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Præsten flytter 
 

Snaps til salg 
 
 
 
 
 
 

Jazzgudstjeneste 
 
 
 
 
 
 
 

   Månedens digt 
Kom, maj, du søde, milde!  
Gør skoven atter grøn,  
og lad ved bæk og kilde  
violen blomstre skøn.  
Hvor ville jeg dog gerne,  
at jeg igen den så!  
Ak, kære maj, hvor gerne  
igen i marken gå. 
 

-     Overbeck / Mozart, 1791  

Næste nummer 
udkommer 

15. -17. juni 
 

Deadline: 
5. juni 2012 

Hvorfor flager bussen 
den 9. maj med 2 flag ? 

 

Program for  
byfesten 

 

 

Hvad sker der på 
Cathrineberg 

 

 

Politikere i  
Sengeløsemosen 

 
Den 9. maj 1950 fremlagde 
Robert Schuman sit forslag 
om oprettelse af et organise-
ret Europa som en forudsæt-
ning for opretholdelsen af 
fredelige forbindelser mellem 
landene. Dette forslag anses 
for at være grundstenen til 
oprettelsen af det, vi nu kal-
der Den Europæiske Union. 
Den 9. maj er ”Europadag”,  

 
som med både nationalflaget 
og europaflaget markerer 
unionen som en politisk en-
hed, og at borgerne og be-
folkningerne i EU er kommet 
tættere på hinanden.  
Set i mikroperspektiv fortæl-
ler flagene på bussen os, at vi 
stadig har en bus. En bus, 
som binder land og by sam-
men, og som fortæller, at vi  

 
trods indskrænkninger og 
ruteomlægniner stadig kan 
regne med en fast forbindelse 
til omverdenen.  Bevares, det 
koster af fælleskassen at be-
vare bussen, og det uanset 
den nytte vi hver især har af 
den, men vi kan ikke undvæ-
re den. Drag så selv parallel-
lerne til EU og den store ver-
den. 
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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 

 

v/ Andreas Bolvig Legarth, Stærkendevej 242, 2640 Hedehusene 
tlf. 20 85 33 34     mail: info@altotalservice.dk      hjemmeside: www.altotalservice.dk 

RING  ELLER  MAIL  OG  FÅ  ET  UFORPLIGTENDE  TILBUD 

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 

Mindeord 
Vi har mistet vores `gymnastikfrøken`, som vi kærligt kaldte 
hende. Inge - Lise dejlig, kærlig og gæstfri . Vi mindes med 
glæde alle de små middage. Vi har været alvorlige sammen, 
og vi har fået et godt grin sammen . 
Vi vil savne dig, din enorme livsvilje: ”Jeg skal bare komme 
lidt til kræfter `så `…: 
Vi glæder os over vi har kendt dig. 

Gerhard og Bitte 

Uåbnet julesnaps i 

Årgang: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.  
Der mangler æsker til 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
pris pr. stk. 125kr. 
 
Ved køb af alle 16 flasker 100 kr./stk. 
Bente Pedersen 
Tlf.: 43 99 73 29 



For nylig aflagde kommu-
nens Vejudvalg besøg på 
Birkevangen for ved selvsyn 
at konstatere problemets 
omfang. Man valgte specielt 
at besøge Niels Larsen, der 
har den parcel, der ligger 
lavest i området. Foruden 
medlemmerne fra Byrådet, 
der havde lagt vejen om ad 
Birkevangen, havde Niels 
Larsen inviteret de af hans 
naboer, der også var berørt 
af den forhøjede grund-
vandstand, og som derfor 
kunne have interesse i sagen.   
   Som det fremgår af bille-
det, fik Niels Larsen lejlig-
hed til at forelægge sine 
problemer for de fremmødte 
politikere, som stillede man-
ge spørgsmål til forholdene. 
I sagens natur kunne politi-
kerne ikke stille noget kon-
kret i udsigt, men Niels Lar-
sen var efterfølgende meget 

optimistisk og sagde, at han 
syntes, at folkene fra kom-
munen virkede opsatte på at 
finde en løsning og opstille 
nogle konkrete forslag ud fra 
det, de havde set.   
   Sengeløse Nyts udsendte 
fik lejlighed til at tale med 
Hugo Hammel, der som be-
kendt er valgt her fra Senge-
løse. Hugo sagde, at der 
efter hans mening bør ske et 
eller andet, men lige præcis 
hvad der skulle ske, kunne 
han ikke sige noget om lige 
nu. Sådan er det jo at være 
politiker. Sagen skal først 
undersøges til bunds, inden 
der kan siges noget om kon-
krete tiltag. For Niels Lar-
sens skyld og de andre be-
rørte må vi så håbe, at der 
ikke skal gå alt for lang tid, 
for i dette tilfælde bliver det 
kun værre, jo længere man 
venter.  

