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Hvem skal  
konfirmeres ? 

 
Tennissæsonen  

er startet 
 

Og meget mere 

Næste nummer 

udkommer 
20.–21. juni 2022 

 

Deadline 

7. juni 2022 

Rød glente  
over byen 

SGIF Gymnastikopvisning  

Ny dame- og 
herrefrisør 

 i byen 

Mindestenen er 
blevet renoveret 

S.G.I.F. SengeløseIdræt 
afholdt en fantastisk gym-
nastikopvisning her den 1. 
maj. Selv om det var det 
smukkeste solskinsvejr, 
afholdt det ikke folk fra at 
møde op og se den flotte 
opvisning i Sengeløse-
hallen. Efter indmarchen så 
vi ”Familie-mix”, hvor alle 
store som små havde travlt 
med forcere forhindrings-
baner, slå kolbøtter mv., og 

de havde det bare så sjovt. 
Der var 2 gymnastikhold 
Teamgym Minipiger og 
Teamgym Juniorpiger, 
som var helt utroligt dygti-
ge. Der var rulleskøjteløb - 
4 shows, hvor der var for 
begyndere og øvede. De 
var simpelthen så dygtige, 
og man kunne se, at de 
havde det så sjovt. Der var 
pokaloverrækkelse og hyl-
dest af jubilarer, men vi 

har desværre ikke navnene 
her i skrivende stund, så 
det kan man læse om i næ-
ste nummer af Sengeløse 
Nyt.  
Men en fornøjelse at delta-
ge og se sådan en flot op-
visning. Vi sluttede af med 
at synge ”Livstræet”, og 
det var meget stemnings-
fuldt. 

Laila Holm  
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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: sbtf@sengelosebtk.dk  
 

Hjemmeside  www.sengelosebtk.dk 

 26215095 

Jan Boholdt 

Vintoften 42 

2630  Taastrup 

 
 

 

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 

  

  

  

  

  

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

Besøg  restauranten i City 2 
 

 



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



 

Signaturbrød 27 kr 

 

 

 

  27,- 
 Tebirkes 8 kr. 

 

27,- 

1 liter xtra koldskål 15,95kr. 

 

Tilbud fra vores brødafdeling: 

 

   8,- 
   

Klosterrugbrød 27 kr.  

Dagmartærte 27,- kr.  

Coop kammerjunker 300 g 6,95 kr. 

 



Sengeløse Bylaug, har 
bedt firmaet Nul-
Alger.dk om at rengøre 
Mindestenen ved gade-
kæret for stenpest og al-
ger. Det foregår med 
trykspuling med 100 gra-

der varmt vand og 285 
bar. Det var daværende 
Sengeløse Kommunalfor-
ening, der i 1946 indsam-
lede 790 kr. til indkøb og 
gravering af den smukke 
sten, hvor man nu igen 
kan se flotte farveafteg-
ninger fra stenens tilbli-

velse for årtusinder siden. 
Den blev afsløret ved en 
mindehøjtidelighed d. 15. 
september 1946. Teksten 
vil blive genopmalet i sin 
oprindelige (blod)røde 
farve, og stenen herefter 

imprægneret, så den kan 
holde sig smuk i mange 
år.  
Og graveringen:  
5 maj 1945 
Jeg bærer med mindet fra 
slægt til slægt 
Om glædesstunden til 
Danmark givet 

Om frihed for fjendeaags 
knugende vægt 
Om fredens forjættede 
gave til livet 
Ordlyden er desværre kun 

blevet alt for aktuel, ikke 
så langt fra fredelige 
Danmark, i Ukraine, ser 
et helt folk frem til frihed 

for besættelsesmagten og 
Putins styre. 
Æret være kamp for fri-
hed og mindet om de 
faldne. 

Per Hammel,  
Formand, Sengeløse 
Bylaug. 

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

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

  

Så blev mindestenen renoveret 





Ole Lyd sendte billederne ledsaget af følgende tekst: 
Jeg kom kørende ned ad Bondehøjvej, og 100 m før fjernvar-
melageret lettede der en meget stor fugl. Da jeg kørte tilbage, 
kunne jeg se en død hjort liggende lidt inde på marken. 
Jeg tog tilbage igen for at fotografere fuglen, og nu var der to, 
der lettede fra hjorten, som formentlig er blevet kørt ned. 
Desværre fik de jo øje på mig også, men den ene vendte tilbage 
for lige at se, om ham den irriterende mand stadig var der. Der 
fik jeg så chancen for lige at få et par billeder, som jeg har ved-
hæftet, hvis det har interesse. 
Jeg skulle mene, at det er en Rød Glente, som angiveligt er på 
vej tilbage til Danmark, men er mest i Østjylland, hvor jeg i 
øvrigt også fotograferede én for et par uger siden. Men de ved-
hæftede billeder er fra Sengeløse.  
 
