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Læs inde i avisen om… 
 

Højskoleophold på  
Løgumkloster højskole 

Workshop om byens 
hjemmeside 

 
Sidste mandagsaftener 

 
Sengeløse Cup 

Vindtunnel 

Farvel til  
vuggestuen 

 
Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

20.-22. marts 
 

Deadline: 
10.marts 2011 

Hvor skal svævebanen hænge i år ?? 

Efter elevernes mening har 
Sengeløse Skole 

klamme toiletter, oldgamle 
kort, dårlige møbler og 

utætte vinduer. 

Danmarksmestre i 
træklatring 

Sengeløse tog både første 
og andenpladsen 

Læs mere inde i avisen 

Også i år er der 
Fastelavnsfest i byen. 

Fællesidræt indbyder til 
fest søndag den  6. marts 
Læs mere inde i avisen 

 
Så rasede stormen atter i Danmark, og heller ikke 
Sengeløse gik ram forbi her i februar måned 2011.  
 
Som man kan se, gik det hårdt ud over det træ 
nede ved gadekæret, hvor svævebanen bliver fast-
bundet til ved byfesten. Mon det er et trætheds-
brud efter de mange år som trofast tovholder, eller 
var det blot alderdom? 
 Heldigvis er vinklubbens folk opfindsomme, så 
mon ikke de finder en løsning, så svævebanen som 
sædvanlig kører til glæde for alle børnene til byfe-
sten. 

Også landsbygaden blev ramt, 
da et af de store træer på kirke-
gården knækkede ved midnats-
tid og spærrede gaden i længere 
tid, indtil redningsfolkene hav-
de ryddet gaden. 

 

Men også i de nyere villakvarterer er træer-
ne nu blevet så store, at grundejerne skal til 
at være opmærksomme herpå. Se blot hvad 
der skete på Vintoften. 



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 43 99 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 43 99 52 87 
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86 
Kurt Søborg, tlf.: 43 52 47 95 
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15 
Merry Lisbeth Rasmussen Tlf.:  43 99 50 24 
 
 

Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn, 
den gamle Sengeløse kommune 
 

Der er deadline 10. marts 2011 
Avisen udkommer 20. - 22. marts 2011 

 Deadline april l5.04  maj 5.05   juni 16.06 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099  
 
Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 
Næstformand:  Birthe Olesen, Landsbygaden 62  ..               4399 9105 
 
Amatørscene: Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.       4399 5775 
 
Fodbold: Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344 
 
Fællesidræt:       Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4,            2640 Hedehusene 
                                                                                  4352  6035/4030 5232 
Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39  4399  0848/4045 3764 
Senioridræt         Aase Stær Nielsen Spjelager 3                        4352 0416 
Volleyball:................ Birthe Olesen, Landsbygaden 62  .............. 4399 9105 
 

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 

Folkekirkens Nødhjælp hjælper ver-
dens fattigste -  i Afrika . 
Meld dig som indsamler den 13. marts 
Folkekirkens Nødhjælp er igen ”på banen”, nemlig med den 
årlige sogneindsamling, der finder sted over hele landet søndag 
d. 13. marts. Den tilsvarende søndag i 2010 var 23.000 indsam-
lere på gaden med det overvældende indsamlingsresultat på 16 
mio. kr. 925 mio. mennesker sulter stadig hver eneste dag, og 
hver dag dør fortsat 25.000 mennesker som følge af sult – og 
børnene dør først. Et barn, der er kronisk sulten og underernæ-
ret, kan hverken lege eller lære. Sult fører til sløvhed og svæk-
ket immunforsvar. 
I Uganda lever 31 % af befolkningen under fattigdomsgrænsen 
– det vil sige under 1 dollar om dagen. Her arbejder Folkekir-
kens Nødhjælp sammen med lokale partnere for at styrke de-
mokratiet, støtte i hiv/aids-programmer og klimarelateret sult. 

I Zambia er over 1 mio. ud af godt 11 mio. indbyggere smitte-
de med hiv. Særligt de unge piger og kvinder er udsatte. Folke-
kirkens Nødhjælp arbejder bl.a. med at forbedre adgangen til 
behandling og lave forebyggende aktiviteter. Også dette sker 
sammen med lokale partnere (kirker), som Folkekirkens Nød-
hjælp udover hiv/aids-projekterne arbejder sammen med om 
fødevaresikkerhed og menneskerettigheder. 

Zambia er et af de lande, som Danmark via Danida i disse må-
neder overvejer at trække sig ud af. Det vil være katastrofalt. 
Derfor er der behov for en meget styrket indsats via Folkekir-
kens Nødhjælp.  

Har du mulighed for at give en håndsrækning og hjælpe et par 
timer  

Søndag d. 13. marts fra kl. 11:30 til 13:30, så meld dig som 
indsamler. Enten til Folkekirkens Nødhjælp centralt på telefon  
80 60 80 60 eller til en af den lokale sogne-indsamlingsledere 
her i  Sengeløse:   

Henny Sørensen ,   43 99 51 53,  hennyms@pc.dk 
 
Mødested: Sengeløse Sognegård, Landsbygaden 68, 

 

RENGØRING 
Pensionistpar søger hjælp til 
alm. rengøring hver 14. dag. 
Nielsen, Stendiget,  
Tlf. 43 52 48 53 
 
  
Skibsbriks 
Briksen er i lys eg med terne-
de hynder og måler 75 x 210 
cm. 
Kan afhentes uden beregning 
på Håndværkerbakken 6, Sen-
geløse 
Inge Weng 
Tlf.: 4352-6811 
 

Vi har to søde kaninunger som 
vi inden længe skal af med. 
De er ganske gratis og klar til 
afhentning den 14.2, når de 
bliver 8 uger. Hvis du har in-
teresse, så ring  på tlf.43 99 79 
45 efter kl. 16. 



