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Formanden har ordet

Med det dejlige foredrag af Lise Wied Kirkegaard om 
dyrlæge Erik Eriksen, fi k vi en rigtig god aften og opstart 
på arrangementerne i Historie Caféen efter de mange 
restriktioner som følge af Covid-19. 

Jeg glæder mig til de planlagte arrangementer efter som-
merferien, og til at vi atter kan mødes.

Peter og jeg har været på Kroppedal Museum til repræ-
sentantskabsmøde. Det blev det sidste, da der fra museets 
side var fremsat ønske om, at repræsentantskabet blev ned-
lagt, og i stedet skulle det fremover blive en forening af 
”venner”, der støtter museet og frivilligt hjælper med det 
der er brug for. Der blev nedsat et lille udvalg, som hurtigt 
skal hjælpe med at oprette venneforeningen.  Peter Mose 
er kommet med i den gruppe der skal løbe dette i gang.

For jer der ikke har været på Blaakildegaard den 22. juni, 
da det ved en reception er blevet fejret, at årsskriftet for 
2019 og 2020 er udgivet. 

En særlig tak for det store arbejde med udgivelsen skal 
gå til Ib Sandahl, Peter Mose, Lars Spatzek, Bodil Munck 
og alle forfatterne samt Per Andersson som har bidraget 
økonomisk til udgivelsen.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Lisa Møldrup Ulriksen
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Kontingentbetaling for 2021
Selv om årsmødet er udsat, så er det igen tid til betaling af kontingent. Jf. vedtægterne 

for foreningen er sidste rettidige betaling den 1. juni.

Vedtægterne siger også, at kontingentet skal 
godkendes på årsmødet. En enig bestyrelse 
har derfor besluttet, at der ikke sker nogen 
ændring af kontingentet, der også for 2021 
vil være kr. 150,- for enkelt medlemskab og 
kr. 250,- for par.

Bankoverførsel er sikkert det nemmeste for 
de fleste. Beløbet skal overføres til for-
eningens konto i Arbejdernes Landsbank, 
Taastrup afdeling.

Reg. nr. 5333, konto nr. 024 2689.

I feltet ”meddelelse til beløbsmodtager” skri-
ves medlemsnummeret og kontingent 2021. 
(124, kontingent 2020)

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?
På bagsiden af medlemsbladet sidder en label 
med medlemsnummer, navn, adresse m.m. 
Medlemsnummeret finder du i øverste venstre 
hjørne.

 

Har du ikke mulighed for betaling via net-
bank, kan det også ske direkte til kassereren. 
Se kontaktoplysninger på side 11.

Betal allerede nu. Så risikerer du ikke at 
glemme betalingen på et senere tidspunkt.

Alle de, som allerede har betalt, skal 
naturligvis ikke betale igen, men blot have 
stor tak.

3Medlemsblad · Juli 2021



Endeligt kunne vi igen mødes i Historie Café
Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af 

planlagte aktiviteter i marts og april måned.

Det var meldingen tid-
ligere på året. Heldigvis 
blev smittetrykket grad-
vis mindre og mange er 
blevet vaccineret. Så den 
8. juni kunne vi endelig 
igen slå dørene op til en 
Historie Cafe. Lise Wied 
Kirkegaard fortalte 
levende om dyrlæge 
Erik Eriksens og om 
hvorledes det var lykke-
des at få nedskrevet hans 
erindringer og udgivet 
dem i bogform.

Tilhørerne fik en fin 
aften hvor det sociale 
samvær indrammede en 
rigtig god fortælling.

Læs evt. mere om erin-
dringsbogen om dyrlæge 
Erik Eriksen i medlems-
bladet, januar 2021. Og 
læs om de kommende 
arrangementer i dette 
blad.
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Olsen – en af Taastrup’s fædre
H. P. Olsens Vænge i Taastrup, er opkaldt efter sognerådsformand H. P. Olsen, en af 

Taastrup Stationsbys grundlæggere.

Fra 1912 til sin død i 1957 ejede han gården 
”Lykkens Gave”, der var en af Taastrups 
største.

Oprindelig lå den i den gamle Taastrup-Valby 
landsby, men ved ”Udskiftningen” i 1795 
flyttede den op til den nyanlagte Roskildevej, 
ved det nuværende boligbyggeri Lykkens 
Gave.

