-3 % af
øens befolkning er muslimer. Indonesien er ellers
verdens folkerigeste muslimske land
Vores Hotel
Efter knap 20 timers rejse
blev vi indskrevet på et flot
luksushotel på Strandvejen
på Nusa Dua Strand. Jo!
Scenen var sat til to ugers

ferie i troperne på et flot
hotel direkte på en fantastik
palmestrand, hvor havvandet var ca. 30 grader varmt.

Vores hotel kunne næsten
ikke ses fra strandvejen, der
gik lige forbi. Ud mod gaden havde ejerne bygget en
meget stor betonmur. Det
var for at beskytte turisterne
mod terrorbomber fra den
indonesiske afdeling af Bin
Ladens terrororganisation al
Qaeda. I 2002 sprængte
disse terrorister to store
bomber ved et kæmpediscotek i Kuta i nabobyen. Mange blev dræbt. Heraf et par
unge danske kvinder på
rygsækrejse. Deres veninder
blev hårdt sårede. Der er
slanger i paradiset. På det
meget stilfulde hotel kneb
det med hyggen. Det var
bygget i hesteskoform. Ud
mod vejen lå tværfløjen
med reception, bar, køkken,
restaurant og administration. To fløje gik på hver sin
side af poolen ned mod
stranden. I den nordlige fløj
boede kun russere, og de
var konstant i skænderier
med hinanden. De råbte og
skreg. De kastede med glas,
flasker og stole. Jævnligt

var der slåskampe. I den
sydlige fløj boede alle vi
andre, men russerne generede også os. Især gik det ud
over de få polakker, der
boede på hotellet. I sydfløjen hyggede vi os med hinanden. Men pga. det ubehagelige russiske selskab
brugte de færreste af sydfløjens gæste de fælles arealer
med restaurant og bar. Hoteldirektøren var fortvivlet.
Politiet kom flere gange og
hentede de værste af de
fulde uromagere i den russiske lejr. Det foregik meget
håndfast, og de kom ikke
tilbage til hotellet. Deres
familier forsvandt også.
Direktøren fortalte, at disse
slagsbrødre fik nogle gevaldige erstatningskrav og
nogle kæmpebøder. De kom
ikke ud af arresten før de
havde betalt. Derefter blev
de med familier smidt ud af
landet med indrejseforbud i
fremtiden.
Turistliv med besvær.
Vi fandt en pragtfuld restaurant på strandvejen tæt
ved, hvor priserne kun var
det halve af dem på hotellet.
Overtjeneren havde taget
det engelske navn John, og
han tog sig godt af os i hele
ferien. Jeg havde ikke nået
at blive klippet før vi rejste.
To dage før jul fandt vi lidt
ud på aftenen en hyggelig
lille frisørsalon. Vi gik ind.
Lise fik te, mens jeg blev
klippet.
Pludselig
gik

strømmen. og hele området
lå nu i det englænderne
kalder bengalsk aftenbelysning, hvilket er bælgmørkt.
Frisøren fandt et lille stearinlys, tændte det og satte
det et par meter fra os. Hun
ville klippe videre. Ved
første klip lavede hun et hak
i mit højre øre. Det blødte
meget og var svært at stoppe. Jeg fik bloddryp på hele
højre side. Lise hjalp mig.
Frisøren græd, mens en
kollega fandt en nødforbindingskasse, og så blev jeg
forbundet. Det sprang op
hver nat og gik først i orden, da vi kom hjem.
Dagen før vi rejste havde
jeg under træfældning flæk-

ket venstre ringfingers negl
på tværs. Lise reparerede
mig og fandt på en løsning.
Neglen skulle skylles, revnen skulle trykkes sammen,
mens hun sprittede den af.
Derefter lagde hun fem-seks
lag klar neglelag på, og det