Den røde glente er i løbet af de sidste 10-20 år blevet mere og 
mere almindelig, og den yngler nu flere steder i landet. I starten 
af 1900-tallet blev den udryddet af landet sammen med en ræk-
ke andre rovfugle, som man anså for skadelige for vildtet.  
Den røde glente er en rovfugl af høge-familien med et vinge-
fang på 150-190 cm. 
Den har lange og smalle vinger, en kløftet hale og rustrød un-
derside.  

Den røde glente lever af fugle, mindre pattedyr, krybdyr og 
padder. Den er i udpræget grad ådselæder, og den er derfor en 
slags naturens skraldespand. 
 
Om vinteren overnatter røde glenter i flokke i det samme træ i 
lange perioder. Man kender fra flere lokationer et sådant sove-
træ, hvor en flok glenter mødes og sover samlet. 
  
De yngler i åbent landskab med spredte skove, gerne i nærhe-
den af vandløb, søer eller moser. Glenten overtager ofte andre 
større fugles reder i høje træer.  
 
Med sin smalle og  lange kløftede hale og den rustrøde farve er 
rovfuglen bestemt både smuk og iøjnefaldende. Samtidig er den 
en  fantastisk flyver, som næsten glider gennem luften.   
 
En undersøgelse har vist, at ikke mindst kragefugle udgør en 
vigtig del af føden. Og hvis reden ligger tæt på en motorvej 
påvirkes yngleprocessen positivt på grund af den øgede mæng-
de døde dyr.  
 
 

  

  

  

  

  

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

Besøg  restauranten i City 2 
 

 

 



 
 

Hverken udefra eller inde-
fra er der dog spor af hu-
sets tidligere brug. 
 

Karoline Toft  fortæller, at 
hun allerede som treårig 
vidste, at hun ville være 
frisør.  
 
Efter læretiden har hun 
været frisør i fire år, før 
hun fik mulighed for at 
blive helt selvstændig her 
i Sengeløse.  
 
Det var hendes drøm, da 
hun tidligere kun var del-
vis selvstændig, idet hun 
lejede en stol i en større 
salon. 
 
Det, der især fascinerer 
hende ved faget, er, at der 
dagligt er mulighed for at 
være i kontakt med mange 
forskellige mennesker.  
 

- Opstarten er gået godt 
taget i betragtning, at jeg 
ikke kendte nogen i byen. 
Jeg føler, at jeg er blevet 
rigtig godt modtaget og er 
optimistisk for fremtiden, 
fortæller hun. 
 
- Jeg kan selvfølgelig lide 
at klippe, alle aldre og 
både mænd og kvinder og 
gerne også børn, men min 
favorit er at farve, for her 
kan man virkelig se en 
stor forandring af udseen-
det hos kunden bagefter, 
svarer hun på spørgsmålet 
om favoritområder.  
 
Til slut røbede Karoline, 
at navnet i ”Salon Kato” 
er dannet af de to første 
bogstaver i hendes for- og 
efternavn.  
  
Ligetil som  hende selv. 

Ny dame- og herrefrisør i det  

gamle frysehus på Bondehøjvej 

 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 



 
 

 
 

Efter to år uden mulighed for 

at afholde fysisk årsmøde var 

det dejligt at se knap 30 med-

lemmer af Coop til møde i 

Fritidshuset den 28. april. 

 

Uddeler Per Vadstrup aflagde 

beretning om butikkens til-

stand - han kunne bl.a. fortæl-

le, at Dagli’Brugsen var kom-

met rigtig godt gennem coro-

na, hvor folks indkøbsmønstre 

havde ændret sig, fordi de var 

mere hjemme og derfor hand-

lede mere lokalt. Coronaramt 

har butikken dog været - af 

butikkens 21 ansatte var kun 

Per selv og Mathias gået fri 

for corona!  

 

2021 var også året, hvor Sen-

geløse kom i TV som Dan-

marks første betjeningsløse 

butik. Konceptet blev i juni 

testet i halvanden måned, og 

det virkede næsten hele tiden. 

I dag er begyndervanskelighe-

derne overstået, og i yderti-

merne fra 5-7 morgen og 21-

22 aften bliver muligheden 

brugt af gode faste kunder.     

 

Krigen i Ukraine og de deraf 

følgende stigende priser har 

bevirket, at markedet har æn-

dret sig, og det påvirker selv-

følgelig også butikken. Per 

Vadstrup vil ikke udelukke, at 

der bliver flere betjeningsløse 

timer i ydertidspunkterne.  

 

Butikkens bestyrelse har haft 

udskiftning i årets løb - for-

mand Gert Larsen har valgt at 

trække sig fra bestyrelsen, og 

bestyrelsen har konstitueret 

sig med Susanne Hjortlund 

som formand.  

 

På spørgsmål fra forsamlingen 

blev det præciseret, at besty-

relsen er beboernes talerør til 

Coop - og den anden vej, 

Brugsen er et samlingssted, 

hvor fællesskabet kan finde 

form. Den kan være partner til 

foreninger og andre aktive i 

lokalsamfundet.  

