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Læs i avisen om 
 

Fjernvarme på vej 

 
Indsamling til  

Ukrainske familie 
 

To 0. klasser 
 
 
 
 

 
Sogneudflugt til   

Kalundborg 
 

Liv i den gamle 
grusgrav 

 
Og meget mere 

Næste nummer 

udkommer 
22.–24. april 2022 

 

Deadline 

12. april 2022 

 

Er du klar over, at du holder  

Sengeløse Nyt nummer nr. 250 

i hånden 

 

Sengeløse Nyt er en ef-
terfølger af bladet 
Sportsnyt, et blad, der 
indtil for 25 år siden blev 
udgivet af S.G.I.F. og 
SBTK med stort under-
skud, der tærede på kas-
sebeholdningerne i for-
eningerne. 
På det tidspunkt forsøgte 
Kurt Søborg at starte en 
avis på 2 sider, som hed 

”Rundt om Sengeløse”, 
og blev trykt på duplika-
tor. Ole Holm havde det 
nødvendige EDB-udstyr 
og tilbød at sætte 3 num-
re af avisen op. Det er 
foreløbig blevet til 250 
stk. Der blev dannet en 
forening af S.G.I.F., 
SBTK, Kommunalfor-
eningen og Menigheds-
rådet, som siden har dre-

vet avisen.  
 
I starten var 
der mange, 
der aflevere-
de stof til 
avisen, men 
tiderne æn-

drer sig. Det er ikke læn-
gere IN at læse avis. Det 
meste foregår på nettet, 
hvilket betyder, at vi 
mangler stof om, hvad 
der foregår i foreninger-
ne, og hvad der sker i 
byen. Og skulle der være 
nogen, som har lyst til at 
være med til at viderefø-
re Sengeløse Nyt, ville 
det være vor bedste jubi-
læumsgave og samtidig 
sænke redaktionens gen-
nemsnitsalder, så Senge-



 

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 12. april 2022 
Avisen udkommer 22.- 24. april 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 

  

  

  

  

  

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

Besøg  restauranten i City 2 
 

 

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 

Byfest 
Kære alle Sengeløsere. 
Nu er vi klar til at se frem til en byfest d. 11/6 ??. 
Der er mange tilflyttere, som måske aldrig har været så heldi-
ge at deltage i denne dejlige begivenhed, hvorfor der kommer 
lidt forklaring. 
Byfesten afvikles lørdag d. 11/6, med opstilling og klargøring 
fredag aften og oprydning søndag morgen til eftermiddag.  
Det er nogle superhyggelige timer, hvor man møder andre 
søde mennesker fra nærområdet. Festen er bygget op om, at 
børn og unge optræder, og der samles penge indtil mange 
forskellige foreninger her i byen via salg af mad m.m. fra 
diverse boder. F.eks. har klubben en bod, hvor de sælger mad 
og kanoture. 
Pengene, der samles ind, går så til aktiviteter med de unge i 
årets løb. Ud over mange forskellige boder vil der være musik 
og hygge. Bestyrelsen vil hermed indkalde til generalforsam-
ling, hvor alle foreninger samt alle dem, som gerne vil give en 
hånd med og/eller høre lidt mere om, hvordan det foregår, er 
indbudt. 
Generalforsamlingen afholdes 20/4 kl.19 i Fritidshuset ved 
hallen, da Sognegården muligvis er under ombygning. 
 
De bedste hilsner, John, Katja, Hanne, Ejvind og Christian. 



  

Moderne og veludstyret klinik 

for alle mindre husdyr. 

Vagtdyrlæge. 

Mulighed for hjemmebesøg. 

Aften– og lørdag formiddags- 

konsultation mulig efter aftale. 
 

 

Anne-Kristine Holm  &   

  Jesper Holm  

   arkitekt, bygningskonstruktør, valuar    

 

Der er kommet liv i den gamle grusgrav 

Kort over grusgraven med de kommende projekter tegnet ind. 
Foto: Spektrum Arkitekter 



I Høje-Taastrup kommune 

arbejder vi målrettet for at 

fremme klimaindsatsen og 

den grønne omstilling. Den 

dagsorden er kun blevet 

endnu mere aktuel i den 

seneste tid, hvor de stigende 

naturgaspriser og situatio-

nen i Ukraine har understre-

get behovet for mere bære-

dygtige løsninger end de 

fossile brændstoffer. 

Da vi har flere såkaldte 

”sorte” områder i kommu-

nen – altså områder hvor 

man bruger gas eller olie til 

opvarmning og industripro-

duktion – er det oplagt, at vi 

som kommune udbreder 

mere klimavenlige løsninger 

som f.eks. fjernvarme. 

Derfor har kommunen været 

i tæt dialog med Høje-

Taastrup Fjernvarme om, 

hvordan vi kan konvertere 

de ”sorte” områder til fjern-

varme. 

Høje-Taastrups Fjernvarmes 

bestyrelse – som jeg selv er 

en del af – har allerede be-

sluttet at starte med at tilby-

de fjernvarme i både Fløng 

og Hedehusene. Det projekt 

skrider allerede godt frem-

ad.  