Anne-Kristine Holm &
Jesper Holm
arkitekt, bygningskonstruktør, valuar

Jul på bali (fortsat)
holdt. Det skulle gentages
på Bali, men vi glemte lakken i Danmark. Over vores
yndlingsrestaurant lå en
skønhedsklinik. Jeg fik tid
den 23/12, kl. 18.00. Vi
skulle også spise. Vi fandt
et bord, satte os og fik et
par øl. Pludselig lød overtjener Johns stemme over
alle de hyggesnakkende
gæster: "Mr. Larsen, Miss
Lilly is ready for you whenever you want!". Ved siden
af ham stod en lille spinkel
og meget genert ung pige
på 17-18 år i hvid kittel og
kikkede ned i gulvet. Der
blev helt stille. Så fyldtes
luften med forargede udbrud og ukvemsord mod
mig. Nogle rejste sig og
gik. Jeg fortrak ikke en mine, men gik op med miss
Lilly og fik ordnet min
negl. Lise fik forklaret sagens rette sammenhæng for
de mest rabiate og søstersolidariske furier. Det hjalp
lidt, men ikke helt. Jeg er jo
en mand. Da jeg kom tilbage, var alt fryd og gammen
igen. Enkelte undskyldte
deres umisforståelige tilråb.
Heldigvis eksisterer der
kvajebajere blandt mænd,
så det blev en minderig
lillejuleaften. Ja, for den
rene er alting rent, men
nogle mener, at de bor på
en mødding! Juleaften blev
holdt samme sted og var
rigtig hyggelig.
Spændende Ture på Bali.
Der er mange ting at se på
denne gudernes ø, men vi
var der i regntiden, og den
var voldsom i 2007. Vi

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

skulle naturligvis besøge
Balis kulturhistoriske museum i delstatshovedstaden
Denpasar ca. 30 km. fra
vores hotel. Det besøg gik i

vasken, fordi regnen havde
været så voldsom, at midt
byen var blevet oversvømmet. På vejen hjem besøgte
vi udflugtens andet mål.
Det er den berømte danske
skibsreder og handelsmand
Mads Langes gravmomument i Kuta. Hans liv og
skæbne er legendarisk.
Mads blev født i 1807 i
Rudkøbing. Som 16-årig
stod han til søs som skibsdreng på handelsskibet Norden på togt til Ostindien.
Ca. 10 år senere kom han
hjem som styrmand. Hans
forældre havde en købmandshandel, og nogle år
senere havde Mads fået skib
og forsøgte sig som handelsmand på Lombok. Det
gik ham rigtig godt, men
under et oprør på øen lykkedes det ham at flytte forretningen til Bali. Der gik
det også godt. Hollænderne
var begyndt at besætte øerne i Indonesien, og nu var
turen kommet til Bali. Der
var oprør på øen, og Mads
Lange var en dygtig forligsmand. Måske for dygtig. I
hvert fald blev han under et
møde med en lokal fyrste
forgivet og døde timer efter,

kun 49 år gammel. Der blev
rejst et flot gravmonument
for den vellidte dansker. Vi
lagde en blomst og ønskede
Glædelig Jul. I dag ligger
graven i et beskidt og stinkende industrikvarter klods
op ad vejen til lufthavnen.
Vi foretog fire ture op til
midten og norddelen af øen.
Vi besøgte Batursøen i nord
ved den 1717 m høje vulkan Gunung Batur. Turen
derop var smuk, men fra
1,200 m højde var vi i skyerne og sigtbarheden var ca.
50 m. Så det mest seværdige, så vi ikke. Til gengæld
inviterede chaufføren os
med på et lynbesøg i hans
barndoms landsby. Da vi
nåede udkanten af landsbyen kunne vi se, at næsten
alle var i gang med at forberede en religiøs fest. Det
bruger balineserne utrolig
meget tid på. Da vi kom lidt
ind i landsbyen, ville jeg
sige noget pænt om den. Jeg
så et lille, meget smukt hus
lige ved vejen, og jeg sagde: "Det er et meget flot
busstoppested I har her i
byen"! Efter en lang pause
sagde chaufføren: "Det er
IKKE et busstoppested. Det
er landsbyens tempel"!
Ups! Vi blev godt modtaget
og fik te, mens vores guide
snakkede med sin familie
og alle, han mødte. Det var
et godt sted at besøge. De
var i vores øjne fattige, men
der var rent og ryddeligt
overalt.
Turistmagneter.
Udbud er træskærere, sten-

huggere og tekstiler. Landsbyen er centrum for traditionelt balinesisk kunsthåndværk, og det er imponerende. Men man skal passe på,
hvad man køber. Små boder
og butikker bugner med
billige kopier og plastiksager. De bedste varer var alle
for store til at blive fragtet
hjem med flyet. Men de var
meget flotte.
Landskabet.

