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Læs inde i avisen om… 
 

Jazzgudtjeneste 

Dagplejedagen 
Hundelorte 

FDF i Sengeløse 

Svar på, hvad er dette? 
 

Senioridræts  
forårsudflugt 

 
Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

23 –25. juni 
 

Deadline: 
14. juni  2011 

Billedet er taget af Anders Andersen og er fra tirsdagens pokalkamp mod Græ-
sted, som Sengeløse vandt 3-1. Vi bringer inde i bladet et portræt af fodboldafde-
lingens formand Jeppe Hansen, som bl.a. glæder sig over førsteholdets gode re-
sultater i foråret. Her finder du også en liste over førsteholdets kampe for resten 
af sæsonen. 

 

Det går flot for SGIF fodbold 
Især førsteholdet er flyvende for tiden og har vundet de sidste 5 kampe i serie 4 

Programmet for 
byfesten i Sengeløse 

Læs mere inde  
i avisen 

Traveture i  
Sengeløse 

Vidste I, dette var  
i Sengeløse? 

Portræt af en  
Fodboldmand 

 
 
 
 
 

Jeppe fortæller om 
fodboldafdelingen 



 

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 14. juni 2011 
Avisen udkommer  24.-26 juni 2011 
Næste deadline: 2 august 2011i  

 

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:            Per Wiedekamm, Banestokken 5:           2064 3515 
 

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 

"Dobbeltseng” sælges grundet flytning. Kasseseng med 2 
gode springmadrasser fra Nyt i Bo, oprindelig nypris 13.000 
kr. Sælges for 3.000 kr.  
Ligeledes sælges: 
- Kontrolur fra B&W i fin stand. 
- Seng med mahognigavle. 
- Diverse haveredskaber sælges ligeledes billigt. 
 
 

Loppemarked 2011 
 

 S.G.I.F’s Loppemarked afholdes i år fra torsdag d. 25. august 
til søndag d. 28. august på loppemarkedspladsen ved Senge-
løse Hallen. Har du ting til loppemarkedet, så gem dem alle-
rede nu, eller kontakt John Jørgensen (mobil 51 22 12 17), så 
du kan aftale nærmere om aflevering inden da.  
 

Indsamling til loppemarked er lørdag d. 20. august. 
 
Læs mere om flere nye tiltag i næste nummer af Sengeløse 
Nyt. 

 

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.artbrolægnig.dk                  wildenradt@msn.com 

  
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 

 



Alle kommunale dagplejere i 
hele landet holder den 2. onsdag 
i maj Dagplejedagen for at syn-
liggøre og reklamere for dagple-
jen. 
I Sengeløse havde alle dagple-
jerne pyntet deres store barne-
vogne med flag, blomster og 
balloner. Så vandrede vi gennem 
byen med børnene og mødtes 
ved gadekæret. Her hyggede vi 
os en halv times tid, og børnene 
legede med balloner.  
Dagens festlige indslag var, da 
Emil tabte sin orange ballon i 
kæret, og Dorte, dagplejepæda-
gogen, under diverse tilråb måtte 
ud og balancere på stenene for at 
fange den igen. Stor var glæden 
hos alle børn, voksne og ikke 
mindst hos Dorte selv, da det 
lykkedes hende at indfange den. 
Så gik vi tilbage til legestuen, 
som ligger oppe ved siden af 

plejehjemmet. Her legede vi lidt 
og spiste vores medbragte mad-
pakker på græsset i det gode 
vejr. 
Da alle børnene havde sovet, 
spiste vi frugt og ventede på, at 
mor og far kom. Så var der kaf-
fe, saft, frugt og gulerodskage. 
Alle hyggede sig og legede både 

ude og inde. Ude var der dåse-
kast og sæbebobler, og indenfor 
kunne alle lege med det hjem-
melavede modelervoks.  
Alle havde en dejlig dag, og alle 
børnene var godt trætte, da det 
sluttede ved 17-tiden. Sengelø-
ses dagplejere: Inger, Heidi H, 
Monika, Heidi S og Mona  