I Vridsløsemagle er vi nu 

også godt i gang med et 

projekt, der skal gøre det 

muligt for byens borgere at 

komme på fjernvarme. Det 

er kommet i stand efter en 

henvendelse fra Vridsløse-

magle Landsbylaug. Det lå 

ellers ikke lige i kortene, da 

Vridsløsemagle ligger for 

langt væk fra hovedvarme-

ledningen. Heldigvis har 

Høje-Taastrup Fjernvarme 

fundet en løsning, hvor vi 

etablerer et lokalt fjernvar-

menet – også kaldet ”kold 

fjernvarme”. Med løsningen 

opstiller vi kort fortalt en 

stor el-varmepumpe, som 

kan forsyne hele Vridsløse-

magle med fjernvarme.  

Ambitionerne er dog ikke 

stoppet der, for som Senge-

løses lokale stemmer i byrå-

det har jeg selv og min kol-

lega Hugo Hammel (A) 

presset på for også at få 

fjernvarme til Sengeløse. 

Den ambition har byrådet 

heldigvis være enig i, og der 

er således vedtaget et pro-

jektforslag om fjernvarme 

til Sengeløse. 

I første omgang var det dog 

kun Sengeløse by, der kun-

ne få tilbudt fjernvarme, 

mens områderne rundt om 

byen i første omgang ikke 

blev vurderet rentable. Efter 

en række henvendelser fra 

bl.a. Birkevejs-kvarteret og 

nogle store gartnerier uden 

for Sengeløse er projektøko-

nomien dog blevet genover-

vejet, og det vurderes nu, at 

det godt kan betale sig at 

etablere fjernvarme ud over 

Sengeløses bygrænse. 

Det glæder mig derfor at 

fortælle, at vi planlægger at 

begynde gravearbejdet og 

lægning af ledninger i 

Vridsløsemagle allerede 

denne sommer, sådan at de 

første brugere kan få fjern-

varme allerede til efteråret 

eller kort efter nytår.  

I Sengeløse begynder arbej-

det efter planen i løbet af 

2023, og de sidste brugere 

forventes at blive tilsluttet i 

løbet af 2024. 

Jeg arbejder fortsat på, at 

udrulningen kan ske endnu 

hurtigere, end det er plan-

lagt. Den ambition deler 

Høje-Taastrup fjernvarme 

heldigvis, men det er en 

udfordring at skaffe til-

strækkeligt med arbejdskraft 

og kompetencer til en hurti-

gere udrulning. Jeg lader 

mig dog ikke slå ud og 

krydser fingre for, at der 

dukker en løsning op. 

  

Fjernvarme på vej til Vridsløsemagle og Sengeløse 
Af Henrik Thorning, byrådsmedlem  (C) 

På vej til Sengeløse 

  

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

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

  



 



 



Svar på læserbrev fra Sengeløse Skolebestyrelse 

 

Det er med stor ærgrelse og 

forundring, at Sengeløse Sko-

lebestyrelse kan konstatere, at 

Høje Taastrup Kommune har 

valgt kun at starte et spor op 

på Sengeløse Skole i kom-

mende skoleår. Vi er dermed 

påbegyndt en afvikling af den 

lokale folkeskole, Høje Taa-

strup Kommunes bedste fol-

keskole, en skole som i den 

grad løfter eleverne og ikke 

kun elever fra eget skoledi-

strikt. Skolen løfter også en 

stor inklusionsopgave i Høje 

Taastrup Kommune. 

Vi har ”kun” 27 elever i sko-

ledistriktet, som gerne vil 

starte i 0.klasse på Sengeløse 

Skole efter sommerferien, 

men da det kræver 29 elever 

at lave to 0.klasser, må skolen 

afvise 16 elever udefra, hvor 

endda 6 af dem har søskende 

på skolen. Det kommer højst 

sandsynligt privatskolerne til 

gode, da disse 16 forældrepar 

bevidst har fravalgt deres lo-

kale folkeskole for at sikre 

deres børn den bedste skole-

gang overhovedet muligt. 

Ydermere er det sandsynligt, 

at de 6 forældrepar med sø-

skende på skolen også tager 

disse børn ud af Sengeløse 

Skole, bl.a. for at imødekom-

me logistiske udfordringer. 

Vi kunne have lavet to 

0.klasser på Sengeløse Skole 

med henholdsvis 21 og 22 

elever, og så ville der også 

være plads til eventuelle nye 

elever, der skulle komme til i 

løbet af skoleåret. Sengeløse 

Skole har før problematiseret 

skoledistrikterne, men vi taler 

desværre for døve øre. 

Ved ”kun” at lave en 0.klasse 

påbegynder man således en 

afvikling af Sengeløse Skole 

for at tilgodese de store skoler 

i kommunen som Læringshu-

set, Ole Rømer Skolen, Mølle-

holmskolen, Torstorpskolen 

og Borgerskolen.   

Det er også, de facto, en af-

vikling af byen Sengeløse. Vi 

ved, at man flytter til Sengelø-

se, fordi Sengeløse Skole har 

et godt ry og har nogle gode, 

både faglige og trivselsmæssi-

ge resultater. Dette vil af-

skrække folk fra at flytte til 

Sengeløse, og man vil således 

også starte på afviklingen af 

vores gode børneinstitutioner i 

byen. Lige i øjeblikket er der 

en kort venteliste til begge 

institutioner i Sengeløse, så 

det er ikke fordi, der mangler 

børn, som ellers kunne være et 

af argumenterne for at blive 

en et-sporet skole. Det ville 

virkelig være en kedelig ny-

hed for Sengeløse, hvis der 

kun kommer et spor i kom-

mende skoleår. Begyndelsen 

på enden. 