 

På grund af Corona har besty-

relsens aktivitetsniveau natur-

ligvis været meget lavt, men 

nu varmes der op til flere akti-

viteter. Susanne Hjortlund 

opfordrede til at komme med 

gode ideer: 

 

“Nu er det forår, og ideerne 

spirer. Vi skal have gang i 

lokalsamfundet, mødes og 

have nogle gode oplevelser. 

Men det er jo ikke os i besty-

relsen alene, der skal bestem-

me, hvilke aktiviteter, vi skal 

have i landsbyen - det er også 

jer.” 

 

“Vil I have vinklub, ginsmag-

ning, børneloppemarked, fæl-

lesspisning, workshops i ba-

bymad eller andre spændende 

ting? Der er mange mulighe-

der, så kom glad med jeres 

ideer - og udbred endelig bud-

skabet til de nye, I møder i 

landsbyen,” sagde Susanne 

Hjortlund. 

 

Hun kunne også berette, at 

Dagli’Brugsens bestyrelse i år 

vikarierer for menighedsrådets 

bod ved Sengeløses byfest.  

 

“Sognegården skal rives ned, 

og menighedsrådet har der-

med ikke rammerne til kaffe-

brygning og kagebagning. I 

den anledning flytter kaffe- og 

kageboden hen til butikkens 

gavl. I boden kan man ud over 

kaffe og kage også komme 

med forslag til bestyrelsen om 

aktiviteter. Vi glæder os til at 

møde rigtig mange af landsby- 

ens beboere.” 

 

Efter formandens beretning 

var der valg til bestyrelsen. 

Monika Bellmann og Henning 

Sund Pedersen blev genvalgt,  

og bestyrelsen fik også to nye 

suppleanter, Mette, som er ny 

i Sengeløse, og Lotte, som er 

en garvet Sengeløser. 

 

Per Vadstrup diskede derefter 

op med lækre tapas og nogle 

meget specielle chips af tor-

skeskind, som bortset fra svag 

fiskeduft smagte herligt af 

flæskesvær! 

Dagli’Brugsen er kommet godt gennem corona-tiden og har desuden været på landsdækkende TV.  

11. juni kan landsbyens beboere møde bestyrelsen ved byfesten, hvor den vikarierer for menighedsrådet. 
Af Sanne Hjortlund 



Færgekroen
John Jørgensen
Tlf. 51 22 12 17

SGIF
Vaffelboden mgl.
tovholder/indkøber
Derfor aflyst i år :'(

Kanoudlejning
Klubben
Tlf. 43 35 34 81

Klubbens
Madbod mm.
Tlf. 43 35 34 81

SGIF thaimad
og sjov kaffe
Tina Hjortsø
Tlf. 26 84 36 16 Midterbaren

Erik Mikkelsen
Tlf. 21 60 40 89

FDF tombola
Lars Enghoff
Tlf. 21 65 00 26

Fedtbixen flæske-
steg og hotdogs
Ejvind Rasmussen
Tlf. 29 90 62 51

SGIF fodbold
målskud mm.
Mikkel Nielsen
Tlf. 31 31 33 03 SBTF styrkeprøve

og bat-skydetelt
Gitte Sandstrøm
Tlf. 28 91 29 74 Blå spejdere

Tombola mm.
Hanne Nikolajsen
Tlf. 22 82 97 40

SGIF
Hoppeborg
Tina Hjortsø
Tlf. 26 84 36 16

Amatørscenen
sminkebod mm.
Ghita Friemel
Tlf. 23 83 11 34

Brugsforeningen
kaffe og kage
Sanne Hjortlund
Tlf. 40 64 60 60

Scenebaren
Katja Hammel
Tlf. 22 30 84 56

Store scene
Optræden af 
SFO og klub.
Band om aftenen

Cocktailvognen
Klaus Jørgensen
Tlf. 30 63 28 19

Lille scene
Tom Duke
Kl. 18 - 20

Vil du hjælpe med
opsætning fredag aften,
nedtagning lørdag aften
eller oprydningsøndag
formiddag? Kontakt John på
tlf. 51 22 12 17

Barforsyninger
bag Fedtbixen
Christian V.
Tlf. 25 37 29 52

Byfest er noget, vi giver til
hinanden - gi' en time eller to

Sengeløses byfest er noget af det, der gør vores skønne landsby til noget ganske særligt. Og
arbejdet på byfesten giver et fantastisk fællesskab, der får de frivillige til at give en hånd med år
efter år. Er vi mange om at løfte, går det som en leg. Kom og vær med, lær nye folk at kende, og
styrk dit netværk i byen. Kontakt en af foreningerne, de bliver glade for at høre fra dig - du kan
se de forskellige boder og kontaktpersoner herunder.

