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Læs i avisen  
 

Om den nye  
sognegård 

 
Skal du være  
landmand? 

Sogneudflugt  
den 25. maj 

Gode tilbud fra 
Brugsen 

 
 

Hjælpere søges  
til byfesten 

 
 

Superhelte 
 
 
 
 
 
 
Og meget mere 

Næste nummer 

udkommer 
21.–23. maj 2022 

 

Deadline 

10. maj 2022 

Høje Taastrups turistfor-

ening har i samarbejde med 

historikeren Else Trier ar-

bejdet for at få udgivet en 

byvandring til folks egen 

brug. En af dem handler om 

Sengeløse og beskriver en 

tur gennem byen med bille-

der og tekst af mere en 20 

huse og gårde. 

 

Vidste du, at der har været 

saddelmagerværksted i tele-

foncentralen, eller måske 

ved du slet ikke, hvor cen-

tralen ligger. 

Hæftet kan du downloade på 

hjemmesiden 

www.hojetaastrup.dk under 

fanebladet ”oplevelser” og 

derefter ”steder”. 

God tur. 

Ole Holm 

Gymnastik- 
opvisning 

 

Kender du din by? 

Tennissæsonen 
starter 

 
 

Vandforsyningen i 
Sengeløse nord 



 

Sengeløse Nyt 
Bondehøjvej 4r, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97 
Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24 
 
 

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

Der er deadline 10. maj 2022 
Avisen udkommer 20.- 22. maj 2022 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  

Gymnastik- og Idrætsforening 
 

Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                        6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                             3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene:    Mille Miertz,                                                   2296 8999 
 

Fodbold:    Mikkel Rune Nielsen                                      31313303 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
 Bente Jørgensen                                           3062 8340 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  

SGIF Klublokale 
Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 

 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Badminton  

Tennis og Fitness 

 
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74 
E-mail: gittesandstrom@yahoo.dk 

Hjemmeside  www.sengelosebtk.dk 

 26215095 

Jan Boholdt 

Vintoften 42 

2630  Taastrup 

 
Sengeløse Pensionistforening lukker, og vi takker 
af efter 50 år . 
Bestyrelsen siger tak for deltagelse af banko og 
kortspil. 
Jeg vil også sige tak for alle de år, jeg har været 
formand i foreningen. 
Venlig hilsen  
Lonnie Johansen 

 

Sengeløse Bylaug 

 
Formand Per Hammel Tlf. 40 53 33 71 

Hjemmeside  

kontakt@sengeløsebylaug.dk 

  
Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 30313622  

 Efter aftale 



 



Græskargrovbrød 

 

 

 

 

  27,- 
1 stk. berliner 8 kr. 

 

27,- 

Toscatærte 45,- kr. 

 

 

Tilbud fra vores bake-off afdeling: 

 

   8,- 
   

Dagens rugbrød 27 kr. 

Kanelstang 27,- kr.  

 

Husk ! 

Vi har økologisk kød og 

pålæg  

samt mindst 33 forskellige 

ØKO-produkter i vores 

frugt og grønt afdeling. 



Ingen vandboring 
Sengeløse Vandværk har ikke 
haft egen boring siden 1997, 
hvor boringen blev lukket 
grundet forurening med pesti-
cider. Siden har Sengeløse 
Vandværk købt vand af HTK 
Vand og videredistribueret 
dette til forbrugerne.  
 
Der har været flere forsøg på 
at få etableret en ny boring 
uden held. Det kræver mange 
forundersøgelser og miljøgod-
kendelser at etablere en ny 
vandboring, og bestyrelsen 
vurderer, at dette ikke vil være 
muligt uden en meget stor 
investering og dermed risiko 
for, at vandprisen bliver endnu 
højere. I værste fald kan vi 
risikere at lave forundersøgel-
ser og boring, og så viser det 
sig efterfølgende, at vandet 
ikke er rent. 
 
Derfor har Sengeløse Vand-
værk gennem det sidste år 
undersøgt mulighederne for, at 
HTK Vand kunne overtage 
Sengeløse Vandværk. 
 
 

Stor uenighed 
Der viste sig at være stor 
uenighed om metoder til be-
regning af værdiansættelsen og 
dermed betaling i forbindelse 
med en eventuel overtagelse.  
 
Sengeløse Vandværk har som 
udgangspunkt, at det er de 2 
vandværkers egenkapital pr. 
forbruger, der er grundlag for 
betalingen. Når vi bruger den-
ne beregning, resulterer det i, 
at Sengeløse Vandværk har en 
større værdi pr. forbruger end 
HTK Vand, så der ikke vil 
være nogen udgift for forbru-
gerne i Sengeløse Vandværk 
ved en overtagelse – tværti-
mod. Denne metode og bereg-
ning blev afvist af HTK Vand. 
HTK Vand har som udgangs-
punkt, at Sengeløse Vandværk 
skal ”aflevere” et nyt lednings-
net, så vi skal betale for diffe-
rencen af værdiansættelsen for 
ledningsnettet og værdien af et 
nyt ledningsnet. Dette resulte-
rer i, at hver forbruger i Senge-
løse Vandværk skal betale 15-
20.000 kr. ved en eventuel 
overtagelse. Det var desuden 
ultimativt for HTK Vand, at 

