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Løsningen på Sengeløses trafikpro-
blem er fundet. Vi laver en betalings-
ring ! 

Hver dag kører 6-8.000 biler 
gennem vores lille landsby. 
Flest morgen og aften, hvor 
pendlerne gør vejen omkring 
gadekæret og kirken til må-
ske landets største rundkør-
sel. Ud fra antallet af 
BMW’er og Mercedes’er 
gætter vi på, at mange af bili-
sterne netop kommer fra  de 
nordligere kommuner, der 
ivrigst protesterer mod an-
læggelsen af Ring 5. ”Nej til 
Ring 5”-lobbyisterne er så 
uendelig ligeglade med, at 
Sengeløse er ved at kvæles i 
trafik. Det kom tydeligt frem 

i P4 udsendelsen fra Sengelø-
se for nylig, hvor de helt hav-
de infiltreret programmet.  
Indtil vejforholdene er afkla-
ret, vil vi derfor opfordre 
vore politikere til at indføre 
en betalingsring i Sengeløse.  
 
Bare 20 kr. pr. bil for en gen-
nemkørsel vil give op mod 3 
mill.kr. om måneden. Ud 
over at de mest påholdende 
bilister vil finde alternative 
ruter, så vil et sådant provenu 
give økonomi til en lang ræk-
ke nye tiltag til gavn for byen 
borgere.  

Fx til byens forskønnelse 
samt elektrificering og for-
bedring af den kollektive 
trafik. I denne forbindelse har 
vi hørt forslag om en tunnel 
under gadekæret fra Cathrine-
berg til omfartsvejen, men da 
forslagsstillerne ønsker at 
være anonyme, kan forslaget 
for nuværende ikke tages 
seriøst. Derimod vil gratis 
rekreative rejser til frisk 
bjergluft og sydens sol og 
strande for bilosramte Senge-
løsere være en oplagt mulig-
hed.  

Mosefolket mod kommunen 
Hør duellen mellem borgmester  Michael Ziegler og  Niels Larsen i Sengeløse 
Radio lørdag den 10. marts kl. 11.15. Skal der betales havneafgift eller grund-
skat i området, eller hvad med den lille spidssnuede frø –får den have lov at 
overleve ? Måske får du svar på dette og meget mere. 
Tænd for radioen på 89,2 Mhz på lørdag. 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099  
 
Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 
Næstformand: Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 

4352  6035/4030 5232    
Amatørscene: Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.       2374 7444 
 
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 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

I løbet af april afholder 
”Bostedet Holme”  
loppemarked  
I den anledning er man inte-
resseret i egnede effekter.  
Ring venligst til Lars på tlf.: 
4111-0938 for aftale om en 
levering eller afhentning 
Efterlysning 
Vi er interesseret i kontakt 
med den person, der kort før 
jul satte et lille grantræ i 
urtepote foran vores dør. 
Helena & Kurt 
 
Gratis pigetøj str. 2-3 år 
Hvis du er interesseret i 
brugt, men pænt pigetøj str. 
2-3 år, er du meget velkom-
men til at afhente det gratis.  
Henvendelse til Helle. 
Tlf. 5240-3002 

BRØNDBY VVS ApS. 
 

VELVÆRE 
 

Tlf. 70 213 470 
 
                                

Nyt badeværelse   
  Naturgas 

                                
Modernisering      

    Forsikringsskader 
 
                                      

Email: brondby-vs@mail.dk 
                                  

Vasekær 6, Sengeløse.  
2630 Taastrup. 



 

Fastelavnsfest i hallen 



 

Generalforsamling i SGIF 2012 
afholdes i henhold til SGIF´s  
vedtægter. 
 
SGIF´s Hovedgeneralforsamling 
Fredag den 23. marts, kl. 18.30 i  
Fritidshuset, Sengeløsehallen. 
 

 
Efter Generalforsamlingen serverer  

Taastrup Diner en god anretning efterfulgt  
af kaffe og lækker kage. 

 
Stemmeret på Hovedgeneralforsamlingen har alle, der er 

aktive i SGIF, og som har betalt kontingent. 
Af hensyn til det efterfølgende traktement er tilmelding 

nødvendig til undertegnede senest den 16.marts.  
 

Mød op og hjælp SGIF med at udvikle 
 idrætten i Sengeløse. 

 

På SGIF´s vegne 
Jens Bertelsen 
Hovedformand 
Tlf. 4399 8507 

jens@bertelsen.mail.dk 

 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 

Tomren.dk 

· Vi udfører alt indenfor bl.a. :  
     Tagkonstruktioner 
· Udnyttelse af 1.sale 
· Træ terresser 
· Vindues udskiftninger 
· Døre 
· Gulve 
· Lofter 
· Kontakt Morten Andersen 
· Tlf.: 51 92 81 65 
· www.tomren.dk 

Sengeløse Cup  
 En fantastisk dag i hallen 

Sengeløse Cup 2012 er afviklet med stor succes. For 23. gang 
var hallen fyldt med glade mennesker, der fik sig en rigtig god 
dag. 
Med i alt 140 spillere + en masse tilskuere var der virkeligt lagt 
op til fest - og det blev der - med god fodbold, spændende kam-
pe og god stemning på tilskuerpladserne hele dagen var det 
sku’ sjovt at være i Sengeløse-hallen. 
Der var 24 hold til start, fordelt med 8 i a-rækken og 16 i b-
rækken. 
I alt 46 kampe blev afviklet, og da dagen var slut stod vi med 
T.H. Stålteknik som vinder af a-rækken, og for anden år i træk 
løb Cirkus Hansen med sejren i b-rækken. 
Dagen sluttede med spisning, hvor der ca. var 100 deltagere. 
En stor tak til vores  hovedsponsor Sengeløse erhvervsforening, 
og tak til de andre sponsorer, som støttede arrangementet. 
Sengeløse Fodbold siger mange tak for i år og på gensyn næste 
år.  