Sengeløse Skolebestyrelse tror 

ikke, at man på kommunen 

har overvejet de vidtrækkende 

konsekvenser ved kun at starte 

et spor op på Sengeløse Skole. 

Vi håber derfor inderligt, at 

kommunen vil genoverveje 

deres beslutning og ikke påbe-

gynde afviklingen af kommu-

nens bedste folkeskole. 

Med venlig hilsen 

Sengeløse Skolebestyrelse 

Kun én 0.klasse på Sengeløse Skole i 2022/2023 

Som skribenter til Sengeløse 

Nyt  må vi lokale byrådspoliti-

kere deles lidt om opgaverne, 

så I ikke skal sidde og læse 

mere eller mindre enslydende 

skriv fra både Henrik og jeg. 

 

I dette nummer tager Henrik 

sig af fjernvarmen, og jeg vil 

svare på læserbrevet fra Sen-

geløse Skolebestyrelse, som I 

kan læse andetsteds i bladet.  

Og det gør jeg gerne, selvom 

det selvfølgelig er med ny 

viden om, at de scenarier, I 

beskriver i læserbrevet, ikke 

bliver en realitet nu til som-

mer, da der heldigvis bliver to 

spor på Sengeløse Skole, når 

de nye 0. klasser starter til 

august. 

Det udløsende indskrivnings-

antal på 29 elever er nu en 

realitet. 

Jeg deler jeres bekymring, 

hvis det var den virkelighed vi 

så ind i, at Sengeløse fremad-

rettet kun skulle have ét spor, 

men det er det ikke! 

 

Prognoser for elevtal 

Jeg har bedt administrationen 

om oplysninger omkring bør-

netal på de årgange i Sengelø-

se skoledistrikt, som endnu 

ikke er indskrevet i skolesy-

stemet. Det kan så danne os et 

overblik over den nære frem-

tid med hensyn til et eller to 

spor. 

 

Skoleprognosen fra 2021 an-

giver forventet elevtal for 

Sengeløse Skoles distrikt: 

 

Skoleåret 2023/24 er der 33 

elever  

Skoleåret 2024/25 er der 36 

elever 

Skoleåret 2025/26 er der 37 

elever 

De forventede elevtal kan 

selvfølgelig forskyde sig, hvis 

der kommer flere børnefamili-

er til området, eller hvis der er 

forældre, der indskriver deres 

børn i privatskole eller anden 

skole udenfor HTK, men det 

er der heldigvis ikke den store 

tradition for i Sengeløse skole-

distrikt. 

Så der er ingen grund til at 

frygte, at der er påbegyndt en 

afvikling af den lokale folke-

skole. 

Det ville også være meget 

uheldigt, da Sengeløse Skole 

har udviklet sig til at være 

Høje-Taastrup Kommunes 

bedste folkeskole, som I så 

rigtigt skriver. 

Personligt synes jeg, at det er 

optimalt at have mindst to 

spor på hver årgang. Så kan 

der arbejdes på tværs af årgan-

gen, og elever har flere at 

spejle sig i.  

Det betyder dog ikke, at jeg 

synes, at der skal fifles med 

eller ændres på indskrivnings-

reglerne. Reglerne fungerer, 

som de er. Jovist kan de skabe 

begrænsninger, men hvad der 

  
Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
  

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup - tlf. 70 2111 99 
  



er nok så vigtigt, reglerne giver 

også rettigheder. 

Forældrene er altid garanteret 

plads til deres børn i den lokale 

folkeskole! 

Skoleindskrivningen følger 

Folkeskoleloven om ”frit sko-

levalg”, samt Byrådets kriterier 

for tildeling af plads udenfor 

distriktet. 

Elever bosiddende i skoledi-

striktet har krav på at blive 

optaget på distriktsskolen  

 

Elever kan blive optaget på en 

anden skole end distriktssko-

len, hvis der er ledig plads. 

 

Når distriktseleverne er ind-

skrevet, og en skole derefter 

har ledige pladser op til klasse-

kvotienten på 24 elever, forde-

les restpladserne efter følgende 

kriterier i prioriteret rækkeføl-

ge: 

• De der har søskende på 

skolen (søskendekriteriet) 

• De der bor nærmest sko-

len (afstandskriteriet) 

Selvom man i forvejen har 

søskendebørn på den ønskede 

skole (anden skole end di-

striktsskolen), er man ikke 

sikret en plads på den ønskede 

skole. 

Reglerne er beskrevet på kom-

munens hjemmeside under: 

Skolestart | Høje-Taastrup 

Kommune (htk.dk) 

Årets skoleindskrivning 

Den skoleindskrivning, vi har 

været vidne til i dette forår, må 

betegnes som en enlig svale.  

Og en enlig svale gør som 

bekendt ingen sommer, så en 

nært forestående afvikling af 

byen Sengeløse tror jeg ikke, 

vi har stået ved afgrunden til. 

 

Jeg frygter heller ikke, at det 

vil afskrække børnefamilier fra 

at flytte til Sengeløse, hvilket 

ganske rigtigt kunne medføre 

en afvikling af områdets gode 

børneinstitutioner. 