Besigtigelse af grundvandsproble-
merne på Birkevangen 
Foreløbig hurtig reaktion fra kommunens side på Niels Larsens 
SOS-opkald.  

For kort tid siden modtog 
Høje-Taastrup Kommune et 
brev fra en gruppe borgere 
med et forslag til en såkaldt 
bynær skov. Forsalget gik ud 
på, at man ville udstykke 
nogle byggegrunde på Ole 
Rømersvej over for Pleje-
hjemmet. En væsentlig del 
af den indtægt, dette ville 
give, ville man så bruge til at 
plante en skov, der skulle gå 
helt til Tørvevej. Altså et 
pænt stort område ind imod 
Taastrup. 
 
Desværre har kommunen 
ikke mulighed for at tage 
imod tilbuddet, idet Senge-
løse er med i den såkaldte 
fingerplan, og her er vi ud-
lagt til grønt område, hvor 
der ikke må bygges mere. 
Det syntes jeg, er rigtig ær-
gerligt, idet jeg tror, at alle i 
Sengeløse vil syntes, projek-
tet er en rigtig god ide. Også 

fordi vi på den måde kunne 
få lidt flere borgere til byen, 
til glæde for vores lokale 
brugs og børn til vores sko-
le. 
 
Som medlem af kommunens 
Plan- og Miljøudvalg tog jeg 
derfor sagen op på vort net-
op afholdte møde. Alle var 
enige med mig i, at det er et 
rigtig godt forslag og at vi 
bør spørge regeringen om 
muligheden for en dispensa-
tion. 
 
Jeg ved, at vort Skovråd 
også vil blive meget glad for 
projektet. Skovrådet et ud-
valg, som kommunen har 
nedsat netop med henblik 
på, at vi får mere skov i vor 
kommune.  
 

John Bilenberg 
Byrådsmedlem C 

Bynær skov ved Sengeløse! 

 

Stig Hansen  VVS 
Aut. VVS installatør 

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

Forsikringsskader 
 

Tlf. 44 91 50 40—bil 40 10 50 40 

 

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 



  

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 Byfestforening 
 
 
 
 
 

Det Danske Spejderkorps 
 

Sengeløse Skole og SFO Åen 
 

Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub 
 

Sengeløse Kirke 
 

Sengeløse Amatørscene 
 

Sengeløse Sogns Vin- og Bryggerlaug 
 

Børnehaveforeningen for Sengeløse Børnehave 
 

FDF Sengeløse 
 

Sengeløse Badminton- og Tennisklub 
 

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening 
 

SGIF Fælles Idræt  *  SGIF Fodboldafdelingen 
 

Bibliotekerne i Høje Taastrup Kommune 
 

Vridsløsemagle Bylaug 
 

Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup Kommune 
 

Stor sceneoptræden hele eftermiddagen 
Ballonklovnen Paliette er på pladsen 

BN Diskotek spiller 
Kom og nyd Tom Duke og hans syng-med-sange 

Orkesteret The Beat leverer aftenens musik 
Byfesten sluttes af kl. 24 med stort festfyrværkeri 

 

Tag familien og naboerne med til  
Sengeløse Gadekær lørdag den 2. juni 2012 



De tog, for godt fem år siden 
en passer, og satte nålen i 
City 2, hvor konen, Mette, 
arbejder. Der skulle max. 
være en radius på 10 km, og 
huset være til at betale. Såle-
des landede Mette og Henrik 
Mortensen på Stendiget 76 i 
Sengeløse. Ved den korte 
afstand til Mettes arbejde 
ville de nemlig kunne undgå 
at skulle investere i bil num-
mer to. Bil nummer et be-
nytter Henrik, når han tager 
på arbejde i Lyngby hos 
Haldor Topsøe.  
Parret har tre børn, Anne 9 
år, Trine 6 år og Christian på 
2 1/2 år. De to mindste skal 
lige afleveres i institution på 
vejen. Den store klarer selv 
transporten.  
Mette er glad for sin ca. 6 
km lange cykeltur til og fra 
FDM-travel i City 2: 
- Så er jeg blæst godt igen-
nem og klar i hjernen, når 
jeg starter. 
Der har været 3 dage, hvor 
hun har taget bussen (de 
sidste tre dage op til hun 
skulle barsle den mindste), 
ellers har hun sprunget på 
jernhesten, uanset hvor me-

