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En festlig 

 Sankt Hans tale 

Piletræet ved gadekæret skal fælles! 
21. august må vi sige et sidste vemodigt farvel til et af byens vartegn. 

Nu er det endeligt besluttet. Pi-
letræet skal fældes inden for 
kort tid. Området omkring træ-
et er spærret af, fordi der er fa-
re for nedfaldne grene. Træet 
er stærkt svækket af en svam-
pesygdom, der medfører, at 
træet vil gå ud. Anni Gross på 
billedet kan huske træet fra 
60’erne, hvor hun løb på skøj-
ter på gadekæret. Dengang var 
træet allerede pænt stort, hu-
sker hun.  Hun synes, at pile-
træet altid har klædt gadekæret 
og tilføjer:   
- Det står så smukt og spejler 
sig i søen og er det første, man 
ser, når man kommer ind i by-
en fra denne side. Sammen 
med kirken har det jo næsten 
været et vartegn for byen. Det 

vil blive savnet, og jeg glæder 
mig over, at der hurtigt bliver 
plantet et nyt piletræ på samme 
sted, siger hun lidt sørgmodigt.  
Kommunens afgørelse har væ-
ret forelagt Kommunalfor-
eningen, som har undersøgt sa-
gen grundigt.  
Kommunen har forklaret, hvor-
for piletræet, der ellers er på li-
sten over bevaringsværdige 
træer, skal fældes. Det histori-
ske piletræ er desværre blevet 
ramt af sygdom. Træet er råd-
dent indvendigt og ramt af 
Laksporesvamp. Et angreb, der 
vil få træet til af knække ved 
roden. Man har desuden talt 
med Bent Overby fra Dansk 
Træplejeforening. Ud fra en 
forklaring af omstændigheder-

ne mener han, at det er korrekt, 
at det er nødvendigt at fælde 
træet. Hans opfattelse af Høje 
Taastrup kommune var i øv-
rigt, at de er fagligt kompetente 
og ansvarlige i spørgsmål om-
kring pleje af træer. 
”Alt i alt må vi erkende, at der 
ikke er noget at gøre. Træet må 
fældes,” udtaler Poul Neumann 
fra kommunalforeningen. Med-
lemmerne er blevet orienteret 
pr. mail om sagen og også om 
de historiske hændelser i for-
bindelse med beplantning om-
kring gadekæret. Datoen for 
fældningen er fastsat til onsdag 
den 21. august, og medlemmer-
ne af kommunalforeningen op-
fordres til at komme med for-
slag til aktiviteter på dagen.   
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

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

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

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

Amatørscene: Marianne Neumann Hultoften 33                 2990  3693 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70      2087 4344 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                    4030 5232 
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Festudvalg: John Jørgensen, Kirkestien 12      4399 3140 
 

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

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil 
             Tirsdag den 10 september kl. 19.00 præcis   
Sengeløse Kommunalforening afholder generalforsamling  
d. 23. oktober i Sognegården. Husk at eventuelle indkomne 
forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest d. 15. september. Eventuelle forslag kan sendes til 
kommunalforeningen@sengeloese.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Slangerup Kirke er Martin 
Jacobsen blevet viet til Lillian 
Møller, og i al fordragelighed 
har de valgt fremover at kalde 
sig hr. og fru Møller Jacobsen. 
Martin vil være kendt af man-
ge sengeløsere, som har sin 
gang på plejehjemmet, hvor 
han er initiativsrig og entusia-
stisk varetager af beboernes 
beskæftigelse og aktivitet. 

Tak  Jeg vil gerne takke alle der glædede mig med blomster , 
vin og chokolade på min 85 års fødselsdag 

Anni Gross 



Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening 
byder velkommen til endnu et forrygende 

LOPPEMARKED 
på Idrætsanlægget i Sengeløse 

30. august – 1. september 2013

FREDAGSBAR 
I TELTET KL. 20.00 
SUNDHEDSMESSE 

I HALLEN LØRDAG & SØNDAG KL. 10.00 – 15.00 
AUKTION 

GODE TILBUD PÅ FESTPLADSEN LØRDAG & SØNDAG  
kl.15.00 

BANKOSPIL 
FOR BØRN & VOKSNE I TELTET LØRDAG KL. 18.00 

LIVE-MUSIK I TELTET 
BEDSTE LOKALE UNGDOMSBANDS SPILLER LØRDAG KL. 21.30 

LADY LUNCH 
1950’ERNE I TELTET SØNDAG KL. 11.00 

BODERNE ER ÅBNE LØRDAG 13-18 OG SØNDAG 13-17



Fredag den 30. august 
Kl. 20.00 Fredagsbar i teltet. 

Kom og få en øl/vand med naboen og sørg for, at han/hun kommer godt hjem. 

Lørdag den 31. august 
Kl. 10.00 Livsstil & Sundhedsmesse 

Som noget nyt vil vi lørdag og søndag fra kl 10-15 åbne dørene for vores 
sundhedsmesse, der vil foregå i Sengeløse Hallen.  
Her vil kunderne blive modtaget af alternative behandlere og andre  
sundhedsprofessionelle, der hver især vil kunne tilbyde en smagsprøve  
på deres ekspertise.  
Indgangen er (som til loppemarkedet) ganske gratis, så kom med. 

Kl. 13.00 Loppemarkedet & boderne åbner 
Småting, Børneland, Gården, Tøj-biksen, Møbler, Elektronik, Bøger, Blomster- 

 tombola, Kaffe- & kagebod, Festtelt 

Kl. 15.00 Auktion  
Nyt i år:  
   Der vil i år være mulighed for eftersyn kl. 12.00 begge dage.  
   Her vil der også være mulighed for at give forhåndstilbud.
   Sædvanen tro vil vi dreje på lykkehjulet, og deltager du begge dage, 
   vil der  være mulighed for at vinde et forlænget ophold på Tylstrup kro.              

    Ved flere vindere finder lodtrækning sted. 

Kl. 18.00 Boderne lukker 

Kl. 18.00 Bankospil i Teltet 
Bankospil for børn & voksne med fine gevinster. 

Kl. 21.30 Live-musik i Teltet 
De bedste band med børn & unge fra Sengeløse spiller musik i teltet. 



Søndag den 1. september 
Kl. 10.00 Livsstil & Sundhedsmesse 

I hallen

Kl. 11.00 Lady Lunch i Teltet 
Årets damefrokost afholdes i år 1. september kl. 11.00.  

Slip kreativiteten løs og klæd dig på til årets tema, som er  1950’erne 
 Bliv inspireret af yndlingsfilmen Grease, Swing dansen, Rock a Billy 
stilen, franskbrødhåret og datidens trend. 
Er du ikke til udklædning, så kom som du er og nyd det hyggelige samvær. 

Prisen for årets fest for damerne i Sengeløse er 150 kr. og inkluderer mad 
til arrangementet, borde og bænke samt udsøgte toiletforhold. 
Drikkevarer kan til fornuftige priser købes i baren. 
Indgangen lukkes kl. 11.30. Arrangementet varer frem til kl. 14.00. 

MÆND-INGEN-ADGANG
Vi opfordrer til, at damer, der ønsker at sidde sammen, bestiller sammen. 
Dette skal gøres senest 27. august 2013  
Billetter bestilles pr. telefon eller mail hos en af følgende: 
Gitte Hammel på 22747496 eller gitte_hammel@hotmail.com 
Anne Holm på 20436944 eller anne-jorgensen@hotmail.com 
Kontant betaling og afhentning af billetter skal ske henholdsvis d. 27/8 og 28/8 i  

     tidsrummet kl. 16 – 20 på adressen Kirkestien 12 i Sengeløse. 