Det man oplever på Bali er
noget af det kønneste, vi har
oplevet i 67 lande. De frodige grønne terrasser med
rismarker. De ufattelige
smukke blomster, der ses
overalt. Bjerge, vulkaner,
elve, kløfter og vidunderlige strande. Den kombination findes kun på Bali. Balineserne i deres smukke
farvede saronger er et meget eksotisk syn. Religionen, hinduismen, på Bali er
en del anderledes end i Indien. Køer er ikke hellige.
Klansystemet er intakt, og
det skaber skarpe skel og en
for os en uforståelig social
rangorden. Det er både afskrækkende og fascinerende.
Vi tog os også tid til at
slappe af og more os. Bali
var bestemt en rejse værd.

100 års jubilæum i Kommunalforening
og samtidig Sengeløse Bylaugs fødsel.
Torsdag den 28. oktober havde bestyrelsen inviteret
medlemmerne til en fornem middag på Sengeløse kro.
Der blev budt på oksefilet med kartoffel og grøntsager,
til dessert nøddekurv med is og frugt. Hertil passende
vine. Det hele levede op til anledningen: at fejre den
100-årige eksistens af Sengeløse Kommunalforening.
Herefter fik John Andersen ordet. Han havde ladet sig
overtale til at fortælle foreningens historie. Bl.a fortalte
han om oprensningen af gadekæret, vejbelysning og
bedre bymiljø, som afstedkom, at der blev lavet lokalplan for hele bymidten. Man startede også den årlige
byfest og holdt det i en lang årrække, indtil det blev
omorganiseret.
Herefter kom han ind på de nuværende opgaver:
Det drejer sig om juletræstænding og Skt. Hans bål.
Herudover holder foreningen øje med Ring 5 udviklingen og råber op, når der sker noget ulovlig, fx som da
der blev stillet boligcontainere op bag ved grillen.
Nu var det formandens tur at komme på banen med
Generalforsamling og ekstra ordinær generalforsamling lige efter hinanden. Som eneste punkt i sidstnævnte blev navneændringen til Sengeløse Bylaug sat
til afstemning. Det blev vedtaget med stort flertal.
Som følge af navneændringen blev der efterfølgende
stemt om nogle få ændringer i vedtægterne.

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 åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Børnehuset skoven

Børnehuset Skoven, Kirkestien 2 i Sengeløse har fået Det Grønne Flag, de er blevet Grønne Spirer. Borgmester Michael Ziegler kom den 29. september kl. 14:30 og hejste Det Grønne Flag.
Børnehuset Skoven er den første institution i Høje-Taastrup kommune til at opfylde kriterierne og modtage
Det Grønne Spirer-flag.
Vi synes det er en begivenhed, som fortjener opmærksomhed.
Kort fortalt, så har Børnehuset Skoven, der tidligere hed Sengeløse Vuggestue og Børnehave, i løbet af
2020 været ramt af flere udfordringer, hvor en stor andel af forældrene overflyttede deres børn til andre
institutioner. Børnetallet var på et tidspunkt så lavt, at det blev besluttet at iværksætte en ny profil for institutionen med ny ledelse.
Igennem det seneste år har den nye struktur, skabt af den nye ledelse og medarbejderne i fællesskab, givet en institution med et indhold, så forældre igen har besluttet at indskrive deres børn i institutionen.
Som en del af den nye struktur blev det besluttet at gå efter at blive godkendt efter Friluftsrådets koncept
’Grønne Spirer’ og institutionen blev omdøbt til Børnehuset Skoven.
Personalet har reformeret hele legepladsen, så hovedtemaet bygges over natur. Det er for ganske få midler blevet til et scoop for børnene.
Det er ikke kun Grønne Spirer og navneændringen, der har givet troen på en ny og anderledes god børneinstitution. Personalet og en topinspireret pædagogisk leder har sammen skabt det, der gør, at Friluftsrådet nu godkender Børnehuset Skoven som Grønne Spirer.
Det fortjener børnene og personalet i Børnehuset Skoven bliver fejret. Det gør vi bl.a. ved et åbningsarrangement, som borgmester Michael Ziegler kom og skyd i gang.