get blæst og fygesne der har 
været.  
I princippet kunne hun godt 
spare motionen, men hun 
deltager en gang ugentlig i et 
"puls go power"-program på 
Sengeløse Skole, hvor hun - 
sammen med en række an-
dre kvinder - over en time 
får pulsen godt i vejret med 
løb, sjipning m.v. Derudover 
smutter hun sommetider ned 
i kælderen, hvor hun har en 
cykel på stativ, hvor hun 
også lige får brændt noget 
energi af.  
I løbet af sommeren bytter 
hun og manden imidlertid 
rolle, idet hun da skal flytte 
til FDMs hovedkontor i 
Lyngby. Så bliver cykeltu-
ren for lang, og hun springer 
på bilen. De bytter således, 
at han klarer transporten i en 
kombination mellem cykel 
og S-tog, og de sparer stadig 
bil nummer to.  
I og med vi har grebet Mette 
i at cykle i Sengeløse, skal 
hun have en bøde - en god 
flaske vin fra Fair Trade 
butikken på Høje Taastrup 
Torv. Den kan hun jo så dele 
med den nye cyklist i hus-
standen.  

DE SPAREDE BIL  
NUMMER TO 

Spitfire MkII blev introduceret i 
1965 og blev produceret frem 
til 1967. Topfarten er 145 km/t, 
og den accelererer 0-100 km/t 
på 15,5 sek. Denne version har 
en effekt på 67 hk, og motoren 
er på 1.147 ccm. Der blev i alt 
produceret 37.409 stk., hvoraf 
mange blev eksporteret til USA, 
hvor den var tænkt som en billi-
gere konkurrent til fx MG 
Midget. Efter ønske kunne bilen 
leveres med hardtop og elek-
trisk overdrive. 
  
Navnet stammer oprindeligt fra 
en flyproducent, der ønskede at 
bruge Triumphs varemærke 
”Vanguard”. I bytte fik Tri-
umph lov til at vælge et fly-
mærke til en af deres biler, og 
det blev ”Spitfire”. 
 
Triumph Spitfire er den dag i 
dag en populær samlerbil med 
masser af køreglæde, mulighed 
for anvendelse i hverdagen, og 
ikke mindst er bilen overkom-
melig i indkøb og nem at få 
reservedele til. Flere kendte 

mennesker har kørt Spitfire, og 
fx var det skuespilleren Nicolas 
Cages første bil. Det er dog 
ikke ham, der er den stolte ejer 
på billedet.  Han hedder John 
Bilsby, som egentlig bor i 
Fløng. 
 
- Jeg har bilen stående tørt og 
godt i min brors garage her i 
Sengeløse, for af indlysende 
grunde kører jeg kun tur i bilen, 
når det er tørvejr, siger han og 
smiler.  
  
- Vi bruger ikke bilen til hver-
dag, men i godt vejr kører vi tit 
ture ud i det blå med picnic 
kurven.  Vi har også været med 
til veterantræf i Jylland men 
ellers ikke på længere ture.  
I sin tid fik jeg for øvrigt bilen 
leveret i kasser som et samle-
sæt, så jeg kender bilen ud og 
ind, fortæller John Bilsby, in-
den han sætter sig ind i bilen og 
roligt ruller af sted akkompag-
neret af den typiske sports-
vognslyd fra motoren.    

Gert Lauridsen   

Set i byen:  
Triumph Spitfire MKII årgang 1966 
En overkommelig veteranbil med charme 

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 









Kim Ahler og nogle naboer 
på Birkevangen har med un-
dren fulgt, hvad der foregik 
på Cathrinebergs jorder og 
været bekymrede for, hvad 
der kunne være under opsej-
ling.  I de sidste uger af april 
observerede man forskellige 
aktiviteter, der mest lignede 
jordbundsundersøgelser, og 
de så folk med opmålingsud-
styr og en decideret borebil 
med et langt borerør.  
 