der ikke fandtes forsyningsled-
ninger på privat grund, som 
ikke var tinglyst. Denne meto-
de og beregning blev afvist af 
Sengeløse Vandværk. 
Efter at have konstateret denne 
uenighed, blev vi enige om, at 
HTK Vand kunne lade deres 
revision PricewaterhouseCoo-
pers se på spørgsmålet om 
værdiansættelsen. Efter deres 
analyse skriver de bl.a. 
”Såfremt den fysiske tilstand 
af aktiverne i selskaberne er 
ens, er vurderingen, at selska-
berne kan sammenlægges uden 
vederlag.” Denne del har Sen-
geløse Vandværk taget ud-
gangspunkt i, og opfordret 
HTK Vand til at indgå en afta-
le om en ”nulløsning”, da vi 
mener, at den fysiske tilstand 
at vores ledningsnet er ens – 
ikke mindst efter vi har fået 
omlagt alle forsyningslednin-
ger, som var på privat grund. 
Dette har HTK Vand også 
afvist. 
I revisionsselskabets notat, er 
der også beskrevet en anden 
model for værdiansættelse. 
Det er en meget teknisk mo-
del, som anbefaler, at der udar-
bejdes et budget for de forven-
tede driftsudgifter og kom-
mende investeringer. Den 
fremtidige investeringsplan 
kan beregnes ved at opgøre de 
eksisterende værdier efter al-
der, som i den første værdian-
sættelse vi fik lavet. De fremti-
dige indtægter kan estimeres 
ud fra forventet vandforbrug 

og aktuelle takster hos HTK 
Vand. I tilfælde af at værdien 
af indtægterne overstiger vær-
dien af udgifterne, bør diffe-
rencen betales fra det overta-
gende selskab til selskabet, 
som skal overtages. HTK 
Vand har valgt at arbejde vide-
re med denne metode. 
 
Andelshavernes beslutning: 
Selv om der er stor usikkerhed 
om de økonomiske konsekven-
ser ved en eventuel overtagel-
se af Sengeløse Vandværk, 
anbefaler bestyrelsen at arbej-
de for en overtagelse/
sammenlægning med HTK 
Vand. Vi mener, tiden er løbet 
fra små private vandværker, da 
der er for meget administration 
og andet arbejde, som ikke kan 
forventes lavet af frivillige, så 
det også vil være vanskeligt at 
rekruttere nye til bestyrelsen. 
Det skal dog understreges, at 
når der foreligger et konkret 
forslag til overtagelse, vil der 
blive indkaldt til generalfor-
samling om dette, og ifølge 
vedtægterne vil det kræve, at 
2/3 af alle andelshavere er til 
stede, og at 2/3 heraf stemmer 
for forslaget – eller hvis 2/3 af 
de fremmødte stemmer for 
forslaget på 2 efter hinanden 
følgende generalforsamlinger. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kaj Lykke Christensen / kasse-
rer Sengeløse vandværk 

Bestyrelsen for Sengeløse Vandværk vil afhænde vandværket.  

Hvis det står til HTK Vand A/S kan det blive dyrt for andelshaverne. 

 

Dagsorden er husstandsomdelt til alle andelshavere – 
find den i din postkasse. Bestyrelsen foreslår, at der 
arbejdes for at HTK Vand A/S overtager Sengeløse 
Vandværk – læs mere om dette her i bladet.  
Regnskab samt forslag til takstblad og budget kan 
findes på hjemmesiden www.sengeloese.dk under 
vandværker - Sengeløse Vandværk Amba, eller send 
en mail til kassereren på mail vvk@pc.dk, så vil du få 
det tilsendt. 
Af hensyn til lokale og forplejning er det nødvendig 
med tilmelding med sms til Ejnar på tlf. 22480099 
senest torsdag d. 21. april kl. 18. 

På bestyrelsens vegne 
Jesper Holm / formand 

Sengeløse Vandværk afholder 
 ordinær generalforsamling  
mandag d.25. april kl. 1930  

på Sengeløse Kro 

 



Nu stiger safterne igen i 
Sengeløse og Vasby Moser. 
Det pibler og spirer, og 
græsset på Præstegårdsen-
gen får snart et godt bid. Så 
slipper Høje Taastrup Natur-
pleje og Kogræsserselskab 
sommerens nye flok af kvier 
løs på engen. Hvis man vil 
være med i kogræsserlauget, 
kan man skrive til forman-
den (se nedenfor). 
Kvierne får en sommer på 
Præstegårdsengen, som an-
dre kvier kun kan drømme 
om. Blot at drive rundt sam-
men med flokken og guffe i 
sig af engens saftige græs. 
Søge skygge under træerne 
og vande sig i bækken. 
 