Børnehuset Skoven er en del af selvejerområdet Diamanten i Høje-Taastrup kommune.
Den 1. oktober 2020 blev Louise Nørremark Nielsen, der i dag er pædagogisk leder i Refmosegaard Børnehus i Fløng, udpeget til at varetage den midlertidige ledelse af Børnehuset Skoven, samtidig med hendes
varetagelse af stillingen som pædagogisk leder af Refmosegaard Børnehus. Begge institutioner er en del af
Diamanten.
Børnetallet i Børnehuset Skoven er nu steget så meget, at der igen kan ansættes en selvstændig leder. Bestyrelsen i Diamanten besluttede inden sommerferien, at stillingen som pædagogisk leder skulle opslås. Glæden var dog endnu større, da Louise, der har varetaget den midlertidige ledelse af Børnehuset Skoven gennem det seneste år, sagde ja tak til bestyrelsens forslag om at overgå til at blive
leder af Børnehuset Skoven på fuld tid pr. 1. oktober. På den måde kan de tiltag, der er iværksat det
seneste år, fortsættes og udvikles yderligere. Bestyrelsen har noteret sig, at forældrerådet i Børnehuset Skoven er overordentligt tilfredse med den beslutning.
Efter Louise overgår til hendes nye stilling i Børnehuset Skoven, skal stillingen som pædagogisk leder af
Refmosegaard Børnehus slås op.
Louise har været pædagogisk leder i Diamantens Refmosegaard Børnehus siden 1. september 2013.
Hvad er Grønne Spirer?
Friluftsrådet ønsker med Grønne Spirer at støtte og synliggøre dagtilbuddenes arbejde for en grønnere
hverdag.
De afholder inspirerende kurser og udgiver inspirationsmaterialer, der skal motivere de voksne i børnenes
hverdag til at bruge naturen og udeområderne aktivt i børnenes hverdag.
Undersøgelser viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed,
for indlæringsevne og for børns motorik. Naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen
udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige
udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.
For at få det grønne flag, der indikerer, at man er Grønne Spirer-institution, skal institutionen lave en grøn
handleplan, der fortæller om de aktiviteter, der minimum er foregået én dag om ugen i tre måneder. Ydermere skal én eller flere af personalet deltage i et Grønne Spirer-kursus. I Børnehuset Skoven har hele personalet samlet afholdt personalelørdag med besøg af naturvejleder Helen Holm, hvor de fik faglig viden
om naturpædagogik, men i den grad også fik afprøvet på egen krop og sind de naturaktiviteter, de kunne
lave sammen med børnene.
Børnehuset Skovens fokus for den grønne handleplan har været at indrette inde- og uderum med et tydeligt grønt naturfokus. Dette har betydet, at de har fået et science-rum, junglerum, bålplads, kvashegn,
ude-værksted, drivhus, bygget humlebi-bo, plantekasser til egne grønsager, tonsvis af bærbuske og de
har lavet et område foran institutionen, hvor vi er ’Vild med Vilje’.
Sammen med børnene har de undersøgt begreberne synke, flyde, trille og falde. De har undersøgt smådyrenes liv på deres legeplads og i deres nærområde. Der er bygget hegn, gravet huller til planter, sået og
forspiret i alle vinduespartier og vandet, passet og plejet. I deres science-rum er der flyttet Gongo-snegle
ind, fisk, vandrende pinde og to meget søde sump-skildpadder.
De er allerede i gang med at lave handleplanen for det næste år, som både byder på mere Vild med Vilje,
undersøgelse af frost og is, udvidelse af deres køkkenhave og ikke mindst en masse dejlige hverdagsoplevelser i naturen omkring dem.
Vi er i Diamantens bestyrelse meget stolte af det forløb og det resultat, ledelse og medarbejdere har opnået. Fra at være en lukningstruet institution, er vi nu nået til at være en institution med venteliste.
Vi vil derfor invitere nærområdet til Børnehuset Skoven til at deltage i åbningsseancen. Det gælder ikke
kun nuværende forældre til vores dejlige børn, men også andre interesserede i Sengeløse. Ud over selve
højtidsdagen vil en gruppe børn fra hvert af Diamantens huse blive kørt i busser ud til Børnehuset Skoven,
så alle Diamantens institutioner kan se, hvad Grønne Spirer kan og hvordan vores børn i denne institution
stortrives i de nye rammer.
Vi håber denne begivenhed har jeres interesse, så det via jeres medie kan bredes ud i resten af Sengeløse
og Høje-Taastrup Kommune; at der er denne succeshistorie i et hjørne af kommunen.
Venlig hilsen
Sanne Baggersgaard
Bestyrelsesformand

