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Tidlig høst i år

Læs i avisen om:
Kroketstævne

Ny butik

Vinterens
Gymnastikpogram
Man skal ikke beklage sig
over en varm sommer, når
man i flere år har sukket
efter en rigtig varm en af
slagsen. I stedet vil vi på
dette sted glæde os over den
varmeste sommer i mands
minde. På vejrkortet har vi
kunnet konstatere, at der
heroppe i den tempererede
zone til tider har været varmere end på traditionelle
feriesteder længere sydpå.
Følgen af varmen har været,
at vi her i den første uge af
august kan konstatere, at
markens afgrøder for størsteparten allerede er høstet.
I skrivende stund kører den

Ny parkeringsplads
ved skolen

højeffektive
mejetærsker
uden for vore vinduer. Den
bliver suppleret af den
uundværlige traktor, der
henter kornet, når magasinet i mejetærskeren er fyldt.
Den behøver ikke engang at
stoppe op for at blive tømt.
Vi beboere rundt omkring
marken har hurtigt lukket
alle døre og vinduer og
bjerget vasketøjet på grund
af støvet, der hvirvler rundt
omkring huset, når maskinen kører forbi.
Trods al teknikken er høsten stadig omgærdet af
romantik. Det er en dejlig
og livsbekræftende tid, som

Loppemarked’s
program

gør, at vi med sindsro kan
se vinteren i møde. Der er
nu foder til dyrene og foruden korn også frugt og
grønt, der alt sammen indgår i befolkningens forskellige ”forrådskamre” i den
ene og anden forædlede
form. Noget af det indgår
ydermere i vores samhandel
med vore nabolande, hvis
de da ellers vil handle med
os. Så når alt kommer til
alt, er og bliver høsten stadig en velsignelse på utallige måder.

Onsdags klubben

Lady Lunch

og meget mere
Lidt om
veteranbiler

Næste nummer
udkommer
18.–20. september

Deadline:
8. september
2014

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand: Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099
E-mail jens @bertelsen.mail.dk
Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:
Amatørscene:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4030 5232
Marianne Neumann, Hultoften 33
2990 3693

Fodbold:

Martin B. Larsen, Spangåvej 18A

Fællesidræt:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4030 5232

3057 1670

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39 4399 0848/4045 3764
Senioridræt

Jan Løwert, Bondehøjvej 1.

2970 7740

Volleyball:

Birthe Olesen, Landsbygaden 62. 43991105/30530003

Festudvalg:

John Jørgensen, Kirkestien 12 .................

Cafeteria:

Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57 ... 4352 1091 / 4052 7091

4399 3140

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale
Spangåvej 10,

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Pensionistforening

afholder bankospil den 9. september 2014 kl. 19.00.

Vinderne af Sengeløse børnehaveforenings lotteri
ved byfesten
Gavekort til Copenhagen air experience.
Gavekort til Copenhagen air experience.
Gavekort til Dani fodterapi.
Gavekort til Dani fodterapi.
Gavekort til Bollinis i Hedehusene.
Gavekort til Bollinis i Hedehusene.
Gavekort til Sengeløse kro.
2 flasker god rødvin fra Daglig Brugsen Sengeløse.
2 flasker god rødvin fra Daglig Brugsen Sengeløse.
2 flasker god rødvin fra Daglig Brugsen Sengeløse.
5 liter natursæbe Fra Ecobeton Danmark.
Halskæde og lille taske fra Venus.
Præmierne kan hentes i Sengeløse børnehave
Henvendelse til Hanne

nr. 2
nr. 11
nr. 50
nr. 125
nr. 144
nr. 111
nr. 36
nr. 207
nr. 119
nr. 75
nr. 8
nr. 4

Tak til sponsorer, Sengeløse Børnehave
og alle frivillige til Byfesten

Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.
Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud.

Art Brolægning

v. Erik Wildenradt,
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025 / 43525917
www.artbrolægning.dk
wildenradt@msn.com

Sengeløse Nyt

Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 8. september 2014
Avisen udkommer 18. - 20. september 2014
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Klinik for fodterapi
v/stats.aut fodterapeut
Jane Dani Bygsø
Kirkestien 5
Sengeløse
2630 Taastrup
Tidsbestilling tlf. 2095 4329

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening
byder velkommen til endnu et forrygende

LOPPEMARKED
på Idrætsanlægget i Sengeløse

29. – 31. august

Fredagsaften

I TELTET KL. 19.00
LIVSSTIL OG SUNDHEDSMESSE
I HALLEN LØRDAG & SØNDAG KL. 12.00 – 17.00
AUKTION
VARER UNDER HAMMEREN PÅ FESTPLADSEN
LØRDAG & SØNDAG KL. 15.00
BANKOSPIL
FOR BØRN & VOKSNE I TELTET
LØRDAG KL. 18.30
LIVE-MUSIK I TELTET
BEDSTE LOKALE UNGDOMSBANDS SPILLER LØRDAG KL. 21.30
LADY LUNCH
I TELTET SØNDAG KL. 11.00
BODERNE ER ÅBNE LØRDAG 13-18 OG SØNDAG 13-17

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

Fredag den 29. august
Kl. 19.00

til 01.00 Fredagaften i teltet.