Sengeløse bylaug
Kartoffelknuser mm.
Per Hammel
Tlf. 40 53 33 71

Fiskedammen
SBTF
Ole Holm
Tlf. 40 19 52 87

SGIF 
Slik og softice
Tina Hjortsø
Tlf. 26 84 36 16



Nu er det ganske vist – der 
kommer en ny Sognegård i 
Sengeløse.  
Menighedsrådet begyndte at 
arbejde for at få forbedret 
vores faciliteter i 2018. I 
begyndelsen var vi indstillet 
på at renovere den eksiste-
rende Sognegård og bygge 
til, men efterhånden stod det 
klart, at det var bedre at byg-
ge nyt – både ud fra en øko-
nomisk betragtning og ud fra 
de faciliteter, vi ville få. Det 
økonomiske ligger primært i 
lavere energiforbrug i en 
moderne bygning samt lave-
re vedligeholdelsesomkost-
ninger. 
Vi startede med et budget på 
omkring 14 mio. kr. for en 
nybygget sognegård. Siden 
har vi arbejdet os igennem 5 
forskellige forslag. Det ende-
lige projekt blev sendt i ud-
bud i marts 2022, og vi fik 
en ubehagelig overraskelse, 
da de 3 tilbud forelå: Det 
billigste medførte et budget 
på 23 mio. kr. Kvadratmeter-
prisen var steget fra kr. 
20.000 til kr. 31.200.  
Vi er fælles om økonomien 
med de andre kirker i Høje 
Taastrup Kommune i den 
kirkelige enhed, der hedder 
Høje Taastrup Provsti. Prov-
stiudvalget kunne ikke imø-

dekomme vores ønske om en 
Sognegård til 23 mio. kroner, 
men de bevilligede 20 mio., 

hvilket må siges at være flot. 
Vi har desværre været nødt 
til at skære nogle ungdoms-
lokaler fra for at få enderne 
til at mødes, men vi får en 
super lækker sognegård alli-
gevel.  
Vi får forbedret vores konto-
rer, køkken og mødesal. Der-
udover får vi et fint ung-
domslokale/mødelokale i 

tilknytning til salen. På vest-
siden mod præstegårdshaven 
får vi en lækker terrasse. Der 

bygges også et skur til opbe-
varing af havemøbler, grill 
mv.  
Mødesalen får en maksimal 
kapacitet på 140 personer. 
Vi havde oprindeligt planlagt 
med jordvarme, men da der 
snart kommer fjernvarme til 
Sengeløse, vil dette være den 
fremtidige opvarmnings-
form.  

Den nye sognegård kommer 
til at fremstå hvid-filset/
vandskuret, hvorved den 

kommer til at hænge mere 
sammen med kirken. Tagene 
bliver valmede med røde 
tegl, der passer godt ind i 
landsbyens udtryk. 
Undervejs i byggeperioden 
vil mange af vores aktiviteter 
foregå i kirken, mens andre 
aktiviteter vil blive sat på 
”hold”. Der vil være midler-
tidigt kirke- og kirkegårds-
kontor i nogle mobile pavil-
loner. Det meste af pladsen 
foran sognegården vil blive 
inddraget til byggeplads. 
Desuden vil der blive anlagt 
en midlertidig opbevarings-
plads på marken overfor 
skolen.  
Ifølge tidsplanen står Sogne-
gården færdig i august 2023. 
Vi glæder os utroligt meget 
til at tage disse herlige facili-
teter i brug.  
Menighedsrådet svarer natur-
ligvis gerne på spørgsmål til 
den nye sognegård. 
På menighedsrådets vegne 
Lars Enghoff Jensen 
Formand  

Ny Sognegård i Sengeløse 

Anne-Kristine Holm  &   

  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

 

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 



Miniby i Børnehuset 
Sengeløse har fået sin egen miniby – i Børnehuset Skoven har børn og voksne sammen  lavet en model 
af de steder i byen, der betyder noget for dem. Det flotte resultat blev præsenteret for forældrene den  
4. april.   
Af Maria Carlsen 

Børnene var selv med i by-

planlægningen af deres mini-

by, og de valgte selv, hvilke 

bygninger de syntes, repræsen-

terede byen  

 

Børnene valgte at bygge sko-

len/sfo’en, brugsen, kirken, 

gadekæret og nogle af de flotte 

huse i byen. Vuggestuebørne-

ne lavede ’Koglestien’, hvor 

de går rigtig mange ture, og de 

får, som går på marken ved 

siden af. Efter at beslutningen 

var taget, gik børn og voksne i 

gang.  

 

På tur i byen 

”Vi begyndte med at tage ud 

og besøge de steder, der var 

blevet valgt. En gruppe så kir-

ken både indvendigt og udven-

digt. Der blev også kigget på 

gravstederne, og børn og voks-

ne fik mange gode snakke,” 

fortæller leder Louise Nielsen.  