Vi har talt med holdets træner 
Mogens Johansen om opstar-
ten på den kommende halv-
årssæson. 
Han fortæller: Vi er så småt 
begyndt udendørstræningen 
her i februar, men vinteren 
har betydet, at vi har været 
henvist til at benytte kunst-
stofbane i Tåstrup. Her er vi 
jo flere klubber, der deles om 
mulighederne, så det har væ-
ret noget begrænset.   
Vi har desuden spillet et par 
træningskampe, men med 
vekslende succes. Desværre 
har skader og sygdom sat os 
noget tilbage i forberedelser-
ne. Nu går vi alle og håber på 
lidt mere forår og varme, så 
græsbanerne kan holde.  

Vi spurgte Mogens, hvordan 
han så på mulighederne for 
oprykning, og han svarer: 
Som holdet ligger placeret i 
serie 3, så er der selvfølgelig 
grund til optimisme. Men vi 
ved jo alle, hvor vigtigt det er 
at komme godt fra start. Vi 
har dygtige modstandere, og 
løber vi ind i et par nederlag i 
starten, så kan situationen 
hurtigt ændre sig. Vi må være 
fokuseret på den enkelte 
kamp og ikke tænke på alt 
muligt andet.  
På siden bringer vi til oriente-
ring til holdets trofaste tilsku-
ere en oversigt over kamppro-
grammet for den kommende 
sæson. 
 

SGIF’s 1. hold i problemer  
før opstarten 
Forberedelserne forsinket pga. skader og sygdom  

Årets vin har sit udspring i Merlot-druen. Den stammer fra 
Bordeaux og er meget populær også i Sydafrika, hvor den 
sammen med andre sorter indgår i blandingsvine bl.a. under 
betegnelsen Western Cape, som vi tidligere har nydt godt af i 
Sengeløse. Således også i år, hvor den med sin fine bouquet 
af let krydret frugtsmag er velegnet til – ikke de store kulina-
riske retter – men f.eks. grill, kylling, pasta og milde oste. 

Lidt historie 
Der er tradition for, at etiketten viser et lokalt motiv, og at det 
forsynes med en historisk beskrivelse, hvilket desværre er 
udeladt i år. Motivet er 5. maj stenen ved gadekæret. Minde-
stenen for Dammarks befrielse blev i 1946 opsat af Kommu-
nalforeningen efter indsamling blandt borgerne. 
Den bærer den smukke indskrift af daværende sognefoged 
Vilhelm Riegels Andersen. 
 Jeg bærer mindet fra slægt til slægt 
 Om glædesstunden til Danmark givet 
 Om frihed for fjendeaags knugende vægt 
 Om fredens forjættede gave til livet 
 
Vinen skal ikke gemmes, men nydes nu og henover somme-
ren. 
En oplagt gaveidé 

Kurt Søborg 

Sengeløsevinen 2011  
stadig på hylderne. 
Årets vin i Dagli’Brugsen 

  
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 

 



Jeg er blevet bedt om en kom-
mentar i forbindelse med over-
flytning af eleverne på Øtof-
teskolen til selvstændige loka-
ler på Sengeløse Skole. Man 
beder mig tage stilling til, om 
vi ikke risikerer samme proble-
matik, som da vi fik elever fra 
Selsmoseskolen. 
Her må jeg gøre opmærksom 
på, at der er tale om en helt an-
den gruppe af børn. Børnene 
far Øtofteskolen er sårbare 
børn, der trænger til lidt ekstra 
omsorg. Faktisk kunne det bli-
ve en god situation, hvis de 
kunne få dette i Sengeløse og 
så overgå til normalområdet på 
vores skole. Ad denne vej ville 
vi få flere børn på skolen, og 
dermed sikrer vi os, at vi ikke 
på et senere tidspunkt igen bli-
ver lukningstruet. Man skal jo 
være opmærksom på, at der 
fortsat er et meget alvorligt 
pres på den kommunale økono-
mi. 
Det er blevet nævnt af nogle 
forældre, at der er risiko for, at 
nogle vil flytte deres børn til 
privatskoler. Her påpeger man, 
at dette ville medføre store 
ekstraudgifter for kommunen. 
Her må jeg gøre opmærksom 
på, at private skoler i nogle til-
fælde er billigere i drift for 
kommunen, hvis alternativet er 
meget lave klassekvotienter på 
vore egne skoler (som i den 
nuværende overbygning på 
Sengeløse Skole). Hvis vi vil 
bevare en god skole i Sengelø-
se, så er det bydende nødven-
digt, at vi også er åbne for at 
udvikle skolen, så sårbare børn 
også kan få et fristed i vores 
dejlige landsby.  
Hvis man ser mit indlæg i Sen-
geløse Nyt for ca. 2 år siden, 
hvor en overflytning af over-
bygningen blev diskuteret, så 
vil man kunne konstatere, at 
min holdning også dengang 
var, at de store klasser ikke for 
enhver pris skulle bevares i 
Sengeløse. Kun hvis vi kan gi-

ve eleverne en uddannelse i 
top, skal vi kæmpe for, at de 
bliver i Sengeløse. Jeg kan 
simpelthen ikke acceptere, hvis 
blot en elev lider nederlag som 
følge at en for dårlig undervis-
ning, og det var jo på et tids-
punkt – desværre – tilfældet. 
Så mit ønske var ikke alene at 
bevare klasserne, men også at 
tilbyde en bedre undervisning. 
Begge dele er lykkedes, og jeg 
er ret sikker på, at vores skole 
sagtens vil kunne undervise 
børnene fra Øtofteskolen på en 
god måde. Jeg syntes også, 
skolens ledelse og lærerne skal 
have stor tak for den gode sko-
le, vi i dag har. 
 