Medbring madkurv og naboen. Kom med til fest med stemning som i
gode gamle dage. Der vil være musik og mini kabaret.
Prisen er 100 kr.Kom og få en øl/vand med naboen og
sørg for at han/hun kommer godt hjem.
Tilmelding fra 15. august til 27. august hos Mette Skagen på
telefon 51589583 Først til mølle , der er kun 130 pladser.
Vi kan tilbyde platte til 105 kr. (5 elementer) samt brød som
Afhentes på kroen den 29. august.
Dog kun ved forudbestilling senest den 25 august på tlf. 69 10 40 40

Lørdag den 30. august
Kl. 12.00 Livsstil & Sundhedsmesse

Igen i år vil vi lørdag og søndag fra kl 12-17 åbne Sengeløsehallen for vores livsstil og sundhedsmesse, .
Her vil kunderne blive modtaget af alternative behandlere og andre
sundhedsprofessionelle, der hver især vil kunne tilbyde en smagsprøve
på deres ekspertise.
Indgangen er (som til loppemarkedet) ganske gratis. Så kom med.

Kl. 13.00 Loppemarkedet & boderne åbner

Småting, Børneland, Gården, Tøj-biksen, Møbler, Elektronik,
Bøger, Blomstertombola, Kaffe- & kagebod, Festtelt

Kl. 15.00 Auktion

Der vil i år være mulighed for eftersyn kl. 13.00 .begge dage.
Her vil der også være mulighed for at give fohåndstilbud
Sædvanen tro vil vi dreje på lykkehjulet,
og denne gang vil der være muglighed for at vinde ”en om
gang” til bordet.
Ved flere vindere finder lodtrækning sted.

Kl. 18.00 Boderne lukker
Kl. 18.30 Bankospil i Teltet

Bankospil for børn & voksne med fine gevinster.

Kl. 21.30 Live-musik i Teltet

De bedste band med børn & unge fra Sengeløse spiller musik i teltet.

Søndag den 31. august
Kl. 12.00 Livsstil & Sundhedsmesse
I hallen

Kl. 11.00 Lady Lunch i Teltet
Årets damefrokost afholdes i år
31. august kl. 11.00.
Slip kreativiteten løs og klæd dig på til
årets tema som er Melodi grand prix
Er du ikke til udklædning, så kom som du er og nyd
det hyggelige samvær.
Prisen for årets fest for damerne i Sengeløse er 150 kr.
og inkluderer mad
Drikkevarer kan til fornuftige priser købes i baren.
Indgangen lukkes kl.11.30. Arrangementet varer frem til kl. 14.00.

MÆND-INGEN-ADGANG
Bestilling af billetter sker via mail:
Ladylunchsengeloese@gmail.com –
angiv navne på alle du ønsker tilmeldt,
følg derefter svarmail.
Navne på tilmeldte fungerer som billet.

Kl. 13.00 Boderne åbner
Kl. 15.00 Auktion
Med lykkehjul og fine gevinster

Kl. 17.00 Boderne lukker
Kl. 20.00 Loppemarkedet slutter
NB. Vil du gerne deltage som frivillig hjælper,
så ring til:Truller på telefon 3030 5150.

Indsamling til loppemarked 2014
Der indsamles effekter til loppemarked 2014

lørdag den 23. august mellem kl. 9 og kl. 16
Der samles kun ind i Sengeløse og Vridsløsemagle
Har du noget, du vil have
hentet til loppemarkedet,
eller bor du uden for disse
områder, kan du kontakte
indsamlingstelefonen for
at aftale om afhentning til
søndag den 25. august.
Indsamlingstelefon:
3093 2094

 Festpladsen

Du kan også sende en
e-mail inden fredag aften den
22. august til:
indsamling@sengeloese.dk

Nyt: aflever selv allerede nu
til container på Festpladsen
Efter aftale med John, telefon 51 22 12 17
Hvad tager vi imod:
Brugte ting og sager, som du ikke længere
har brug for, og som du måske godt selv
kunne finde på at købe på et loppemarked.
Vi modtager ikke: frysebokse, køleskabe og biler.
Effekter bedes stillet ud til vejen, tydeligt mærket, at de er til SGIF
Loppemarked. Er mærkningen ikke tydelig, tager vi det ikke med.
Vores indsamlere er iført T-shirts med SGIFs navn påtrykt. Vi beder alle holde
øje med, at uvedkommende ikke fjerner effekter, før SGIFs indsamlere når frem.
NB: Vil du gerne deltage som frivillig hjælper, så ring til Truller på telefon 3030 5150