På kommunens hjemmeside  
http://www.sundhed.htk.dk er der 24 forslag til motionsruter i 
kommunen, hvoraf de 3 er med udgangspunkt i Sengeløse. Vi 
testede forleden søndag rute 11: 
 
Sengeløse kirke – Sengeløse mose – Sengeløse Enge – Ole 
Rømers vej – og tilbage til Sengeløse kirke,  i alt 6 km / 7,5 
km  (Se kortet).  
Turen er flot og er også interessant for den inkarnerede natur-
vandrer. På turen langs mosen så vi flokke af rådyr og fugle-
flokke. Ved Høholm Mose så vi vildgæs med unger. Mosen 
står uberørt, og tiden ser ud til at have stået stille. Hvis det da 

ikke var fordi vi til stadighed af højspændingsmasterne blev 
mindet om, at vi var i det 21. århundrede. Turen er mindre eg-
net til familieudflugten, da der på halvdelen af ruten højst er 
tale om en trampesti, der kan være pløret efter regn. Desuden er 

turen ad cykelstien langs Ole Rømers Vej ret ensformig og 
langstrakt. Alt i alt en rute, som vi kun vil anbefale til den stille 
naturvandrer med kikkert, kamera og gore-tex støvler. Vi har 
dog ikke givet op. I de kommende numre vil vi fortsætte efter-
søgningen af den ideelle rute for familiens søndagstur uden bil.  
 

Traveture omkring Sengeløse 
Hvilke muligheder er der for en søndagsudflugt med børn og hund og uden at starte bilen 

Dagplejedagen 



 

 

Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00 
Tilbudene gælder fra den 22.—29. maj 

Mandfredag    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 

 

 

2 Danbo kyllinger  
á 1100 gram 

Kun kr. 50,00 

AP vin rød, hvid eller rosé  6 stk. kr. 250,00 

Special øl  
 

Everards original  
5 stk. kr. 45,00 + pant 

2 pk. flødeboller  
fra Samba   

Kun kr. 30,00 



Senioridræts sommerudflugt  
Vi startede fra Sengeløse hallen i dejligt solskin. Alle var 
spændte, for som altid var turens mål hemmeligt 
Vi ankom til målet Sorø Sø ca. kl. 10,30. Der lå turbåden klar, 
og vi sejlede 1 time,  og det var bare pragtfuldt. Derefter kørte 
vi til Postgården i Sorø, hvor vi fik en dejlig frokost samt kaffe 
og kage. 
Efter frokost besøgte vi Sorø Museum, som var meget interes-
sant med mange gamle ting. Meget af det stammede fra vores 
barndom, og det var sjovt at se. 
Vi var også nede og se kirken, som var meget flot. Den var 
bygget af Absalon i 1161 og var færdig i 1211, så i år den 17. 
september fejrer den 850 års jubilæum med prompt og pragt. 
Turen gik derefter hjemad mod Sengeløse, hvor vi ankom ca. 
17,15 i godt humør, og alle syntes bare, at det havde været en  
rigtig dejlig tur. Stor tak til arrangørerne.         Lonnie Johansen 



 
 

Sengeløse Byfestforening 
 
 
 
 
 

Det Danske Spejderkorps 
 

Sengeløse Skole og SFO Åen 
 

Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub 
 

Sengeløse Kirke 
 

SGIF Fedtbiksen  *  SGIF Amatørscenen 
SGIF Fælles Idræt  *  SGIF Fodboldafdelingen 

 

Sengeløse Kommunalforening 
 

Sengeløse Sogns Vin- og Bryggerlaug 
 

Daginstitutionen Troldehuset 
 

Børnehaveforeningen  -   
Sengeløse Børnehave og Vuggestue 

 

Sengeløse Badminton- og Tennisklub 
 

Sengeløse Medie- og Bibliotekscenter 
 

Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup 
 

Vridsløsemagle Bylaug 
 

og  FDF Sengeløse 
 

byder velkommen til endnu en 
Byfest omkring Gadekæret 

lørdag den 28. maj kl. 13.00-24.00 



 
 