Alle skoler har elevråd, som 
vælger to medlemmer med 
stemmeret til skolebestyrel-
sen, der i princippet er øver-
ste organ på en folkeskole, 
hvor forældre og elever har 
flertal. Således også på Sen-

geløse Skole, hvor to elever 
fra 4. til 9. klasse mødes 10 
gange årligt til deres første 
skridt i det lokale demokrati. 
Ordstyring og dagsorden sty-
res af en lærer, men ellers er 
møderne det rum, hvor ele-

verne kan komme med for-
slag og ideer til deres egen 
skoles fremtid.  
Og ideer er der masser af, 
når først der åbnes op for po-
sen. Som voksen ødelægges 
man tit på forhånd af kasse-
tænkning og politik, det tyn-
gede ikke elevrådet, da vi fik 
lov at være på en lytter i 
årets første møde:  
Klamme toiletter, oldgamle 
kort med Jugoslavien og et 
delt Tyskland på, dårlige 
møbler, utætte vinduer eller 
at elever i de store klasser i 
nogle fag må deles om bø-
gerne var blandt emnerne. 
Viften var bred med forslag 
og synspunkter, men fælles 
for dem alle er, at eleverne 
ønsker den bedst mulige sko-
le i Sengeløse. De vil have et 
godt udbytte af skolegangen.  
 

Mad og fremtiden 
Skoleboden var også et em-
ne, der optog forsamlingen. 
Der er klare håb om, at de en 
dag får mulighed for salatbar 
og sundere alternativer, end 
der lige nu er mulige. Elever 
på de fleste klassetrin ser bo-
den som et samlingspunkt, 
men savner mere at vælge i 
mellem. Og sundere valg.  
Alt i alt et spændende møde, 
som blev afsluttet med afta-
len om, at hver klasse de 
kommende uger skal melde 
forslag ind til kontaktlære-
ren, der samler det hele sam-
men.  
Elevrådet er godt på vej til, 
at andre end deres kammera-
ter kan høre deres stemmer.  

 
/Henrik Schou  

 

Elevernes stemmer 

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 

 



 

 

Hvor intet andet er anført, gælder priserne fra den 13. februar til den 20. februar 2011 
Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00 

Mandag-fredag    14.00-17.00 
Posthuset har åbent mandag til fredag fra kl. 14.00 til 17.00. Lørdag lukket 

Landsbygaden Sengeløse 2630 Taastrup Tlf. 43 99 50 05 

- Gør det med et smil                    Sengeløse 

 

 

 
 

Havre Fras  
1 pakke 375 g. 
                            kun kr. 12,00 
Max 4 stk. pr. kunde pr. dag 
 
 
 

 
 
    

3 pakker dobbel Daim  
                         kun kr. 18,95 
 

 
 
 

Sengeløse vinen 2010 
3 flasker kr. 129,95+ pant 
  
 



Vores lokale supermarked havde tidligere åbent til kl.19 hver 
eneste dag - nu kan der handles helt til kl.21. Siden 
1.november har Per og medarbejderne været to timer mere i 
butikken for kundernes skyld. Butikken holder nu åbent i næ-
sten 100 timer om ugen.  
Det hele startede med en henvendelse fra Coop om, at de for-
skellige butikker skulle se på åbningstiderne. Kunne de hver 
enkelt gøre noget for at øge omsætningen og holde på kunder-
ne. I Sengeløse tog Per udfordringen og spændte buen endnu 
mere end den foreslåede åbningstid, der hed kl.20 - han satte 
det op til 21 og tog kampen op. 
 
Fremgang i kassen 
Frygten var selvfølgelig, at folks indkøb blot ville strække sig 
over flere timer, men her tog skeptikerne fejl.  

- Det er gået over al forventning, allerede efter en uge 
havde vi nået det, vi havde sat os som mål med de nye 
tider, siger en glad Per og fortsætter: 

- Tidligere havde vi ikke travlt mellem 18 og 19, men 
det fik vi pludselig, for nu behøvede folk ikke længere 
at skynde sig. 

Omsætningen i butikken er steget med 5 %, hvilket tilskrives 
de nye åbningstider.  
 

• Jeg er sikker på, vi har gjort det rigtige. Mange 
kommer og siger til mig, at det bare er fedt, det 
her. Så vi knokler videre. Nu har vi i hvert fald 
gjort endnu mere for, at alle kan handle lokalt.  

 
Hit i weekenden 
Hvor mange tidligere tog på tanken for at købe guf i weeken-
den, har Brugsen overtaget en stor del af det marked. Men der 
ses også en lind strøm af unge, der skal feste. Per har dog ikke 
haft problemer med aldersgrænser og køb af tobak og spiritus 
endnu: 
 

- Nej, jeg ved jo, hvor gamle de er, så det kan de lige 
så godt spare sig, siger uddeleren med et stort grin. 
Han glæder sig over det nye tiltag, der på grund af 
overenskomsterne ikke kan rykkes yderligere op, 
men inden kl. 21 skulle man jo nok også kunne få 
hentet det, man skal bruge. 