Kl. 13.00 Boderne åbner  

Kl. 15.00 Auktion Med lykkehjul og fine gevinster 

Kl. 17.00 Boderne lukker 

Kl. 20.00 Loppemarkedet slutter 

NB. Vil du gerne deltage som frivillig hjælper, så ring til: 
Truller på telefon 3030 5150. 



Indsamling til loppemarked 2013
Der indsamles effekter til loppemarked 2013

lørdag den 24. august mellem kl. 9 og kl. 16

Der samles kun ind i Sengeløse og Vridsløsemagle 

Har du noget, du vil have 
hentet til loppemarkedet, 
eller bor du uden for disse 
områder, kan du kontakte 
indsamlingstelefonen for 

at aftale om afhentning til 
søndag den 25. august.

Indsamlingstelefon: 
3093 2094

Du kan også sende en 
e-mail inden fredag aften den 

23. august til:
indsamling@sengeloese.dk 

Hvad tager vi imod: 
Brugte ting og sager, som du ikke længere 
har brug for, og som du måske godt selv 

kunne finde på at købe på et loppemarked. 

Effekter bedes stillet ud til vejen, tydeligt mærket, at de er til SGIF 
Loppemarked. Er mærkningen ikke tydelig, tager vi det ikke med. 

Vores indsamlere er iført T-shirts med SGIFs navn påtrykt. Vi beder alle holde 
øje med, at uvedkommende ikke fjerner effekter, før SGIFs indsamlere når frem.

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening
Ret til ændringer forbeholdes 

 Festpladsen

Vi modtager ikke:  frysebokse, køleskabe og biler.

Nyt: aflever selv allerede nu  
til container på Festpladsen  

Efter aftale med John, telefon 51 22 12 17 

NB: Vil du gerne deltage som frivillig hjælper, så ring til Truller på telefon 3030 5150



Fredagsbar på Sengeløsekro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Mød Venstres spidskandidat i Høje-Taastrup Flemming Andersen & Venstres spidskandidat i regionen Martin Geertsen. 
Fredag d. 23. august – 17.00 til 20.00  

Mød også Venstres lokale Sengeløse kandidater  
Frederik A. Hansen 

Ebbe Petersen 
Poul Bonderup 

Ulla Bang Hansen 
Mød op til en aften på kroen, hvor det er muligt at få en snak med jeres lokale venstre politikere eller blot nyde  

en kold øl med dem. Der er selvfølgelig fri entré 
                                                              

 
   

Med venlig hilsen 
 Venstre i Høje-Taastrup 

  

 

 

 

Mosedalens Massage 
 

Hotstone - Japansk Lifting 
Klassisk, velvære, sports & babymassage 

 
Paula Caroline Strandgaard 
Mosedalen5 2630 Taastrup 

Tlf 2877 4018 
www.mosedalensmassage.dk 

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

Sprogvildskab      
Af Ole Nielsen, blogger, med tilladelse.  
Mal bare byen rød 
Det siges at være sjovt at male       
byen rød en gang imellem. Det kan være et gammelt 
socialdemokratisk slogan fra dengang socialdemo-
kraterne stadig var "røde". Det var en opfordring til at 
skaffe nye medlemmer til partiet og dermed "male 
byen rød". 
Måske blev det forfattet af malermester Møller i 
Ikast, der havde en vis evne til at finde på fængende 
slogans.  
I virkeligheden går udtrykket længere tilbage, og vi 
har fået det fra England. Da et lystigt jagtselskab 
engang i 1837 fejrede dagens udbytte, malede den 
kraftigt berusede tredje markise af Waterford bogsta-
veligt talt flere bygninger i gaden High Street i byen 
Melton Mowbray røde … og således kom det åben-
bart på mode ”to paint the town red”. 



Læserbrev:  
En kommentar fra byråds-
medlem Hugo Hammel (A) 
i debatten om byudvikling i 
Sengeløse, hvor han kridter 
banen af i forhold til byens 
to øvrige byrådsmedlem-
mer, Frederik A. Hansen 
(V) og John Bielenberg (K).  
 
Kære Frederik og John! 
Kom ned på jorden til os an-
dre! Skovprojekt og grus-
gravspark? Hvor er I henne? 
Er det dét, I mener, der skal 
til for at bevare og forbedre 
Sengeløse? Vær realistiske! I 
sidder begge i byrådet og ved 
eller burde vide, at de projek-
ter ikke har gang på jorden. 
Selv om der er kommunevalg 
på vej, må man godt bevare 
jordforbindelsen. 
 
Johns skov! 
Johns skovprojekt er og bli-
ver et dårligt kamufleret byg-
geprojekt. Projektet er med 
rette blevet afvist i udvalgs-
behandling, da det bl.a. ikke 
harmonerer med den udvik-
ling, der er planlagt for at 
bevare Sengeløse som en 
landsby i det åbne land.  
Vejledende folkeafstemning 

under byfesten, med eller 
uden borgmesterdeltagelse? 
I Danmark har vi heldigvis 
endnu ikke tradition for at 
gennemføre populistiske af-
stemninger under arrange-
menter, hvis fundament hvi-
ler på salg af øl, vin og spiri-
tus. 
John, det er fint, at du med-
bringer borgmesteren til Sen-
geløse, men lad det begrænse 
sig til vielser ved gadekæret. 
Det bør ikke kunne gå galt, 
selv om ægteskab er en al-
vorlig ting, og ingen kan for-
udsige vejret. 
 
Grusgravspark! 
Frederik, da du beskriver den 
udvikling, der er lagt op til i 
Sengeløse, kan jeg kun være 
enig i, at en eventuel udbyg-
ning skal foregå på de arealer 
syd for landsbyen, som er 
udlagt til byudvikling. Det 
bør foregå i et tempo, så sko-
len og institutionerne kan 
følge med udviklingen, og 
bebyggelserne skal udfor-
mes, så landsbypræget beva-
res, men da du kommer til 
grusgravsprojektet, da ryger 
kæden da af. 
Det er muligt, at der er stem-

ning i dit politiske bagland 
for at etablere en "rekreativ 
park" i en tidligere grusgrav, 
men så må du forklare dem, 
at grusgraven er privat ejen-
dom, som ligger i en trans-
portkorridor. Den transport-
korridor, som du for øvrigt 
gentagne gange har anvist 
som placering af ringvej B5. 
Høje Taastrup kommune vil 
aldrig få lov til at lave park i 
det grusgravsområde. Desu-
den har vores Kommune, 
sammen med Greve og Ros-
kilde kommuner netop været 
med til at udvide Hedelands 
areal med 20 %. De knap 200 
ha, der er tilkøbt, løber op i 
et tocifret millionbeløb.  
Hvis man ikke på nuværende 
tidspunkt kan få opfyldt sine 
behov for skov, sø og enge i 
Sengeløse og omegn, tror jeg 
såmænd ikke, at tilkøb af en 
nedlagt grusgrav vil ændre 
på det. 
 