Kim Ahler rettede i første 
omgang henvendelse til kom-
mune og region, men her 
kendte man ikke noget til en 
råstofopdatering på Cathrine-
berg.   
En henvendelse til COWI, der 
udfører arbejdet, førte til en 
besked om, at de havde skre-
vet under på, at de ikke for-
tæller noget. I stedet henviste 
man til en advokat. En op-
ringning til godsejeren førte 
til samme resultat, nemlig en 
henvisning til advokaten. Til 
sidst henvendte Kim Ahler 
sig derfor til advokaten, som 
afviste ham med et ”ingen 
kommentarer,” og at det for 
øvrigt ikke kom ham ved. 
 
Alt i alt ret mystisk!  Hvis alt 
var i orden, så kunne de jo 

bare have sagt, hvad det hele 
gik ud på. I stedet rettede 
Kim Ahler så henvendelse til 
Frederik A. Hansen, medlem 
af byrådet. Han lavede en fo-
respørgsel i administrationen 
og har nu gennem kommu-
naldirektør Jørgen Lerhard 
fået oplyst den rette sammen-
hæng:  
 
”Det er Cathrineberg gods, 
der er i gang med at undersø-
ge området for grusfore-
komster. Det gør de uden, at 
regionen eller kommunen er 
involveret. Da der kun er tale 
om en undersøgelse, har de 
ikke meldt området ind til re-
gionen som interesseområde i 
forbindelse med den råstof-
plan, der er ved at blive udar-
bejdet lige nu. Området vil 
derfor under ingen omstæn-
digheder komme i spil, før en 
ny råstofplan skal laves om 
ca. 4 år. ”  Således var ordene 
fra kommunaldirektør Jørgen 
Lerhard. 
 
For os andre er det uhyrligt at 
tænke på konsekvenserne af 
en eventuel intensiv grus-
gravning så tæt på landsbyen. 
Det er vores fornemmelse, at 
vi ikke har skrevet det sidste i 
denne sag. 

Hvad sker der på Cathrineberg ? 
Naboer er bekymrede over fordækte borearbejder 
Af Gert Lauridsen 

I 2012 er der 40 års jubilæ-
um for Loppemarkedet, som 
SGIF arrangerer over sidste 
weekend i august. Fredags-
fest 31. august og Loppe-
markedet foregår på fest-
pladsen ved Idrætsanlægget 
lørdag og søndag den 1. og 
2. september 2012.  
 
Vil du bidrag til idrætsli-
vet i Sengeløse med gode 

”Loppe-effekter”, som du 
vil forære til SGIF’s Loppe-
marked (Loppe-effekter: 
ting og sager, der ikke bør 
smides ud), så har du mulig-
hed for allerede nu, før ind-
samlingen i august, at ringe 
til John på telefon 51 22 12 
17 og aftale at aflevere ef-
fekterne i den nyopstillede 
container på Idrætsanlægget.  
 

Loppemarked 2012 – ny mulighed 
Har du effekter til SGIF’s loppemarked, kan de nu 
afleveres i nyopstillet Container på Sengeløse 
Idrætsanlæg. 

 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 

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



Tennissæsonen er startet 
på tennisbanerne i 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 
2012 er følgende: 
 
Seniorer                                           Kr. 300.00 
Ungdom  under 18 år                     Kr. 100.00 

 

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 

 

Spil tennis 

Politiet på besøg i SFO’en 

25. april havde SFO'en på 
Sengeløse Skole besøg af 
politiet. Anledningen var 
udramatisk, selv om elever-
ne fik lov at se og høre lyg-

ter og horn: De fik lov at se, 
hvordan en politibil ser ud - 
udefra og indefra. Så vidt 
vides blev ingen taget med 
på stationen. 

Sengeløses 1. hold i serie 3 
spillede lørdag 19. maj mod 
RB 1906. Kampen endte 
med en sikker sejr til Senge-
løse på 4-1. Med kun 5 kam-
pe tilbage og et forspring til 
nr. 2 på 12 point skal det gå 
meget galt, hvis ikke Senge-
løse går videre til opryk-
ningskampene til serie 2. 
Selv om holdet i kampen 
mod RB1906 ikke helt spil-
lede op til sit bedste, så var 
holdet som helhed klart bed-
re end sin modstander både i 
boldsikkerhed og spilforstå-
else. Sengeløse scorede alle-

rede efter 20 sekunder, og få 
minutter senere stod det 2.0. 
Midt i halvlegen reducerede 
RB1906, men Sengeløse 
sluttede halvlegen med to 
hurtige scoringer.  
 