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening
Ret til ændringer forbeholdes

Sådan får vi rigtig hundemad
Nyåbnede ”Rigtig hundemad” sætter fokus på hundenes velbefindende
Hunden er som bekendt menneskets bedste ven, og man
kan næppe tænke sig et mere
trofast og loyalt levende væsen. En gestus som fortjener
al mulig omsorg og kærlig
behandling uden derved at
menneskeliggøre den. Det
gælder også den daglige ernæring. – Det har Charlotte
Dinesen og Thom Bendt erfaret med egne hunde og har i
konsekvens
heraf
åbnet
”Rigtig Hundemad”, en indbydende butik i den gamle
fryseboks og solcenter nede
ved siden af deres bolig på
Landsbygaden.
Rigtig hundemad – hvad er
det?
Rigtig hundemad er et dansk
varemærke med en landsdækkende sammenslutning af
selvstændige
forhandlere,
som har en oprigtig interesse
i at levere sund og nærende
og rigtig mad til hunde og
katte.
Formålet er at få harmoniske
hunde og katte med et stærkt
immunforsvar og optimal
energi uden allergier. Derfor
indeholder foderet ingen tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler, men udelukkende rene råprodukter.
Råfodring eller tørfoder?
Nogle hundeejere vælger
tørfoder, andre fodrer udelukkende deres hund med råt,
som hunden oprindelig er

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

Tåstrup Vænge 39
2630 Tåstrup
cvr. nr. 30 08 29 23
Mob. tlf. 51 70 69 27
mlh@lavlund-consulting.dk
www.lavlund-consulting.dk

skabt til. Rigtig Hundemad
har fokus på råfodring, men
går også ind for velproduceret tørfoder.
- Rent kød på dåse er tilstrækkeligt fuldfoder, men
kan også bruges som supplement til tørfoder eller oven på
tørfoder. Tørfoderet er det
bedste, reneste og sundeste
med lavt proteinindhold,
ferskt kød, grøntsager, olier
og vitaminer. Enten du vælger råfoder eller tørfoder
handler det mest af alt om at
give hunden den bedst mulige livskvalitet.
- Godbidder som belønning
eller træning er en vigtig del
af hundens opfattelse af mennesket. Hos Rigtig Hundemad er de fedtfattige og sunde, lavet af 100% rent kød.
- Ud over madprodukterne
findes også et udvalg af vitaminer, tilskud, plejemidler og
udstyr.
Katteelskere skal ikke gå
forgæves
Egentlig burde butikken hedde ”Rigtig Hundemad” og
”Rigtig Kattemad”, idet sortimentet også omfatter kattemad med rent kød på dåse
baseret på bæredygtig opdræt
uden anvendelse af antibiotika eller hormoner og tørfoder
efter biologisk egnet koncept
udviklet af dyrlæger og ernæringseksperter.

Råd og vejledning – Foredrag
Charlotte og Thom giver ud
fra deres erfaring altid råd og
vejledning ved eventuel omlægning af foderplan. Hvis de
ikke lige har svaret, undersøger de det gennem deres netværk eller finder de produkter, du ønsker.
- Desuden er planlagt 6-8
foredrag om året om relevante emner inden for hundepsykologi, fodring, hvalpetræning med mere ved anerkendte eksperter. Foredragene
koster 50 kr. incl. forfriskning og finder sted den sidste
lørdag i måneden – første
gang d. 27. september med
emnet: ”Ernæring og hundens anatomi”. I oktober og
november følger I ”Alt om
hvalpe og genoptræning og
motion” ved Taastrup Hundesvømning. Tilmelding pr.
telefon eller e-mail.

Åbningsfest med rabat
Lørdag d. 23. august kl. 918.00. Alle hunde- og kattevenner er inviteret.
Godbidder (100% kødsnacks)
til de firbenede. Is og drinks
til de to-benede.
Prøveposer, rabat og masser
af inspiration.
20% rabat på alle varer hele
dagen. Lotteri og konkurrence med lækre godbidder som
præmie.
Læs og hør nærmere på:
Facebook
Rigtighundemad sengeløse
Hjemmeside
Sengeløse.rigtighundemad.dk
Telefon 22663092
2630@rigtighundemad.dk
Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag-torsdag kl. 12-18.00
Lørdag kl. 10-14.00
Levering efter aftale.
Tag dine firbenede venner
med. De vil elske det.
Kurt Søborg
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Veteranbiler - og andre spændende gamle (s)køretøjer
”Elsket trods sine store mangler.”
En fortælling om kærlighed, der overvinder alt.
Af Niels Larsen, Sengeløse