Jeres vurdering af reaktionerne 

fra de forældrepar uden for 

skoledistriktet, der i første 

omgang fik afvist deres børn til 

optagelse på Sengeløse Skole, 

tror jeg, I har ramt spot on.  

 

Deres næste skolevalg ville 

højst sandsynligt komme pri-

vatskolerne til gode, for at 

sikre deres børn den bedst 

mulige skolegang.  

 

Forhåbentlig vil de, med etab-

leringen af det 2. spor, tilvælge 

Sengeløse Skole på ny. 

 

Et frugtbart samarbejde 

Når nu alt dette er skrevet, så 

vil jeg gerne rose Sengeløse 

Skolebestyrelse for det store 

arbejde og flotte engagement, I 

lægger i jeres bestyrelsesarbej-

de. 

 

Jeg har været til flere møder 

med jer, og I brænder for jeres 

arbejde, det er tydeligt at mær-

ke.  

I er meget opsat på, at Senge-

løse Skole fortsat skal være 

kommunens bedste folkeskole. 

I har gjort opmærksom på nog-

le af de mangler, der trods alt 

er på Sengeløse Skole.  

De opgaver vil vores medlem-

mer i Institutions- og Skoleud-

valget arbejde videre med. 

 

Fortsat god arbejdslyst til jer 

og skolens ledelse/medar-

bejdere med implementeringen 

af ”Fremtidens skole og det 21. 

århundredes kompetencer” på 

Sengeløse Skole. 

  

Hugo Hammel  

Byrådsmedlem (A) 

 

 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 

https://www.htk.dk/Dagtilbud-og-skole/Skole/Skolestart#Fritskolevalg
https://www.htk.dk/Dagtilbud-og-skole/Skole/Skolestart#Fritskolevalg




Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
23.søndag i fasten 
20. marts kl. 11.30 
Johannesevangeliet 8, 42-51 
Johanna Røjkjær Daugaard 
 
Midfaste 
27. marts kl. 10.00 
Johannesevangeliet 6, 24-35 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
Mariæ Bebudelsesdag 
3. april kl. 10.00 
Lukasevangeliet 1,46-55 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
Palmesøndag 
10. april kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
Med kirkespil ved minikon-
firmander 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
Skærtorsdag 
14. april kl. 18.00 
Bordgudstjeneste i kirken 
med spisning 
Johannesevangeliet 13, 1-15 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
Langfredag 
15. april kl. 11.00 
Musikgudstjeneste med smuk 
musik 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
Påskedag 
17. april kl. 11.00 
Festgudstjeneste med festlig 
og højtidelig musik. 
Matthæusevangeliet 28, 1-8 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
. påskedag 
18. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 20, 1-18 
Merry Lisbeth Hammer Ras-
mussen 
 
1.søndag efter påske 
24. april kl. 10.00 
Johannesevangeliet 21, 15-19 
Søren Nolsøe 

Andre gudstjenester 
 

17. marts kl. 13.00, andagt på Bostedet Holme 
23. marts kl. 13.30, plejehjemsgudstjeneste 
26. marts kl. 11.00, dåbsgudstjeneste 
2. april kl. 11.00, dåbsgudstjeneste 
7. april kl. 10.00, påskegudstjeneste for de mindste i 
vuggestue og børnehaver 
19. april kl. 13.00, påskeandagt på Holme med nadver 
20. april kl. 13.30, påskegudstjeneste på plejehjemmet 

Når man ser ud over jordklo-
den, ser man noget, der er 
solbestrålet, og noget der lig-
ger hen i mørke. Der hvor 
lyset er, er der godhed og 
venskab. Der hvor skyggerne 
og mørket er, er der ondskab 
og fjendskab. Både det gode 
og det onde er aktive kræfter i 
verden. Det kan vi jo se med 
det blotte øje, og vi kan mær-
ke det, når kræfterne strider i 
os selv. Det gode kan godt 
leve uden det onde, men om-
vendt kan det onde ikke leve 
uden det gode, for det onde 
lever af at snylte på det gode, 
som Løgstrup formulerer det. 
Det gode er lyst og godt, fordi 
det får livet til at blomstre og 
gro. Det er det, der er det go-
de ved det. Det onde derimod 
er ondt, fordi det går frontalt 
til angreb på livet selv og alt 
det, der er godt, og efterlader 
sig ikke andet end død og 
rygende ruiner. Det er jo der-
for, det er ondt, og det er der-
for, det onde skal bekæmpes 
med Guds Ånd og menne-
skets sværd. 
Fastens kampe 
Vi befinder os i den periode 
af kirkeåret, som kaldes faste. 
Vi ser frem mod påske, hvor 
vi skal fejre opstandelsen, 
som er livets og det godes 
endegyldige sejr over døden 
og alt ondt.  
I fasteperioden kan vi aflæse 
den kamp, der foregår imel-
lem det gode og det onde i 
søndagens bibellæsninger. I 
dag hørte vi om, hvordan det 
onde havde alt for godt fat i 
en dreng, som er besat af en 
dæmon, en uren ånd, som det 
hedder. I evangeliet uddriver 
Jesus den urene ånd, og dren-
gen bliver helbredt. Uddrivel-
sen er en magtdemonstration. 
Dæmonerne flygter fra Jesus, 
så snart de ser eller hører 
ham. Da jeg i torsdags læste 
denne fortælling med konfir-
manderne, og spurgte dem, 
om vi også kender til at være 
besat af en dæmon eller uren 