 
Henrik Schou  

Succes med åbningstiderne 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

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 



”Nej mor, jeg har ikke leget færdig”, siger Matilde Jensen.  
Jeg starter i vuggestuen Åen i 2008. Der er mange gode lege-
kammerater, og søde pædagoger der tilmed også er gode lege-
kammerater.. Det varer ikke længe, før min mor og far ser, hvor 
godt vi har det i åen. Min mor kommer ind for at hente mig en 
eftermiddag, men hun må da pænt vente, til vi har leget færdigt 
hi hi. 
 

Gruppen for de store  
”Storebørnsgruppen”er for os, der er de største i vuggestuen. Vi 
laver ting sammen næsten hver tirsdag, når der er nok pædago-
ger. Til frokost spiser vi vores madpakker. Det lyder som en lille 
ting, men det er meget vigtigt for os, nu er vi ved at være rigtig 
store. Vi går nogle gange ture. Vi har også besøgt en brandstati-
on, der havde store brandbiler, og vi har set dyr og alle mulige 
andre ting. For os der er store!  
 

Pædagoger på gulvet 
Vi har haft mange pædagoger på vores stue. Det er godt, at de 
nye pædagoger også elsker at lege med os. Det er det gode ved 
vores pædagoger, de vil godt sidde på gulvet og være med i vo-
res leg, altså når vi vil have dem med i legen ;-). De er også nem-
me at lokke til at læse en sjov bog. 
 

Matildes sidste dag i Åen 
”Tillykke med fødselsdagen”, råber Anton fra min stue, da jeg 
glad træder ind på stuen med min far, Michael Jensen og hjem-
melavede Chokoladeboller. ”Jeg har ikke fødselsdag”, siger jeg, 
og må lige sende Anton, dét der blik… Vores pædagog Tina for-
klarer, at det er min sidste dag i vuggestuen, og derfor har jeg 
chokoladeboller med. 
Indenfor på min stue er der dækket et festligt bord. Sjovt nok 
starter alle mine vuggestuevenner med at spise toppen af bollen – 
præcis som jeg – der hvor der sidder glasur og chokoladeknap! 
Alle kammeraterne får et stort kram af mig, da jeg skal gå, inklu-
siv selvfølgelig mine pædagoger. Mig og min far bliver fulgt helt 
til dørs af Tina, og hun vinker i døren, efter jeg har fået endnu et 
knus. 
”Tak til Åen” og til dem af mine venner der endnu går i Åen – 
nyd det ! Og jeg glæder mig, til I også flyver til Troldehuset. Vi 
ses og krammer fra Matilde Jensen 3 år. 

Annelise Horsbøl er 71 år og er en aktiv pensionist. Hun og 
manden – Peter - deltager i senioridræt, hun er leder af stavgan-
gen i idrætsforeningen og så synger hun i kirkekor.  
Annelise  boede – sammen med familien – på Stendiget, men 
flyttede så for et par år siden til et mindre hus (dobbelthus)  i 
Sognekæret. Da hun boede på den gamle adresse var det kun, 
når hun skulle til arbejde som lærer på Sengeløse Skole hun 
trampede i pedalerne. Hun nåede at være lærer i næsten 40 år, 
før hun som 62-årig stoppede. Nu, hvor hun er pensionist og 
tættere på byen, er det pedelkraften, der dominerer – f.eks. når 
ærindet er biblioteket, hallen eller Dagligbrugsen.  
Før havde de en bil hver. Nu har de kun én til sammen, og den 
kommer kun ud af garagen, når der er ærinder ud af Sengeløse.  
Til sammen har hun og manden 4 børn og 10 børnebørn (incl. 
et par bonusbørnebørn). Også i den næste generation er cyklen 
et populært transportmiddel. F.eks. cykler børnebørnene til sko-
le. Når man bliver grebet i at cykle i Sengeløse, får man en 
”bøde”. 2 flasker vin fra Fair Trade butikken ved Høje-Taastrup 
Torv. Det er Miljø- og EnergiCentret, der betaler. Det sker som 
led i en kampagne, hvor man påskønner, at lokal transport fore-
går på cykel.     

Jo ældre, jo mere på cykel  
v/ Knud Anker Iversen 

Flyveklar Sommerfugl fra åen 
Af Christina Trebbien 

 



Det nye byggeri ved indgangen til Sengeløse har stået på i en 
rum tid nu. Da det er den sidste byggegrund i landsbyen, har 
den naturligt trukket en del opmærksomhed. Også fordi det så 
længe har været en byggeplads med åbne tage og huse, der ik-
ke rigtig tydede på fremskridt.  
 
Først købte et firma det hele og byggede et enkelt fundament 
og lidt veje, men så gik de konkurs. Efter at have ligget stille i 
lang tid blev det solgt til svenske Borohus, som påtog sig opga-
ven at sælge de seks parcelgrunde og 27 rækkehuse.  
Mange har de seneste måneder undret sig over byggeriet, som 
har foregået om aftenen og i weekenden. Og der er arbejdet i 
sne og hård frost. Men ifølge firmaet bag, er der en forklaring: 
 
- Vi har jo en del svenskere ansat, og de er langt væk hjem-

mefra. Så de giver den gerne en ekstra skalle til sent på da-
gen, så de kan blive færdige, siger Tore Magnusson, som er 
konsulent hos Borohus. Han forsikrer, at alt er gået efter 
bogen. Der kan ikke sættes en finger på det, siger han.  