Det er disse kvier, der har 
holdt engen fri for 
tilgroning. Høje Taastrup 
Naturpleje og 
Kogræsserselskab startede i 
1991 netop med dette 
formål. Det dannede skole 
for lignende kogræsserlaug, 
der er dukket op overalt i 
Danmark, hvor der er behov 
for at holde lysåbne arealer 
åbne. 
I de kommende år vil flere 
landbrugsarealer rundt 
omkring i landet blive givet 
tilbage til naturen, og der vil 
være mange flere steder, 
hvor kogræsserlaug vil holde 
lysåbne arealer åbne. Det vil 
hovedsageligt være arealer, 
der ligger lavt og for det 

meste ikke giver noget 
særligt udbytte som 
landbrugsjord. De kan 
imidlertid levere stor 
naturrigdom som mose, eng, 
sø og skov.  
Da moserne var vild natur, 
har der formentlig også 
været lysåbne arealer, der 
blev afgræsset af vilde 
bestande af store græssere. 
Hvis man skal tolke på 
stednavnet ”Sengeløse”, 
hvor endelsen ”løse” betyder 
græsgange, mens ”Senge” 
betyder noget i retningen af 
”dem, der bor ved søen”, 
kan man regne med at 
afgræsningen blev overtaget  

af tamt kvæg, da området 
blev beboet. 
Det er denne funktion i 
engens økosystem, som 
kogræsserne nu viderefører. 
Det er nødvendigt for de 
arter, der har brug for åbne 
levesteder, hvor de kan suge 
sol og næring til sig uden at 
blive overskygget og 
udkonkurreret af krat og 
andre højere planter. Det er 
også grunden til at vi stadig 
kan nyde engens smukke 
kulturlandskab, når vi 
kommer ind mod Sengeløse 
nordfra. 
 
Kvierne er af Angus 
Aberdeen racen, som 

gourmet’er og gourmand’er 
kender for deres 
velsmagende kød. Når det 
bliver efterår, og græsset 
ikke længere gror, køres 
kvierne til slagteriet. De 
vender så tilbage i kasser 
med ottendele og fjerdedele, 
som fordeles imellem 
kogræsserne, der sætter stor 
pris på det lækre Angus-kød. 
Kvierne er og bliver dog 
drøvtyggere, som fordøjer 
græsset på den måde, at det 
ligesom gærer på vejen 
igennem deres fire maver. 
Derved omsættes det til bl.a. 
til drivhusgassen metan, som 
søger op i atmosfæren og 
bidrager til drivhuseffekten 

Nu kommer kvierne på Præstegårdsengen 

  

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 



og dermed til global 
opvarmning og 
klimaforandringer. 
Afdunstningen fra deres 
kokasser er også præcis som 
fra andre køers. 
Når kvierne får deres næring 
fra engens græs, slipper vi 
imidlertid for andre 
klimapåvirkninger, som 
konventionelt kvæg bidrager 
til. Vores kvier får ikke 
foder, der stammer fra soya-
dyrkning på marker, der har 
krævet fældning og 
afbrænding af regnskov i 
Brasilien. De får heller ikke 
foder fra danske marker på 
tidligere moseområder, der 
afgiver drivhusgasser til 
atmosfæren, fordi de er 
drænede for at kunne dyrkes. 
Jorden under engen lagrer 
tværtimod kulstof, der 
optages fra atmosfæren af 
planterne. 
Imens kvierne har deres livs 
sommer på 
Præstegårdsengen, er de 
økologiske, men før de 
ankommer, kan de have 
græsset andre steder, der ikke 
er dyrket økologisk, så vi kan 
ikke give dem ø-mærket.  
Samlet set, må man dog sige, 

at deres kød har en mindre 
klimabelastende og mere 
naturvenlig forhistorie end 
konventionelt oksekød. Når 
vi erstatter forbrug af 
oksekød fra køledisken med 
Angus-kød fra mosen, gør vi 
altså netto regnet naturen en 
tjeneste. 
Man kan tegne sig for 1/8 
eller ¼ kvie, svarende til ca. 
25 kg eller 50 kg kød, 
afhængigt af familiens 
størrelse og hvor meget 

oksekød, der skal indgå i 
familiens diæt. Det koster 
omkring 1750 eller 3450 kr. 
Det justeres i forhold til 
sæsonens omkostninger. I  
Som medlem bidrager man 
desuden til at overvågningen 
af det elektriske hegn 
omkring engen. Det foregår 
hver aften sommeren 
igennem. Hvert medlem får 
typisk mulighed for at gå 
denne vidunderlige aftentur 
omkring Præstegårdsengen 

omkring fem gange i løbet af 
en sommer. Kvierne tager sig 
af det meste, men tjørn og 
tidsler kan de ikke holde 
nede. Her hjælper 
kogræsserne til, bl.a. ved tre 
arbejdsaftener i løbet af 
sommeren. 
Hvis du vil høre nærmere, så 
send en mail til 
 
 Anders Chr. Hansen, 
anders@hanseco.dk. 