ånd, var de hurtige til at sva-
re. Ja, det kender vi godt. Et 
menneske kan f.eks. være 
besat af misbrug af rusmidler, 
af sex, af fortvivlelse og en-
somhed og ikke mindst af 
magt. 
Hverdagens besættelse 
Der er ikke i sig selv noget 
galt med rusmidler, men hvis 
nydelsen bliver til besættelse 
og en uudslukkelig trang til 
mere, er det dybt ødelæggen-
de. Misbrugeren er ikke læn-
gere herre i eget hus, det er 
tværtimod misbruget, der 
bestemmer, som nedbryder 
det menneskelige og alt godt. 
Der er heller ikke i sig selv 
noget galt med sex, eller mere 
poetisk formuleret, når to 
elskende bliver forenet i kær-
lighed og bliver til et kød. 
Men når sex, som egentlig er 
et udtryk for kærlighed, bliver 
fremmedgjort og perverteret 
til en umættelig trang til sex 
med misbrug, afhængighed 
og voldtægt, så er det dybt 
ødelæggende. På samme må-
de med fortvivlelse og en-
somhed. Man kan være så 
besat af fortvivlelse, at man i 
sin dybe fortvivlelse snurrer 
rundt om sig selv som en 
snurretop, som Kierkegaard 
siger, og man ikke kan kom-
me ud over sig selv og sin 
egen fortvivlelse, men ender 
med at gå til grunde i snurre-

toppens snurrende fortvivlelse 
og ensomhed. 
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Besættelse 



Magt er heller ikke i sig selv 
ondt, hvis den ellers bruges i 
det godes tjeneste. Men hvis 
magten bliver til en besættelse 
og raser i den mægtige som 
en dæmon, så bliver det et 
kæmpe problem ikke alene 
for den magtfulde selv, som 
mister sin menneskelighed, 
men også for alle omkring 
den magtfulde, som misbru-
ger sin magt. Den magtfuld-
komnes problem er, at han 
tror, at det tilkommer ham at 
herske over liv og død. Hans 
magtsyge er kendetegnet ved, 
at han aldrig får nok. Magten 
vil have mere magt. Han er 
syg af magtbegær. Han er 
besat af magt, og denne dæ-
moniske besættelse går fron-
talt til angreb på hans menne-
skelighed og spreder død og 
ødelæggelse.  Liv, godhed og 
menneskelighed er smukt og 
godt, og det er ligeså skrøbe-
ligt og forsvarsløst overfor det 
onde, som en blomst på en 
åben mark er overfor støvle-
tramp. 
Livets sejhed 
I kirken til søndagens gudstje-
neste sang vi Kaj Munks sang 
”Den blå anemone” fra Høj-
skolesangbogen. Den blå ane-
mone blomstrer ved forårstid i 
de danske skove. Den kan 
trampes ned af ufølsomme 
støvletramp, men samtidig har 
blomsten en sejhed i sig der 
gør, at den nægter at lade sig 
undertrygge. Blomsten kan 
slås ned for i år, men den 
kommer stærkt tilbage og 
blomstrer igen til næste forår. 
Den blå anemone er på den 
måde et symbol på den mod-
standskraft, det gode havde i 

sig under 2. verdenskrig over-
for tyskernes besættelses-
magt.  Det gode og livet er pr. 
definition altid stærkere end 
det onde og døden. For som 
jeg sagde før, så lever det 
onde af at snylte på det gode. 
Livet og det gode har primat, 
det er til før det onde og dø-
den. Derfor er det stærkere og 
vil altid vende tilbage før eller 
siden. 
Hvor er Gud? 
Men alligevel kunne mange af 
os godt finde på at spørge os 
selv, hvorfor det onde skal 
have så meget magt, som det 
har. Hvorfor får det lov at 
sprede så meget død og øde-
læggelse. Hvorfor gør Gud 
ikke noget mere for at stoppe 
det onde. Vi kan se, hvad der 
foregår i Ukraine. Et folk og 
et land bliver overfaldet af en 
overmagt, som er besat af 
magtbegærlighedens dæmoni.  
Ukrainerne er i øjeblikket 
kringsatt af fjender, som en 
anden sang fra Højskolesang-
bogen hedder. Det vil sige, at 
de er omringet af en magtfuld 
fjende, som ikke alene er i 
stand til med rå militærmagt 
at forvandle Ukraine til en 
rygende ruin, men hele ver-
den. Det er ufattelige lidelser 
menneskene i Ukraines kamp-
zone skal igennem, og vi 
spørger igen, hvor Gud er 
henne? Hvorfor gør Gud ikke 
noget og stopper al den død 
og elendighed? 
 