 

”En anden gruppe besøgte 

gadekæret og ænderne, kigge-

de på deres hus, og fik en god 

snak om dyrelivet i kæret. 

Brugsen kender de fleste børn 

rigtig godt, ikke mindst havde 

de helt styr på slik- og kage-

hylderne! Gruppen, der skulle 

lave modelhuse, valgte et flot 

hus med stråtag. Den gruppe 

børn, som skulle starte i SFO’-

en, besøgte skolen og sfo’en,” 

fortæller leder Louise Nielsen. 

 

Genbrug af skrald 

De forskellige modeller blev 

lave af mælkekartoner, der 

blev malet og dekoreret. Kir-

ken blev flot kalket med et lag 

gips, og der blev lavet fine 

stier, stengærder og gravsteder 

med små sten. Ved Brugsen 

blev der lavet parkeringsplad-

ser med små biler, og busstop-

pestedet blev heller ikke 

glemt. 

 Gadekæret blev lavet i stanni-

ol, som blev malet i den rette 

farve, og der blev kreeret små 

buske af malede grankogler. 

Skolen blev der lavet to mo-

deller af - både den gamle del 

af skolen og den nye, hvor 

indskolingen har til huse, og 

fodboldbanen blev også lavet. 

Huset med stråtaget blev til et 

flot gult et af slagsen.  

“Både børn og voksne var 

så godt i gang, at selv vores 

gårdmænd og deres bil blev 

lavet, til stor morskab for 

alle,” fortæller Louise Niel-

sen.  

 

“Da projektet var færdigt, 

blev Børnehusets moto-

rikrum indrettet som galleri 

med tegninger og billeder, 

og modelbyen blev monte-

ret på en stor 'is-flage', do-

neret af en nabo. 

 

4. april var den store dag, 

hvor det hele skulle vises 

frem for forældrene - og 

nej, hvor var børnene stolte, 

da det blev vist frem. Der 

blev fortalt og kikket på 

hver en detalje. Det var et 

dejligt projekt, hvor vi fik 

set rigtig meget af Sengelø-

se - vi kunne ikke nå at få 

det hele med, men så har vi 

noget at tage fat på en an-

den gang.”   



 

Børnehuset Skoven laver model af Sengeløse som de oplever byen 



Jeg skal prøve at holde tungen 
lige i munden, så mit skriv 
ikke kommer til at skabe flere 
frustrationer end højst nød-
vendigt. 
Og der er’ løsningsmulighe-
der, der kan bløde op på ud-
fordringerne. 
 
Sengeløse Vandværk 
At Sengeløse Vandværk vil 
søge om at blive overtaget af 
HTK Vand A/S, er en frivillig 
beslutning, som er truffet på 
forårets generalforsamling.  
Man gav bestyrelsen mandat 
til at gå i forhandling med 
HTK Vand A/S om betingel-
serne  for at blive indlemmet i 
den kommunale vandforsy-
ning.  
 
Det er faktisk blot en skrive-
bordsøvelse at få fastlagt, 
hvornår og på hvilke betingel-
ser overtagelsen kan ske, for 
vandet kommer fra HTK 
Vand A/S i forvejen. 
 
”Blot” er selvfølgelig nok et 
lidt for kækt ord i den forbin-
delse, når det er embedsvær-
ket, der skal opnås enighed 
med.  
Overtagelsen vil kunne danne 
præcedens, så der vil blive 
kæmpet om økonomien. 
 
Tiden må vise, hvad man kan 
enes om, men i sidste ende 
bliver det Sengeløse Vand-
værks andelshaveres beslut-
ning, hvorvidt man vil lade 
sig overtage. 
 
Ny vandforsyning i Sengelø-
se nord er noget helt andet! 
Her er HTK Vand A/S i gang 
med at udvide forsyningsom-
rådet, aktuelt til to områder i 
Sengeløse, hvor grundejerne 
pt. har egen vandboring eller 
et mindre fællesvandværk. 

 Det er jo ikke fordi HTK 
Vand A/S er ”Bad Guys,” der 
fjendtligt vil udvide forsy-
ningsområdet, blot fordi man 
kan.  
 
HTK Vand er faktisk et vel-
drevet A/S med orden i øko-
nomien, som har til opgave at 
levere kvalitetsvand til forbru-
gerne i kommunen. Også i de 
områder hvor vandforsynin-
gen ikke findes tilfredsstillen-
de, ud fra de målsætninger, 
der er i vandforsyningsplanen, 
som Folketinget har vedtaget.  
 
Det er kommunen der har 
hjemmel til at give påbud om 
tilslutning til HTK Vand A/S, 
jævnfør lov og div. lovbe-
kendtgørelse om vandforsy-
ning. 
 
Den besked kan man jo ikke 
bruge til meget, når man står 
som forbruger og egentlig 
synes, at man har en ok selv-
stændig vandforsyning.  
 
At ens hus bliver mere værd, 
når der kommer kommunalt 
vand, er man jo også ligeglad 
med, hvis man kun har en 
sparsom pension at leve for.  
 