- Jeg kan kun sige, at jeg er 
tilfreds med spillernes ind-
sats. At spillets kvalitet fal-
der i 2. halvleg er forståeligt 
og skyldes uden tvivl, at 
onsdagens forlængede kamp 
i pokalturneringen endnu 
sidder spillerne i benene, 
siger træner Mogens Johan-
sen efter kampen. 

Sengeløses første hold fører stadig 
suverænt sin række i serie 3. 



Kom og besøg os til Byfesten i vores telt, hvor du kan blive 
ansigtsmalet og købe candyfloss.  
 Vi glæder os til at se dig.                                     På gensyn  

Sengeløse Amatørscene arbejder 
fortsat på vores "Dansk Top Revy".  
Dato for opførelse er endnu ikke fastlagt  

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



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

6.s.e.påske 
20. maj kl. 10.00 
Joh 17, 20-26 
(Finn Risum) 
 

Pinsedag 
27. maj kl. 11.00 
Joh 14, 15-21 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebilen kører.   
NB. Ingen kirkekaffe denne 
dag. 
 

2. pinsedag 
28. maj kl. 16.00 
Jazzgudstjeneste 
Joh 6, 44-51 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 
Trinitatis 
3. juni kl. 10.00 
Matt 28, 16-20 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
Kirkebilen kører. 
Kirkekaffe i Sognegården 
 

1.s.e.trin. 
10. juni kl. 10.00 
Luk 12,13-21 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

2.s.e.trin. 
17. juni kl. 10.00 
Luk 14, 25-35 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

Skt. Hans dag 
24. juni kl. 10.00 
Luk 15,11-32 
(Merry Lisbeth Rasmussen) 
 

4.s.e.trin. 
1. juli kl. 10.00 
Matt 5, 43-48 
(Søren Isak Sørensen) 
 

Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 20. juni kl. 13.30 
 

Andagt på Bostedet Holme 
Torsdag d. 21. juni kl. 
13.30 
 

Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på tlf.: 4399 5024 

Kirke & Sogn  Pinse 
Når Gud og menneske skaber 
 
Her er et billede, som fore-
stiller en buste af Kleopatra 
fra Glyptotekets udstilling. 
 
Kleopatra var Cæcars elsker-
inde, Ægyptens herskerinde, 
og hun døde for ca. 2000 år 
siden. Men en skulptør har 
foreviget hende ved at ind-
fange hendes smukke ansigt 
og hugge det ud i sten. Der 
står hun så! Smuk og infor-
mativ om samtiden til skue 
for betragteren. Men der er 
noget hemmelighedsfuldt 
over hende. Det er næsten 
som om, at det ikke kun er os 
der betragter hende. Hun 
betragter også os. Hun ser så 
livagtig ud. Som om hun 
midt om natten, når kustoden 
er gået hjem, kunne finde på 
at sætte sig i bevægelse, blin-
ke med øjnene som et rigtigt 
menneske. Så ville hun ikke 
længere være skulptørens 
efterligning af et menneske, 
men et rigtigt menneske! 
Men det er hun ikke! Hun er 
og bliver en skulptur, uden 
livsånde, uden livfulde øjne 
der afspejler sjælens grund, 
uden bevægelse. Således er 
busten et vidnesbyrd om, at 
hertil kan mennesket i sin 
kreative skabertrang komme 
i sin efterligning af Gud. Gud 
skabte mennesket. Som når 
skulptøren arbejder på sit 
værksted, arbejdede Gud 
med at forme og modulere 
mennesket af materiens ma-
teriale, indtil det fik den 
form, som Gud fandt passede 
bedst. Mennesket efterligner 
nu Gud og skaber en skulp-
tur. Men så kommer det af-
gørende, der viser forskellen 
på det at være Gud og det at 
være menneske: Gud blæste 
sin livsånde i menneskets 
næsebor, så det blev et leven-
de væsen og satte i bevægel-
se. Det kan skulptøren ikke. 
Derfor står busten af Kleo-
patra stadig ubevægelig og 
uden livsånde 2000 år efter 
den blev kreeret. 
 