Det er naturligvis en glæde, at 
de fleste har været positive for 
overflytningen.  
Herunder mange forældre og 
skolens ledelse. Dog ikke for-
manden for skolebestyrelsen, 
der udtrykker nervøsitet for, 
om der følger ledelse af den 
”nye” skole med, og om der 
fremover vil være plads nok på 
skolen. 
 
Det glæder mig at kunne orien-
tere om, at i den beslutning, 
som byrådet traf tirsdag den 
28. februar, er der taget hensyn 
til begge områder, idet der er 
sat penge af, der sikrer, at le-
delsen af Øtofteskolen kan føl-
ge med. 
 
Herudover er der truffet en 
principbeslutning om bygning 
af to nye klasselokaler og 
grupperum til Sengeløses Sko-
le overbygning.   
 
Det var et enigt byråd, der traf 
beslutningen om overflytnin-
gen. 
Jeg er overbevist om at vi sta-
dig vil have en god skole i 
Sengeløse. 
 

John Bilenberg 
Byrådsmedlem C 

Sengeløse Skole Byrådets beslutning  
vedrørende Sengeløse Skole 

Hold 1 årgang 2001 vandt 
deres pulje i C-rækken efter 
20 kampe i indendørs fodbold 
og kvalificerede sig til regi-
onsmesterskaberne den 29. 
januar 2012, hvor de fik sølv-
medaljer. 

Øverst fra venstre: Rasmus 
Ohland-Andersen, Tobias 
Rønnholm, Træner Leif Mohr 
Nederst fra venstre: Nicklas 
Rønnholm, Nikolai Mohr, 
Maxim Nesterov . 

Hold 2 årgang 2001 blev nr. 2 
i deres pulje i B-rækken efter 
20 kampe og kvalificerede sig 
også til regionsmesterskaber-
ne den 29. januar 2012, hvor 
de blev nr. 4. 
Fra venstre: Mads Holm Pe-
dersen, Asger Widenradt, 
Marco Thorup og Lucas 
Grønhøj Hansen.  

Ikke med på billedet: Yakup 
Bayraktar. 
 
Træner for begge hold Leif 
Mohr ser frem til en stor 
udendørssæson i 2012. 

Gert Lauridsen 

Sengeløse drengene  
gjorde det igen! 

 

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 



Niels Larsen holder sig i ar-
tiklen ikke tilbage i forhold 
til at bebrejde Høje-Taastrup 
Kommune både det ene og 
andet. Det vil jeg vende tilba-
ge til.  
Jeg vil dog indledningsvis 
fremhæve, hvad Niels Larsen 
selv skriver i sit indlæg, nem-
lig at han ikke var inviteret til 
mødet. Det var han ikke, for-
di han ikke er ejer i mosen, 
og at formålet med mødet var 
en gensidig orientering om-
kring det kommende arbejde 
med naturplanerne for ejerne. 
Det er først og fremmest ejer-
ne, der vil skulle indgå i et 
samarbejde omkring moser-
nes fremtid.  
Niels Larsen mødte alligevel 
op for at sætte en anden dags-
orden med fokus på hans 
vandlidende ejendom på Bir-
kevang. Niels Larsen skriver, 
at han ikke blev hjerteligt 
modtaget af kommunens 
folk. Er det svært at forstå, 
når nu mødet havde et andet 
formål? Blot fordi vi arbejder 
hos kommunen, giver dette jo 
ikke ret til at tro, at et sådant 
møde kan ”overtages” af ens 
egen dagsorden og bagefter 
beskylde medarbejderne for 
at være både inkompetente 
og uengagerede. Bevidst 
valgte medarbejderne ikke at 
begynde en længere drøftelse 
med Niels Larsen af hans 
problemstilling, idet medar-
bejderne vurderede, at mødet 
først og fremmest skulle dre-
je sig om mødets dagsorden: 
Arbejdet med naturplanerne. 
Derfor fik Niels Larsen ingen 

svar på sine spørgsmål ved 
mødet. Men det er ikke ens-
betydende med, at kommu-
nen ikke anerkender pro-
blemstillingen. 
I artiklen fremkommer Niels 
Larsen med en række udsagn 
og påstande om Høje-
Taastrup Kommune. Den før-
ste påstand er, at EU, Miljø-
ministeriet og kommunen har 
sat Niels Larsens og ca. 15 
andre huse under vand, fordi 
moserne skal fredes.   
Det er ikke rigtigt. Kommu-
nen har intet ønske om at 
sætte hverken mosen eller 
huse under vand. Tværtimod. 