Hvor skal pengene komme 
fra? 
Ingen af jer berører, hvordan 
projekterne skal eller kan fi-
nansieres, for det skal de jo, 
ikke sandt? Arealerne skal 
erhverves, anlægges og ved-
ligeholdes. 
Skoven får man gratis? Der 
er intet, der er gratis! Der 
skal anlægges veje og stier 
samt etableres belysning, og 
da der ikke er noget kommu-
nalt jordsalg, er der ingen 
indtægt til at finansiere de 
betragtelige million investe-
ringer.  

Grusgravsparken? Et løst 
økonomisk overslag for er-
hvervelse og anlæg af 
”grusgravsparken” vil nemt 
kunne løbe op over 10 milli-
oner. 
Nu har jeg i 3½ år siddet i 
opposition i byrådet og set, 
hvordan I med stor energi har 
beskåret alt, hvad der kan 
økonomisk beskæres, og når 
vi har stillet modforslag, har 
jeres evige argument været: 
Hvor skal pengene komme 
fra? 
Hvis I er rede til at bruge de 
midler, som I her jonglerer 
med på Sengeløse, så vil jeg 
da forslå, at vi i fællesskab 
bruger pengene på fornuftige 
projekter: 
Lad os få rettet op på den no-
get mangelfulde busbetje-
ning. Lad os anlægge sikre 
stisystemer, så man kan fær-
des sikkert rundt i Sengeløse, 
Vadsby og Vridsløsemagle. 
Lad os få genetableret biblio-
teket, gerne som et åbent bib-
liotek, kombineret med bor-
gerservice. 
Også det over 40 år gamle 
idrætsanlæg trænger bestemt 
til opmærksomhed. 
Der er mange ting i Sengelø-
se og tilstødende landsbyer, 
der kunne blive bedre, hvis 
man slækkede lidt på det 
økonomiske jerngreb, I har 
lagt kommunen i. 
Nå, skal vi sige, at valgkam-
pen i gang. 
 
Med venlig hilsen 

Hugo Hammel  



Dette skal dog ikke forhindre 
dem i at afholde den årlige 
grillfest. Bladets udsendte 
blev tiltrukket af duften og fik 
ved samme lejlighed et hur-
tigt interview med Aage Ip-
sen, som står for denne afde-
ling af senioridræt. 

Vi fik ideen i 2000, hvor vi i 
senioridræt manglede en som-
meraktivitet, og siden da har 
jeg stået for krocket. Det var 
egentlig Verner Hansen, der 
var initiativtageren, eller en af 
dem, fortæller Aage Ipsen.  
- Vi spiller to gange om ugen, 

mandag og torsdag. Denne 
årlige grillfest er egentlig vo-
res sæsonafslutning, for nu er 
turneringen spillet færdig. Li-
ge nu er vi flere medlemmer 
end nogensinde. Vi er faktisk 
oppe på 30 medlemmer nu, 
fortæller Aage. 
 - Man kommer ikke uden 
om, at kroket er en senior-
sport, men lidt yngre må også 
være med. Jeg er selv ved at 
børste lidt af. Det er første 
gang, at jeg ikke selv står for 
arrangementet, men har lavet 
et lille udvalg, så vi fordeler 
arbejdet. Det ser ud til at være 
den rigtige måde. 
- Vi har over hele sommeren 
deltaget i en enkeltmands-, en 
par- og en holdturnering. Det 
er lidt de samme spillere, der 
går igen, men fx i år har vi 
haft ni par med i turneringen, 
som foregår rundt på Sjælland 
i det, der tidligere var Roskil-
de amt, siger Aage afslut-
ningsvis.   
 

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 

HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 

JØRN BRENDSTRUP 
Reg. revisor 

 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

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 

Krocket – en populær senioridræt 
Og absolut en krævende og seriøs sportsgren, skal vi hilse og sige.  
Af G. Lauridsen 

Har du lyst at  
prøve? 
 
Vi spiller krocket på Senge-
løse Idrætsanlæg hver man-
dag og torsdag kl. 9.15—
12.00 i sommerhalvåret og 
mandag kl. 9.15—12.00 
samt torsdag kl. 13.15 til 
16.00 fra 5. september. 
 

Efter træning er der fælles 
hygge med kaffe og nogle 
gange (ofte) med en bid ka-
ge. 

Hvis det lyder spændende og 
har vakt din/jeres interesse, 
er du/I velkommen til at 
kontakte Aage Ipsen på tlf. 
43 99 55 15 

32 deltagere var der til grillaften, som blev afholdt på Sen-
geløse Idrætsanlæg 















I sin beskrivelse af Sengelø-
se skriver Willy S. Jensen 
følgende om Ved kæret 12: 
Der er imidlertid adskillige 
ting, jeg gerne vil berette 
endnu, så da man havde pas-
seret det lille stykke jord, der 
lå mellem præstens elle – ja 
sådan benævnede vi faktisk 
den ret store beplantning af 
høje træer syd og nordvest 
for præstegården – og skolen, 
mødte man Sine Hans 
Pes’hus, der lå med gavlen 
ud til vejen, omtrent over for 
møllen. Sine var en elskelig 
gammel kone, der gerne hav-
de lidt mundgodt til os unger, 
så hende besøgte vi gerne. 
Børnene på Skyttegården var 
på en eller anden måde i fa-
milie med hende, så i flere 
sammenhænge var vi ikke så 
sjældent inde hos hende. Si-
nes lille hus var jo nabo til 
præstegården, og hun havde 
tit køer og heste på græs 
uden for sine vinduer. 
Bemærkninger: Et pænt og 
harmonisk hus, som har den 
største betydning for opfat-
telsen af gadeforløbet Ved 
Kæret og omgivelserne om-
kring gadekæret, og hvor de 
oprindelige detaljer er intak-
te. Det er vigtigt ved fremti-
dige istandsættelser at løse 
detaljer som tagudhæng, tag-
fladens afslutning i gavlene 
på samme måde og ligeledes 
fastholde tagkvistenes form.  
Husets farveholdning er gan-
ske fin med de hvide facader 
og hvidmalede vinduer. 
Vagn Hansen: her må jeg 
bryde ind, for efter at jeg 
havde renset alle vægge, 
ændret farven fra rød til hvid, 

fik jeg så mange kommenta-
rer fra Sengeløse-borgere 
om,  ”at det var for meget”. 
Huset var kendt som ”Det 
røde Hus”, og så kom sådan 
en køvenhavner (jeg er fyn-
bo) og malede det hvidt. 
”røde Erik var født i det røde 
hus”. Efter nogle år malede 
jeg igen huset rødt, og jeg 
har ikke fået klager siden. 
For 39 år siden: Det blev 
handlet d. 11. juni 1974.  
Dengang blev det købt for 
sølle 313.592,20 kr. med en 
udbetaling på 50.000 kr.  Det 
var mange penge for en 28 
årig knægt, som havde startet 
eget firma i 1972 efter at ha-
ve arbejdet hos Steensen & 
Varming som vvs-ingeniør 

som første job i 1971.  
Men man var forelsket, og 
kæresten flyttede med fra lej-
ligheden i Ahornsgade Kbh. 
nær Sct. Hans torv. Hun blev 
gravid, jeg blev glad, hun 
blev ked af det. Fik en abort 
og flyttede. Jeg så hende al-
drig igen og var dybt depri-
meret, men livet gik videre.  
Lidt stof til eftertanke, at lej-
ligheden på 35 m2 måske er 
mere værd i dag end 166 m2 i 