SENGELØSE BYFEST 
28. maj 2011 

 

PROGRAM FOR DAGEN 
 

STOR SCENE : 
 

 13.00 Byfesten åbner  
  v/ John Jørgensen 
 13.15 Troldehuset 
 14.00 Sengeløse Kirkes Minikonfirmander, 
  Midikonfirmander og Børnekor 
 14.15 SFO Åen 
 15.15 FDF 
 16.00 Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub 
 
 21.00 The Onslows 
 24.00 Festfyrværkeri 

 

LILLE SCENE : 
 

 16.00 Tom Duke Box 
 





 



I onsdagens kamp på Senge-
løse ”Stadion” viste senior 
1, at det ikke er nogen til-
fældighed, at de har vundet 
deres sidste fem kampe i 
Serie 4. I dag var holdet op-
pe mod Græsted, der spiller 
i serie to. Dette var ikke til 
at se, for de to mandskaber 
var ret jævnbyrdige, dog 
med en lille overvægt i spil-
let til Sengeløse. 
Kampen endte 3-1 i Senge-
løses favør, hvilket må siges 
at være fortjent. Første halv-
leg endte 1-1, idet Græsted 
scorede et hurtigt kontramål 
i starten af kampen.  Senge-
løses mål blev lavet af  hen-
holdsvis Jesper Slot med to, 
og Martin Jacobsen et.  
 
Resterende kampe 
Det var en fornøjelse at føl-
ge Sengeløses spil. Spillerne 
virker meget boldsikre og 
spillet bliver fordelt sikkert 
og flydende. Det bliver 
spændende at overvære de 
resterende kampe, hvor mu-
ligheden for oprykning klart 
er til stede. Tabellen neden 
for viser resultaterne af de 
første kampe. Desuden viser 
tabellen    kampprogrammet 
for resten af sæsonen, og 
som man kan se, så har Sen-
geløse hjemmebane i fire ud 
af de seks resterende kam-
pe.  

Ddag               Dato    Kl.     Hjemmehold          Udehold                            Spillested 
Lørdag 28-05- 15:30 Holte Star Club      Sengeløse GI                Rudegård Stadion 
Søndag 05-06- 12:00 Sengeløse GI          FC Hvidovre (1)     Sengeløse  
Lørdag 11-06- 14:00 Mosede BK          Sengeløse GI            Mosede-skolen 
Tirsdag 14-06- 18:30 Sengeløse               GI Virum-Sorgenfri BK  Sengeløse  
Søndag 19-06- 12:00 Sengeløse               GI Herlev IF (1)     Sengeløse  

  

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  

BRØNDBY VVS ApS. 
 

VELVÆRE 
 

Tlf. 70 213 470 
 
                                                                       

Nyt badeværelse   
  Naturgas 

                                                                       
Modernisering      

    Forsikringsskader 
 

                                                                       
Email: brondby-vs@mail.dk 

                                                                       
Vasekær 6, Sengeløse.  

2630 Taastrup. 

Det går flot for SGIF fodbold 
Især førsteholdet er flyvende for tiden 
Af Gert Lauridsen 

Kampprogram for senior 1 Sengeløse GI 
Serie 4 A (Pulje 2) 

 



I anledning af, at den uden-
dørs sæson nu for alvor er i 
gang, havde vi truffet aftale 
med Jeppe om at mødes på 
stadion. Tidspunktet var 
selvfølgelig sammenfaldende 
med, at pokalkampen mod 
Græsted skulle fløjtes i gang 
lige efter interviewet. 
─  Det er første gang i ti år, 
at vi har både et første- og 
andethold seniorer. Første-
holdet er i gang med et op-
rykningsspil til serie tre og 
har vundet de fem første 
kampe, fortæller Jeppe på 
samme tid glad og stolt. 
Jeppe fortæller videre. 
─  Ud over et par sæsoner i 
Skovlunde, hvilket ikke gik 
så godt, har jeg altid spillet i 
Sengeløse. Nok små 20 år 
som seniorspillet, men nu er 
jeg helt stoppet som aktiv. 
I stedet er jeg blevet træner 
for andetholdet. Til første-
holdet har vi været så heldige 
at få Mogens som træner og 

Bjarne som hjælpetræner, 
hvilket vi er glade for.    
Mens vi sidder og snakker, 
kommer Jeppes hustru og lil-
le datter forbi med en mad-
kurv. 