Født af Ånden 
Ethvert dåbsbarn, som fødes 
af Ånden, har alt det, som 
skulpturen ikke har: Livsån-
de, bevægelse, kinder der 
rødmer, og øjne der blinker 
og afspejler sjælens grund… 
således er det med hver den, 
som er født af Ånden, som 
der står i Det ny Testamente. 
Det er Ånden, der skaber liv 
og sætter i bevægelse, på 

samme måde, som når vin-
den en blæsende sommerdag 
sætter træets krone i bevæ-
gelse. Selv om man ikke kan 
se vinden, kan man dog se 
dens effekt. Trækronen be-
væger sig rent faktisk. Hvor-
dan så med Ånden. Kan man 
se og erfare Ånden? 
Der findes en bog, der hed-
der ”At tegne er at se”. Det 
er en bog for mennesker, der 
vil lære at tegne. At tegne er 
at se verdens/menneskets 
virkelighed med linjer og 
furer, lys og skygge. Ikke 
alle kan se og tegne verdens 
og menneskets virkelighed. 
Det kan kun den, som er født 
med tegnerens øje for det 
skabte. Således kan den, som 
er født af Ånden, se og erfare 
Ånden. Det troende menne-
ske har fået troens øje at se 
med, og med det ser det Ån-
dens virkelighed. Når jeg 
f.eks. ser på det lille 
dåbsbarn, ser jeg ikke blot et 
tilfældigt biologisk produkt 
uden ånd, som er sig selv 
nok og sin egen herre. Nej, 
med troens øje ser jeg et 
barn, som er skabt af Gud og 
derfor har Guds livsånde i 
sig. Som bærer af Guds Ånd, 
af livet og af fremtiden er 
barnet helligt. Helligt for 
Gud og helligt for menne-
sker. Og deri består dets 
ukrænkelige værdighed. Jeg 
ser et Guds barn, som er født 
af ånden, og derfor har Gud 
som sin Far og Herre. Selve 
Ånden kan vi altså ikke se, 
men med troens øje kan vi se 
og erfare dens virkelighed, 
og dvs. Guds virkelighed. 
Tegnerens øje kan trænes op 
og blive bedre til at se den 
virkelighed, der skal tegnes, 
men det kan også gå den 
anden vej. Hvis det ikke bru-
ges, bliver det slapt og måske 
endda til sidst blindt overfor 

den virkelighed, der skal 
tegnes. Således også med 
troens øje. Det kan skærpes, 
og det kan blindes for Ån-
 

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 



dens virkelighed, som ikke 
skal forveksles med verdens 
virkelighed. 
Troens øje 
For ikke alt, hvad der tilhører 
verdens virkelighed, tilhører 
Åndens. Hvordan kan vi så se 
forskel? Det kan vi med tro-
ens øje. Med troens øje kan vi 
se, at Åndens virkelighed er 
der, hvor kærligheden er. Den 
kan kendes på, at dens tale 
skaber livsfylde og glæde. 
Der hvor Ånden ikke er, er 
fravær af kærlighed. Den 
virkelighed kan man kende 
på, at dens tale er gold, og der 
bliver koldt og tomt, hvor den 
lyder. Man kan også kende 
den på dens tale om livet. 
Livet er ingenting værd. Der-
for behøver jeg ikke at værne 
om det, respektere det. Jeg 
kan gøre med det, hvad jeg 
vil, og når jeg vil til min egen 
fordel. Dens tale fører til 
angst og intethed. Langsomt 
stivner livet og bliver til intet. 
Når livet stivner… 
Det andet billede, som vises 
her, viser hvordan: 
Det er Hans Scherfigs billede 
af sagnet om Rottefængeren 
fra Hameln. En allegorisk 
fremstilling af nazismen 
(personificeret i Adolf Hitler) 
som moralsk og ideologisk 
forfører. 
Her er Åndens virkelighed 
ikke. Børnene bevæger sig 
stadig, men de går i takt og 
marcherer, og nogle har hæ-
vet armen for at heile. Bevæ-
gelserne er ved at blive kon-
forme for til sidst at stivne 
som busten af Kleopatra på 
Glyptoteket. Rottefængeren 
fra Hameln, personificeret i 