Det vil ofte være regninger på 
omkring 100.000 kr., der skal 
betales, uden man egentlig 
kan mærke forskel på vand-
forsyningen.  
 
Jovist skal man ikke selv ud at 
stå og rode med pumpen i 
dårligt vejr, men det er jo 
trods alt ikke hvert år, det 
sker. 
 
Når kommunen (HTK) giver 
påbud om tilslutning af priva-
te boringer og brønde til den 
almene vandforsyning, står 
mange ældre grundejere i den 

situation, at de har svært ved 
at få finansieret udgiften til 
tilslutningsafgiften og følge-
omkostningerne.  
 
Jeg har spurgt administratio-
nen, om Høje-Taastrup Kom-
mune har mulighed for at yde 
lån mod pant i grundejerens 
ejendom i lighed med de reg-
ler, der gælder om indefrys-
ning af ejendomsskat for bor-
gere, som er på folkepension 
eller af andre grunde har be-
grænset økonomi?  
 
Lån med pant i ejendom-
men. 
Det kan man godt, når der er 
tale om tilslutningspligt!  
 
Høje-Taastrup Kommune kan 
yde lån til pensionister, mod 
tinglyst skadesløsbrev eller 
ejerpantebrev i grundejernes 
ejendom, når der er tale om 
udgifter til tilslutning af den 
pågældende ejendom til kol-
lektive anlæg, jævnfør be-
kendtgørelse af lov om lån til 
betaling af grundskyld m.v.  
 
Det er en betingelse, at ejeren, 
eller dennes ægtefælle, har 
nået folkepensionsalderen 
eller får udbetalt pension efter 
lov om social pension, lov om 
almindelig førtidspension 
m.v.  
Også modtagere af delpension 
eller modtagere af efterløn er 
omfattet af lånemulighederne.  
 
Borgere kan ikke kun søge 
om lån til tilslutningsafgiften, 
som er på ca. 60.000 kr. 
Administrationen vurderer, at 
man også har mulighed for at 
søge lån til de følgeomkost-
ninger, der uvægerligt følger 
med, fra målerbrønden og ind 
til vand installationerne i egen 
bolig. 

 Hvor meget, der kan lånes, 
afhænger af kommunens mu-
lighed for at sikre sit tilgode-
havende.  
 
Det beror i hvert enkelt tilfæl-
de på en konkret vurdering af, 
hvor meget der kan etableres 
pant for i ejendommen.  
 
Skadesløsbrevets eller ejer-
pantebrevets pålydende skal 
have panteret indenfor ejen-
domsværdien. Ved andele 
skal der være sikkerhed inden 
for en forholdsmæssig del af  
den regulerede ejendomsvær-
di. 
 
Loven giver ikke mulighed 
for at yde lån til borgere, som 
af andre grunde har begrænset 
økonomi, så er man i den ar-
bejdsduelige 
alder, må man 
søge andre 
lånemulighe-
der, hvis man 
ikke har pen-
gene på kiste-
bunden. 
 
I nogle tilfæl-
de vil man 
kunne køre 
videre med 
nuværende 
vandforsy-
ning, indtil 
ejendommen 
skifter ejer, altså at det bliver 
tinglyst på ejendommen, men 
målerbrønden og tilslutnings-
afgiften kan man ikke komme 
uden om.  De specifikke reg-
ler og detaljer tør jeg ikke 
rigtig udtale mig om, der må I 
kontakte HTK Vand A/S og 
høre om hvad og hvordan. 
 
God sommer til alle 
 
Hugo Hammel 

Vandforsyningen i Sengeløse igen-igen 
I sidste nummer af Sengeløse Nyt blev der skrevet meget om vandforsyning, men  
det var forskellige problematikker, og de to forskellige indlæg kalder på en opfølgning. 
 

Af Hugo Hammel (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
 
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 
 
Pinsedag 
5. juni kl. 11.00 
Johannesevangeliet 14, 15-21 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
2. pinsedag 
6. juni kl. 11.00 
Alle kirker i Høje Taastrup 
Provsti holder fælles frilufts-
gudstjeneste for børn og 
voksne i præstegårdshaven 
i Høje Taastrup Kirke 
Prædikant: Merry Lisbeth 
Hammer Rasmussen 
 
Trinitatis 
12. juni kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 28, 16-
20 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
1.søndag efter trinitatis 
19. juni kl. 10.00 
Lukasevangeliet 12, 13-21 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
2.søndag efter trinitatis 
26. juni kl. 10.00 
Lukasevangeliet 14, 25-35 
Thomas Laurberg Vedel 
 

Tillykke til årets konfirmander som er: 

 
Line Mikkelsen 
Lucas Michelini 
Victor LangkjærTrebbien 
Lisa Holm Pedersen 
Aya Lo S. Jørgensen 
Nynne Pedersen 
Lau Møller G. Knudsen 
Maya Dannemann Hansen 
Elias C. Dedenroth Svendsen 
Rasmus Ellermann 
Sophie C. P. Dunkjær Ander-
sen 
 