─  Vi venter snart nummer 
to, som du kan se, smiler 
Jeppe.  
Ud over at være ægtemand, 
far og fodboldtræner tjener 
Jeppe til dagen og vejen som 
regnskabschef for firmaet 
Alfapeople A/S i Valby.  
─ Jeg blev fodboldformand i 
2004, tror jeg.  Jeg var egent-
lig ikke opstillet, men som 
det sker så tit, blev jeg nær-
mest lokket ind i hvervet, si-
ger Jeppe med et smil.  
─  Lige nu har klubben ti 
hold. Seks hold i børne/
ungdom, to senior og to vete-
ranhold. Vi har desværre in-
gen ynglingehold, så derfor 
gør vi, hvad vi kan, for at få 
juniorerne til at fungere og 
holde ved. Vi vil gerne give 
dem oplevelser og lignende 
for derved at styrke sammen-
holdet.  
─  Mine væsentligste opga-
ver, her tøver Jeppe efter-
tænksomt.  
─  Uden ungdomstrænerne 
var der ingen klub, så det er 

et vigtigt område for mig. 
Her er jeg så heldig at have 
støtte fra Jesper Starup, men 
på papiret har jeg begge 
funktioner, dvs. både for-
mand og ungdomsformand. 
Jeg forsøger at følge rimeligt 
med i alle kampene.  
─ Som et nyt tiltag kan jeg 
nævne, at vi bestræber os på 
at lægge træningen på så få 
af ugens dage som muligt. 
Derved opnår vi at skabe så 
meget liv som muligt og in-
tensivere klubfølelsen. 
─  Bestyrelsen har desuden 
en hel del mærkesager. Vi vil 
gerne holde liv i nogle tradi-
tionsrige arrangementer som 
fx Jule-kondi-bingo, som vi 
har afholdt i mange år. Desu-
den er der Sengeløse Cup, 
som er en firmaturnering. Vi 
arbejder desuden på at lave 
en multi-bane med bander til 
spil og leg hernede på stadi-
on. Det er et projekt, som 
skal være fælles for hele 
klubben. 

Portræt af en fodboldformand 
Jeppe Hansen har været formand for SGIF fodbold siden 2004 
Af Gert Lauridsen 

 

 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 

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 



Hvad er dette? 
Som lovet bringer Sengeløse nyt svaret her 

I sidste nummer bragte avisen et billede af en såkaldt 
”pullert” lavet af egetræ og skåret i en bestemt facon. Den ses 
opstillet forskellige steder i kommunen, og i bedste Piet van 
Deurs stil har folk spurgt sig selv og hinanden: Hvad er dette? 
Nogle har gættet, at det skulle være en markering af en ny 
Margueriterute: Ole Rømers milesten. 
Ja, det er rigtigt, fortæller vejchef i Høje Taastrup Kommune 
Lars Koch. Den har facon som landets milesten, udformet af 
Ole Rømer, og som i dag er bevaret i Nationalmuseets afde-
ling i Brede. 
Blandt sine mange andre gøremål forestod Ole Rømer i slut-
ningen af 1600-tallet på Christians 5’s opfordring opmålingen 
af det danske hovedvejsnet. 
Opsætningen er et led i et planlagt cykeltursnet rundt i kom-
munen, hvor både kultur og natur kan opleves på nært hold. 
Pullerterne vil blive markeret med en udsmykning, evt. i kera-
misk udførelse, og det er tanken at opstille borde og bænke på 
passende steder og måske endda et fugletårn eller andet til 
forøgelse af oplevelsen. 
Et spændende projekt, som er endnu et tilbud til borgerne til 
at lære kommunen at kende. Der er bevilget 5 millioner kro-
ner til formålet og færdiggørelsen vil selvsagt strække sig 
over nogle år, men nok værd at se frem til. 