Kommunen har til opgave, at 
forbedre naturværdierne in-
den for Natura 2000 området 
for Sengeløse og Vasby mo-
ser. Hvis naturværdierne skal 
bevares og fremmes, skal 
mosen netop ikke sættes un-
der vand. Moserne er fredede 
i henholdsvis 2003 og 2007.  
Derfor er der heller ikke tale 
om nye fredninger og deraf 
nye/ændrede retningslinjer 
for anvendelsen af moserne. 
Det nye er, at kommunen har 
fået en bunden opgave med 
at sikre den værdifulde natur, 
der findes i moserne.  

Niels Larsen påstår dernæst 
ganske udokumenteret, at 
kommunen ikke i de sidste 
10 år har vedligeholdt eller 
ført tilsyn med Sengeløse Å.  
Kommunen vedligeholder 
Sengeløse Å efter det gæl-
dende vandløbsregulativ fra 
1996. Det vil sige, at der bli-
ver slået grøde 2 evt. 3 gange 
om året. Åen bliver desuden 
renset op med maskine, hvor 
den er meget mudret, og der 
bliver fjernet sandaflejringer 
i sideløbet til Sengeløse Å og 
på den sidste del af den åbne 
strækning inden den rørlagte 
del af åen, som har forbindel-

 

Kommunens svar på Niels Larsens indlæg i sidste nr. 
om Natura 2000 møde om Sengeløse og Vasby moser 
 
I det seneste nummer af Sengeløse Nyt har Niels Larsen fra Birkevangen 4 skrevet et indlæg om 
kommunens orienteringsmøde på Sengeløse skole. Mødet havde til formål at oplyse de berørte eje-
re om det forestående arbejde med naturplaner for Sengeløse og Vasby Mose. 

Billede fra arkiv: Vi modtager gerne billeddokumentation om mosens tilstand, 
med angivelse af tid og sted og afsender, og gerne med nogle kommentarer.   

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 

 



se til Nybølle Å. Dette sikrer, 
at vandet fra moseområdet 
kan løbe til den rørlagte del af 
Sengeløse Å. Af regulativet 
fremgår, at åen har en fastlagt 
geometrisk skikkelse, som 
vandføringen beregnes efter. 
Sengeløse Å blev sidst opmålt 
i slutningen af 2010. Resulta-
terne viste, at der ikke er et 
generelt behov for oprensning. 
Der var en mindre bemærk-
ning til bunddybden umiddel-
bart før den rørlagte del af 
åen. Sandaflejringer er et pro-
blem, og det fjernes løbende 
hvert år.  
Niels Larsen uddyber sin udo-
kumenterede kritik ved at 
fremføre, at vedligeholdelsen 
af Sengeløse Å er blevet rin-
gere efter kommunalreformen 
i 2007.  
Hertil kan jeg oplyse, at kom-
munalreformen ikke har bety-
det ændringer for vedligehol-
delsen af Sengeløse Å. Både 
før og efter 2007 er Sengeløse 
Å vedligeholdt af kommunens 
vandløbsmedarbejdere og ef-
ter det gældende regulativ. 
Kommunens vandløbsmedar-
bejdere fører løbende tilsyn 
med åen og besvarer henven-
delser og klager vedrørende 
Sengeløse Å. Til Niels Larsen 
er sendt et skriftligt svar den 
26. oktober 2009 på Niels 
Larsens henvendelse vedrø-
rende forhøjet vandstand i 
mosen.  
Niels Larsen anfører videre, at 
udbygningen af Birkevænget 
med 15 huse ikke var noget 

problem, så længe afvandings-
systemet blev vedligeholdt, så 
vandstanden kunne holdes ne-
de. Niels Larsen påpeger, at 
haverne nu står under vand i 9 
måneder af året, fordi Høje-
Taastrup Kommune ønsker at 
hæve vandstanden af fred-
ningshensyn. Videre skriver 
Niels Larsen, at Høje-
Taastrup Kommune lader 
vandstanden stige, så områ-
derne bliver ubrugelige.  
Hvilken dokumentation har 
Niels Larsen for disse påstan-
de? Ingen! Ganske enkelt for-
di det ikke er korrekt.  
Sengeløse Å er en del af et af-
vandingssystem for mosen, 
som blev etableret for mange 
år siden. Omkring 1920 blev 
en del af mosen afvandet. Der 
blev dengang oprettet et pum-
pelag af interessenterne i om-
rådet, og vedtægterne blev 
tinglyst på ejendommene. I 
1945 blev afvandingen æn-
dret, så vandet kunne afledes 
ved fri afstrømning uden 
pumpning. Dette skete ved en 
uddybning og rørlægning af 
en del af åen. Pumpelaget stod 
for vedligeholdelsen frem til 
1966, hvor vedligeholdelsen 
af kanalerne/vandløbet over-
gik til Sengeløse Kommune. 
Langt senere forestår Køben-
havns Amt herefter den ende-
lige nedlæggelse af pumpela-
get, som sker endeligt den 4. 
marts 1999, hvor Retten i Tå-
strup har slettet tinglysningen 
af pumpelagets vedtægter på 
ca. 100 ejendomme.  