Noget af svaret på det 
spørgsmål er, at Gud allerede 
har gjort noget. Gud har vist 
os med Kristi opstandelse 
påskesøndag, at livet og lyset 

og alt det gode altid har det 
sidste ord. Livet er stærkere 
end døden, for efter døden 
kommer mere liv i 
opstandelsen i en anden 
livsdimension, som vi kalder 
Gudsriget. Men det liv, som 
Gud har skabt, viser også sin 
sejhed og uovervindelighed 
her midt i livet. 
Det onde kan ikke bestå 
Det kan godt være, at det 
onde er magtfuldt og er i 
stand til at sprede meget død 
og ødelæggelse, men det onde 
har ikke magten til at bestå og 
herske over det gode i 
evighed.  
Vi har set det mange gange i 
historiens løb. F.eks. da 
Berlinmuren faldt i 1989. 
Muren var bygget af beton og 
pigtråd, den var 45 km lang. 
Muren var suppleret med en 
112 km lang betonmur rundt 
om Vestberlin. Muren havde 
til formål at standse flugten 
fra Østtyskland til 
Vesttyskland. Ved muren var 
der grænsesoldater der havde 
ordre til at skyde de 
flygtende. Betonmur og 
pigtråd er den slags frugter 
det onde sætter. Muren bestod 
i 28 år, men den kunne ikke 
blive ved med at bestå og 
faldt altså i 1989. Vi kan også 
tænke på apartheidstyret i 
Sydafrika, som var en grusom 
virkelighed for sorte 
mennesker i årene 1948 – 
1994, hvor det omsider faldt 
ved Guds og modige 
menneskers hjælp som f.eks. 
ærkebiskop Desmond Tutu. 
Og vi kan tænke på 
Latinamerika, på det 
brasilianske militærdiktatur, 

som favoriserede de rige på 
bekostning af de fattige.  
Diktaturet regerede i perioden 
1964 – til 1985, hvor det 
omsider faldt blandt andet ved 
hjælp af befrielsesteologiens 
indsats ledet af den berømte 
ærkebiskop Helder Camara. 
Og nu ser vi mod Ukraine. Og 
vi håber alle sammen, at den 
ondskab, som vi ser udfolde 
sig der, ikke vil få lov til at 
hærge i for lang tid. Heller 
ikke en stormagts besættelse 
af et folk og dets land vil få 
lov at vare ved til evig tid. Før 
eller siden vil besættelses-
magten falde, og dens onde 
ånd vil blive drevet ud, og 
livet, friheden, godheden og 
menneskeligheden vil sejre. 
Af den ene årsag, at livet har 
sin rod i Gud, og ingen 
besættelsesmagt er så stor, at 
den kan vinde over Gud. I 
mellemtiden må vi mennesker 
gøre, hvad vi kan for at 
bekæmpe det onde. Vi må 
stille os på livets side, og 
nationer og enkeltmennesker 
må finde ud af, hvordan vi 
kan bekæmpe besættelse og 
forsvare livet. 
Hvis du er bekymret for, hvad 
der sker i den store verden, er 
du mere end velkommen til 
søndagens gudstjeneste og 
tænde et lille fredslys i 
globen, sende en fredsbøn til 
Gud i det høje. Det hjælper på 
frygt og angst for fremtiden at 
være sammen med andre og 
synge og få indgydt nyt mod i 
en skræmmende tid. 
 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 

Ved du, at 75 % af alle 
verdens forfulgte tilhører 
kristne mindretal? De bliver 
forfulgt, arrestet og tortureret 
alene på grund af deres 
kristne tro. Deres 
menneskerettigheder sættes 
ganske enkelt til side, og der 
er en dyne af tavshed omkring 
de tragiske omstændigheder, 
disse mennesker må leve 
under. Vi må gøre noget ved 
det og bryde tavsheden. Vi får 
besøg af flygtning og forfatter 
Helen Berhane, som med 
udgangspunkt i sin bog 
Nattergalens sang vil fortælle 
sin gruopvækkende og 

smertefulde historie om, 
hvordan det er at være kristen 
i et diktatur som Eritrea, som 
hun kommer fra og til sidst 
måtte flygte fra her til 
Danmark. Inspireret af sin 
læsning af Bibelen besluttede 
hun sig for, at hun ikke ville 
være bange for at dø. Et sted 
skriver hun: Hvis jeg dør, 
hvad kan der så ske? – ingen-
ting’. Så jeg forberedte mig 
og begyndte at prædike. Jeg 
var fuldstændig selvsikker og 
uden frygt. Jeg er ikke bange 
for noget. Jeg er ikke bange 
for, at folk kan slå min krop 
ihjel. At vise sin tro aktivt i 

Eritrea har konsekvenser. 
Således blev Helen arresteret 
og kom i det berygtede fæng-
sel, Mai Serwa, for langtids-
fanger og hårdkogte kriminel-
le. I bogen kan man læse om 
de umenneskelige forhold, 
som fangerne lever under: 
Containere, der er iskolde om 
natten og glohede om dagen. 
Lopper og lus, der inficerer 
tøj og tæpper. Utilregnelige 
fangevogtere, der slår og tor-
turerer deres ofre. Helen 
fortæller, at dette at skrive 
bogen har hjulpet hende med 
at bearbejde sine traumer efter 
de barske oplevelser. Der er 

gratis adgang, og alle er 
velkomne.  

Højskoleeftermiddag med Helen Berhane.  

Onsdag den 30. marts kl. 14.30  
Helen Berhane sad fængslet i en container i Eritrea i over to år, alene fordi hun er kristen. 