   Kurt Søborg 
 

Hundelorte!!! 
Åh nej, ikke nu igen 
Redaktionen får gentagne henvendelser om hundes efterla-
denskaber. Det har tidligere været omtalt, men åbenbart ikke 
hjulpet. 
Der findes tre slags hundeejere. Den hensynsfulde, der med-
bringer pose, samler op og lægger den i affaldssæk. Den 
troskyldige, der medbringer pose, samler op og smider posen 
på vejen eller i naturen. Det er den værste slags og den vær-
ste forurener, idet plast ikke kan nedbrydes. Endelig er der 
den skideligeglade, der lader sin hund sætte sig på fortovet 
eller foran folks huse, og måske oven i købet kan finde på at 
glo eller vende ryggen til. Skam dig! 

Hvor svært kan det være 
Hvorfor lægger mange husejere sine kæreste væsener for had 
hos folk, som ikke har det privilegium at eje en hund? Især 
når dens efterladenskaber let og hygiejnisk kan fjernes i et 
snuptag. 
Sådan gør du: 
1 Husk altid at medbringe en pose. Tag den fra et af de op-
satte stativer eller brug en hvilken som helst pose fra hus-
holdningen. 
2. Stik hånden i posen, grib om lorten og vend vrangen ud på 
posen. 
3. Slå knude på den og læg den i en affaldssæk. 
Keine Hexerei, nur Behändigkeit! 

Kurt Søborg 

Så er FDF Taastrup startet op 
med mere faste møder i Sen-
geløse Sognegård. 
Vi mødes fast hver torsdag 
fra 17.30 til 19.00. 
Vi er i Sengeløse en gang om 
måneden - næste gang er den 

26. maj hvor vi øver os til 
byfesten.  
Til sommer skal FDF-børn 
fra 9 år og opefter på en fæl-
les landslejr på Sletten ved 
Silkeborg. Derfor er vores 
sommerlejr fra 6-9 årige i år 

flyttet til Kristi Himmelfarts-
ferien.  
 
Hvis du gerne vil med, så 
kom og hør om det - enten i 
Sengeløse den 26. maj, til 
byfesten eller til en af de 
andre torsdage i Taastrup, 
Lindevangshusene 69. 

Er du til udeliv, bål og sjove 
lege i skoven, så kom forbi. 
 
Har du spørgsmål, så ring til 
Gitte på tlf. 43 99 68 18.  
  

FDF er startet i Sengeløse 



 

Tennissæsonen startede den 1. maj  
på tennisbanerne ved Sengeløse Idrætsanlæg.  
Har du lyst til at spille, så henvend dig til  Laila Holm, Vintoften 34   
-  Tlf. 43 99 52 87   
 
 

Kontingentet for sæsonen 1. maj til oktober 2011 er følgende: 
Seniorer                                           Kr. 300.00 
Ungdom  under 18 år                     Kr. 100.00 

Du kan nå det endnu 

 

 
Stig Hansen  VVS 

Aut. VVS installatør 
Naturgas--Fjernvarme--Solenergi 

Aut. Vand--Gas--Sanitet 
Forsikringsskader 

 
Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

 
 

 
Højvangsvej 7 
2640 Hedehusene 
Tlf.: 41 10 85 55 

E-mail:johnny@jubk.dk 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Bededag 
20. maj kl. 10.00 
Matt 3, 1- 10 
(Stine-Helene Riedel) 
 

4.s.e. påske 
22. maj kl. 10.00 
Joh 16, 5-15 
(Stine-Helene Riedel) 
 

5.s.e. påske 
29. maj kl. 10.00 
Joh 16,23b – 28 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