Kommunen er klar over ud-
fordringerne med grundvands-
forholdene. Det er faktisk ikke 
det eneste sted i kommunen, 
at grundvand giver anledning 
til problemer. Som det også 
blev oplyst på mødet den 26. 
januar, har kommunen konsta-
teret, at grundvandet er steget 
med 1 til 2 meter. Herudover 
har der i de senere år periode-
vis været meget store nedbørs-
mængder, som også skal 
håndteres. Kommunerne har 
derfor af den nye regering fået 
til opgave at lave en klimatil-
pasningsplan, der skal redegø-
re for, hvorledes grundvands-
stigninger og store nedbørs-
mængder fremover kan hånd-
teres. Planen skal foreligge in-
den for de næste 2 år.  
Den store udfordring uden for 
de kloakerede områder er 
imidlertid, hvordan tiltag i 
forhold til de store vand-
mængder fremover skal finan-
sieres. Inden for de kloakere-
de områder arbejder regerin-
gen med nogle ændringer, 
som vil muliggøre, at der via 
spildevandsafgifterne kan op-
kræves betaling for investerin-
ger, der skal imødegå over-
svømmelser. På landet ser det 
helt anderledes ud. Her findes 
der i dag ikke mulighed for at 
finansiere tiltag.  
 

Orla Johannsen 
Centerchef,  

Teknik- og Miljøcenteret 
 

  

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  

Sengeløse Amatørscene må desværre meddele, at 
vores Dansk Top arrangement  

lørdag d. 31. marts 2012  
er udskudt til efteråret  

 
Vi vil gerne være flere – både mænd og kvinder, så har du lyst til at synge, lave 
kostumer, være praktisk gris, lysmand eller lydmand, så mød op i vores lokaler 
ved siden af Fritidshuset – onsdage kl. 19.00! 
 

Vi glæder os til at se dig !! 

 



Torsdag den 9. februar fulgte 
vi en opfordring om at kigge 
indenfor på kroen for at hilse 
på det nye trekløver bag kro-
en: Anne Marie Cramer, der 
er direktør for Solarex Grup-
pen, der er den nye forpagter 
af Sengeløse Kro. Brian 
Braun, der er ansvarlig for 
køkkenet, menusammensæt-
ning og mad ud af huset og 
endelig Ditte Winther, der bli-
ver den egentlige krobestyrer 
med ansvar for den daglige 
drift.  
Solarex Gruppen 
Firmaet bag Sengeløse Kro, 
Solarex Gruppen, er et service 
firma i bred forstand med alt 
fra vinimport, catering og 
skolemad til landskabspleje, 
vinduespudsning og rengø-
ring. Bl.a. leverer firmaet sko-
lemad til 46 skoler på Sjæl-
land og leverer frokostanret-
ninger til firmaer, kurser og 
konferencer.  
Konceptet for kroen 
Det har vist sig, at der ikke er 
basis for en à la carte restau-
rant, siger Ditte Winter. Der 
er simpelthen ikke økonomi i 
det. Vi vil derfor koncentrere 
os om konkrete arrangemen-
ter, selskaber, fester og særli-
ge oplevelser/begivenheder. 

I princippet viderefører vi 
kroen med de samme aktivite-
ter som hidtil, siger Anne Ma-
rie Cramer. Alle gamle aftaler 
bliver videreført, hvis det øn-
skes af kunden. 
Vi giver desuden rabat på ind-
skuddet ved allerede indgåede 
aftaler, som vi overtager fra 
den tidligere forpagter.  
Kurser og konferencer 
Vi vil også gerne i kontakt 
med firmaer, der har behov 
for større lokaler med Av-
udstyr til møder, kurser og 
konferencer med forplejning 
efter ønske.  
Åben for ønsker – vil prøve 
sig frem  
Vi har tænkt os at videreføre 
onsdagene med dansk mad, 
og påske brunch og jazzafte-
ner er andre muligheder. Vi 
vil meget gerne i kontakt med 
Sengeløserne og høre om de-
res ønsker. Vi er åbne for for-
slag, så kig bare indenfor. Er 
der f.eks. ønsker om bingo-
arrangementer eller sport på 
storskærm ved store sportsbe-
givenheder, så er vi lydhøre, 
slutter Anne Marie Cramer.  
Vi glæder os over, at kroen er 
kommet i gode hænder, og vi 
ønsker den nye forpagter 
mange gode år i Sengeløse.  

Ny forpagter på Sengeløse Kro 
Efter en usikker periode er kroen igen i trygge hænder 
Af Gert Lauridsen 

I sidste udgave af Sengeløse 
nyt spørger Lennart Løje, 
hvad man kan gøre for at 
undgå de kedelige indbrud, 
som der i øjeblikket er man-
ge af i Sengeløse. På hjem-
mesiden  
www.boligalarmer.dk anbe-
fales det, at man ud over at 
gøre huset ”aktivt” - forstået 
ved at man f. eks har et tænd 
og sluk ur, der tænder en 
lampe, når man ikke er 
hjemme - også får naboen til 
at skovle sne, hvis man er 
ude at rejse  o.s.v.  
Et andet, efter min mening, 
godt forslag er montering af 
et alarmsystem. Det behøver 
ikke at være et, hvor man 
betaler til et vagtselskab. 
Der fås systemer, som byg-
ger på nabohjælp-konceptet, 
hvilket betyder, at skulle 
uheldet være ude, så frem-
sender alarmen automatisk 
alarmerings-SMS'er til dig 
og 4 af dine naboer, venner 
eller familiemedlemmer. På 
denne måde behøver du ikke 

vente på, at en vagt skal an-
komme til stedet, men dit 
helt eget nabohjælp netværk 
kan hurtigt undersøge sagen 
og eventuelt alarmere rette 
myndigheder, hvis det er 
nødvendig. 
En tyv vil oftest vælge at 
smutte med det samme, når 
alarmen går i gang, da han  
allerhelst vil undgå at møde 
nogen. Oftest vil han vælge 
slet ikke at gøre indbrud, når 
han ser alarmskiltet. 
Et sådan system kan købes 
enten i et byggemarked eller 
f. eks på ww.alarmbixen.dk 
til kr. 1595,00. 