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 fredag d. 1. april. Tidspunktet er kl. 
10.00-12.00 i sognegården, og 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!  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d 6. maj 
kl. 10.00-12.00, hvor vi slår dørene op til forårets 
sidste Café Sengeløse. 

Tilmelding til spisning foregår til kirke-
kulturmedarbejder Charlotte Fosner på tlf. 21 37 03 
33 eller mail: 
kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk.  

Café Sengeløse i april og maj 

Sogneudflugt onsdag den 25. maj kl. 08.30 

I år har vi i Sengeløse Kirke 
besluttet at gøre noget helt 
særligt og ekstraordinært ud 
af sogneudflugten, da den i 
både 2020 og 2021 blev 
aflyst på grund af Corona-
pandemien.  
Udflugten går til den gamle 
købstad på Vestsjælland, der 
med sine godt 850 års histo-
rie har mange interessante 
seværdigheder at byde på.  
 
Bussen kører fra Sengeløse 
sognegård kl. 8.30 og gør sit 
første holdt ved Kalund-
borgs mest berømte vartegn, 
den femtårnede Vor Frue 
Kirke, som blev opført i 
tilbage i 1200-tallet.  
 
Herefter skal vi besøge Ka-
lundborg museum samt Præ-
stegadehuset, som ligger i 
byens ældste del, kaldet 
Højbyen, der er rig på mid-
delalderlig arkitektur.  
 
Frokosten indtager vi på 
Dyrehøj Vingaard, som lig-

ger på det solrige Røsnæs og 
er Danmarks langt største 
vingård med over 40.000 
planter på 10 hektar. Her får 
vi serveret hele syv anretnin-
ger. Efter den overdådige 
frokost skal vi vises rundt i 
vineriet, hvor der arbejdes 
intenst med at udvikle og 
tilvejebringe egnsprægede 
vine. Dette arbejde har ud-
møntet sig i flere præmiere-
de mousserende, hvide og 
rosévine.  

Turens sidste stop er ved 
Ruds Vedby Zen-Garden, 
hvor vi skal nyde en kop 
kaffe og stykke kage.  
Vi forventer at være ved 
Sengeløse sognegård kl. 

18.00. Turen koster 200 kr., 
som betales på dagen. Alt er 
inkluderet i prisen inkl. en 
genstand til maden.  
 
Tilmelding til turen foregår 
til sognepræst Merry Lisbeth 
Hammer Rasmussen på tlf.: 
43 99 50 24 eller på e-mail: 
LRAS@KM.DK.  

Vi gør opmærksom på, at 
man skal være mobil for at 
kunne deltage i udflugten, 
og at borgere med bopæl i 
eller tilknytning til Sengelø-
se vil have fortrinsret, hvis 
alle pladser skulle blive op-
tagede.  
 

 

Ejerne af Dyrehøj Vingaard 

mailto:LRAS@KM.DK


Onsdagsklubben er 
aflyst resten af sæsonen, 
fordi tømning og 
nedrivning af den 
eksisterende sognegård 
begynder snart.  
Sognegårdsbyggeriet 
medfører tillige, at 
Onsdagsklubben er 
lukket frem til 
åbningsdagen, hvor vi 
glæder os til at tage den 
splinternye sognegård i 
brug.  

Byggeriet forventes at 
være færdigt august 
2023, om alt går som 
planlagt. Vi håber at se 
jer alle sammen igen, og 
vi glæder os til at 
invitere til en ordentlig 
middag og et godt glas 
vin med henblik på at 
fejre de nye lokaler, og 
ikke mindst at vi kan 
mødes igen over en god 
middag. 
 

Elsker du at synge? Og går 
du i 3. kl. – 5. kl.? Så kom og 
vær med i Sengeløse Kirkes 
Børnekor! 
Vi øver hver tirsdag kl. 15.30 
– 17.00 i Sengeløse Kirke, 
og vi er startet tirsdag den 8. 
marts.  
Til prøverne synger vi en 
masse dejlige sange og laver 
sjove lege. Der bliver også 
tid til at hygge lidt i pausen 
med saft og boller. Vi skal 
også optræde med nogle af 
de sange vi øver, hvor I er 
velkomne til at invitere jeres 
familier og venner til at 

komme og høre på. Vi 
synger alt fra salmer til 
danske sange – både klassisk 
og rytmisk – og har du en 
sang, du drømmer om at 
synge, så kom endelig med 
forslag. 
Har du lyst til at være med, 
så kontakt organist Dmitri på 

organist@sengeloesekir
ke.dk eller 
kirkekulturmedarbejder 
Charlotte 

på  kirkekulturmedarbejd
er@sengeloesekirke.dk 

 

Børnekor 

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 
komponistens 200-års 
jubilæum. 
C. Franck regnes for at være 
grundlægger for den franske 
romantiske musiktradition, og 

hans orgelkompositioner 
sammen med F. 
Mendelssohns bliver ofte 
betragtet for værende de 
bedste, som blev  

Højskoleeftermiddag med orgelkoncert 
onsdag den 27. april kl. 14.30 i Kirken 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



Dr inviteres børnehavebørn, 
vuggestuebørn og hjemmegå-
ende børn til påskegudstjene-
ste i Sengeløse Kirke. Kan I 
mon tegne en fin fugl, der 
lige er kommet ud af sit æg, 
eller en solopgang i strålende 
farver? Jeg vil blive så glad 
for at få jeres tegninger. 
  