Jeg er den lykkelige ejer af
en veteranbil. Det er et resultat af min interesse for
motorkøretøjer og transportmidler i historisk perspektiv. Min veteranbil er
en hobby, og det koster. Det
græder jeg nu ikke over, da
jeg godt ved, at mennesket
ikke lever af brød alene.
Der skal mere til. Livsglæde
og livslyst er også vigtige
elementer i menneskelivet.
Albert Einstein sagde engang: ” Det er ikke alt, der
kan tælles, som tæller, og
der er ikke alt, som tæller,
der kan tælles”.
Min veteranbil er en VW 181
Kurierwagen/Jagtvogn
fra
1977. Det er en ret ukendt
version af VW type 1, altså
en videreudvikling af boblen.
Baggrundshistorien for denne
model er meget mærkelig, da
den blev skabt som en nyfortolkning af tyskernes jeep i 2.
verdenskrig, den såkaldte
Kübelwagen
(baljevogn).
Det skete således: Da NATO
blev dannet i 1948 pålagde
USA og Storbritannien de
europæiske medlemmer, at de
i de første 20 år skulle købe
de militære jeeps i USA og de
militære lastvogne i Storbritannien. Både amerikanerne
og briterne tog sig skamløst
godt betalt for at levere de
teknisk set ret enkle køretøjer,
der var tale om. Det var kilden til megen utilfredshed og
irritation hos de andre lande i
Nato, særligt i de lande, der
havde en stor bilindustri.
Midt i 60`erne blev der derfor
uafhængigt af hinanden dannet flere konsortier for at udvikle en europæisk jeep, som
kunne leveres, når tvangskøbene skulle ophøre i 1968.
Det første forsøg kom fra de
tyske fabrikker Glas og

M.A.N. Sidstnævnte skulle
udvikle en motor, der kunne
gå på både dieselolie og benzin. Det projekt døde hurtigt,
men M.A.N. fandt nye partnere i italienske Fiat og franske Saviem.
Et andet seriøst konsortium
bestod af Hotchkiss fra
Frankrig, Büssing fra Tyskland og Lancia fra Italien.
Men alle bestræbelser løb ud i
sandet. M.A.N. fik aldrig
lavet en duelig motor, der
kunne arbejde både på dieselolie og benzin. Værre var det
dog, at Frankrig pludselig
forlod det tekniske og praktiske samarbejde i Nato. Der
kom altså ikke en ny jeep ud
af disse konsortiers anstrengelser. Her så direktøren på
VW, Heinrich Nordhoff, en
chance for dog at erobre en
del af de militære opkøb med
et semi-terrængående køretøj
til de lettere opgaver i de forskellige landes forsvar.
På kun et år lykkedes det for
VW at skabe en nyfortolkning
af den gamle Kübelwagen fra
krigens tid. Dele til den nye
konstruktion fandt man på
hylderne hos VW og Porsche.
Navnet blev VW 181 Kurierwagen/Jagtvogn. Det er en
platformbåret
kalechevogn
med fire døre. Karosseriet var
nyudviklet og smedet op i
mere end én millimeter tykke
profilstålplader. Bilen har kun
baghjulstræk, men de fleste,
også min, har spærredifferentiale, og da frihøjden er stor,
klarer den sig ret godt offroad. Sidevinduer og døre er
aftagelige. Frontruden kan
lægges ned, så bilen kun er
ca. en meter høj. I sandhed en
spøjs car.
Modellen blev leveret fra
1969-79. Fra 69-71 havde

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

TELEFON 43 71 30 33
EMAIL jb@jb-rev.dk

TELEFAX 43 71 30 66

modellen en 1500ccm3 motor
med kun 44 hk. Derefter 1600
ccm3 og 48 hk. VW havde
neddroslet motorerne så meget, at de i militær tjeneste
også kunne køre på russisk
lavoktanbenzin. Hvor fiffigt!
I 1974 blev modellen moderniseret bl.a. med en ny og
langt mere sikker undervogn.
Andre vigtige data:
Vægt: 910 kg.
Hjul og dæk: 185 mm, 14
tommer
Akselafstand : 2,40 m
Længde: 3,78 m.
Bredde: 1,64 m.
Højde: 1,62 m
Topfart: 115 km/t.
Det er altså en lille langsom,
men meget robust brugsvogn.
Tophastigheden på 115 km/t
er rigeligt til de gammeldags
tromlebremser. Bilen bliver
direkte ubehagelig at opholde
sig i, hvis man kører over 95
km/t, da støjniveauet bliver
meget voldsomt. Jeg har støjdæmpet min, så jeg kan høre
radio på motorvejen.