• Der har været underentreprenører fra Polen, men det er 
registrerede firmaer. Der har ikke været uautoriseret ar-
bejdskraft i byggeriet. Nogle gange har de arbejdet læn-
ge om aftenen, så de kunne blive færdige. Derfor har 
der også stået kassevogne parkeret på sidegaderne, slår 
Tore Magnusson fast.  

 
Næsten halvdelen er solgt 
De første beboere har fået nøglen, og det hele forventes  
færdigt i april. Der er solgt 13 rækkehuse. Alle seks parceller er 
også solgt. 
 
- Den strenge vinter har gjort det umuligt for os at lave fliser 

og arealer udenfor. Så her bestemmer vejret, hvornår vi 
kan komme i jorden og plante, siger konsulenten og fort-
sætter: 

- Støjvoldene er færdige, men træer buske og hæk skal la-
ves, så snart vejret er til det. Men så skal det også nok blive 
flot, slutter Tore.  

/Henrik Schou 

Nye naboer på vej  

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

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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

 

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

m<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ail for uforpligtende tilbud. 
 

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt, 

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

 

  
Ring og få et   

uforpligtende tilbud 
 

 20 85 33 34 

 
AL Polering  
v/ Andreas Legarth 
Hedekæret 55 
2640 Hedehusene 
www.alpolering.dk 

Professionel vinduespolering - Privat & Erhverv 



Historien bag et 
billede 
”Årets spiller” og 
”Årets kammerat” 
 Af Helle Nordbjerg 
 
Sammen med de øvrige årgan-
ge fejrede årg. 2003 fodbold-
afslutning den 18. december. 
Alle fra årgang 2003 fik poka-
ler, og desuden blev der uddelt 
en særlig pokal til ”årets spil-
ler” og ”årets kammerat”.   
Jakob Hansen, holdets træner,  
begrundede sine valg på føl-
gende vis: 
 

-  Til ”årets spiller” blev  valgt 
Simon Nordbjerg-Albrektsen.  
Hvad er årets spiller. Er det 
den bedste? Det behøver det 
ikke at være på et fodbold-
hold, men det behøver at være 
en spiller, der går op i sin træ-
ning.  
Han prøver hele tiden at for-
bedre sig og er glad og positiv. 
Det er en person, der passer 
sin træning og er glad og posi-
tiv og selvfølgelig også hele 
tiden prøver at forbedre sig. 
Denne spiller går selv herover 

på banen og træner. Og han er 
en, som virkelig tænker fod-
bold altid.  
 

 -  Til ”årets kammerat” blev 
valgt Andreas Larsen.   
 Årets kammerat er en spiller, 
der har udviklet sig flot.    
Han er en, der ikke siger så 
meget, men han har altid en 
positiv indstilling.   
Han er en, der hjælper sine 
holdkammerater. Hvis de mi-
ster bolden, løber han altid 
hjem og får bolden.    
 Han er en god kammerat både 
inde på banen og udenfor, 
sluttede Jakob Hansen.  

To stolte drenge:  
Til venstre  Andreas Larsen og 
til højre Simon Nordbjerg-
Albrektsen   





 



Kære naboer 
Som de fleste af jer nok er ble-
vet opmærksomme på, er vi er 
ved at opføre Skandinaviens 
første vertikale vindtunnel på 
Galgebakkevej nr. 3, 2630 
Taastrup. 
Kort fortalt er en vertikal 
vindtunnel en frit faldsimula-
tor. Tunnelen gør det muligt 
at ophæve tyngdekraften og 
simulere flyvning, som man 
kender det fra faldskærmsud-
spring. Forskellen er, at det er 
sikkert, og at alle kan få ople-
velsen af at flyve uden at gen-
nemgå uddannelse og uden at 
udsætte sig for faren ved at ka-
ste sig ud fra en flyvemaskine. 
Vi nærmer os færdiggørelsen 
af byggeprocessen og er i gang 

med de sidste finjusteringer. 
Vi vil for nuværende være i 
stand til at overholde vilkår i 
vores miljøgodkendelse, men 
vi bestræber os på at få gjort 
tunnelen mere støjsvag af 
hensyn til vore naboer, os selv 
og vore ansatte. 
Vores ønske og ambition er 
Iøbende at forbedre forholde-
ne for vores naboer, således at 
vi ikke kun overholder en mil-
jøgodkendelse, men også er i 
stand til at operere tunnelen 
uden at være til gene for om-
givelserne i vores nærområde. 
Yderligere udbyggelse af de 
anlagte støjvolde vil derfor 
fortsætte, så vi i sidste ende er 
lukket helt inde. Ligeledes har 
vi engageret virksomheder 