Sengeløse på top10 place-
ring. 
I de første år holdt vi en del 
fester i 69-ånden. Om sønda-
gen solbadede en del af pi-
gerne topløst på græsplænen. 
Det var lidt for meget for 
nogle sengeløseborgere, som 
patruljerede forbi. Ved en 
senere pinsefest var der nog-
le, som dristede sig til at tage 
nogle øl med ud på præste-
gårdsplænen for at nyde pin-
sesolen Søndag formiddag 
mens folk kom fra Pinse-
gudstjeneste. Så sluttede fe-
sten. Ugen efter blev der op-
sat dyrehegn hele vejen rundt 
om min bolig. Det satte jeg 
mig for at fjerne igen, og det 
var således mine ideer og 
forslag, som dannede grund-
lag for gennemførelsen af 
skolestien mellem min grund 
og præstegrunden. I dag bør 
den, selv om det er blevet lidt 
bedre på det sidste, nok hed-
de ”svinestien”. 
Utroligt, at folk ikke lærer 
deres børn renlighed og an-
svarsbevidsthed over for na-
turen. Min skraldespand er 
vendt mod stien, men kun få 
benytter den. De små knægte 
viser deres selvstændighed 
ved nonchalant at kaste ba-
gerposen fra sig på offentlig 
vej.  
Firmaet voksede og sælger-
pantebrevene blev købt tilba-
ge for sølle 60 %, da sælger, 

en plejehjemsbestyrer fra Le-
døje manglede penge. Firma-
et gik godt med store entre-
priser på Herlev Sygehus, 
Hvidovre Hospital og Panum 
Instituttet.   
En ny kæreste flyttede ind. 
Vi blev gift i 1978 og viet i 
boligen, da faren var Gösta 
og borgmester i Farum. Ef-
terfølgende blev økonomien 
strammere. Mine projekter 
på hospitalerne sluttede, og 
indtægten dalede brat. 
Nu meldte en ny branche sig. 
Jeg blev bidt af en gal com-
puter og begyndte at sælger 
Personlige Computere. I star-
ten gik det dårligt. Parforhol-
det led også skade, og vi blev 
separeret i 1983 og skilt i 
1985 
Jeg blev Olivetti Forhandler 
og solgte Pc'er til mine gam-
le kunder Herlev Sygehus, 
Hvidovre Hospital, og Stor-
strøms Amt. Det gik forry-
gende. De to eneste fodbold-
kampe jeg har set i mit liv 
var kampen i 1986 Danmark-
Uruguay og Danmark-
Scotland via en Olivetti tur 
for forhandlere. Jeg fik ansat-
te i firmaet, og nu gik det vir-
kelig godt.  
Jeg koncentrerede mig nu 
mest om edb og solgte pc’er i 
25 år. Så sluttede det. Firma-
et lukkede, idet man skulle 
beskytte sin efterløn som 
selvstændig. Konkurrenten 

"Det røde hus" i Sengeløse  
er solgt.  
Det blev til 39 år i Ved Kæret 12 
Flyttesalg og loppemarked i den næste måned.  



købte rest-aktiver, og man 
blev ansat som praktikant i 
2004-05 til at udføre rør-
mærkning på Lindø-værftets 
tvungne satsning. Søværnets 
Absalon og Esbern Snare. 
”Hr. Møller” var utilfreds 
med, at Lindø-værftet skulle 
producere krigsskibe, som de 
ikke havde forstand på. Sta-
ten garanterede. Det var nati-
onal stolthed at bygge skibe-
ne i Danmark, og Frederiks-
havn kunne ikke længere på-
tage sig større opgaver. Re-
sultatet viste sig også. Jeg 
har aldrig set så mange kas-
serede rør i jerncontainere 
som ved byggeriet af Absa-
lon.  Der var stort set ikke 
styr på noget som helst. En 
græsk maler tog en 5 l dunk 
epoxymaling og blandede 
den op for at male en dør-
karm.  5 l maling og 1 l Hær-
der. Efter frokost var malin-
gen hærdet op og 5.5 l ma-
ling blev kasseret, og en ny 
5+1 blanding blev lavet til 
resten af dørkarmen. Som 
ingeniør var det lærerigt at 
erfare betydningen af ordent-
lig planlægning. 

I 2010 blev jeg så anmodet 
om at hjælpe til igen i forbin-
delse med de ny fregatter, 
som i øvrigt blev bygget på 
samme skrog som Absalon. 
Her monterede jeg så alene i 
perioden sep. 2010 til dec. 
2011 5500 StK rørmærker og 
1800 messingskilte på hver 
af de 3 fregatter. Her opleve-
de jeg de menneskelige fru-
strationer over, at Lindø 
skulle lukke. Hver måned 
forsvandt mine kontaktperso-
ner, og andre kom til. Til 
sidst var der stort set kun 
chefer tilbage. Jeg fandt 
utrolig mange fejl på skibe-
ne. Varmevekslere byttet, 
kontraventiler, som var vendt 
forkert, manglende ventiler 
og pumpekredsløb, som var 
konstrueret forkert. 
Men som mit sidste aktive 
job med montering af ventil-
skilte accepterede jeg ikke at 
montere et eneste skilt for-
kert. Som den sidste på kajen 
er jeg den eneste, som har 
videooptagelser visende det 
sidste Lindø-skib forlade 
værftet og passere HI-
Hansens kraner. 

Min arbejdsindsats i de 1.5 
år svarede til 2.2 års normalt 
arbejde. Desværre tabte jeg 
mig ikke, da jeg sneg mig til 
at spise i Fayards kantine. 
Spiser du her, taber du dig 
ikke. 
Siden er tingene gået lidt i 
stå. Jeg har lige som mistet 
gnisten. Datteren og andre 
venner er flyttet til Fyn, og 
nu vil jeg også tilbage til 
Fyn. En livshistorie i Senge-
løse er ved sin afslutning. 
Nye kræfter skal til. 
 
En ny familie overtager nu 
”det røde hus”, og en ny 
æra tager sin begyndelse. 
Et dejligt sted. Et dejligt hus, 
og en utrolig skøn atmosfære 
 

Loppemarked og gratis 
ting og andet til skrot-pris 
Kig ind den næste måned, 
hvis du har brug for møbler, 
byggematerialer, kabler, 
computer, tastaturer, strøm-
forsyninger, værktøj, el-
varmtvandsbeholdere, bræn-
deovne og meget mere. Jeg 
hader at kassere ting, som 
andre måske kan få glæde af. 
 
De bedste hilsener og tak for 
39,5 år i Sengeløse 
 
 
Vagn Hansen,  
født 29.01.1946 
Ejer af Ved Kæret 12, Sen-
geløse fra 11.6.1974 til ef-
teråret 2013 
 

 

Efter sidste års lidt usikre 
start i serie 2 lykkedes det 
førsteholdet i efteråret at 
sikre sig forbliven i rækken. 
Det skete gennem en stabil 
indsats, hvor holdet viste, at 
de kunne spille lige op med 
de bedste hold i rækken. Nu 
står en ny sæson for døren. 
Første kamp spilles hjemme 
den 17.8, kl. 14.00 mod Ro-
senhøj. Klubben har fundet 
en afløser for Mogens Johan-
sen i Peter Rasmussen, 49, 
som ud over at have været 
aktiv fodboldspiller også har 
stor erfaring som træner. 
Bl.a. har han trænet Greves 
førsteynglinge og har været 
assistenttræner for deres 
sjællandsseriehold. Efter en 
pause har han nu fået tid og 
lyst til at være træner igen.  
- Jeg har fået et godt indtryk 
af holdet til træning, og jeg 
synes, at der bliver gået til 
den. I dag er andetholdet ude 
at spille træningskamp, og 
der er nogle afbud, men jeg 
håber på lidt større konkur-
rence, nu hvor andetholdet er 

rykket op i serie 3. Vi kunne 
godt bruge en lidt bredere 
trup, men det skal nok kom-
me, siger Peter Rasmussen.  
- Min målsætning? Som del-
målsætning vil jeg satse på, 
at vi får en god start på sæso-
nen og med så mange point 
som muligt. Derudfra vil jeg 
i samarbejde med spillerne 
lave nye mål, aftale hvor 
meget der skal trænes osv.  
Vi vil godt opfordre alle fod-
boldinteresserede i byen til at 
støtte op om holdet, så de får 
lidt opbakning til kampene, 
og desuden er det først spæn-
dende, hvis man følger med i 
holdets udvikling.  