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

  
  
Snubbekorsvej 28  
2630 Tåstrup                            Klaus Møller    
kmducati@gmail.com             Tlf. 40 40 83 95 

  

  

  

  

  

  

Alle ugens dage kl. 11.00 - 20.00 
Ring til 5378 5656 og bestil             

Besøg  restauranten i City 2 
 

 



 

 

 

Vi danskere har besudlet 
vores egen rede. Siden 2. 
Verdenskrig har vi forgiftet 
naturen og vores under-
grund i stort set hele landet. 
Problemerne har været syn-
lige for alle, og både højtud-
dannede miljøfolk og man-
ge borgere har i generatio-
ner advaret om skræmmen-
de fremtidsudsigter for vo-
res miljø og forsyningen af 
drikkevand. Myndighederne 
har i perioden haltet bagef-
ter. Hensynet til landbruget 
og industrien har vejet tungt 
i de love og regler, der lang-
somt gennem de sidste ge-
nerationer er blevet vedta-
get og indført. 
Landbruget 
En stor del af vandforure-
ningen kan føres tilbage til 
landbruget. Det ved vi alle, 
men vi kan ikke hænge den 
enkelte landmand ud som 
synderen. De fleste af dem 
har stort set været tvunget 
til en driftsform, som de 
havde lært og kendte. Det 
betød anvendelse af store 
mængder kunstgødning, 
plantehormoner og pestici-
der. Sidstnævnte omtales af 
producenterne som plante-
beskyttelse.  
Men nu kommer 
regningen.  
Folketinget har langt om 
længe vedtaget en hand-
lingsplan for at lukke foru-
renede drikkevandsborin-
ger. Landets 98 kommuner 
har så fået den vanskelige 
opgave at føre disse tiltag 
ud i livet. Beklageligvis er 
planerne kun skrevet, så 
man kan pålægge (beordre) 
tiltag. Der er ikke indtænkt 
en samlet oplysningsplan til 
borgerne. Tiltag, som kunne 
lette trængte borgeres ad-
gang til finansiering af de 
voldsomme udgifter for de 

enkelte husstande, glimrer 
ved deres fravær. 
 
Hvem skal nu betale i det 
pengeløse nord. 
Målsætningerne for disse 
bestræbelser er gode. Vi 
skal alle have rent drikke-
vand i hanerne. Men når 
regningerne kommer til 
borgerne, retter man i vid 
udstrækning bager for 
smed. Hårdest ramt bliver 
her i byen, som i hele lan-
det, de huse i landzone, der 
har egen vandboring. Stort 
set alle boringerne skal ned-
lægges for ejerens regning. 
De skal også betale for at få 
en ny forsyningsledning 
gravet frem til ejendom-
mens skel og en måler. Der-
næst skal de betale for stik-
ledningen på egen grund. 
For de fleste af disse ejere i 
vores område, som jo ikke 
selv har skabt denne forgift-
ning af grundvandet, bliver 
prisen på mellem 60.000 kr. 
og 100.000 kr. Det er måske 
endda lavt sat. Andre kom-
mer måske til at betale me-
re. Disse husstande i land-
zone ligger i et bredt bælte 
fra Ole Rømersvej i øst og 
frem til Cathrinebjergvej i 
vest. I dette område ligger 
parcelhuskvarteret Birke-
vænget, som er byzone. Der 
er over 50 husstande, og 
godt halvdelen af disse er 
medlem af et af områdets to 
vandværker, mens resten 
har egne boringer. Efter 
foreliggende oplysninger 
bliver alle boringer i Birke-
vænget tvangslukket, og 
hele området skal i fremti-
den forsynes med drikke-
vand af kommunen. Hvorle-
des forsyningen af de hus-
stande med egen boring skal 
gennemføres står endnu 
ikke klart. Jeg vil håbe, at 

de kan kobles på et af de to 
eksisterende vandværkers 
ledningsnet. Medlemmerne 
af vandværkerne skal for-
mentlig tage stilling til, om 
de vil bevare deres organi-
sation og ledningsnet, og i 
fremtiden købe dyrt vand 
fra kommunen, eller om de 
skal forsøge at sælge led-
ningsnettet til kommunen, 
for derefter at overlade alt 
om vand til kommunen. 
Følgerne for 
beboerne 
Beboerne her i Sengeløse 
Nord kommer alle til at 
betale store regninger for 
disse ændringer af vandfor-
syningen. Hvis det så bety-
der rent vand i fremtiden, er 
der jo en god del fornuft i 
planerne. Det er dog farligt 
at overlade så vigtigt et an-
liggende som drikkevands-
forsyning til vores politike-
re alene. Vi risikerer, at de 
bruger vandpriserne som en 
ny skrue for højere skat. 
Endvidere er der fare for, at 
arbejdsformen bliver gen-
nemsyret af en ægte kom-
munal arbejdsånd med træ-
ge, stive og ineffektive ar-
bejdsgange. 
Alternative Løsninger 
Det ville i mine øjne have 
klædt vores politikere, hvis 
de havde lavet en grundig 
gennemgang af hensigter og 
metoder i deres tiltag. Det 
havde også været godt, hvis 
de i deres planlægning hav-
de indtænkt mulige finan-
sieringsforslag af disse for 
nogle store og nærmest 
uoverskuelige regninger, 
som især for pensionister på 
den nøgne folkepension 
bliver tunge at leve op til. 