Kristi Himmelfartsdag 
2. juni kl. 10.00 
Mark 16, 14-20 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebil og kaffe 
 

6.s.e.påske 
5. juni kl. 10.00 
Joh 15,26 –16,4 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

Pinsedag 
12. juni kl. 11.00 
Joh 14, 22-31 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebil og frokost 
 

2.pinsedag 
13. juni kl. 15.00 
Joh 3, 16-21 
Jazzgudstjeneste 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
Trinitatis 
19. juni kl. 11.30 
Joh 3, 1-15 
(Steffen Andresen) 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på 43 99 50 24 
 
Andagt på Holme 
Tirsdag d. 21. juni kl. 13.30 
 
Gudstjeneste på Sengelø-
se Plejehjem 
Tirsdag d. 31. maj kl. 13.30 
Onsdag d. 22. juni kl. 13.30 

Kirke & Sogn  Kærligheds og sandheds Ånd 
I Grundtvigs Helligåndssal-
me ”Kærligheds og sandheds 
Ånd” synger vi om, hvad 
den treenige Guds tredje selv 
- Gud Helligånd -  virker i 
verden. 
 

Den treenige Gud 
Men først lidt om den treeni-
ge Gud. Den treenige Gud 
skal forstås som én Gud med 
tre forskellige personer: Fa-
der, Søn og Helligånd. På 
samme måde som en trekant 
er én figur, men med tre si-
der, er den kristne Gud én i 
hellig forening af Fader, Søn 
og Helligånd. 
 

Faderen 
Faderens tidsalder var den-
gang, verden blev skabt. 
Faderen ønsker, at menne-
sker skal leve i frihed. Ikke i 
frihed fra noget, vi ikke gi-
der eller har lyst til, men i 
frihed til at leve i kærlighed 
til Gud, medmennesket og os 
selv. Kun i kærlighed bliver 
mennesket i sandhed frit. 
 

Sønnen 
Sønnens tidsalder var, den-
gang Gud besluttede sig for 
at lade sig føde som et men-
neske i Jesus Kristus. Søn-
nen forkyndte evangeliet om 
Guds rige, og han viste os, 
hvad det vil sige at være 
sandt menneske. I menne-
skers verden er vi ikke alle 
lige. Nogle kan vi li´, andre 
kan vi ikke li´. Nogen vil vi 
være sammen med, andre vil 
vi ikke være sammen med. 
Nogen er fine, andre er ikke 
fine osv. osv. Sønnen viste 
os, at for Gud er alle menne-
sker lige. Nøgne kom vi til 
verden. Nøgne forlader vi 
den igen. Det er ikke guld og 
mammon det kommer an på 
i Guds rige, men kærlighed, 
lighed og fællesskab. 
 

Helligånden 
Helligåndens tidsalder er 
den, vi lever i nu, og Hellig-
åndens højtid er pinsen, hvor 
vi fejrer dens komme til ver-
den symboliseret ved en due. 
Helligånden skaber liv og 
relationer mellem Gud og 
menneske og mellem men-
nesker. Det udtrykker 
Grundtvig sådan her: 
 

 

Kærligheds og sandheds Ånd!  
Jords og Himmels hjertebånd 
knytter du alene; 
os forlene dejlig røst, 
os opgløde dybt i bryst 
dine flammer rene! 
 
Et menneske kan altid kun 
forstå sig selv i forhold til et 
andet menneske. Vi kan al-
drig forstå os selv isoleret fra 
omverden. To mennesker 
kan kun træde i forhold til 
hinanden, hvis en tredje part 
er til stede. Den tredje part er 
kærligheden. Sådan plejer vi 
at sige. Det er kærligheden, 
der knytter hjertebånd mel-
lem to mennesker og gør 
dem til ét kød, som vi siger i 
vielsesritualet. Mennesket 
har ikke magt over kærlighe-
den. Vi kan ikke beslutte os 
for, at nu vil vi elske hinan-
den. Kærligheden er der ba-
re, eller også er den ikke. 
Når den er der, er den bevir-
ket af Gud Helligånd eller 
Kærligheds og sandheds 
Ånd, som Grundtvig kalder 
det. Hvad skulle den ellers 
være bevirket af? Der er vel 
nok meget at fejre i pinsen. 