Endvidere har jeg fået monteret sikkerhedsseler foran og
nye forstole med nakkestøtter.
Benzinøkonomien er katastrofal. Kører man friskt til, når
man kun ca. 8,5 km pr. liter.
Hvis man kører meget pænt
og kun går til 85 km/t på motorvejen, når man 12 km pr.
liter. I vinterhalvåret skal den
have en liter karburatorsprit
pr. 30 liter benzin for ikke at
fryse til i karburatoren. Motoren er en overkvadratisk luftkølet boxer, hvilket medfører,
at varmetilførslen i kabinen er
meget lille. I praksis kan varmen om vinteren kun stilles
til koldt, hundekoldt eller
iskoldt. Jeg har malet min
jagtvogn sort. Min nabos
mor, Kirsten Larsen, er en
fremragende tegner og maler.
Hende fik jeg overtalt til at
male en ulv i hvidt på forklappen og poteaftryk rundt
om på bilen. Hun valgte et
billede af Fenrisulven fra en
norsk stavkirke. Meget smukt
udført. Men nu er min kone
begyndt at kalde min legetøjsbil Fenris. Det er bilens navn.
Det er min kone enig om. Jeg

havde ellers foreslået ”
Krybskytten og Tyvfiskeren”. Men det fandt ingen
nåde. Samme hårde skæbne
overgik
forslag
som
”Koldkrigeren”, ” Folkevognen fra Amageddon” og ”
Volga tur–retur”. Men sådan
er det jo i et godt ægteskab.
Man taber nogle kampe, og
resten vinder hun.
Men en jagtvogn er vidunderlig. Instrumenteringen er
minimal. Den har hverken
servostyring eller bremsekraftforstærker. Her skal

man virkelig selv bruge sine
kræfter og sin sans for bevægelse og mekanik, for at få
bilen til at arbejde harmonisk
på landevejen, og det er en
dejlig fornemmelse.
Officielt blev der fremstillet
70.395 VW 181 Kurierwagen / Jagtvogn, før produktionen blev indstillet i 1978,
og modellen blev afløst af
VW Illtis (Ilder).
Niels Larsen

Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub

Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 4335 3481
Tilbyder udlejning af:
•
Service til ca. 100 pers. Alt incl.
•
Kanoer incl. udstyr
•
Hoppeborg
•
<<<<<<<<<
Ring for priser

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrsson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99

LADY LUNCH 2014
Entre kl. 11.00-11.30

Vi slår i år dørene op til en frokost i godt selskab, lækker
mad, top underholdning og ekstravagant mandlig
servering.
Der vil være ny input til underholdningen. Grundet Gay
Pride har vores elskede Ricki med blødende hjerte måtte
melde fra.
Men vi lover at I ikke vil føle jer snydt, vi har knoklet for
at finde det bedste til vores fest.
Kuvert pris kr. 150,Bestilling af billetter sker via mail:
Ladylunchsengeloese@gmail.com – angiv navne på alle du ønsker tilmeldt, følg derefter
svarmail. Navne på tilmeldte fungerer som billet.
Der er lagt op til en dag med glitter og glam og masser af hårspray!!!!
Lad manden blive hjemme for at passe børnene, vande blomster, støvsuge m.m.
Som sidst vil der være præmie til årets bedste udklædning og årets gæst samt flere
konkurrencer.
Har du veninder som ikke skal gå glip af denne fest, så husk at invitere dem med.
Vi opfordrer grupper til at bestille billetter samlet.

Tema: Sengeløsevision – Melodi Grand Prix
Har I spørgsmål, så ring eller skriv til
Anne: 20436944 / Gitte: 22747496
Vi glæder os!
FREMLYSNING:
Forskellige effekter fundet ved oprydningen efter Sengeløse Byfest 2014.06.15
En pigetrøje ca. str. 3-5 år, en børnepung samt en nøgle med vedhæng. Effekterne bedes
beskrevet ved henvendelse som kan ske til Katja Hammel, 43 99 53 54

Hvor intet andet er anført, gælder priserne fra den 22. maj til den 28 maj 2014

Husk vi har åbent alle ugens dage fra kl. 7.30 til 21.00
Rosso Fuoco rød- eller hvidvin
Pr. flaske 35,00 kr., spar 32,95 kr.

Kalveculotte pr. stk. 80,00 kr.
uanset før pris, (begrænset parti).

Aqua d'or 6 fl. kildevand á 33 cl.
kun 10,00 kr.