John Bilenberg 
 

 

Mange indbrud i Sengeløse! 















Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

Midfaste 
18. marts kl. 10.00 
Joh 6, 24-35 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

Mariæ bebudelses dag 
25. marts kl. 10.00 
Luk 1,46-55 
(Charlotte Slot) 
 

Palmesøndag 
1. april kl. 11.00 
Familiegudstjeneste kl. 11.00 
Mark 14, 3-9 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebilen kører 
Kirkekaffe 
 

Skærtorsdag 
5. april kl. 17.00 
Gudstjeneste med fællesspis-
ning 
Tilmelding til spisning 
 Joh 13, 1-15 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebilen kører 
 

Langfredag 
6. april kl. 14.00 
Liturgisk gudstjeneste 
Gravøl i sognegården 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

Påskedag 
8. april kl. 11.00 
Påskemesse med kor 
og Mercy Njeri 
Matt 28, 1-8 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebilen kører 
 

2. påskedag 
9. april kl. 16.00 
Rytmisk gudstjeneste 
Joh 20, 1-18 
 

1.s.e. påske 
15. april kl. 11.30 
Joh 21, 15-19 
(Britta Karen Vind) 
 
 

Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 21. marts kl. 13.30 
 

Andagt på Bostedet Holme 
Torsdag d. 22. marts kl. 13.30 
 

Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på tlf.: 43 99 50 24 
Tilmelding til spisning efter 
gudstjeneste samme tlf.nr.  

Kirke & Sogn  

Palmesøndag d. 1. april kl. 11.00 fejrer vi familiegudstjeneste 
i Sengeløse Kirke. Gudstjenesten er for alle. Dog vil optakten 
til påsken blive fortalt under hensyntagen til, at der er en del 
børn i kirken. Børnekor, mini konfirmander, juniorkonfirman-
der, babysalmesangsbørn og –forældrer, FDFére og enhver 
forælder med barn, som gerne vil til gudstjeneste, er som altid 
velkomne i kirken. Efter gudstjenesten er der lidt at spise og 
drikke i sognegården. Alle er velkomne og kirkebilen kører. 

 

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) 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Kontortid kl. 12.00 – 13.00 
43 71 07 01 
 
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 
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 Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

Skærtorsdag var på mange måder en skæringsdag. Det var 
dagen, hvor Judas forrådte Jesus. Det var aftenen før arrestati-
onen af Jesus langfredag, men det var også dagen, hvor Jesus 
indstiftede nadveren under det sidste måltid med disciplene. 
Alt dette markerer vi i kirken først med en aftengudstjeneste 
kl. 17.00 og siden med et fællesmåltid i sognegården efter 
gudstjenesten. 
Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen på tlf.: 43 99 
50 24 senest søndag d. 1. april. Maden koster 30 kr. og 10 kr. 
for øl, vand eller vin dog maksimum 50 kr. pr. familie. Alle er 
velkomne og kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Familiegudstjeneste Palmesøndag 

Fællesspisning Skærtorsdag 

Meddelelse 
Fra tirsdag d. 10. april til fredag d. 20. april er sognepræsten 
ikke til stede i sognet dels pga. ferie og dels kursus.  For præ-
steanliggender henvises der til Britta Karen Vind på tlf.: 46 
56 31 47. For attester og lignende henvises til præstesekretær 
Sus la Cour på e-mail adresse: suslacour@hotmail.com 



Påskeguds-
tjeneste for de  
mindste børn! 
 
Torsdag d. 29. marts kl. 
10.00 er der påskegudstjene-
ste for de mindste i Sengelø-
se. Dvs. vuggestuebørn og 
børnehavebørn med pædago-
ger og hjemmegående børn 
med deres forældre eller 
bedsteforældre. 
Efter gudstjenesten går vi 
over i sognegården og 
drikker saftevand og spiser 
frugt og kage. Af hensyn til 
indkøb er der tilmelding 
senest tirsdag d. 27. marts på 

tlf. 43 99 50 24. Jeg glæder 
mig til at se jer. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 
Rytmisk gudstjeneste 2. påskedag kl.16.00 

For første gang prøver vi at fejre 2. påskedag på en lidt anden 
måde end sædvanligt. Det gør vi ved at gøre brug af en anden 
musikgenre end den klassisk kirkelige. Selv om den danske 
kirkemusik er af høj kvalitet, kan det være godt en gang imel-
lem at åbne døren for andre genrer.  Med rytmisk sang og 
rytmisk underlægningsmusik vil vi fortsætte en dag endnu 
med at fejre påskens glade budskab. Alle er selvfølgelig vel-
komne, og måske vil især unge bedre kunne identificere sig 
med denne gudstjenesteform. 