Spændende ny sæson i serie 2, fodbold 
Peter Rasmussen ny træner for Sengeløses førstehold  

 Sengeløse Hallens 

CAFETERIA 
- altid klar med 

 

Fast Food og forfriskninger 
- før kampen - 

- under kampen - 
- efter kampen - 

og når du bare kommer forbi 
 

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset 
 

Hallens Cafeteria drives af frivillige 
 

Brug Hallens Cafeteria 
- så støtter du 

Sporten i Sengeløse 
 

    Hallens Cafeteria har  
    åbent på hverdage fra 
    kl. 16.00 til kl. ca. 22.00 
 

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 



 Det er med stor glæde, at jeg 
har takket ja til at holde årets 
båltale i Vridsløsemagle. 
Jeg er selv opvokset i 
Vridsløsemagle, hvor mine 
forældre for over 50 år siden 
købte et af de huse, som var 
bygget på gartner Jens A. 
Jensen jord lige neden for 
Ole Rømers Høj, eller Konge 
Høj som den hedder.  Jeg vil 
derfor tale om Vridsløse-
magle, som jeg husker den 
fra jeg var dreng. Min far bor 
der jo som bekendt endnu i 
nr. 48. Oprindelig var num-
meret 26, da Ole Rømers vej 
ikke gik helt til Sengeløse, 
numrene startede ved Bakke-
gården. Mange ting var an-
derledes i Vridsløsemagle 
dengang. 
Gårdene blev drevet som 
selvstændige landbrug og 
havde dyrehold og møddin-
ger, så lydene og lugtene var 
anderledes i byen. Larsen på 
Solager havde køer og kani-
ner. Clemmensen på Skov-
kildegård havde hundeken-
nel, og på Haveland havde de 

grise og høns, så ud fra lyde 
og lugte kunne man altid af-
gøre, hvor i byen man var. 
Henning Hansen på Have-
land var en betydningsfuld 
mand, for han var både sog-
nefoged og brandfoged og 
kunne derfor udstede både 
hundetegn og vie folk. Den-
gang kunne man handle lo-
kalt. Mange varer blev dog 
solgt fra varevogne, for der 
kom både fiskebil og slagte-
bil og der kom brødmand fra 
Røde vejrmølle.  
Mælkemanden kom hver dag 
og satte mælken på trappe-
stenen, først i klare flasker 
og senere, efter noget der 
dengang blev betegnet som 
en revolution, i brune flasker. 
Desuden kom landposten, 
lange Arthur, dagligt og fun-
gerede som et kørende post-
hus, hvor man bare lagde 
penge til indbetalingen, så 
klarede han resten. Han gik 
selv ind, for husene var sjæl-
dent aflåst.  
Der var også en købmands-
forretning, men vareudbud-

det og omsætningen var be-
grænset. En god fast kunde-
skare havde de dog fra Kom-
munehuset, som lå, hvor bus-
stoppestedet er i dag. I kom-
munehuset boede der, hvad 
man i dag ville betegne som 
udsatte familier. Nogle var 
invalidepensionister og andre 
havde skiftende jobs, men de 
fleste havde også en voldsom 
tørst og røg en del. Kommu-
nehuset havde ikke indlagt 
varme, vand eller toiletter, 
men der var husrum og atmo-
sfære. Vi havde legekamme-

rater, som boede der, ikke 
altid til udelt begejstring for 
vores forældre. 
Der var også andre nærings-
drivende i Landsbyen. I den 
gamle skole boede Stjern-
berg. Han drev cykelforret-
ning, der hvor ”Troldepilen” 
er i dag. Overfor i Maglehus 
boede Rosenberg. Han var 
smed, men hverken han eller 
cykelsmeden så ud til at få 
sved på panden.  Hvordan de 
kunne leve af det, er mig en 
gåde. Landsbyen var jo væ-
sentlig mindre dengang. 
På Pilenborgvej var der kun 
to huse. Vartovvej eksistere-
de ikke, dér lå et gartneri. 
Porsemosevej? Det var bare 
en ubeboet markvej uden 
navn. Og både på Skovkilde-
vej og på Bartholinstræde var 
en del af husene sommerhu-
se. Ej heller kolonihaverne 
på Solager eksisterede. 
Bartholinstræde hed for øv-
rigt Rørrendevej, men det 
blev ændret, efter forlydende 
fordi man var træt af, at den 
blev kaldt Røvrendevej. 
Vridsløsemagle var i 60erne 
og 70erne plaget af en vold-
som gennemkørende trafik. 
Det var jo før motorvejene 
blev anlagt. Klovtoftekrydset 
på Roskildevej var lands-
kendt for sit trafikkaos, og 

Sankt Hans-aften i  
Vridsløsemagle 
Programmet for årets bålfest fulgte en traditionen, der er 
opstået gennem mange år:  
Kl. 20.00 blev heksen båret i fakkeltog fra Forten til Pilen-
borgstykket, hvor bålet blev tændt. Herefter var der klar til 
snobrød, og boden med varme og kolde drikke og slik var 
åben. Kl. 21.30 kom så båltalen med efterfølgende midsom-
mervise. Senere var der levende musik. Årets båltaler var 
Hugo Hammel, som foruden at være lokalpolitiker er opvok-
set i byen. Vi bringer talen i sin helhed nedenfor: 



det gjorde, at en stor del af 
de biler, der fredag og søn-
dag skulle til og fra sommer-
landet, kørte gennem Senge-
løse og Vridsløsemagle. Tra-
fikken var så voldsom, at der 
var to iskagehuse i Vridslø-
semagle. De havde kronede 
dage. På hverdage var meget 
af trafikken lastbiler til og 
fra grusgravene i Sengeløse.  
Der er mange andre ting jeg 
husker fra dengang. Hvis 
man fx ville ringe til Senge-
løse, skulle man dreje SE, så 
fik man telefoncentralen i 
Sengeløse og sagde blot, 
hvem man ville tale med. 
Brugsen havde nr. 5. 
Bussen, en langsnudet Mer-
cedes, som blev drevet af 
Olsen fra Herstedøster, brug-
te ikke faste stoppesteder. 
Man stillede sig bare ud til 
vejen og gav tegn, når den 
kom, så stoppede den. Også 
den gang kunne man vente 
længe på næste bus. 
Jeg mindes Vridsløsemagle 
som et rart sted at vokse op. 
Der var godt nok langt til alt, 
så man fik cyklet en del, men 
børnene legede samme på 
tværs af alder - man var ikke 
så mange, så man moppede 
ikke hinanden. Vi havde ikke 
mobiltelefoner, så i stedet 
lærte vi at pifte, så kunne vi 
nemt finde hinanden. 
Sammenholdet blev dog ud-
fordret, da vi fik knallerter; 
da kørte vi til Taastrup, hvor 
vi gik i skole og fik nye 
kammerater. Sengeløse Sko-
le havde ikke overbygning 
dengang. 
De fleste af mine legekam-
merater er i dag flyttet fra 
området, men nogle stykker 
har glædeligvis valgt at bo-
sætte sig her som voksne.  
Når jeg siger glædelig, så er 
det, fordi der i dag er skabt et 
socialt sammenhold blandt 
de voksne, som ikke eksiste-
rede tidligere.  
Ganske vist kom der en gang 
om året et omrejsende tivoli 
til byen, og blev et par dage. 
Teltpladsen var på det vi 
dengang kaldte Krissers 
mark. Det er der, hvor Forten 
er i dag. Det skabte liv, men 
ikke noget fællesskab. 
Hvilken rolle den heden-
gangne noget autonome 
smugkro ”Skuret” har haft i 
denne udvikling, har jeg 