Vibe M. Rasmussen
Bestyrelsesnæstformand

Fællesskab
Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
24. søndag efter
trinitatis
14. november kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Matthæusevangeliet 9,
18-26
Anders Nielsen
Sidste søndag i kirkeåret
21. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 25,
31-46
Søren Nolsøe
1. søndag i advent
28. november kl. 13.00
Lukasevangeliet 4, 1630
Adventsgudstjeneste m.
efterfølgende
Æbleskiver og gløgg
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
2. søndag i advent
5. december kl. 10.00
Matthæusevangeliet 25,
1-13
Flemming Bak Poulsen
3. søndag i advent
12. december kl. 17.00
De Ni Læsninger
Musikgudstjeneste
Merry Lisbeth Rasmussen

Andre gudstjenester

14. december kl. 10.00,
julegudstjeneste for de
mindste ved Merry Lisbeth Rasmussen

Når ”sengeløsere” taler om
fællesskabet i vores lille,
hyggelige og godt beliggende
landsby, hører man ofte en
vis stolthed i stemmeføringen. Mange sengeløsere er
med rette glade for at bo i
Sengeløse, som er en by med
mange institutioner og fællesskaber. Man kan gå i vuggestue, børnehave, skole,
fritidsklub, ældreboliger og
til sidst plejehjem. Der er
desuden idrætsfællesskaber,
musikfællesskaber og diverse
foreningsfællesskaber. Kirken i Sengeløse er også et
fællesskab. Man kan ikke
have en kirke uden fællesskab. Der er gudstjenestens
fællesskab, babysalmesangsfællesskab, minikonfirmand,
konfirmand, Ungdomscafe,
Sengeløse Cafe, højskoleeftermiddage,
kulturaftener,
sogneudflugt,
koncerter,
Nørkleklub,
Onsdagsklub
med mere. I mange af de
nævnte fællesskaber spiser vi
sammen; i kirken, i sognegården eller ude i byen. I Onsdagsklubben spiser vi sammen 1 gang om måneden. Til
alle vores gudstjenester spiser vi også nadverens måltid
sammen. Nadveren er et sakralt og et kultisk måltid, der
definerer det kristne fællesskab. Det er tillige et mystisk
måltid, idet den, der deltager
i måltidet, kommer tæt på
Gud og modtager en smule af
Guds inderste væsen til trøst
og opmuntring. Nadverens
måltid går helt tilbage til
dengang, hvor Jesus skærtorsdag aften spiste den sidste nadver sammen med sine
disciple. På den måde bekræftede han deres fællesskab. Hver gang vi deltager i
gudstjenestens nadver, bekræftes det kristne fællesskab. Det specielle ved dette
fællesskab er, at her kan
Dronning og rengøringshjælp, borgmester og gadefejer knæle side om side og
dele nadverens sakrale måltid. Og det gode ved det
kristne fællesskab er, at det
er åbent for alle. Enhver er
velkommen, som man nu
engang er. Man har lov til at
være der. Ingen stiller
spørgsmålstegn ved ens tilstedeværelse. Dørtærsklen er
lav, der er højt til loftet, og