med speciale i støjdæmpning 
til at skabe de bedst mulige 
løsninger tilgængelige på mar-
kedet i dag. I denne forbindel-
se vil vi foretage løbende tests 
af anlægget op til vores åb-
ning. 
Til disse tests og forbedringer 
har vores bestyrelse afsat et 
betydeligt beløb for at sikre et 
godt resultat. 
I forbindelse med arbejdet 
gennemførte vi en stor testdag 
lørdag den 5. februar. Formå-
let var at teste motorer, elek-
tronik samt måle og teste mu-
ligheder for yderligere støjre-
duktion. Der var dermed tale 
om en nødvendig testdag, så 
vi kunne komme nærmere på 
en åbning af forretningen un-
der vilkår, der imødekommer 
alle.  
Når vi er k!ar med en hand-
lingsplan, vil vi gerne invitere 
jer alle over til Copenhagen 
Air Experience, så alle kan bli-

ve orienteret samt give os de-
res oplevelser af tingenes til-
stand.  
Hvis I har nogle spørgsmål el-
ler forslag, skal I være meget 
velkomne til at ringe eller skri-
ve til os:  
@gmail.com Jakob Koudahl, 
26 708 401, eller e-mail ja-
kob.koudahl@eNik Kongsø 
Pedersen, 24 441 648, eller e-
mail  cph.aircentermail.com   
 

Hilsen Nik og Jakob/ 

Danmarksmesterskaber i 
træklatring 
Og ære kan opnås ved delta-
gelse i danmarksmesterskaber 
i træklatring, hvor Sengeløse 
er med i front. Der konkurre-
res i fem discipliner: 
Arbejdsklatring, Redningsdi-
sciplin, Footlock (klatring i 
reb), Hastighedsklatring og 
Kasteline, der forudsætter 
egenskaber som hurtighed, 
præcision og håndelag – og så 
skal man helst ikke lide af høj-
deskræk. 
 
Sengeløse Nr. 1 og Nr. 2 
Ved danmarksmesterskaberne 
2010 i Roskilde Folkepark be-
satte to medarbejdere hos 
Henrik Ravn Træpleje på 
”Tvillingegården” på Sengelø-
sevej både første- og anden-
pladsen . Kaare Meyer blev 
danmarksmester,. Han bor på 
Amager, men er næsten lokal, 

idet han arbejder i Sengeløse 
og er opvokset i Herringløse. 
   Lidt ukollegialt snuppede 
han titlen fra Rasmus Faur-
schou, som på en måde havde 
inspireret ham til konkurren-
cen. Rasmus måtte nøjes med 
andenpladsen, men er i forve-
jen indehaver af ikke mindre 
end tre mesterskaber i 2003, 
2007 og 2009 – og jeg bliver 
danmarksmester igen i 2011, 
siger han med et smil. Så må 
vi se, hvad Kaare kan gøre 
ved den udfordring. Til gen-
gæld har han danmarksrekor-
den i Footlock: 14 m på 16 
63/100 sek. Den er der ingen 
anden, der har kunnet stikke! 
 
Træpleje 
Træpleje består både af fæld-
ning og beskæring, og Henrik 
Ravn Træpleje hører til de sto-
re drenge i branchen med flere 
dygtige træmænd, bl.a. Ras-

mus Matthison, der sammen 
med Rasmus Faurschou er 
medindehaver af firmet. Lige 
nu forberedes EM i Wien og 
VM i Sydney. Træer har store 
vingefang. Privat bor Rasmus 
Faurschou i Sengeløse, hvor 
han har lejlighed til at øve sig 

på to høje asketræer i præste-
gårdshaven, der er hans nær-
meste nabo, og hvor hans kun 
5-årige søn Mikkel allerede er 
i gang med af følge i sin fars 
fodspor. 
 

Kurt Søborg 

Æren er det fejreste træ i skoven.  
Et dobbelttydigt ordsprog, der hentyder både til begrebet ære og til ahorntræet Æren. 

Aerodromet er en vindtunnel 
Vi har tidligere bragt omtale af projektet under titlen ”Hvad sker 
der for enden af Bondehøjvej”, og vi har i den forbindelse fra 
firmaet Copenhagen Air Experience modtaget nedenstående 
brev, som vi lader tale for sig selv.   

 

  

Lavlund Lavlund   
Brolægning ApsBrolægning Aps  
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Michael LavlundMichael Lavlund  
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Som medlem af ældreudval-
get har jeg besøgt alle kom-
munens plejehjem. Det var 
naturligvis for at se, om for-
holdene var i orden, ligesom 
det er udvalgets opgave at 
vurdere, om beboerne er til-
fredse med at bo på kommu-
nens plejehjem. Da det er 
nogle år siden, jeg har besøgt 
familiemedlemmer på et ple-
jehjem, var jeg meget spændt 
på, hvordan situationen var i 
vores kommune.  
Og hvordan var det så? Jeg er 
sikker på, at alle udvalgets 
medlemmer er enige med 
mig i, at vi har nogle rigtig 
gode plejehjem med medar-
bejdere, der virkelig går op i 
deres job og gør en rigtig stor 
indsats for, at beboerne kan 
have det godt.  
Vi besøgte også Hjælpemid-
delcentralen, der ligger på 
Lervangen. Den har som op-
gave at servicere borgerne 
med de hjælpemidler, de ak-
tuelt har behov for. Ofte op-

står behovet efter hospitals-
indlæggelse, og her vil den 
borger, der er blevet udskre-
vet, få de hjælpemidler, som 
bliver visiteret, inden for få 
timer samme dag. Det sørger 
et frisk personale for. Alt står 
klar, lige fra rollatorer til el-
scootere. 
 