Det er som om, at jo mere 
urolig verden er med pan-
demier, klimaproblemer, 
konflikter og folkevandrin-
ger, des mere har vi men-
nesker brug for at blive 
forankret i noget, der er 
større end os selv. Vi har 
brug for en fast borg, som 
kan passe på os midt i alt 
det urolige og skrøbelige 
og sårbare, alt det vi er 
bekymrede og bange for. 
Sådan en borg er Gud. 
I Gud får vi fast klippe-
grund under fødderne. Vi 
får et rodnet af forankring. 
Det skal ikke forstås på 
den måde, at konfirman-
derne så ikke længere mø-
der alt det svære i livet. 
Det gør de. Det er et livs-
vilkår for os alle sammen. 
Men det skal forstås sådan, 
at uanset hvordan det går 
de smukke unge menne-
sker i denne urolige ver-
den, når de bliver kede af 

det, bange, fortvivlede, så 
har Gud i Kristus lovet at 
være med dem alle dage til 
verdens ende, dengang de 
blev døbt. Det løfte føles 
som en fast borg. Det føles 
også som en fast borg, at 
Kristus har vist os med sit 
eget liv, at det hele ender 
godt med opstandelsen til 
det evige liv. Hvis konfir-
manderne kan tage den tro 
med sig ud i livet og lade 
den fylde deres hjerter, så 
kan de leve i vished om, at 
det ender godt. Uanset 
hvad der sker, så ender det 
godt – om ikke nu, så i 
opstandelsen til det evige 
liv. Det er gode ord og en 
god trøst og opmuntring at 
have med sig i den store 
urolige verden. 
 
At have Gud som en fast 
borg i det liv de lever, 
handler ikke kun om, 
hvordan Gud forholder sig 

til dem ved at være med 
dem og trøste og opmuntre 
til at være modige. Det 
handler også om, hvordan 
de forholder sig til Gud. 
De har blandt andet lært 
om de ti bud, som står i 
Mosebøgerne i Det Gamle 
Testamente. 
 
Fortællingen handler om 
Moses, der fører israelit-
terne ud af fangenskabet i 
Egypten og ind i det for-
jættede land. På et tids-
punkt bliver Moses kaldt 
op på bjerget Sinai, hvor 
han af Gud får de berømte 
stentavler med de ti bud. 
Stentavlerne blev senere 
lagt i en kiste, der blev 
kaldt ”Pagtens Ark”, og 
som endnu senere blev den 
vigtigste helligdom i tem-
plet i Jerusalem. Pagten – 
eller aftalen – mellem Gud 
og folket gik ud på, at fol-
ket skulle overholde Guds 
bud, mens Gud ville sørge 
for fremgang og tryghed 
for folket. 
De ti bud har haft en sær-
lig betydning både i jøde-
dommen og senere i kri-
stendommen. 
 

 
Emmelie Breinholt 
Paprica B. P. Paasche 
Jaqueline Elvina Rangholm 
Helena Fritz Larsen 
Silas Alexander Poulsen 
Marcus Vincens Olsen 
Laura Emilie K. Jespersen 
Emma K. S. Gjelstrup 
Liva Christensen 
Kjærsgaard 
Josephine Alstrøm  
Christiansen 
Jakob Andreas Clay Holm 
Caroline Teglbjærg 

Andre  
gudstjenester 
 

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, kravleguds- 

tjeneste for babysalmesang 

8. juni kl. 11.00, andagt på 

Bostedet Holme 

8. juni kl. 13.30, gudstjeneste  

på plejehjemmet 

25. juni kl. 13.00, vielse 



 

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 

 Den gamle pagt går altså ud 
på, at konfirmanderne sam-
men med alle os andre skal 
overholde loven, og Gud vil 
på den anden side støtte 
dem og være deres faste 
borg.  
Da Gud lod sig føde i Jesus, 
da han voksede til og blev 
voksen, samlede han de ti 
bud i en ny pagt, som ikke 
har ti men kun en lov, som 
er det vi kalder det dobbelte 
kærlighedsbud, der handler 
om at elske Gud og næsten 
som sig selv. Det er ret ge-
nialt. Den, der elsker, gør 
ikke alt det, vi ikke må i de 
ti bud. Det er indlysende 
nok. 
Nu har vi som kristne både 
de ti bud og den nye kærlig-
hedslov at leve efter Og det 
er i virkeligheden ret kræ-
vende og udfordrende, fordi 
buddet om at elske gælder 
hver eneste dag og hvert 
eneste menneske, som kryd-
ser deres vej. Det gælder 
også det menneske, de ikke 
bryder sig om, og dem, de 
ikke synes, har fortjent det. 
Det er også udfordrende, 
fordi der ikke er regler og 
love for, hvordan kærlig-
hedsbuddet skal praktiseres. 
Kærlighedsbuddet har ingen 
brugsanvisning, som når 
man f.eks. køber en ny com-
puter eller en ny støvsuger. 
Konfirmanderne må selv 
regne ud, hvordan de med  
Og det er i virkeligheden ret 
krævende og udfordrende, 
fordi buddet om at elske 
gælder hver eneste dag og 
hvert eneste menneske, som 