Vi har nu lavet en afdeling
kun med bornholmske varer

Opfordring til at melde sig til
triathlon

Triathlon er en multisportsgren bestående af
svømning, cykling og løb i netop denne rækkefølge. Distancerne afpasses efter deltagernes alder og træning.
Læserbrev fra
Christian Krarup, Vridsløsemagle:
Sidste år startede jeg med
Triathlon
i
Sengeløse
Idrætsklub, da min mor
havde set i Sengeløse Nyt,
at man ville starte et hold.
Sidste sommer var jeg nemlig i København for at se
mine to fætre fra Næstved,
som deltog i Københavns
Ironman. Det var virkelig
spændende at opleve, og jeg
fik helt sommerfugle i maven og blev helt tændt på at
prøve det selv. Så jeg var
ikke i tvivl om, at det ville
jeg prøve. Jeg spurgte nogle
af mine venner, om de ville
være med, og heldigvis
ville Vilhelm være med.
Vi gik hver torsdag eftermiddag, og i starten løb vi
mest, og senere begyndte vi
også at cykle. I løbet af
vinteren svømmede vi ret
meget i Fløng Svømmehal.
Thomas, som er vores træner, er rigtig god til at få os
i gang og få os til at give
lidt ekstra, også når vi ikke
rigtig kan mere.
Den 11. maj skulle vi så
prøve et rigtigt stævne. Vi
havde tilmeldt os Islev Triathlon-stævne, hvor vi skulle svømme 200 m, cykle 17
km og løbe 3 km. Det var

Volleyballtræning i
Sengeløsehallen
Vi spiller også i år volleyball i Sengeløsehallen hver
torsdag aften kl. 19.30.-21.30.
Vi starter indendørs torsdag d. 4. september 2014.
Så længe vejret og lyset tillader det, spiller vi også
udendørs hver torsdag fra kl. 18 og indtil 19.30.
Har du lyst til at være med på vores træningsaftner, er
du naturligvis meget velkommen. Det gør ikke noget,
at du ikke har spillet før, det vigtigste er, at du har lyst
til at have det sjovt med boldspil.
Vi plejer at slutte af med en sodavand/øl i cafeteriet,
for det sociale samvær er vigtigt for os.
Mød op og vær med til en hyggelig volleyaften.
Kontaktperson:

sjovt at deltage i et stævne,
hvor der er folk, der står og
klapper og hepper på en på
ruten, og det er en helt speciel følelse, når man krydser målstregen.
Senere har vi også fået Aslan fra klassen med, og det
er meget sjovere, når man
er flere. Jeg håber, at der er
rigtigt mange, der vil være
med, så vi kan få et hold
igen efter sommerferien.
Mange hilsener
Christian Krarup, Triathlet

Birthe Olesen
Tlf: 28401130
Formand SGIF-volley

Kroket – en populær senioridræt - Har du lyst at prøve?
Vi spiller krocket på Sengeløse Idrætsanlæg hver mandag og torsdag kl. 9.15—
12.00 i sommerhalvåret . Fra
18. september mandag kl.
9.15—12.00 og torsdag kl.
13.15 til 16.00
Efter træning er der fælles
hygge med kaffe og nogle
gange (ofte) med en bid kage.
Hvis det lyder spændende og
har vakt din/jeres interesse,
er du/I velkommen til at

kontakte A age Ipsen på
tlf. 43 99 55 15

..50+ andelsbolig på 74 m2 til salg

Dejlig andelsbolig på Bondehøjvej 4D opført 2005 i hyggeligt senior bofællesskab i skønne landsbyomgivelser tæt på
indkøb og offentlig transport. Boligen er på 74 m2 med to
dejlige værelser, fint køkken og stort badeværelse. Inkl.
Isoleret udhus og nem have med to terrasser. Fibernet og
udnyttet loftsrum. En perfekt bolig for enlig.
Andelspris kr. 270.000. (Værdi iflg. regnskab kr. 650.000).
Mdl. boligydelse kr. 6.400 plus forbrug.
Henvendelse til:
Henrik Riegels Nielsen, Tlf. 28299071, eller
Bodil Riegels Rasmussen, Tlf. 23316297

S.G.I.F kroket
afholder stort mix-stævne på
Sengeløse Idrætsanlæg.

Dagli Brugsen´s
Loppemarked

Tilmeldingsfristen er endnu ikke forbi, men det tegner til, at
S.G.I.F kroket igen i år kan melde udsolgt med 136 spillere.
Dette er max deltagerantal, da der ikke er plads til mere end
34 baner på idrætsanlægget.
Dagen starter med stort fælles kaffebord.
Stævnet afvikles som et mixstævne i puljer. Hvor alle spiller
mod alle, kun afbrudt af frokost og kaffepause med hjemmebagt kage.
Premieuddeling forventes at finde sted kl. 16.00

Koncert i Rønnevang Kirke

Søndag den 5. oktober kl.
16.00 er der koncert med
Kim Sjøgren i Rønnevang
Kirke i Taastrup.
Kim Sjøgren, der jo er kendt
i det meste af verden, som
en klassisk og underholdende musiker, har spillet
violin, siden han var 3 år.
Koncerten bliver arrangeret
af Rønnevang Kirke
og
Lions Club Hedeland.
Overskuddet fra koncerten
vil blive doneret til humanitære formål.
Billetter af 150 kr. sælges
ved Lions Hedelands stand
på Taastrup Frivillighedsdag
den 6/9, i Rønnevang kirke
onsdag den 10/9 fra 10 - 12

og torsdag den 11/9 fra
14.30 - 16.30
Derefter i Taastrup Medborgerhus, Kulturhuset og
Hedehuset.
Eventuel resterende billetter
sælges ved indgangen.