svært ved at vurdere, men 
jeg ser den som en del af 
ungdommens vilkår i byen 
og som et udtryk for sin tid.  
Vridsløsemagle fik i tide la-
vet en lokalplan, som sikrede 
landsbypræget. I fik et 
Landsbylaug, som har skabt 
et forpligtende fællesskab og 
arrangerer nogle fælles akti-
viteter for både børn og 
voksne. Det, I har skabt, er 
noget unikt, og det håber jeg, 
I vil værne om, for det er 
faktisk en utrolig udvikling 
den modsatte vej af, hvad 
man kunne forvente for en 
landsby, og jeg håber, at I 
også i fremtiden vil støtte op 
omkring de ildsjæle, der er 
villige til at lave et godt styk-
ke frivilligt arbejde til glæde 
for jer alle. 
Jeg skal til at runde af, men I 
har inviteret en lokalpolitiker 
i et valgår, så I slipper ikke 
for et par udmeldinger: 
Det har været en kedelig pe-
riode at sidde i byrådet - vi 
har ikke lavet meget udvik-
ling, snarere tvært imod. Vi 
har fundet besparelser på 
omkring 100 millioner hvert 
år. Det har virkelig været op 
ad bakke. Jeg glæder mig 
over, at det lykkedes, på 
trods af svære odds, at få be-
varet overbygningen på Sen-
geløse Skole. Det er af vital 
betydning at have en lokal 
skole. Uden den vil forret-
ningsliv og foreningsliv lide 
ubodelig skade. Mit håb er 
også, at vi kan få genetable-
ret biblioteket, om ikke andet 
så som et åbent bibliotek. 
Af lokale Vridsløsemagle-
sager, der skal løses, vil jeg 
nævne, at der skal genetable-
res en ordentlig busbetjening 
af landsbyerne. De besparel-
ser, der er gennemført, har 
fuldkommen smadret bus-
betjeningen.Cykelstien til 
Sengeløse skal ikke stedvis 
stå under vand eller is tre til 
fire måneder af året. Enten 
skal vandet ledes væk, eller 
cykelstien må hæves op i ni-
veau med vejen. 
Jeg skal til at slutte - jeg kan 
mærke, at midsommervisen 
og Drachmann trænger sig 
på. 
Tak fordi I lyttede, fortsat 
god sankthansaften og fortsat 
god sommer.  

 Huggo Hammel 

En lille gruppe begejstrede 
tilskuere havde taget opstil-
ling i vejsiden, hvor de kun-
ne opleve den absolutte cy-
kelelite i Danmark, da den 
fjerde og næstsidste afdeling 
af årets Post Cup kørtes den 
11. august i Sengeløse. Post 
Cup er en serie af fem store 
landevejsløb henover sæso-
nen og gælder bl.a. som ud-
tagelse til VM, så der er tale 
om cykling på højt niveau. 
Løbet startede allerede klok-
ken 9.50, hvor feltet rullede 
samlet af sted fra Høje-
Taastrup Rådhus til målet på 
Højvangsvej. Herefter kørtes 
der først seks omgange på 21 

kilometer og derefter ni af-
sluttende omgange på hver 
syv kilometer, hver gang 
med målstreg ved Højvangs-
vej. I alt 189 km. 
I feltet befandt sig hele den 
danske cykelelite inkl. et par 
udenlandsprofessionelle dan-
skere i form af Michael Mør-
køv og Chris Anker Søren-
sen. 
Det er Hedehusene Fløng 
Cykelklub, der står for løbet 
i Høje-Taastrup og Sengelø-
se, og mange frivillige har 
lagt et stort arbejde i at ar-
rangere løbet og gøre det til 
en festlig oplevelse. 

Post-Cup gennem Sengeløse 
4. etape af det store cykelløb kunne følges på nærmeste hold 



John Bilenberg skriver i de-
batindlæg d. 11/6-2013, at et 
stort flertal af borgerne iSen-
geløse sagde ja til de planer 
for udstykning af byggegrun-
de Øst for Sengeløse, som 
Bilenberg og de Konservati-
ve promoverer, dels i Lokal-
avisen  Taastrup, Sengeløse 
Nyt, samt i deres valgbod 
ved byfesten. 
I indlægget argumenterer 
Bilenberg med, at 71 stemte 
for og kun 13 imod.  
Ifølge tilgængelige kilder er 
der p.t. 1.469 indbyggere i 
Sengeløse.  
Regnestykket kunne derfor 
også lyde, at da det kun er 
4,83% af indbyggerne, der er 
positive, må der så være 
95,17% der ikke er tilhænge-
re af projektet – bare en tan-
ke. Årsagen til, at vi ”farer i 
blækhuset”, skyldes flere 
ting: 
1) 
Da vi havde mulighed for at 
vælge placering af vores 
kommende bolig – tilbage i 
2005 – lagde vi afgørende 
vægt på, at vi fra øst-siden, 
havde uhindret og fri udsigt 
over markerne. Dette var og 
er fortsat en stor glæde for 
os, at nyde naturens og årets 
gang, med alle de forskellige 
farver, dyreliv og det helt 
fantastiske lys og udsyn vi 
har fra vores hus. Vi var og-
så meget opmærksomme på 

de intentioner, vi kunne læse 
i lokalplanerne om bevarelse 
af landsbyens ”udtryk og 
skala”.  
Vi vil selvsagt være meget 
skuffede og kede af at miste 
dette helt unikke i vores 
hverdag. 
2) 
Bilenberg og Co, ”glemte” 
ved deres tidligere oplæg at 
fortælle, at en helt væsentlig 
forudsætning for projektet 
var, at der blev udstykket en 
række byggegrunde, mod 
Ole Rømersvej, idet det net-
op vil være en omdannelse 
til byzone og samtidig ud-
stykning, der er det økono-
miske grundlag for at gen-
nemføre planen. 
3) 
Et af argumenterne for at 
promovere planerne er, at 
initiativtagerne ønsker flere 
borgere til Sengeløse, bl.a. 
for at styrke skolen og om-
sætningen i Brugsen.  
Det kan naturligvis være en 
sympatisk tanke, men hvis 
man ønsker at få flere børne-
familier og dermed skolesø-
gende børn til byen, er det 
vel naturligt at se på eventu-
elle udstykningsmuligheder i 
umiddelbar nærhed af sko-
len.  
Ved byfesten havde vi lejlig-
hed til at drøfte netop dette 
med Bilenberg. Her var ar-
gumentet, at de (hvem de så 
er?) ikke havde fået tilbudt 
andre ledige arealer end det, 
der p.t. drøftes. Hvorfor så 
ikke vente, til der kommer 
mere skolenære arealer i 
spil?  
Vi synes, at landsbyens ud-
vikling er alt for vigtig til, at 
et par gårdejere og et ambiti-
øst kommunalbestyrelses-
medlem sammen laver en 
plan og prøver at udlægge en 
afstemnings-stunt på en by-
fest som et udtryk for opbak-
ning til et projekt, der forhå-
bentlig aldrig når længere. 
 