 Merry Lisbeth Rasmussen 

Langfredag kl. 14.00 markerer vi kirkens sørgedag med en 
liturgisk gudstjeneste.  Langfredag blev Jesus korsfæstet i 
kærlighed til mennesket. Hvad der foregik langfredag, er på 
samme tid grufuldt og smukt. Grufuldt, fordi vi her får et ind-
blik i, hvad mennesker er i stand til at gøre af forfærdelige 
ting. Smukt, fordi vi her får fortalt, at Gud elsker sin skabning 
så højt, at han er parat til at gå hele vejen for sin elskedes 
skyld. 
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og drikker en øl 
under afslappede former. Også her er alle velkomne. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Langfredag 

Påskedag 

 

Påskedag kl. 11.00 fejrer vi én af kirkens smukkeste højtider. 
Efter nedfart til dødsriget opstår Jesus på 3. dagen fra de dø-
de. Påskedag er derfor en festdag, hvor vi fejrer opstandelsen 
og det evige liv hos Gud. Det vil vi gøre med en festgudstje-
neste, hvor det kristne håb skal forkyndes til glæde og op-
standelse, hvor kirken har iklædt sig feststemning med blom-
ster og lys, hvor Sengeløse Kirkes Kor synger, og organisten 
spiller, hvor trompetens fanfarer løfter hvælvingerne og den 
afrikanske sangfugl Mercy Njeri synger gospel. 
Kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 
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Menighedsrådsvalg forude (2):  
Som optakt til menighedsrådsvalget i november vil de 
siddende medlemmer på skift fortælle om deres erfaringer 
og oplevelser. Herved håber vi i menighedsrådet at inspi-
rere flere borgere til at deltage i opstillingsmødet. 

Denne gang giver vi ordet til 
kasserer Mona-Lisa Holm-
berg, som har været i menig-
hedsrådet siden 2000. Mona 
fortæller: 
 
Jeg er døbt, konfirmeret og 
gift i folkekirken, så det var 
naturligt at sige ja til at stille 
op. Nu er jeg på valg, og jeg 
har besluttet, at jeg ikke vil 
modtage genvalg. Jeg kan se 
tilbage på 12 spændende år, 
hvor jeg har lært meget. Jeg 
har mødt mange positive 
mennesker i menighedsrå-
det, og vi støtter hinanden. 
  
Mit arbejde som kasserer er 
nemt for mig, fordi vi har en 
lønnet regnskabsfører. Hele 
regnskabssystemet er lagt 
om, således at den enkelte 
kirkes regnskab kan sam-
menlignes med de andre 
kirkers regnskaber. Til gen-
gæld er jeg sekretær på me-
nighedsrådsmødet. I starten 
blev referaterne skrevet i 
hånden, men nu foregår det 
med computer, hvilket har 
den fordel, at referatet nemt 
kan rettes og renskrives, 
inden vi går hjem.  
  
Beslutninger i kirkeregi går 
normalt langsomt og vel-
overvejet. Mange emner 
tages op under eventuelt for 
så at komme på dagsordenen 
til næste møde.  
Jeg er med i kirkegårdsud-
valget og valgudvalget. På 
kirkegården har vi fældet 
mange af de gamle træer, 
fordi de var angrebet af råd. 
Der er nu lavet en plan for 
nyplantning af træer på kir-
kegården. 
 
Jeg kan fremdrage adskillige 
oplevelser, som var speciel-
le. Under kirkens renovering 
fandt vi den gamle ormædte 
prædikestol fra ca. 1860. 
Den er nu helt renoveret, og 
jeg husker, at vi fik plads til 
et felt mere, hvor vi skrev 
teksten fra 1. korintherbrev, 
vers 13, stk. 13. ”Så bliver 

da tro, håb og kærlighed, 
disse tre; men størst af dem 
er kærligheden”. 
 
Vi fik også renoveret kirke-
bænkene. De var i forvejen 
gode at sidde på og fik nu 
gavle og forhøjet ryglænet. 
Desuden blev de malet i 
samme grønne farve som 
prædikestolen, og så fik vi 
Snubbekorset tilbage i de 
udvendige gavle. Til dette 
havde vi stor hjælp af Poul 
Andersen, som stadig kom-
mer og eftermaler, når der er 
afskalninger på kirkebænke-
ne. 
 
At følge det nye orgel har 
også været spændende. Nu 
ved jeg, hvad intonering 
betyder.  
For ikke at tale om dengang 
mureren ved renoveringen 
fandt en revne og bagved 
fandt et tilmuret vindue med 
et unikt kalkmaleri fra 1400 
tallet. Nogle af de sidste 
tiltag har været automatisk 
klokkeringning og et godt 
lydanlæg. På det sidste har 
vi været så heldige at få en 
meget smuk alterdug, frem-
stillet af en lokal borger, 
Margit Sørensen, som har 
hentet motivet af Akantus 
fra kalkmaleriet.  

Onsdag d. 28. marts kl. 14.30 
er der sogneeftermiddag med 
kunstmaler og ikonskriver 
Kirsten Hansson Brøns. Kir-
sten er ikonskriver. Hun ma-
ler ikke ikoner. At skrive 
ikoner er en tusindårig gam-
mel tradition, der desværre er 
forsvundet lidt ud af den 
evangelisk-lutherske kirke 
siden reformationen. Men nu 
ser det ud til, at interessen for 
ikoner er voksende. Ikoner 
opfattes i kirken som billeder, 
der peger hen på den virkelig-
hed, den forestiller. Ved at 
betragte ikonet (billedet), kan 
man participere (tage del) i 
den guddommelige virkelig-
hed, ikonet forestiller. Går 
man ind i en kristen ortodoks 
kirke, vil man se, at menighe-
den kysser ikonet for at ære 
det guddommelige i respekt 
og kærlighed. Kirsten med-
bringer 25 smukke ikoner og 

fortæller om dem i en stem-
ningsfuld atmosfære af dæm-
pet lys og gregoriansk musik.  
Der serveres kaffe, te og 
kage, og alle er velkomne. 
Der er gratis adgang, og 
kirkebilen kører. Kirkebilen 
bestilles senest dagen før på 
tlf: 43 99 50 24. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Sogneeftermiddag 