man er sammen om det kristne håb om opstandelsen fra
de døde. Nadverens måltid er
ikke et måltid, hvor man spiser store retter. Man får kun
en lille tår vin og en lille bid
brød eller en oblat. Det er et
måltid der giver næring til
ånden, som vi derfor ikke
kan undvære. Efter nogle af
vores gudstjenester går vi
over i sognegården og spiser
et hjemmelavet måltid mad
sammen. Der er høstgudstjeneste med grillmad, Allehelgensgudstjenesten med smørrebrød, spaghettigudstjenester, skærtorsdagsgudstjenesten med lammekølle osv.
Det er nu engang hyggeligere
at spise sammen med andre
mennesker end at spise alene.
Siden urtiden har måltidsfællesskabet været det allermest
grundlæggende. Det er det
stadig. Når vi spiser sammen,
får vi en følelse af at høre
sammen. Alligevel er der
nogle fællesskaber, som er
mere grundlæggende end
andre. Vi kan spise sammen
til en julefrokost på arbejdspladsen, men det er ikke nødvendigvis hverken et fællesskab som varer ved eller et
dybt fællesskab, hvor vi kender hinandens liv på godt og
ondt. De dybe fællesskaber er
kendetegnet ved, at man netop kender hinandens liv på
godt og ondt. Man deler liv
og skæbne. Man kender tragedien og alt det ulykkelige i
den andens liv, og den anden
kender alt det ulykkelige og
mislykkede i ens eget liv.
Man behøver ikke at lade
som om eller at skjule alt det
dårlige. Man kan hvile i,
hvem man er og i, hvordan
skæbnen og livet har formet
sig. Man kan tale sammen på
et dybere plan. Sådan et fællesskab kan man finde i gode
venskaber og ægteskaber.
Man kan også finde det i det
kristne fællesskab, hvor man
med hver sit liv og hver sin
skæbne hviler i den samme
tro på det evige liv. Man kunne sammenligne det fællesskab med et træ. Vi er alle
grene og kviste på det træ, og
Gud er stammen, som giver
os håb og styrke og livsmod
og glæde og troen på det
evige liv.

I det fællesskab er man på en
måde nøgne overfor hinanden.
Vi ved, hvem hinanden er.
En har mistet sin søn i en
trafikulykke og har svært ved
at få mening i livet. En har et
barn med spisevægring, og er
derfor meget bekymret. En er
vokset op i et alkoholiseret
hjem med masser af omsorgssvigt, og har derfor
svært ved at have tillid til et
andet menneske. En har gennemgående et godt liv og
udtrykker derfor glæde og
taknemmelighed. En er ramt
af sygdom og er derfor bange

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
Gravstedvedligeholdelse
Graver Gunner Andersen
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
Sekretær for sognepræsten
Maria Ditlev Rosenvinge
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Formand for menighedsrådet 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

og bekymret. En er vokset op
i et kærlighedsløst hjem og
har derfor svært ved at tro sig
værd at elske. Og en har fået
masser af kærlighed og har
derfor tillid til, at mennesket
grundlæggende er godt. Alle
de forskellige liv og skæbner
bliver til en enhed i det kristne fællesskab.
Det er en stor befrielse at
være i et sådant fællesskab.
Man bliver rodfæstet og forankret i et skæbnefællesskab.
Med ægteskaber og venskaber ved vi, at nogle varer livet
ud, og andre ender i skilsmisse og uvenskab.
Det kristne fællesskab er bundet sammen af Gud, som er

garant for, at det ikke krakelerer. Det kan godt være, at vi
– der hvor vi er i vort liv lige
nu – ikke gider eller har lyst
til at gøre brug af dette fællesskab. Men det ændrer ikke
ved, at det er der nu og i al
evighed, fordi det er Gud, der
konstituerer det. I en tid hvor
mange bliver skilt, hvor mange er ensomme og har svært
ed at orientere sig i livet, er
det godt at vide, at det kristne
fællesskab består. Søndag
efter søndag er det blevet
bekræftet igennem 2000 år
under nadverens fællesskab
og bliver det stadig.
Merry Lisbeth Rasmussen

Onsdag den 1. december kl.
18.00
skal
vi
have
julemiddag
i
Onsdagsklubben. I julemånedens
anledning kommer vores
organist Dmitri, så vi kan
synge et par af de gode gamle
julesalmer.

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.

Vi kan love så meget, at vi
skal
have
en
rigtig
julemiddag med alt, hvad
dertil hører: Det vil sige
juleand med brune kartofler
samt risalamande til dessert.
Til middagen hører som altid
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.

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 den 28. november på
tlf. 43 99 50 24 eller på email: LRAS@KM.DK.

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.