 
Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Kirkelig vejviser 
 

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



Jazzgudstjeneste 2. pinsedag  
13. juni kl. 15.00 
Guds Ord kan formidles på mange måder: Højstemt og højtide-
ligt understøttet af smuk musik fra europæisk klassisk musik-
kultur; i mangfoldig og uforbeholden glæde på baggrund af 
gospel, forskellige former for rytmisk musik samt jazz og 
blues. 
2. pinsedag vil gudstjenesteformen være lidt anderledes end 
sædvanligt. Her er det tilladt at slippe glæden løs i begejstring 
over det glade budskab om Gudhelligånds komme til verden og 
Svend Hammels Jazzband, South Coast Stompers, som spiller 
traditionelt Jazz og Blues. Efter gudstjenesten er der lidt at 
drikke i sognegården. Som sædvanligt er alle velkomne – både 
de mindste og de ældste og dem midt imellem. 

Du kan lige nå at komme 
med, hvis du tilmelder dig 
med det samme. Onsdag d. 
25. maj tager sognet på ud-
flugt i det nordsjællandske. 
Denne gang skal vi besøge 
Fredensborg Slotskirke og 
Grundtvigs højskole i Hille-
rød. 
Der er afgang fra sognegår-
den, Landsbygaden 68, kl. 
10.00. Turen koster 150 kr., 
hvilket dækker hele turen 
inklusiv frokost, kaffe og 
kage. Hvis du vil vide mere, 
så se kirkens hjemmeside på 
www.sengeloesekirke.dk 
eller sidste måneds Sengelø-
se Nyt eller ring på nedenstå-
ende telefonnummer. Tilmel-

ding er nødvendig og sker på 
tlf. 43 99 50 23 eller på mail 
lras@km.dk 

 Pinsedag kl. 11.00 vil Senge-
løse Kirkes menighed – og 
her er inkluderet sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen, 
organist Torben Svendsen, 
kirkesanger Sus la Cour, gra-
ver Mie Andersen, Sengeløse 
Kirkes Kor og trompetist - i 
skøn forening fejre pinse-
gudstjeneste sammen. Efter 
gudstjenesten går vi over i 
sognegården og spiser frokost 
sammen. Frokosten koster 30 

kr. Kirkebilen kører, og alle 
er velkomne. 
 

Pinsedag 12. juni Sogneudflugt 

Koncert og ”Syng med” i  
Sengeløse Sognegård 
Torsdag den 26. maj kl. 19.30 inviteres der til koncert og 
”Syng med” aften i Sognegården. Arrangementet vil, som 
overskriften antyder, være to-delt. Sengeløse Kirkes kor vil 
stå for den ene halvdel, idet de vil underholde med en stor 
buket af herlige forårs-, sommer– og kærlighedssange med 
mere. I den anden halvdel ”Syng med” afdeling vil vi alle 
sammen med organist Torben H.S. Svendsen ved tangenterne 
synge et antal af vore skønne sange primært fra Højskole-
sangbogen. Kom og ønsk din ynglingssang! Der vil være lidt 
at smøre stemmebåndene med på bordene, og der er gratis 
adgang. 

Meddelelse 
Sognepræsten er ikke til stede  i sognet fra mandag d. 16. maj 
– onsdag d. 25. maj. Kirkekontoret i Høje Taastrup Kirke kan 
kontaktes på 40 43 43 93, hvis behovet for udstedelse af atte-
ster skulle opstå. For præsteanliggender kan Steffen Andresen 
kontaktes på 43 71 28 19 og Søren Sørensen på 43 71 88 18. 

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

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 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 
laserbehandling tilbydes 
 

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

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 
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