Vore plejehjem har mange 
forskellige aktiviteter, fx 
gymnastik, billard, foredrag, 
film, tivolitur, fester med 
sang og musik. På Sengeløse 
Plejehjem fortalte man, at der 
netop havde været afholdt 
olympiade mellem pleje-
hjemmene. Blandt andet hav-
de man dystet i bordtennis og 
petangue. Deltagerne var na-
turligvis iført specielt frem-
stillede holdtrøjer, og man 
var rigtig stolt over at have 
vundet pokalen.  
De ansatte i køkkenerne, der 
laver mad til beboerne, spør-
ger ofte til, hvad beboerne 
ønsker at spise, så de i størst 

muligt omfang, kan lave de-
res livretter.  
En af mine opgaver som by-
rådsmedlem er også at foreta-
ge et uanmeldt besøg på Sen-
geløse Plejehjem. Dette fandt 
sted forleden, hvor jeg blandt 
andet talte med flere beboere. 
Alle var rigtig glade for at bo 
på hjemmet, så jeg fik be-
kræftet min positive opfattel-
se af plejehjemmet. 
Jeg synes, at personalet på al-
le Høje-Taastrups Kommu-
nes plejehjem fortjener ros og 

en rigtig stor tak for deres go-
de indsats. 
Jeg vil også lige nævne, at 
Sengeløse har en forening, 
der hedder ”Plejehjemmets 
Venner”. 
Foreningerne hjælper til ved 
arrangementer og kører rundt 
med kioskvogn med et godt 
udvalg. Foreningen gør en 
rigtig god indsats og tak for 
det. Så til dem, der måske 
snart skal på et af vore pleje-
hjem, vil jeg sige, det kan I 
roligt se frem til. 

Sengeløse’s hjemmeside 
http://sengeloese.dk har fået 
nyt design og flere nye mulig-
heder. 
Hjemmesiden drives af Senge-
løse Gymnastik & Idrætsfor-
ening, som gerne vil have så 
mange lokale foreninger og 
informationer som muligt på 
hjemmesiden.  
Som forening i Sengeløse kan 
I nu få Jeres egen hjemmeside, 
som I let kan opdatere, når det 
passer Jer.  
En række foreninger har alle-
rede nu fået tilsendt informati-
on om, hvordan man logger 
sig på og opdaterer hjemmesi-
den. 
Søndag d. 13 marts 2011 mel-
lem kl. 14 og 16 kan alle inte-
resserede komme forbi SGIF´s 
foreningslokale på Sengeløse 
Skole til en workshop om By-
ens nye hjemmeside. 
Efter en kort introduktion til 
hjemmesiden får I mulighed 

for at logge ind og rette I Jeres 
forenings hjemmeside. 
 
På workshoppen vil I også 
kunne møde Sengeløse Nyt og 
høre om, hvordan I får Jeres 
budskab i Sengeløse Nyt. Li-
geledes er der mulighed for at 
besøge Sengeløse Radio på 2. 
sal og også her høre om,  
hvordan I kan bruge Sengelø-
se Radio som forening. 
Vi har et par pc’er med, men I 
er også meget velkomne til at 
tage Jeres egen computer med. 
Der er gratis te og kaffe til alle 
deltagerne. 
Lokale virksomheder er også 
velkomne til workshoppen. 
Har du spørgsmål til arrange-
mentet, så send en mail til 
info@sengeloese.dk  
Vi ses.  
 
Hilsen  
Webmaster Peter Bertelsen,  
Tlf. 26313716 

 Plejehjemmet helt i top 
Af John Bilenberg C, byrådsmedlem  

 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 

Workshop om Byens 
”hjemmeside” 



14. feb.: Jørgen Demant, sog-
nepræst i Lyngby 
Dostojevskijs liv og skrift  
 
Den russiske forfatter Fjodor 
Dostojevskij er en moderne 
forfatter. En slags digterfilo-
sof. Han filosoferer i roma-
nen over de sidste sandheder 
om mennesket. Før psykolo-
gien havde afsløret menne-
skets dybeste grunde, viste 
forfatteren Dostojevskij via 
sine tilbundsgående menne-
ske-skildringer sindets krin-
kelkroge. Han satte ord på de 
kræfter, der styrer mennesket. 
På den måde er han også en 
slags menneskesindets krimi-
nolog.  
Liv og skrift fortolker hinan-
den i Dostojevskijs tilfælde, 
så foredraget vil både fortælle 
om livet og romanen. 

Efter foredraget afholdes 
Mandagsaftenernes årlige 
Generalforsamling 
 

21. feb.: Afslutning.   
Journalist og forfatter Helle 
Juhl, Sdr. Bjert  

Der er så dejligt derude på 
landet Der er en første bon-
degård i de flestes liv. Den 
man voksede op på. Den man 
besøgte som feriebarn. Eller 
den man sammen med de an-
dre fra lilla stue tog på ud-

flugt til. Anderledes kan det 
ikke være i et land, hvor der 
for et par generationer siden 
var næsten en kvart million 
landbrug, og hvor en femte-
del af den arbejdende befolk-
ning var tilknyttet landbrug. 

Foredraget tager dig i fortæl-
linger og billeder tilbage til 
det 20. århundredes bonde-
land. 
Beskrivelsen er fra Helle 
Juhls seneste bog, og forfatte-
ren er i øvrigt halvvejs lokal. 
Hun er født og opvokset på 
Greve Mølle. 
 