Politikerne kunne have 
fremlagt en plan med en 
ordning, hvor pensionisten 
blev hjulpet med en mulig-
hed for at indefryse beløbet 
mod et pantebrev i ejen-
dommens friværdi, som så 
skulle gælde til ejendom-
men bliver solgt. Det er ofte 
svært for folkepensionister 
at optage lån i deres frivær-
di hos banker og kreditfor-
eninger, da de ikke har ind-
komst ud over pensionen. 
Nu ved jeg godt, at man 
meget let kommer i dårligt 
selskab i mange af vores 
banker. Skuespilleren Grau-
co Marx fra filmene med 
"The Marx Brothers" for-
klarede bankvirksomhed og 
finansiering således: "Det er 
når en bankier udøver den 
vanskelige kunst kun at 
udlåne penge til folk, der 
kan bevise, at de ikke har 
brug for dem"!  
 Der er også mulighed for at 
løse problemet med forure-
net vand, ved at bede folk 
om ikke at drikke vand fra 
de forurenede boringer. I 
stedet kunne husstanden 
købe rent vand på flaske til 
at drikke og til madlavning. 
Den eksisterende forsyning 
i huset kan uden videre van-
skeligheder bruges på bad 
og toilet og til vask og ren-
gøring.  En sådan løsning 
bør naturligvis ikke blive 
permanent, men det funge-
rer godt. Jeg har besøgt 
mange lande, hvor sådanne 
forhold er gældende for 
langt de fleste. 
 
I det sydlige Europa er det 
nærmest standarden. 
  

Anne-Kristine Holm  &   

  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

 



Så er det forår, og hvis vejret tillader det, så bliver vores tennisbaner åbnet den 1.maj.  

TRÆNING 
Der vil igen i år blive arrangeret træning på alle niveauer. Så er I nybegyndere, let øvede eller 
øvet, så kom ned og få pudset stilen til. 

Træning foregår på mandage fra kl. 18:00 - 19:00 og på følgende datoer : 
D. 16/5 - 23/5 - 30/5 - 6/6 - 13/6 - 20/6

Træning koster 100 kr for alle 6 gange -  Tilmelding til sbtf@sengelosebtk.dk

TILMELDNING TIL TENNIS
Det koster 300,- over 18år,  og 100,- under 18 år at gå til Tennis i Sengeløse
Tilmelding via hjemmesiden

Husk at du som medlem af tennisklubben, kan prøve Padel i TIK og Hedehusenes baner for 
kun ekstra 100 kr.

Sengeløse
Tennis 2022
Tennis sæsonen starter snart

Hilsen Tennis udvalget SBTF Sengeløse



 

 
 
 
 
 

 

 

 

2. årgang på Sengeløse Skole har været i gang med et innova-

tivt projekt om at være superhelt. Projektet tog udgangspunkt 

i den fantastiske verden – en verden børnene kunne relatere 

til og leve sig ind i. Et superhelteunivers, hvor der gennem de 

forskellige aktiviteter kom fokus på både faglighed, fantasi, 

idéudvikling og samarbejde, samt elevernes personlige styr-

ker, evner og mod.  

Aktiviteterne dannede 

grundlag for en afsluttende 

proces, hvor der arbejdes 

med elevernes muligheder 

for at skabe værdi for deres 

nære omgivelser. Ideen 

med materialet er, at elever-

ne gennem arbejdsproces-

sen opnår øget selvindsigt 

og tillid til egne evner samt 

begyndende forståelse af, at 

det kræver mod og vilje at 

udvikle sig og lære noget 

nyt. Det er målet, at elever 

 

 

 

 

 

 

 

ne bliver i stand til at være beslutningstagere i deres eget liv  

frem for reagerende aktører på de omstændigheder, livet by-

der dem på. 

Vi sluttede af med en tur til Hakkemosen, hvor der var for-

skellige poster og opgaver, som eleverne skulle prøve kræfter 

med. Vi sluttede af med frokost og hygge om bålet.  

Superhelte - projekt på 2. årgang 

Giv et par timer af din tid, 
når vi holder byfest i Senge-
løse 11. juni - det giver både 
gode oplevelser og et fanta-
stisk netværk. 
Sengeløse er en levende 
landsby med et rigt for-
eningsliv - vi er ikke en so-
veby, hvor man bare bliver 
opbevaret indimellem arbej-
de og aktiviteter andre ste-
der. Det er en af grundene 

til, at så mange vælger at 
bosætte sig her. 
Vil du være med til at holde 
liv i byen ved at give et par 
timer af din tid, når vi holder 
byfest, så tag fat i en af de 
mange foreninger, der sam-
men skaber rammerne. 
 
Måske kan du bidrage med 
gode ideer til nye aktiviteter, 
måske har du hænderne 

skruet ordentligt på og kan 
hjælpe inden eller efter byfe-
sten, eller måske vil du støtte 
den bod, dit barn har en rela-
tion til. 
 
Bare sig til - vi bliver glade 
for at høre fra dig. Er du ny i 
Sengeløse, er det en fanta-
stisk måde at skabe netværk 
på. 
 