Adolf Hitler, er ved at begå 
en dødssynd. Han går til an-
greb på Gud. Det gør han ved 
at angribe Guds børn, som 
bærer Guds ånd i sig. Han 
lokker Guds børn i døden i 
floden Weser. Rottefængeren 
fra Hameln er et billede på 

den side af menneskets natur, 
som henligger i mørke, og 
som ikke vil kendes ved Gud, 
og derfor ikke vil holde fast 
ved hans ord, som Jesus siger 
i Det ny Testamente. Børnene 
er et billede på, hvor skrøbe-
ligt livet er, og det vil minde 
os om, hvilket ansvar vi er sat 
til at varetage. 
Pinsens glædelige budskab 
Evangeliet om Kristus vil så 
minde os om, at der er kom-
met lyd fra himlen, og at vi 
pinsedag, fejrer verdens og 
menneskets fornyelse. Det 
glædelige ved budskabet er, 
at det aldrig er for sent at 
vende om og gå ud af takt. 
Det er aldrig for sent igen at 
holde fast ved Guds Ord og 
igen begynde at elske. Hvor-
dan ville billedet da se ud. 
Hvis vi prøver at skifte Rotte-
fængeren fra Hameln ud med 
Jesus, ville vi se børnenes 
motorik ændre sig. De ville 
gå ud af takt, ta´ sålen ud af 
de trampende støvler, ta´ den 
heilende arm ned i bukselom-
men, blive mere mangfoldige 
og frie, anarkistiske som børn 
kan være, mere menneskeli-
ge, glade, livfulde, sporet ind 
på hinanden som et fælles-
skab. De ville med andre ord 
opføre sig som Guds børn – 
elske og være med i kærlig-
hedens fællesskab. Pinsens 
glædelige budskab er, at Ån-
den fornyr, skaber forandring, 
liv og bevægelse, der hvor 
livet er gået i selvsving, gået i 
sig selv, gået ned i selvde-
struktion, stivnet som en salt-
støtte. Derfor kommer Jesus 
med en mild opfordring til 
bevægelse: Rejs jer, lad os gå 
herfra. Tilbage til hverdagen 

hvor både sorg og glæde er, 
liv og død, lys og mørke, men 
som noget nyt – så også Kri-
sti fred som en ny virkelig-
hed, der strømmer fra hans 
Ånd ind i verden. Ind i men-
neskers hjerter. 
Glædelig pinse alle sammen!
Merry Lisbeth Rasmussen 

I forbindelse med det årlige 
syn af præsteboligen blev det 
besluttet, at præsteboligen 
skal renoveres og bygges om.  
 
Årsagen er, at de tjenestelige 
lokaler i boligen, hvor præ-
sten har samtaler, er for små. 
Som de er nu, kan der højest 
være 3 personer til samtale ad 
gangen, hvilket ikke har væ-
ret tilfredsstillende, da der 
ofte møder flere pårørende op 
i forbindelse med f.eks. bi-

sættelse og begravelse og 
andre kirkelige handlinger. 
 
Under renoveringen har præ-
sten bopæl på Midtervej nr. 
16 fra d. 15. maj til - om alt 
går vel - medio december. 
Også på Midtervej er det mu-
ligt at kontakte præsten, og 
træffetider og kontaktoplys-
ninger er, som de plejer at 
være. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Præsten flytter 

 

Aftenen indledes af Sengelø-
se Kirkes Kor, der vil under-
holde med en række skønne 
sange om foråret, sommeren 
og hvad der ellers optager os. 
Herefter er der ’alsang’, som 
det en gang hed. Vi synger 

fra Højskolesangbogen, og du 
har mulighed for at ønske 
netop din yndlingssang. 
Der vil til dette arrangement 
også være lidt godt at smøre 
halsen med. Alle er velkom-
ne. Fri entre. 

”Syng med”-aften i 
Sognegården for alle 
Mød op torsdag den 7. juni kl. 19.30 



I dette nummer går stafetten 
videre til Hans Chr. Elle-
gaard, som i den forløbne 
periode har været suppleant i 
Menighedsrådet, og som i 
perioden har deltaget på lige 
fod med de øvrige medlem-
mer. Hans Christian fortæl-
ler: 
”Jeg var faktisk ikke opstillet 
til valget, men jeg blev efter-
følgende bedt om at overtage 
posten som suppleant.  
Da jeg altid har været inte-
resseret i kirkens arbejde, 
sagde jeg ja. Jeg har deltaget 
i alle åbne møder, men uden 
stemmeret selvfølgelig. 
Egentlig har man som sup-
pleant heller ikke taleret, 
men jeg er nu aldrig blevet 
bedt om at tie stille.  
De opgaver, jeg har været 
involveret i, har fx været 
visionsaftenerne, som menig-
hedsrådet afholder sammen 
med kirkens personale. Her 
drøfter man mulige nye akti-
viteter. Vi har fx talt om 
høstfest, spaghettigudstjene-
ster, koncerter mv.  
Ellers har jeg mest taget mig 
af praktiske opgaver, når der 
har været brug for hjælp. Fx 
har jeg været med ved høst-
festen og byfesten.  