Ret til ændringer forbehol-
des! 
Der kan komme uforudsete 
aflysninger  -  og vejret!!! 
Mandagsaftenerne er fore-
dragsaftener, der holdes i 
Sognegården, Landsbygaden 
68, Sengeløse, 
kl. 19.30 - 22.00,  
telefon 43 71 07 01. 
Pris for enkeltforedrag 50 kr.  
 
Der serveres kaffe/te med ka-
ge - pris 15 kr. 
Nærmere oplysninger om fo-
redragene, transport m.m. kan 
fås ved henvendelse til for-
manden, Poul Erik Sørensen, 
på telefon 43 99 51 53, eller  
mobil 20 41 67 24. 
 
 

 ALLE ER VELKOMNE  
 

Mandagsaftener 

Kirkekoncert i  
Sengeløse kirke  
Søndag den 20. februar kl. 15. 
 
Sengeløse kirke har får den 20. februar besøg af solocellist fra 
Sjællands Symfoniorkester Richard Krug i en koncert med et 
meget varieret program, hvor vi vil opleve skønne cellotoner 
fra mange tidsepoker. Vi har tidligere oplevet, at netop cello-
en klinger ekstra godt i kirkerummet, så derfor glæder vi os 
ekstra meget til netop denne koncert. Programmet for koncer-
ten vil tage sit udgangspunkt i en af Bachs suiter for solocel-
lo, og bevæger sig derfra op igennem musikhistorien. Ak-
kompagneret af kirkens organist Torben H.S. Svendsen, vil der tillige være et afsnit i koncerten 
med skønne ørehængere af komponister som Elgar, Schubert og Händel. 
Siden Richard Krug, født i Berlin, kom til Danmark i 1998, har han ikke kun vundet stor re-
spekt som solocellist i Sjællands Symfoniorkester, men også etableret sig som efterspurgt kam-
mermusiker og solist.  
Han er uddannet i Berlin og blev efter sin solistdebut medlem af den international prisbelønne-
de Minguet-kvartet i Köln. Ved siden af en udbredt turnévirksomhed har ensemblet været til-
knyttet konservatoriet i Düsseldorf som gæstelærere samt indspillet en række CD’er. 
I Danmark har Richard været medstifter af Sjællands Strygekvartet, som hurtigt er blevet til en 
af landets mest efterspurgte kammermusikgrupper. Kvartetten turnerede i det meste af Norden 
samt Syrien, Grækenland og Italien og er i 2011 inviteret på sin første Kina turné. 
Der er gratis adgang til koncerten. 
 

BRØNDBY VVS ApS. 
 

VELVÆRE 
 

Tlf. 70 213 470 
 
                                                                       

Nyt badeværelse   
  Naturgas 

                                                                       
Modernisering      

    Forsikringsskader 
 

                                                                       
Email: brondby-vs@mail.dk 

                                                                       
Vasekær 6, Sengeløse.  

2630 Taastrup. 

 
 
 
 

 

Alt i moderne Gulv-
• Linoleum 
• Vinyl 
• Tæpper 
• Trægulve 
• Mønstergulve 
• Opretning af un-

dergulve 

Ring for et uforpligtende 
tilbud. 

 

Landsbygaden 25 
tlf. 4355 1033 

Mobil 2970 3033 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Sidste s.e. H. 3 konger 
13. februar kl. 10.00 
Matt 17,1-9 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

Septuagesima 
20. februar kl. 9.00 
Matt 20,1-16 
(Søren Sørensen) 
 

Seksagesima 
27. februar kl. 10.00 
Mark 4,1-20 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

Fastelavn 
6. marts kl. 10.00 
Matt 3,13-17) 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkekaffe og kirkebil 
 

1.s. i fasten 
13. marts kl. 15.30 
Gospelgudstjeneste 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
2.s.i fasten 
20. marts kl. 10.00 
Matt 15,21-28 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på 43 99 50 24 
 
Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 23. februar kl. 
13.30 
 
Andagt på Bostedet Holme 

Kirke & Sogn  Sogneeftermiddag Den amerikanske drøm, 
Elvis og alle os andre 

Onsdag den 23. februar 2011, 
kl. 14.30 kommer Poul Erik 
Sørensen til sogneeftermid-
dag i Sengeløse sognegård 
for at fortælle om sit forhold 
til begrebet ”Den amerikan-
ske drøm” og hvad deraf føl-
ger. 
Udtrykket blev dannet under 
det økonomiske opsving i 
USA i første halvdel af det 
20. århundrede og nævnes 
første gang i James Truslow 
Adams bog The Epic of Ame-
rica fra 1931. Her står bl.a.: 
"Den amerikanske drøm er 
drømmen om et land, hvor 

livet er bedre for alle. Hvor 
enhver har chancen for at 
udnytte sine talenter optimalt. 
Det er ikke blot en drøm om 
biler eller høje lønninger, 
men en drøm om social ret-
færdighed, som tillader en-
hver mand eller kvinde uan-
set herkomst at opnå det fulde 
udbytte af deres evner". 
Ud af disse endeløse mulig-
heder for livsudfoldelse kom 
naturligvis utallige lykkelige, 
men sandelig også mange 
ulykkelige og ligefrem tragi-
ske skæbner. 