Når vi mødes i kirken, skal vi 
blandt andet synge I Østen 
stiger solen op. Vi skal også 
synge Halleluja til salmen 
Opstanden er den Herre Krist 
og rasle med rasleæg. Og det 
må gerne kunne høres helt op 
i kirketårnet - hvor 
kirkenissen Hulda og 
klokkerne bor og ud i hele 
Sengeløse. 
Vi plejer altid at gå over i 
sognegården efter guds-
tjenesten og få saftevand og 
påskeæg, men det kan vi ikke 

i år, fordi sognegården skal 
tømmes og rives ned. Men 
hvis vejret er godt, kan vi 
måske drikke saft og spise 
påskeæg udenfor kirken. 
For institutionsbørn og 
pædagoger og dagpleje er der 
tilmelding senest mandag den 
4. april hos sognepræsten på 
tlf. 43 99 50 24 eller på e-
mail: LRAS@KM.DK. De 
hjemmegående børn med 
voksne kan blot møde op. 
Jeg glæder mig til at se jer! 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 

Påskegudstjeneste for de mindste 
Torsdag den 7. april kl. 10.00  

Inviteres de mindste og de 
ældste og alle dem midt imel-
lem til familiegudstjeneste i 
Sengeløse Kirke. Minikonfir-
manderne vil deltage med 
sang med mere, og gudstjene-
sten vil være lagt an på, at der 
er børn til stede. 
I gudstjenesten skal vi også 
lave blomsterbønner, som 
foldes og lægges i 
døbefonten, hvorefter de vil 
åbne sig og danne et smukt 
blomsterhav. Måske har du 
lyst til at bede en lille bøn om 
fred i Ukraine? Eller måske 
for dine kæledyr? 

Palmesøndag er den søndag, 
hvor Jesus rider ind i 
Jerusalem på et æsel vel 
vidende, hvad der skal ske 
med ham langfredag. Hele 
påskens fortælling ender, som 
I ved, med hans opstandelse. 
Men Palmesøndag er dagen, 
der indleder påskeugen. 
Desværre kan vi ikke, som vi 
plejer, invitere til fælles-
spisning i sognegården efter 
gudstjenesten, idet sogne-
gårdsbyggeriet snart går i 
gang. Men vi vender stærkt 
tilbage, når den nye 
sognegård er opført. 
Alle er som altid velkomne. 

Familiegudstjeneste 
Palmesøndag den 10. april kl. 11.00  

Skærtorsdagsguds-
tjeneste med påske-
middag i Sengeløse 
Kirke 
Som noget nyt holder vi 
bordgudstjeneste inde i selve 
kirken Skærtorsdag aften 
den 14. april kl. 18.00. 
Kirkebænkene bliver sat ud 
til siden, så der bliver plads 
til et langbord i kirkeskibet 
med hvid dug og levende lys. 
Siddende til bords holder vi 
en smuk og vedkommende 
gudstjeneste med salmesang, 
musik og guddommelige ord. 
Undervejs i gudstjenesten 
spiser vi nadverens 
fællesmåltid, som denne aften 
er røget lammekølle med 
tilbehør samt en god vin. Det 
var Jesus, der befalede os at 
døbe, og derfor gør vi det. 
Det var også Jesus der 
indstiftede nadveren skær-
torsdag aften, og derfor har 
nadveren været de kristnes 
fællesmåltid igennem 2000 år 
i hele verden. 
På billedet ses altertavlen i 
Sengeløse Kirke, som 
forestiller Jesus og hans 12 
disciple, der spiser et sidste 
måltid sammen skærtorsdag 
aften inden langfredag, hvor 
Jesus blev korsfæstet.  
Sådan vil vi også sidde til 
bords i kirken og nyde et 
måltid sammen. Kunne du 
tænke dig at være med, skal 
du tilmelde dig hos 

sognepræsten på e-mail: 
LRAS@KM.DK eller på tlf. 
nr.: 43 99 50 24 senest den 
10. april.  
Måltidet og vinen koster 75 
kr., som betales på dagen.  
 
Alle er som altid hjertelig 
velkomne. 
 
Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen 

Indsamlingen i Sengeløse til 

gavn for ukrainske familier 

Søndag den 13. marts samle-
de Sengeløse Kirke ind for 
familier i Ukraine på vegne 
af Folkekirkens Nødhjælp. 
Konfirmanderne og præsten 
deltog sammen med andre 
fra sognet i indsamlingen. Vi 
blev for det meste taget godt 
imod. Mange havde allerede 
givet et bidrag online, men 
gav alligevel en gang til. I 
kontanter samlede vi 
6.179,50 kr. ind + 5.220 kr. 
på mobilepay. I alt bliver det 

så 11.399,50 kr. + et par 
molieindbetalinger til, som i 
skrivende stund endnu ikke 
var registreret. Det er flot. 
Da indsamlerne kom tilbage 
til sognegården, var der varm 
suppe med flute samt kage 
og sodavand. Det var en 
hyggelig dag.  
Tak til alle indsamlerne, og 
tak til alle som har doneret! 

Merry Lisbeth Hammer 
Rasmussen  

  
  
  
  
  
  
  
  

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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



 
 