Hvervet som suppleant er i 
mine øjne en udmærket måde 
at få indsigt i Menighedsrå-
dets arbejde med henblik på 
et senere valg. Men med mi-
ne snart 74 år vil jeg dog 
ikke stille op til næste valg, 
så jeg lader gerne yngre 
kræfter tage over.  
Et highlight i min periode i 
Menighedsrådet var sogne-
rejsen ”I Luthers Fodspor”, 
som desuden gav mig mange 
kontakter og venskaber, som 
har beriget mig og styrket 
min tilknytning og interesse 
for kirken i lokalsamfundet.”  

Menighedsrådsvalg forude (4): 
Som optakt til menighedsrådsvalget i november vil de nuværen-
de medlemmer af menighedsrådet på skift få ordet for at give et 
indblik i rådets arbejde. Herved håber vi, at flere borgere får lyst 
til at deltage i opstillingsmødet til det kommende valg af nyt me-
nighedsråd.  

Jazzgudstjeneste 2. pinsedag  
d. 28. maj kl. 16.00 
2. påskedag havde vi jazzgudstjeneste i Sengeløse Kirke. Det 
var en god gudstjeneste med livlige jazzede rytmer, som vi ger-
ne vil give resten af Sengeløse mulighed for at opleve. Musiker 
og organist Martin Légene arbejder med at ”jazzificere” melo-
dierne til salmerne i salmebogen. 

 
Det var en god og spændende oplevelse. Menigheden skal 
”bare” synge, som de plejer, men musikken er anderledes. 
Martin spiller klaver og akkompagneres af en på kontrabas og 
trommer. 2. pinsedag gør vi det igen. Kom derfor til 
gudstjeneste 2. pinsedag kl. 16.00 og syng med og lyt til ordene 
der lyder, og musikken der spiller til glæde og livslyst. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

På kirkesiderne i sidste nr. af 
bladet bragte vi en mere ud-
førlig omtale af sogneudflug-
ten. Man kan også finde pro-
grammet på hjemmesiden 
www.sengeloesekirke.dk. 
Bussen afgår fra sognegården 
kl. 10.00 og kører mod Kø-
benhavns indre by til Vartov 
Kirke. Efter en rundvisning 
her kører bussen til St. Mag-
leby Kirke, hvor vi skal spise 
den medbragte mad, som 
Sengeløse Menighedsråd står 
for. Bagefter kører vi til Ka-

strupgårdsamlingen og ser de 
aktuelle udstillinger. Til sidst 
besøger vi landstedets tidlige-
re havesal, hvor der er indret-
tet café. 
Tilmelding senest fredag den 
25. maj kl. 10 til: Elisabeth 
Heiberg på tlf. 24 25 80 15 
eller til sognemedhjælper 
Trine May Knutzen på tlf. 43 
99 50 26 (indtal evt. på tele-
fonsvarer) eller mail til tri-
ne.sogn@live.dk .  
Pris: 150 kr., som betales i 
bussen. 

Husk sogneudflugten  
Onsdag den 30. maj, kl.10.00 til ca. 17.00  
Du kan stadig nå at tilmelde dig årets sogneudflugt. Målet er 
Vartov i Københavns indre by samt Amager, hvor vi både skal 
se St. Magleby Kirke og Kastrupgårdsamlingen.  

Kirkelig vielse og fotografering 

Ved vielser og kirkelige 
velsignelser i Sengeløse 
Kirke har det indtil nu været 
sådan, at det har været tilladt 
at fotografere under indgang 
og udgang, men ikke under 
selve handlingen. Det er pr. 
dags dato lavet om. Således 

er det nu tilladt fremover 
diskret og nedenfor trinnet i 
koret at fotografere under 
vielser og kirkelige vel-
signelser under hensyntagen 
til brudepar og præst. 

Merry Lisbeth Rasmussen 
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