På sengeloese.dk vil du fra 
starten af maj kunne se en 
oversigt over boder ved by-
festen med kontaktoplysnin-
ger på de ansvarlige.  
 
Du er også velkommen 
til at kontakte  
Christian Vendrup fra  
Byfestforeningen på  
tlf. 25 37 29 52. 

Byfesten er noget, vi giver til hinanden 





Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
1.søndag efter påske 
24. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 21, 15-19 
Søren Nolsøe 
 

2. søndag efter påske 
1. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 10, 22-30 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 

3.søndag efter påske 
8. maj kl. 11.00 
Johannesevangeliet 14,1-11 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 

Bededag 
13. maj kl. 11.00 
Konfirmation 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 

4.søndag efter påske 
15. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 8, 28-36 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 

5.søndag efter påske 
22. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 17,1-11 
Efterfølgende menighedsmø-
de 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 

Kristi Himmelfartsdag 
26. maj kl. 11.00 
Konfirmation 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 

6.søndag efter påske 
29. maj kl. 10.00 
Johannesevangeliet 17, 20-26 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen  Andre gudstjenester 

 

20. april kl. 13.30, påskegudstjeneste på plejehjemmet 

5. maj kl. 19.00, fredsgudstjeneste 

11. maj kl. 13.30, gudstjeneste på plejehjemmet 

19. maj kl. 13.00, andagt på Bostedet Holme 

28. maj kl. 11.00, vielse 

28. maj kl. 12.30, 2 dåb 

28. maj kl. 13.30, dåb 

1. juni kl. 10.30, kravlegudstjeneste for babysalmesang 

Jeg vil tro, at de fleste af os er 
meget berørte af krigen i 
Ukraine. Det kan være svært 
for os, som lever i fredelige 
Danmark, at forstå, at menne-
sker kan være så grusomme 
ved hinanden. I krig er der 
intet, der er helligt. Alt er 
tilsyneladende tilladt. Sønder-
bombede byer, døde menne-
sker i gaderne, voldtægt og 
lemlæstelse og regulære hen-
rettelser. Millioner af menne-
sker på flugt, og nogen af 
dem her til Danmark. Det 
lader ikke til, at der er grænse 
for, hvor meget død og øde-
læggelse Rusland er parat til 
at forårsage over sit broder-
folk. Imens vi diskuterer, om 
vi kan klare os uden Putins 
gas, fortsætter russerne råt og 
brutalt med at kaste bomber i 
hovedet på ukrainerne. Jeg 
bor selv i et hus, der bliver 
opvarmet af gas fra Rusland. 
Luk gerne for gassen i mor-
gen. Jeg tror nok, at vi dan-
skere skal klare os på anden 
vis. Hellere lukke for gassen 
end at sidde lunt ved radiato-
ren velvidende, at indtægten 
fra russernes gas bliver ved 
med at strømme ind i Putins 

krigsøkonomi, som dermed 
kan forårsage flere angreb på 
Ukraine. Men nu til det som 
er sagen i denne artikel. Flere 
finder på at spørge til, hvor-
dan kristendom og Bibelen 
egentlig forholder sig til krig. 
Vi kender jo de ti bud, hvor et 
af dem lyder: Du må ikke slå 
ihjel. Vi kender også Jesu 
krav om fjendekærlighed: Vi 
skal ikke kun elske dem, det 
falder os let at elske. Vi skal 
også elske vores fjender. Hvis 
en slår dig på den ene kind, 
skal du vende den anden til. 
Kristendom er en freds- og 
forsoningsreligion, der sætter 
kærligheden til Gud, til med-
mennesket og til én selv hø-
jest: Du skal elske Gud og din 
næste som dig selv. Og ja, der 
er mange pacifistiske udsagn i 
Bibelen. Jesus var selv meget 
pacifistisk. Tænk bare på 
langfredags fortælling om, da 
han blev arresteret, tortureret 
og til sidst korsfæstet. Jesu 
eneste kommentar var: 
”Fader tilgiv dem, for de ved 
ikke, hvad de gør.” Det er 
temmelig stærkt at møde kon-
centreret ondskab med viljen 
til tilgivelse. Det er også tem-

 

Kirkelig vejviser 
 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 
Træffetid: På hverdage i 
dagtimerne. For alvorligere 
anliggende kan præsten også 
kontaktes i weekender og af-
tentimer. Mandag er fridag. 
 
Gravstedvedligeholdelse 
Graver Gunner Andersen 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
 
Sekretær for sognepræsten 

Charlotte Fosner.  
Alle henvendelser sker via  
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.dk 
 
Kirke- og kulturmedarbej-
der  
Charlotte Fosner.  
Sognegården, Landsbygaden 
68. Tlf.: 21 37 07 33.  
E-mail: kirkekulturmedarbej-
der@sengeloesekirke.dk 
 
Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 
 
www.sengeloesekirke.dk 

Kristendom og krig 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



melig stærkt at elske sine 
fjender, dem der smiler, hvis 
det onde ødelægger dit liv. Så 
stærk er mennesket generelt 
ikke. Vi formår ikke at være 
så fuldkomne, som Jesus siger 
til os, vi skal være. Ikke desto 
mindre skal vi øve os i at væ-
re det. Men imens vi øver, vil 
vi begå mange grusomheder 
imod hinanden. Jesus kunne 
være fuldkommen, men han 
er jo også Gud. 
 