Venlig hilsen 
Solveig og Tom Frederiksen 
Langageren 18, Sengeløse 
2630  Taastrup 

Tvivlsom afstemning om udstyk-
ning, skov m.v. i Sengeløse: 

 

Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.  
Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 

 

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt, 

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

 

www.artbrolægning.dk                  wildenradt@msn.com 
 

Mobil 2970 3033 

Mandag den 2. september er S.G.I.F kroket-vært ved Sjæl-
lands største krocketstævne. 136 deltagere fra 20 klubber fra 
Sjælland og Fyn spiller mix-turnering i puljer, så alle er ga-
ranteret flere kampe. Deltagerne ”mixes” parvis, så de enkel-
te spillere får en makker fra en fremmed klub.   
 

Stævnet har i flere år blevet afviklet mandag efter loppemar-
kedet, så man kan udnytte festteltet til morgenkaffe, frokost 
og eftermiddagskaffe, som er en vigtig del af arrangementet.  
 

Alle nysgerrige er velkomne som tilskuere, men gå ikke over 
banerne, der skydes med kugler (skarpt). 

Sjællands største krocketstæv-
ne afvikles i Sengeløse 
36 krocketbaner skal der spilles på. 
Der bliver trængsel på anlægget. 

Der er trængsel på anlægget, billedet er fra sidste år 



  

Lavlund Lavlund   
Brolægning ApsBrolægning Aps  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

BrolæggermesterBrolæggermester  
Michael LavlundMichael Lavlund  

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
Tåstrup Vænge 39Tåstrup Vænge 39  

2630 Tåstrup2630 Tåstrup  
cvr. nr. 30 08 29 23cvr. nr. 30 08 29 23  

Mob. tlf.  51 70 69 27Mob. tlf.  51 70 69 27  
mlh@lavlundmlh@lavlund--consulting.dkconsulting.dk  
www.lavlundwww.lavlund--consulting.dkconsulting.dk  

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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

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

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

 



Dette indlæg skal handle lidt 
om fakta og statistik for kir-
ken i Sengeløse Sogn. Som 
det kan ses af nedenstående, 
bor der pr. 1. januar 2013 
2.520 indbyggere i Sengeløse 
Sogn, som består af Sengelø-
se, Vadsby og Vridsløse-
magle. Af dem er pr. 1. janu-
ar 2013 2.004 medlemmer af 
Folkekirken fælles om at be-
tale udgifterne til driften af 
kirken, som er: Vedligehol-
delse af bygninger, kirkegård 
og andet udendørsareal, akti-
viteter og lønninger til perso-
nale, men ikke sognepræsten, 
som er lønnet af den såkaldte 
Fællesfond. Såvel indbygger-
tal som medlemstal er svagt 
stigende i sognet, hvilket er 
glædeligt. For kirken er det 
især glædeligt, at medlems-
tallet også er svagt stigende, 
da der dels er flere, der øn-
sker at være en del af kirken, 
og dels fordi der så er flere til 
at løfte byrden med at betale 
udgifterne. Det er dyrt at 
vedligeholde en gammel 
middelalderkirke som vores, 
ligesom det er dyrt at have en 
kirke, der er åben året rundt 
for gudstjenester, kirkelige 
handlinger, konfirmander, 
minikonfirmander, babysal-
mesang etc. Jo flere betalen-
de medlemmer des flere akti-
viteter i kirken som kor, bør-
nearbejde, sogneeftermidda-
ge, litteratur- og filmkreds 
etc. Det er ikke anderledes 
end i resten af samfundet 
med betalende skatteydere, 
der er fælles om at betale til, 
at samfundet fungerer, som 
det skal. 
Til sammenligning kan jeg 
fortælle, at der i 2012 var 
2.468 indbyggere og 1.980 
medlemmer af folkekirken. 
Antallet af fødte, døde, døb-
te, konfirmerede, viede, kir-

keligt velsignede og begra-
velser er for 2012. 
Antal folkekirkemedlemmer: 
2.004 
Antal indbyggere: 2.520 
Antal fødte: 23 
Antal døde: 24 
Antal døbte: 21 
Antal konfirmerede: 30 
Antal vielser: 7 
Antal velsignelser: 1 
Antal kirkelige begravelser: 
19 
 
Kommer der så nogen i kir-
ken? 
Ikke så sjældent bliver præ-
sten spurgt, om der kommer 
nogen i kirken. Nogen fore-
stiller sig, at det gør der sik-
kert ikke. De tørre tal kan til 
tider være ubarmhjertige, 
men de kan også aflive falske 
myter og forestillinger om, at 
kirken altid er tom. Jo, der er 
bestemt gudstjenester, hvor 
der kun sidder ganske få på 
bænken. Det kan så mænd 
også være hyggeligt og giv-
tigt at være få. Der er også en 
del gudstjenester, hvor kir-
ken er prop fuld. Især hen 
over sommeren kommer der 
ikke ret mange i kirken. Præ-
sten og mange fra menighe-
den er gået på sommerferie. 
Men så begynder folk lige så 
stille at komme igen efter 
sommerferien. I  2012 kom 
der i alt 2. 964 kirkegængere 
til gudstjenesterne. Fordelt 
på 64 gudstjenester året rundt 
giver det 46,3 kirkegængere 

pr. gudstjeneste, hvilket slet 
ikke er dårligt i en lille lands-
by som Sengeløse. 
Dertil kommer, at kirken er 
ude af huset og holde guds-
tjeneste i gennemsnit 20 gan-
ge pr. år for i alt 230 menne-
sker, hvilket giver en gen-
nemsnitlig deltagelse på 
11,5. 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

12.s.e.trin. 
18. august kl. 10.00 
Mark 7, 31-37 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
13. s.e.trin. 
25. august kl. 11.30 
Luk 10, 23-37 
(Peter Reumert) 
 
14.s.e.trin. 
1. september kl. 10.00 
Luk 17, 11-19 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebil og kaffe 
 
15.s.e.trin. 
8. september kl. 10.00 
Matt 6, 24-34 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
16.s.e.trin. 
15. september kl. 11.00 
Høstgudstjeneste med 
efterfølgende 
jazzfest i sognegårdshaven 
(Merry Lisbeth Rasmusen) 
Koret deltager 
Kirkebilen kører 
 

Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på tlf. 43 99 50 
24 
 

Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 21. august kl. 
13.00 
 

Andagt på Bostedet 
Holme 
Torsdag d. 15. august kl. 
13.30 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, ons-
dag og fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
 

Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 – 16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesenge-
loese@gmail.com  
 

Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal 
ske i præstens kontortid. 
 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården 
onsdag. 
 