Højskoleeftermiddag med sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen om Kierkegaard og
Løgstrup onsdag den 15. december kl. 14.30
Denne eftermiddag vil sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen bringe to af
vores store, kristne tænkere
Søren Kierkegaard og
K.E.C. Løgstrup i samtale
med hinanden, som har
tænkt dybe tanker om godhed og den store kærlighed.
Ind imellem ordene skal vi
synge nogle af julens salmer, og så skal vi selvfølgelig have gløgg og æbleskiver. Kærligheden er det
største i et menneskes liv.
Når vi møder den, skal den
markeres med ringe, højtideligheder, løfte og fest.
Alligevel er vi i Danmark
knap 1,2 millioner voksne
singler, og over 50 % af
indgåede ægteskaber ender
i skilsmisse. Hvorfor er det

så svært med den godhed
og kærlighed, som vi alle
håber på og ikke kan leve
foruden?
Begge tænkere er enige
om, at mennesket ikke er
herre over kærligheden.
Kærligheden er en lidenskab der griber os, eller
også gør den ikke. Men de
er meget uenige om, hvordan og hvorfor godhed og
kærlighed opstår mellem
mennesker: ægtefolk, kærester, venner, familiemedlemmer eller blot mennesker man møder på sin vej
til Daglig Brugsen. Kierkegaards og Løgstrups tanker
har stadig samfundsrelevans i dag, hvor vi lever i
en tid med udbredt individualisme. Men mennesket

er ikke skabt til at leve alene. Vi lever altid i relationer, hvor godhed og kærlighed, men også det modsatte er afgørende for, om

forholdet kan bestå.
Der er gratis adgang til
arrangementet.
Merry Lisbeth Rasmussen

Første søndag i advent
Adventsgudstjeneste og
adventshygge i sognegården
for hele familien med julegodter efter gudstjenesten

Julekoncert med Koret Facett
lørdag den 18. december kl. 15.00

De mindste og de største og alle dem midt
imellem inviteres til en hyggelig adventsgudstjeneste den 28. november kl. 13.00.
Første søndag i advent er den første af 4 adventssøndage før juleaften. Minikonfirmanderne/konfirmanderne vil tænde lysene i adventskransen og syne en julesang og salmer
sammen med os andre.
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården
og hygger, spiser julegodter og klipper
julepynt.
Alle er velkomne!
Merry Lisbeth Rasmussen

Julegudstjeneste for de
mindste tirsdag den 14.
december kl. 10.00 i

Kom i julestemning med Koret Facett under ledelse
af Morten Møllemand! Koret synger en lille buket
af klassiske sange af Whitacre, La Cour og Gade
samt danske julesalmer og julecarols fra Frankrig,
England, Tyskland, Hawaii og Grønland. Og så vil
der selvfølgelig også være lejlighed til at synge
med på fællessalmer.
Efter koncerten inviteres alle til et juletraktement
med glögg og æbleskiver i sognegården. Der er
gratis adgang til koncerten.

Højskoleeftermiddag med Dr. Phil. Jon
Gissel om Det Byzantinske Rige og Hagia
Sophia onsdag den 24. november kl.
14.30.
Vi får besøg af Jon Gissel, som er Dr.phil. i historie og
forfatter. Jon Gissel er medlem af Den danske Nationalkomité for byzantinske Studier og har beskæftiget sig
meget med Det byzantinske Rige og med kristendommens betydning som indhold i dette riges kultur. Titlen
på foredraget er Det byzantinske Rige og Hagia Sophia.

Sengeløse Kirke.

Gudstjenesten er for alle børnene i
vuggestuen, børnehaverne, hjemmeplejen
samt hjemmegående forældre med små børn.
Vi skal synge ”Et barn er født i Betlehem”,
og vi skal hilse på kirkenissen Hulda. Mon
ikke hun kommer igen i år?
Kom og lyt og se og syng så alt hvad du kan
Halleluja i omkvædet til ”Et barn er født”!
Efter gudstjenesten går vi som sædvanlig
over i sognegården og drikker saftevand og
spiser julekager.

Hagia Sophia er navnet på den store kirkebygning i
Konstantinopel, et græsk navn, som betyder Den hellige
Sophias eller Den hellige Visdoms Kirke. Kirken blev
bygget i Det byzantinske Rige, hvor græsk var hovedsproget; og den er et af den menneskelige civilisations
mesterværker. Det byzantinske Rige er tusind års europæisk historie. Foredraget vil fortælle om dette rige, om
den kristne kirke, som prægede det, om hovedstaden
Konstantinopel og om kejserne, som regerede det. Foredraget vil også fortælle om Hagia Sophias og de kristnes
historie efter 1453, da tyrkerne erobrede Konstantinopel
og om den aktuelle situation. Der er gratis adgang.