Brugsen har i sommer arrangeret flere loppemarkeder, med
stort udvalg af alle former for varer, og der var is til alle børnene

Sengeløse pensionistforening’s
sommerudflugt

Turen startede i bus fra Sengeløse-Hallen, hvor vi kørte afsted ud over landet af små veje, indtil vi kom til Holbæk
Havn for at holde en drikkepause og nyde udsigten ud over
vandet. Vi kørte videre mod vort ukendte mål, og spændte
var vi for at se, hvor vi skulle spise frokost.
Vi kom til Anneberg Restaurant, som ligger ikke så langt fra
Nykøbing Sj. Utroligt smukt sted, som kan anbefales. Vi fik
dejlig mad og besøgte bagefter Hempel Glasmuseet, som
ligger lige ved restauranten. Vi sluttede af med kaffe og
hjemmebag og flot bankospil med mange fine gaver, og så
gik turen hjemad igen. En dejlig dag, hvor solen skinnede fra
en skyfri himmel. Stor tak til arrangørerne.
Hilsen Lonnie J

TROLLE-URE-GULD
Taastrup Hovedgade 81

43990220
trolle.ure.guld@mail.dk

Skolen har brug for mere
plads til lærernes biler

Sengeløse Plejecenter sendte
heksen til bloksbjerg

Derfor har kommunen købt en lod af den gamle
kirkejord over for skolen til p-plads.
Af Gert Lauridsen

Flere og flere af skolens
lærere kommer udenbys fra,
så skolen har haft et stigende behov for flere parkeringspladser i umiddelbar
nærhed af skolen. Endvidere er der behov for bedre
plads til aflevering og afhentning af børnene. Marken over for skolen tilhører
fra gammel tid kirken og
indgik i den gamle præstegårds tilliggender. Siden
hen er jorden forblevet kirkegods og har de sidste
mange år været forpagtet
ud.
Kommunens tekniske afd.
henvendt sig derfor til kirken med en forespørgsel om
køb af et areal over for sko-

len. Dette har menighedsrådet allerede i foråret godkendt, men da marken var
tilsået, har kommunen af
hensyn til forpagteren valgt
at vente med at anlægge
parkeringspladsen til efter
høsten.
Forbipasserende vil se, at
arbejdet skrider rask frem,
og pladsens form tegner sig
nu tydeligt. Når man ser
pladsen, virker det ikke,
som om der kan være så
mange biler, men det har
teknikerne på rådhuset sikkert fod på
Så nu glæder alle sig til at
parkeringsproblemerne
snart er overstået ?

Onsdag den 25. juni afholdt
Sengeløse Plejecenter Sankt
Hans for husets beboere og
brugere. Vejret viste sig fra
sin gode side og tillod, at vi
kunne sidde ude. Nicolai
Bang leverede en dejlig
dinner-musik, mens vi grillede og spiste. Da alle var
godt mætte, spillede Nicolai
op til fællessang, og alle
sang med på de gode gamle
sange. Herefter skulle Heksen sendes af sted, selvfølgelig akkompagneret af
midsommervisen.
Til slut blev der serveret

dejlig jordbærkage. En jordbærkage, som vi kun lige
nåede at nyde, før det danske sommervejr besluttede,
at nu skulle det altså regne.
Regnen blev dog taget med
et smil fra alle, mens vi trak
os inden døre.
På vegne af Sengeløse Plejecenter takker vi for en
dejlig Sankt Hans.
Jeanett Kramer &
Martin Møller Jacobsen
Aktivitetsmedarbejder
Sengeløse Plejecenter.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Afspændingsmassage og Zoneterapi
Helle Kolstrup
afspændingsmassør og zoneterapeut
laserbehandling tilbydes
Landsbygaden 64
Sengeløse, 2630 Taastrup
tlf. 43 99 95 38

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 åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Vil du være med i onsdagsklubben med
fællesspisning en gang om måneden?