Der vil blive vist eksempler 
på, hvordan det gik med nog-
le danske udvandrere, og et 
eksempel på, hvordan det gik 
med en af USA's egne store 
sønner, Elvis Presley. 
Og hvordan har alle vi, der 
blev hjemme i Europa, det i 
dag med USA? 
Der er gratis adgang, og kir-
kebilen kører. 

Så det svinger! 
Søndag d. 13. marts kl. 15.30 er der gospelgudstjeneste i Sen-
geløse Kirke, så det svinger. Både lørdag og søndag vil kon-
firmander og gospellærer arbejde hårdt på at indlære x antal 
gospelsange til brug i gudstjenesten om søndagen. Sidste år 
var en succes. Det bliver det selvfølgelig også i år. Tag onkler 
og tanter, fætre og kusiner, forældre og bedsteforældre og de 
kære oldeforældre under armen og kom i kirke og syng go-
spel, så det synger. Alle er velkomne! 

Meddelelse 
Sognepræsten holder ferie fra 
mandag d. 14. februar – 21. 
februar. For præsteanliggen-
der kan sognepræst Søren N. 
Sørensen kontaktes på 43 71 
88 18 eller provst Steffen 
Andresen på 43 71 28 19 

 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, onsdag og 
fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
(ikke mandag) 
 
Kirkekontoret, 
Landsbygaden 68 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Kontortid kl. 12.00 – 13.00 
43 71 07 01 
Sekretær for sognepræsten  
Jørn Lund Rasmussen 
Alle henvendelser skal ske i 
præstens kontortid. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffetid: Onsdag 10.00-
11.00 
 
Formand for menighedsrå-
det 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53 
 
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24. Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 



 
Sognene i Høje Taastrup Provsti udbyder i samarbejde med Løgumkloster Højskole et højskoleophold i det smukke Søn-
derjylland d. 5. – 11. juni 2011. Kom og vær med til at fejre årstidens skønhed og livets mangfoldighed! Vi har sammensat 
et program, som gerne skulle være lyst og let som en smuk junidag. Vi bevæger os ved kyndige foredragsholderes hjælp 
rundt i litteratur, kunst, musik og historie og ikke mindst i den smukke natur, som egnen byder på. Af foredrag og aktivite-
ter kan nævnes følgende: 

• Vi skal høre om farvernes landskab og om kunstmaleren Emil Nolde. Efter foredraget tager vi en tur til Noldemu-
seet i Neukirchen. 

• Musiker Børge Solkær og Annemarie Morris vil fortælle Sønderjyllands historie i sang og musik. Sammen syn-
ger, spiller og fortæller vi os igennem den sønderjyske historie. 

• Højskolelærer Georg Bendix underholder med at tegne og fortælle om Karen Blixens Sorg Agre. Foredraget kom-
bineres med en tur til Ballum, Randerup og Trøjborg. På kirkegården i Ballum skal vi se Sorgagrestenen. I Ran-
derup skal vi se kirken fra omkring år 1200. Randerup er salmedigteren Hans Adolph Brorsons (1694 - 1764) 
fødesogn. Hans far var præst ved kirken, som hans farfar også var det. 
Tidligere rektor ved Præstehøjskolen Niels Thomsen vil fortælle om skabelsesglæde og himmel længsel i Bror-
sons salmer. 

• Højskolelærer Annemarie Morris kan fortælle om Christiansfeld, livet, husene og brødremenigheden. Som optakt 
til eftermiddagens tur fortæller AM om denne enestående by, grundlagt i 1772, som helt op i nutiden har bevaret 
sin oprindelige bebyggelsesplan og arkitektur. Byen er skabt som et sted, hvor brødremenigheden åndeligt og 
arbejdsmæssigt kunne leve sit liv med Gud. 
Efter foredraget pakker vi en lille taske og tager til Christiansfeld, hvor vi bl.a. besøger Kirkesalen og Gudsage-
ren. 

• Højskolelærer Anja Kjølbys foredrag handler om bevingede historier af Selma Lagerlöf, Gabriel Garcia Marques 
og af Johannes Larsen og John Olsen samt billedhuggeren Constantin Brancusi 

• Naturvejleder Iver Gram er en af vort lands fremmeste fugle – og vadehavseksperter. Han vil dele sin viden og 
ikke mindst sin glæde over naturen med os og tage os med ud i marsk og hav på Sort Safari. 

• Vi skal besøge kunstmuseet Holmen, hvor vi skal se den aktuelle udstilling: Tro og gøgl i glas og maleri, som er 
kunstneren Adi Holzers 75 års jubilæumsudstilling.  

• Højskolelærer Aksel Krogslund Olesen og harmonikaspiller Jytte Sørensen vil underholde med sang, musik og 
fortælling om svenske visemagere, Evert Taube, Cornelius Wresvijk og Olle Adolphson. 

 
Praktiske oplysninger 
Sommerglæder med sort sol 5.—11. juni 2011 
Kursuspris er kr. 3.500,-, og der er mulighed for bus sammen med andre deltagere fra Ishøj tur/retur. Prisen er kr. 200,-. 
Hvis du kunne tænke dig at tage med, så ring til sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24 eller send en 
mail på LRAS@KM.DK. Det fulde program for opholdet kan ses på kirkens hjemmeside på www.sengeloesekirke.dk 
 

Der er tilmelding efter først til mølle princippet. Vi kan være ca. 90 deltagere. 
Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Vil du med på højskole? 