krydser deres vej. Det gæl-
der også det menneske, de 
ikke bryder sig om, og dem, 
de ikke synes, har fortjent 
det. Det er også udfordren-
de, fordi der ikke er regler 
og love for, hvordan kærlig-
hedsbuddet skal praktiseres. 
Kærlighedsbuddet har ingen 
brugsanvisning, som når 
man f.eks. køber en ny com-
puter eller en ny støvsuger. 
Konfirmanderne må selv 
regne ud, hvordan de med 
kærlighedsbuddet i tasken 
skal opføre sig i mødet med 
andre mennesker. De må 
bruge deres fantasi og evne 
til at leve sig ind i det andet 
menneskes situation. 
Det er en lektie for livet. 
Det er ikke som i skolen, 
hvor de får lektier for fra 
dag til dag, hvorefter de 
løser opgaven, og så er den 
klaret. Nej, indøvelsen i at 
elske Gud, næsten og sig 
selv er en lektie for livet, 
der vil udfordre dem hver 
eneste dag, hvis de tager 
den alvorligt. Det er en 
pagt, de indgår med Gud. 
Det begyndte, da de blev 
døbt, og nu har de konfir-
meret pagten med Gud, da 
de sagde ja til at blive kon-
firmeret i den kristne tro. 
Og Gud har på den anden 
side lovet at være med dem 
alle dage indtil verdens en-
de.  
Og med denne konfirmering 
bliver det nu deres opgave 
at finde ud af, hvordan kri-
stendommens kærligheds-
bud skal tolkes i skolen, 
udenfor skolen, der hjemme 

og hvor de nu færdes. Og 
det bliver deres opgave at 
finde ud af, hvem denne 
næste er. Det er selvfølgelig 
dem, de møder på deres vej 
- familie, venner, dem de 
møder i Daglig Brugsen og i 
idrætshallen. 
Men hvad med alle de men-
nesker, som gennem medi-
erne er kommet tæt på, selv-
om de bor langt væk? Vi er 
dagligt vidner til disse men-
neskers nød i form af krig, 
vold og undertrykkelse. 
Hører disse mennesker ind 
under betegnelsen næste? 
Eller bor de for langt væk? 
Hvor går grænsen? Er der 
en grænse? Det er en dis-
kussion som med jævne 
mellemrum blusser op på 
Christiansborg og i befolk-
ningen. Kristendommens 
dobbelte kærlighedsbud står 
altså helt centralt også i 
nutidens politiske og etiske 
debatter. Det er en diskussi-
on, der vækker stærke følel-
ser hos mennesker. Og det 
er, som det skal være. Det er 
jo, fordi det betyder noget! 
Men grundlæggende så 
kommer konfirmanderne 
med konfirmationen til at 
tage stilling til disse spørgs-
mål, hvem der er deres og 
vores næste, og hvem der 
skal vises kærlighed. Pøj 
pøj med det hele kære kon-
firmander, og jeg håber, I 
havde en rigtig god konfir-
mationsfest. 
 
Kærlig hilsen jeres præst 

Merry Lisbeth Hammer  
Rasmussen 

  

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 



I præstegårdshaven ved Høje Taastrup Kirke afholdes for syvende gang »Pinse & Picnic«, hvor 
fem kirker: Taastrup Nykirke, Sengeløse, Rønnevang, Høje Taastrup og Fløng går sammen om 
at holde gudstjeneste.  
 
Lys, luft og duften af græs er rammen om en gudstjeneste i det fri. Det populære band, Boogaloo Brothers, 
spiller til salmerne. Desuden medvirker Rønnevang Kirkes børnekor under ledelse af organist Henny 
Holm. Som noget nyt vil der i år være optræden af en 
ildartist.  
 
Der vil være stole, men medbring gerne selv tæpper 
eller stol. Efter gudstjenesten kan du nyde din med-
bragte mad, eller købe pølser og brød hos FDF Høje 
Taastrup. Der kan også købes lagkage - kaffen er gra-
tis! Ballonkunstneren Trampolina laver ballondyr til 
børnene.  
 

Gudstjenesten finder sted i præstegårdshaven bag ved 
kirke og sognegård, Præstegårdsvej 3, 2630 Taastrup 
kl. 11.00. Kirken ligger ca. 10 minutters gang fra Høje 
Taastrup Station 

Pinse & Picnic 2022 – med alt det, du kender og lidt mere 
Kom til friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag, 6. juni kl. 11.00 





 