Her på billedet ses han for 
en gangs skyld forfra: kir-
kens populære organist Tor-
ben HS Svendsen. Under 
kirketjenesterne ser vi ham i 
sagens natur mest bagfra, 
mens han betjener pibeorglet 
med hænder og fødder, for 
øvrigt til menighedens udel-
te glæde og ros.  Mens han 
spiller, kaster han ind i mel-
lem et blik i spejlet for at 
holde kontakten med præ-
sten og kirkesangeren.  Ud 
over at ledsage kirkesangen 
spiller organisten som regel 
et mindre solostykke i star-
ten og slutningen af gudstje-
nesten og somme tider også 
et interludium i midten. Nu 
og da er der også små over-
raskelser i form af et samspil 
med kirkesangeren Sus La 
Cour. 
Torben har ikke en fuldtids-
stilling i Sengeløse, men 
hans tid rækker også til at 
tage sig af kirkens korsang, 
både Sengeløse Kirkes Kor 
og børnekoret, som ved høj-
tider og særlige gudstjene-
ster har optrådt for kirke-
gængerne. Endvidere er han 
veloplagt pianist ved kirkens 
forskellige arrangementer i 
Sognegården og en kon-
struktiv medarbejder i kir-
kens aktivitetsudvalg.  

En anden af Torbens opga-
ver er at tilrettelægge kir-
kens koncertprogram. Med 
et begrænset budget er det 
hvert år lykkedes for ham at 
få nogle spændende gæster 
til kirken. I år har der fx 
været julekoncert med koret 
og en forrygende gospelkon-
cert, og de næste koncerter 
er med lovende solister. 
Årets program afsluttes med 
en velbesøgt sangaften, hvor 
der er en afdeling, hvor ko-
ret underholder og en afde-
ling med fællessang. Hele 
sæsonens koncertprogram 
kan læses på kirkens hjem-
meside og ligger fremme i 
kirken, så længe oplaget 
rækker. 
 
Ud over alt dette dirigerer 
Torben også Birkerødkoret 
samt Københavns Kantate-
kor og -orkester, med hvem 
han opfører større klassiske 
værker rundt omkring i lan-
dets kirker.    
 
Hvis man vil vide mere om 
denne spændende side af 
Torbens virke, så kan man 
komme på en mail-liste om 
koncerterne. Bare spørg ham 
selv.  

Organisten set forfra 
Et miniportræt af Torben HS Svendsen 
Af Gert Lauridsen  

12 friske indsamlere mødte 
op i Sognegården den første 
søndag i marts. Heraf var der 
en hel familie på 2 voksne og 
3 børn fra Vridsløsemagle. Vi 
kunne godt have brugt nogle 
flere, så vi valgte at udelade 
en enkelt rute. Vadsby havde 
vi fået Fløng til at dække. 
Enkeltvis eller i små hold gik 
de nu ud på hver deres rute, 
hvor de også skulle lægge en 
folder med girokort i postkas-
sen til dem, der ikke var 
hjemme. Vejret var jo skønt, 
og efter et par timer vendte 
indsamlerne kolde, men glade 
tilbage med farve i kinderne 
og fyldte bøsser. Generelt 
kunne indsamlerne fortælle, 
at de var blevet vel modtaget 
alle steder. Tit kunne de mær-
ke, at de var ventet, for folk 
havde allerede en seddel eller 
nogle mønter liggende parat.  
Indsamlerne kunne vælge, om 
de selv ville tælle op eller 
overlade det til hjælperne på 
Sognegården. Imens stod der 
varm kakao og varm suppe 
mv. parat til at varme sig på. 
Med spænding blev det sam-
lede resultat gjort op: 10.072 
kr. løb det samlede beløb for 
Sengeløse op på. Heraf blev 

de 2.500 indsamlet i Vridslø-
semagle. Et meget tilfredsstil-
lende resultat, der helt sætter 
en stopper for sidste års ten-
dens med faldende opbak-
ning. Faktisk er dette års re-
sultat en fordobling i Senge-
løse i forhold til sidste år. 
Bare ærgerligt, at vi ikke kun-
ne dække ruterne fuldt ud, 
men på den anden side er der 
så alligevel så meget mere 
grund til at glæde sig over 
borgernes imødekommenhed, 
der hvor vi nåede at komme 
rundt. 
Til slut kan vi fortælle, at 
resultatet for hele Høje Tå-
strup blev på over 100.000 kr. 
og at landsresultatet nåede op 
på 15 mill. kroner. Et dejligt 
resultat for Folkekirken Nød-
hjælp, som hermed har øko-
nomi til at arbejde med deres 
projekter ude omkring i ver-
den. For selvfølgelig nytter 
det, især når støtten ikke gi-
ves som pengegaver, men 
gives kontrolleret og målret-
tet. 
 
At det så koster noget i admi-
nistration, må man tage med. 

Gert Lauridsen, 
 indsamlingsleder 

Tak til alle sognets borgere 
for et flot resultat 
Fint resultat ved Folkekirkens Nødhjælps lands-
dækkende sogneindsamling ”slut sult” 

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