Formand for menig-
hedsrådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Kirkestatistik 

  TROLLE-URE-GULD 
 

Taastrup Hovedgade 81 
 

43990220 
 

trolle.ure.guld@mail.dk 



Hvem bruger ellers kirken? 
Foruden kirkegængerne, som 
sidder på bænken søndag for-
middag, bruges kirken af be-
søgende ved kirkelige hand-
linger som bisættelser, begra-
velser og vielser. I 2012 var 
der i alt 2.402 besøgende. Så 
bruges den af koncertgæster. 
I 2012 var der 221 besøgende 
fordelt på 5 koncerter. Til 
sogneeftermiddagene var der 
ca. 300 besøgende fordelt på 
10 eftermiddage. Det giver i 
alt 6.117 besøgende i kirken 
på et år. Det er mange men-
nesker, der passerer kirken 
hvert eneste år. Dertil skal 
regnes besøgende ved kirkens 
aktiviteter som børne- og 
voksenkor, babysalmesang, 
minikonfirmand, juniorkon-
firmand, konfirmander, litte-
ratur- og filmkreds og alt det 
løse. Rundt regnet må man 
vel sige, at kirken er i brug i 
Sengeløse. Og for præsten er 
det kilde til stor glæde at væ-
re i kontakt med så mange af 
byens borgere hen over et år. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

I de sidste mange år har der 
været høstgudstjeneste og 
høstfest i Sengeløse Kirke. 
Det vil der også være i år – 
og måske også næste år. Der 
var engang en skotsk filosof, 
David Hume (1711-1776), 
som sagde, at mennesket er 
et vanedyr. Vi har vænnet os 
til, at solen står op hver mor-
gen, og derfor regner vi med, 
at den vil gøre det igen i 
morgen. Men sådan kan man 
ikke argumentere videnska-
beligt, mente Hume. Man 
kan ikke antage, at solen nok 
vil stå op i morgen, bare for-
di den gjorde det i går. Og 
sådan er der så meget, som 
mennesket har vænnet sig til 
og tager som en selvfølge, 
men som langt fra er det. 
Dertil hører, at der igen i år – 
ligesom sidste år - vil være 
høstgudstjeneste og høstfest; 
at læggekartoflerne har sat 
buske med en grydefuld kar-
tofler under; at kornet atter er 
groet frem på marken; at 
blomsterne blomstrer osv. 
osv. Al denne overdådighed 
med solopgang og solned-
gang, høsten i laden og mad 
på bordet, som beriger og ja 
– velsigner vort liv, vil vi 
gerne fejre med en festlig 
høstgudstjeneste for børn 
og voksne i Sengeløse Kirke 
søndag d. 15. september kl. 
11.00.  

Sengeløse Kirkes Kor vil 
ledsage os i sangen, 
FDF´erne vil bære fanen ind, 
og børnene vil bære et ud-

pluk af årets høst ind i kir-
ken. Alle kirkegængere må 
gerne tage et udpluk med af 
høsten: æbler, kartofler, 
blomster, en gren eller andet. 
      
Efter gudstjenesten går vi 
over i sognegårdshaven og 
fester videre med frokost, øl 
og vand, med bål og pande-

kager, og over det hele lyder 
Jazz bandet South Coast 
Stompers melodivenlige jazz 
musik. Vi håber selvfølgelig, 
at vejret er med os. Under 
alle omstændigheder skal det 
nok blive en hyggelig efter-
middag. Husk at tage lidt 
penge med til øl, frokost og 
auktionen, som afholdes over 
alt, hvad der blev båret ind i 
kirken. Indtægterne herfra vil 
gå til dels FDF’erne, som 
laver et fantastisk stykke 
frivilligt arbejde for børn og 
unge, og dels til Værestedet 
Café Paraplyen i Taastrup, 
som er et fristed for hårdt 
trængte borgere. Alle er vel-
komne, og kirkebilen kører. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Høstgudstjeneste og jazzfest i sognegårdshaven 

Indskrivning til 
konfirmations-
forberedelse 
Indskrivningen finder sted 
onsdag d. 28. august kl. 
16.00 – 17.30 og torsdag d. 
29. august kl. 16.30 – 18.00 
i sognegården, Landsbyga-
den 68. Konfirmationsfor-
beredelsen henvender sig til 
børn i 8. klasser på Senge-
løse Skole og privatskole-
elever med bopæl i Senge-
løse. Der vil være lidt kaffe 
og te, i fald der skulle være 
ventetid. Vel mødt! 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Korsang for børn! 
Vi synger hver tirsdag 
kl. 14-15.30 i Sognegår-
den.  
Børnekoret ved Sengeløse kirke 
indleder den nye sæson tirsdag 
den 3. september. Nye og gamle 
sangere er velkomne. Koret er 
for sangglade børn fra 3. til 6. 
klasse.  
Som udgangspunkt er vi ét stort 
kor, men skulle der størrelses-

mæssigt være behov herfor, vil 
koret og kortiden blive delt over 
i en del for de yngste og en del 
for de lidt ældre. Medvirken i 
koret er gratis, og korlederen 
afhenter interesserede børn i 
SFO’en. Vi synger en masse 
sange, arbejder lidt med noder 
og rytmer – synger enstemmigt, 
i kanon og med over og under-
stemmer.  
Koret deltager i familiegudstje-
nester i kirken, f. eks. Høstguds-

tjeneste, spaghettigudstjenester, 
Adventsgudstjeneste og -fest, 
går Lucia i kirke og på pleje-
hjem samt synger ved egne 
’koncerter’ flere gange om året. 
 Tilmelding direkte til organist 
og korleder Torben H.S. Svend-
s e n  p å  m a i l :  t o r -
ben.h.s.svendsen@gmail.com – 
spørgsmål kan evt. rettes på tlf. 
28975897. 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 



 

Velkommen 
til badminton 
i S.B.T.K. 
 
 
 
 

Badmintonsæsonen 2013/14 står foran sin begyndelse, og vi byder såvel 
gamle som nye medlemmer velkommen til sæsonen. 
 

Sæsonen med faste tider starter d. 4. september 2013 og løber frem til d. 
1. maj 2014. 
 

Tilmelding for gamle og nye medlemmer foregår tirsdag d. 5. september 
fra kl. 19.00 til kl. 20.00 i Fritidshuset. Skulle vi ikke høre fra et medlem 
senest d. 19. september, kan spilletiden blive overladt til et andet medlem. 
 

Hvis der ikke er 4 spillere, der har betalt til en time, kan man ikke 
forvente at få samme tid som i sidste sæson. 
Ønsker du at ændre den tid, du spiller på, så kontakt Ole Holm på 
Tlf. 40 19 52 87 
 
Kontingent 
Kontingentet betales ved tilmeldingen og er for seniorer kr. 500,- . 
 

Vil du beholde din gamle tid, kan du slippe for at stå i kø ved at ind-
betale dit kontingent på konto 5471 1510691 senest d. 16. september 
2013 
 

Reservespillere: 
Benytter man en reservespiller i stedet for sin faste medspiller, skal denne 
reservespiller være medlem af S.B.T.K. 
 

Holdspillere 
Tirsdag den 5. september kl. 18.30 holder vi spillermøde og ser på hold-
sammensætninger. 
 

SBTK’s bestyrelse: 
Formand   Ole Holm          Tlf.  40 19 52 87 
Kasserer   Ulla Blicher-Mathiesen     Tlf.  43 52 59 17 
Veteraner   John Bilenberg         Tlf.  43 99 54 53 
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