Vi andre må nøjes med at 
gøre det så godt, vi kan og 
efter vores egen samvittighed. 
Hvad siger din samvittighed 
så? Er det forkert at gå i krig 
med det formål at slå ihjel? 
Ja, det er forkert, for vi skal 
elske og tilgive hinanden. Er 
det forkert ikke at gå i krig og 
stå på sidelinjen og se på, 
imens dine medmennesker 
bliver slået ihjel på grusom 
vis? Ja, det er også forkert. 

For et sted i Matthæuse-
vangeliet taler Jesus om, at alt 
det vi gør mod andre 
mennesker, det gør vi også 
mod ham. Og det vi undlader 
at gøre mod andre mennesker, 
det undlader vi at gøre mod 
ham.  
Med andre ord: Hvis vi 
mishandler et andet men-
neske, er det et udtryk for 
gudsforagt. Hvis vi hjælper 
det nødstedte menneske, er 
det et udtryk for guds 
kærlighed. I kristendommen 
tænker vi, at vores kærlighed 
til Gud kommer til udtryk, når 
vi gør gode gerninger imod 
vores næste. Så hvis vi 
undlader at gøre, hvad vi kan 
for at hjælpe det menneske, 
der bliver bombarderet og 
myrdet, ja så får vi blod på 
hænderne, men det gør vi 
også, hvis vi går aktivt ind i 
krigen.  
Hvad skal vi så gøre?  

Ja, det må vi selv finde ud af 
med vores egen samvittighed 
og så håbe på Guds tilgivelse.  
 
Selv er jeg ikke så meget i 
tvivl. Jeg mener ikke, man 
kan forsvare at stå på 
sidelinjen og se til, imens de 
stakkels ukrainere bliver 
bombarderet, myrdet og 
voldtaget. Der er et begreb 
der hedder retfærdig krig, 
som ikke er en angrebs-og 
udryddelseskrig, men en 
forsvarskrig. I den form for 
krig er der regler, der skal 
overholdes. Krigen er ikke 
imod civilbefolkningen. De 
skal beskyttes. Der er visse 
våben, man ikke må benytte 
som f.eks. kemiske våben. 
Fjenden må ved tilfange-
tagelse ikke tortureres, men 
har krav på at blive behandlet 
med respekt. 
Kristendommen og Bibelen 
giver altså ingen entydige 

svar på, hvad der er det etisk 
rigtige at gøre, når krigen 
bryder ud. Vi er alle nødt til at 
tage et personligt ansvar på et 
kristent værdigrundlag om at 
elske, men også om at 
forsvare den nødstedte, som 
er ramt af uretfærdighed. Der 
findes i Bibelen og i 
kristendommens historie både 
traditionen med retfærdig krig 
og med pacifisme, som afstår 
fra enhver form for vold.  
 
Hvad enten vi med os selv når 
frem til, at vi er pacifister 
eller går ind for retfærdig 
krig, ja, så er det vigtigste for 
mig at se, at vi hver især 
tænker over det og tager 
stilling. Krigen er jo lige i 
vores baghave. 
 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 

 

Denne dag er den sidste 
højskoleeftermiddag inden 
sogneudflugten i maj 
måned. Da vores sognegård 
skal tømmes og rives ned, 
foregår eftermiddagen i 
kirken. Vores dygtige 
organist Dmitri Egholm 

skulle have givet koncert 
den 12. februar, men han 
blev desværre syg, og flere 
måtte gå skuffede hjem. Nu 
får vi en ny chance! Vi 
byder igen velkommen til 
den spændende koncert, 
hvor Dmitri vil opføre 
orgelværker af César 
Franck (1822-1890) i 
anledningen af kompo-
nistens 200-års jubilæum. 
 
C. Franck regnes for at være 
grundlægger for den franske 
romantiske musiktradition, 
og hans orgelkompositioner 
sammen med F. Mendels-
sohns bliver ofte betragtet 
for værende de bedste, som 
blev komponeret i tiden 
efter J. S. Bach.  
César Franck var født i 1822 
i Liège i Belgien. 1835-42 

studerede han i Paris, hvor 
han blev boende resten af sit 
liv. Fra 1858 og frem til 
hans død i 1890 havde 
Franck organistembedet i 
Sainte-Clotilde kirken i 
Paris, hvor han rådede over 
et nybygget og et af det 
fineste Cavallié-Coll orgler, 
hvilket inspirerede ham til at 
komponere hans tre 
betydeligste orgelværker:  
Six Pièces (1860-62), Trois 
Pièces (1878) og Trois 
Chorals (1890).  
 
Ved koncerten vil Dmitri 
opføre musik fra netop disse 
tre store kompositioner af C. 
Franck.  
 
Efter koncerten inviteres 
alle til et traktement med vin 
og chips i kirkens våbenhus, 

og hvor der nu er plads. Der 
er gratis adgang til 
koncerten. 
 