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
9.s.e.trin.
17. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 12,32-48
Merry Lisbeth Rasmussen
10.s.e.trin.
24. august kl. 10.00
Matthæusevangeliet 11,16
-24
Merry Lisbeth Rasmussen
11.s.e.trin.
31. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 7,36-50
Merry Lisbeth Rasmussen
12.s.e.trin.
7.september kl. 11.00
Matthæusevangeliet 12,31
-42
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
13.s.e.trin.
14. september kl. 10.00
Matthæusevangeliet 20,20
-28
Thomas Laurberg Vedel
14.s.e.trin.
21. september kl. 10.00
Johannesevangeliet 5,115
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen bestilles
senest dagen før på
tlf.: 43 99 50 24
Gudstjenester på
Sengeløse Plejehjem
Onsdag d. 27. august kl.
13.00
Andagt på
Bostedet Holme
Torsdag d. 28. august
kl. 13.30
Torsdag d. 18. september
kl. 13.30

Onsdagsklubben henvender
sig fortrinsvist til folk i Sengeløse, som har mistet en
ægtefælle eller samlever og
derfor savner nogen at dele et
måltid mad med i Sognegårdens lokaler. Første gang er
onsdag d. 24. september kl.
18.00 – senest 21.00. Der vil
blive serveret varm mad, og
der vil selvfølgelig være
masser af hyggeligt samvær.
Menuen er endnu ikke kendt,
men i næste nummer af Sengeløse Nyt vil man kunne
læse, hvad vi skal have at
spise. Maden koster 75 kr.,
og der vil være mulighed for
at købe lidt at drikke. Efter
maden vil der være en kop
kaffe og en småkage.
Har du lyst til at være med
og måske tilmed at hjælpe
med borddækning, kaffebrygning og oprydning, er du
velkommen. Onsdagsklubben

vil gerne have frivillige, som
vil give en hånd.
Af hensyn til maden er det
nødvendigt med tilmelding
senest
onsdag
d.
17.
september på tlf. 43 99 50
24. Det er muligt at indtale
en besked med navn og
telefonnummer, hvis jeg ikke

Indskrivning til
konfirmationsforberedelse
Skolens sommerferie er ved at være forbi, og det er nu igen
ved at være tid til indskrivning til konfirmationsforberedelse.
Konfirmationsforberedelsen henvender sig til børn i 8. klasser på Sengeløse Skole og privatskoleelever med bopæl i
Sengeløse.
Indskrivningen finder sted i sognegården, Landsbygaden 68,
onsdag d. 27. august kl. 16.30 – 18.00, og torsdag d. 28.
august kl. 17.00 – 18.00. Der vil være en kop kaffe og te og
lidt at nippe til for både kommende konfirmander og forældre, ifald der skulle være lidt ventetid.
Jeg glæder mig til at hilse på jer!
Merry Lisbeth Rasmussen

Meddelelse
Sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen er ikke til stede i
sognet fra mandag d. 8. september – mandag d. 15. september. For præsteanliggender i dette tidsrum kan præsterne i
Taastrup Nykirke kontaktes på tlf. 70 10 02 16.

Meddelelse
I sidste nummer af Sengeløse Nyt skrev jeg, at der i dette
nummer ville stå noget mere om årets høstfest. Jeg har fået
en meddelelse fra Henny Sørensen, formand for menighedsrådet, at menighedsrådet har besluttet at aflyse festen.
Jeg beklager.
Merry Lisbeth Rasmussen

Aflysning
Høstfesten i Sognegården søndag d. 7. september aflyses
for i år.
Vi ses igen i 2015
Med venlig hilsen
Henny Sørensen

er ved telefonen. Man kan
også tilmelde sig på e-mail
adresse lras@km.dk
Merry Lisbeth Rasmussen

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: Tirsdag, onsdag
og fredag 11-12
Torsdag 17-18
Eller efter aftale
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Træffes tirsdag til fredag,
kl. 8 -16,
Tlf. 43 71 07 01
E-mail: gravermiesengeloese@gmail.com
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser skal ske
i præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffes i sognegården
onsdag.
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes
Sognegård
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Læs mere på hjemmesiden
www.sengeloesekirke.dk

Velkommen
til badminton
i S.B.T.K.
Badmintonsæsonen 2014/15 står foran sin begyndelse, og vi byder såvel gamle
som nye medlemmer velkommen til sæsonen.
Sæsonen med faste tider starter d. 1. september 2014 og løber frem til d. 1. maj
2015.
Tilmelding for gamle og nye medlemmer foregår tirsdag d. 16. september fra kl.
19.00 til kl. 20.00 i Fritidshuset. Skulle vi ikke høre fra et medlem senest d. 24.
september, kan spilletiden blive overladt til et andet medlem.
Hvis der ikke er 4 spillere, der har betalt til en time, kan man ikke forvente at få
samme tid som i sidste sæson.
Ønsker du at ændre den tid, du spiller på, så kontakt Ole Holm på
Tlf. 40 19 52 87
Kontingent
Kontingentet betales ved tilmeldingen og er for seniorer kr. 500,- .
Vil du beholde din gamle tid, kan du slippe for at stå i kø ved at indbetale dit
kontingent på konto 5471 1510691 senest d. 22. september 2014
Reservespillere:
Benytter man en reservespiller i stedet for sin faste medspiller, skal denne reservespiller være medlem af S.B.T.K.

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup

43 99 69 36

Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