Højskoleeftermiddag med orgelkoncert  

onsdag den 27. april kl. 14.30 i Kirken 
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Sengeløse Kirkes hyggelige 
brunchcafé afholdes én 
gang om måneden, og i år 
vil den ligge i begyndelsen 
af måneden. Café Sengeløse 
vil således finde sted sidste 
gang fredag d. 6. maj. 
Tidspunktet er kl. 10.00-
12.00 og afholdes i kirken, 
pga. nedrivningen af 
sognegården.  
Vi begynder med sang fra 
højskolesangbogen. 
Dernæst spiser vi en lækker 
brunch sammen og hygger 
os med hinanden. Café 
Sengeløse skaber også 
rammerne for en snak om et 
samfundsaktuelt emne, hvor 
alle får mulighed for at give 
sin holdning til kende. Vi er 
altid klar til at tage godt 

imod nye interesserede – 
alle er velkomne!  
 
 
Tilmelding til spisning 
foregår til 
kirkekulturmedarbejder 
Charlotte Fosner på tlf. 21 
37 03 33 eller mail: 
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk.  
 
 

Café Sengeløse i maj 

Menighedsrådet ved Sengelø-
se inviterer hermed alle Sen-
geløse borgere til det årlige 
menighedsmøde den 22. maj 
kl. 10.00. Her har alle, som 
måtte have interesse for kir-
kens ve og vel, mulighed for 
at komme til orde. Hvis man 
har ønsker eller gode idéer, er 
man velkommen til at dele 
dem med os. Vi begynder i 
kirken med en gudstjeneste 
kl. 10.00. Derefter får vi en 
kop kaffe, og der vil være 

orientering blandt andet om 
følgende:  
Hvad vi arbejder med i 
kirken,  
sognegårdsbyggeriet,  
kirkens økonomi.  
Da vores sognegård skal 
rives ned, drikker vi kaffen i 
kirken, hvor orienteringen 
også vil finde sted. Vi håber 
at se jer. Bland jer gerne i 
kirkens anliggender. Det er jo 
vores allesammens kirke. 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 

Gudstjeneste og menighedsmøde 
 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 

Forny havemiljøet 
med belægningssten og fliser fra 

  

Frandsens Cementstøberi ApS 
  

Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse 
  

hjemmeside: www.frandsencement.dk 
mail: info@frandsencement.dk *  tlf.: 60 66 56 36 

  

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat 



Den 5. maj 1945 blev Dan-
mark befriet af briterne fra det 
nazistiske Tysklands besættel-
se. Det skal vi fejre ved denne 
aftengudstjeneste med festlig 
og heroisk musik. Men samti-
dig vil gudstjenesten også 
være en fredsgudstjeneste 
med bøn for ukrainerne. Vi 
har alle sammen set de forfær-
delige billeder i nyhederne 
med smadrede byer, døde 
mennesker i gaderne, børn, 
kvinder og gamle mennesker 
på masseflugt fra russernes 
bomber.  
Det første, der går til grunde 
under krigens rædsler, er 
sandhed og retfærdighed, 
menneskelighed og værdig-
hed. I sådanne tider har vi 
brug at mærke, at der er noget 
i denne gruopvækkende tid, 
der står fast. Det gør Gud og 
kirken.  
 
Vi har brug for at stimle sam-
men og styrke fællesskabet og 
troen på, at godhed og kærlig-
hed vil sejre over ondskab og 
had og en umættelig trang til 
at erobre og undertrygge og 
ødelægge.  

Kom derfor i kirke, med en 
lille bøn for ukrainerne og 

tænd et lille fredslys. Jeg glæ-
der mig til at se jer. 

Merry Lisbeth Hammer  
Rasmussen 

Fredsgudstjeneste i Sengeløse Kirke den 5. maj kl. 19.00 

Læs venligst beskrivelsen af udflugten i de tidligere Sengeløse 
Nyt. Der er i skrivende stund 56 tilmeldte. Det vil sige, at der 
er 4 pladser tilbage. Kontakt sognepræsten, hvis du vil med på 
enten mail LRAS@KM.DK eller 43 99 50 24. 

Sogneudflugt den 25. maj 

Er det  

hemmeligt? 
Sådan var der en der spurgte 
mig forleden dag. Er alt det, 
der er i støbeskeen med ned-
rivning og opførelse af ny 
sognegård, hemmeligt? Nej, 
det er det selvfølgelig ikke. 
Men jeg kan godt forstå, at 
vedkommende spørger, da 
der endnu ikke er kommet så 
mange oplysninger frem. Det 
skyldes dog, at hele projek-
tets økonomi først skal god-

kendes i provstiudvalget. Så 
snart godkendelsen er i hus, 
kommer der informationer 
om det nye byggeri – hvordan 
det kommer til at se ud etc. 
Nedrivningen af den eksiste-
rende sognegård er planlagt 
til at gå i gang den 2. maj. 
Hvis alt går efter planen, står 
den nye sognegård færdig til 
august 2023. Nye kapitler 
kommer i denne byggefølje-
ton i næste udgaver af Senge-
løse Nyt. 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 



 
 