Omkring århundredeskiftet begyndte der at 
komme gang i udviklingen af Taastrup Sta-
tionsby. Det skyldtes bl.a. at københavnerne 

begyndte at flytte ”på landet”, på grund af 
den hurtige togforbindelse fra Taastrup.

H. P. Olsen var født i Ishøj 1870, landbrugs-
uddannet, først i Ishøj, senere på flere store 
gårde i Jylland. I 1896 var han tilbage i 
Taastrup, hvor han blev ansat på ”Lykkens 
Gave”, hos den daværende ejer, kaptajn 
Christian Voigt.

Den københavnske grosserer Adolph F. Ibsen 
købte gården i 1897 og ansatte H. P. Olsen 
som bestyrer. Han blev i 1898 gift med Jo-

Hans Peter Olsen og hustru Johanne Marie, samt 2 børn og hunde, sidden på hovedtrappen til
gården Lykkens Gave.
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hanne Marie Olsen fra Tranegilde, og flyttede 
ind på gården. 

Fra 1912 – 25 udstykkede H. P. Olsen en stor 
del af gårdens jord til byggegrunde omkring 
Køgevej, mellem banen, og Roskildevej.

A. F. Ibsen var allerede i 1897 begyndt at 
sælge byggegrunde fra, langs Køgevej, nord 
for banen, og H. P. Olsen havde da også som 
bestyrer købt et stykke jord, som han udstyk-
kede og da han købte gården i 1912, fortsatte 
han med at udstykke store dele af den.

H. P. Olsen var aktiv i byens politiske, for-
enings- og forretningsmæssige liv. I 1904, tre 
år efter ”Systemskiftet”, hvor venstre kom til 
magten, var han med til at stifte en Venstre-
vælgerforening, og i 1909 blev han valgt 
ind i Sognerådet, hvor han fra 1916 – 29 var 
sognerådsformand.

Han var næstformand i De Københavnske 
Forstæders Bank og Taastrups gamle køb-
mandsfirma A/S H. Jessen, samt med i flere 
lokale foreninger, bl.a. Taastrup Fugleskyd-
ningsselskab og Taastrup Kommunalforening.

Høje Taastrup Sogneråd 1909-1913. Personerne: Bagerste række fra venstre: 1. H.C. Mor-
tensen, Taastrup (K). 2. Jens Nielsen, arbejdsmand, Kraghave (S). 3. Anders C. Chr. Poulsen, 
bødkermester, Taastrup. 4. H.P.Olsen, proprietær (V). 5. E.J.V.Hartmann, direktør, Hedehusene 
(K). Forreste række fra venstre: 6. Peter Hansen, Kraghave (V). 7. Jens Chr. Larsen, bagerme-
ster (S)? 8. Thøger Rasmussen, kommunesekretær. 9. Jens Holm, kommunesektær, sagfører.
10. Rasmus Olsen, Murer, Klovtofte (S). 11. J.P. Jensen? Periode 1909 - 1913. Dateringsnote 
1909-1913. Fotograf: C. Larsen.
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Ved sin død i 1957 blev H. P. Olsen begravet 
på kirkegården ved Taastrup Nykirke.

Gården ” Lykkens Gave” blev revet ned i 
1992 til fordel for boligbyggeriet ”Lykkens 
Gave”

Gården var en Lykkens Gave
der som tidligere nævnt, er en af de 12 gamle 
gårde i landsbyen Taastrup-Valby. Ved ud-
skiftningen af byens jorde i 1795, fik gårdens 
daværende fæster Peder Hansen tildelt sine 
nye marker helt oppe ved den næsten nyan-
lagte Roskildevej, fra 1773. Det var derfor 
naturligt at bygge en ny gård, samme sted, og 
meget tyder på at gården samtidig fik navnet 
Lykkens Gave.

Gården var en fæstegård under godset Ben-
zonsdal i Ishøj indtil 1804, hvor den sælges 
til selveje. I de følgende år havde den mange 
ejere, som i kortere eller længere tid ejede 

gården, ofte med hjælp af en bestyrer, idet 
ejeren selv boede i København, og når der var 
brug for det, kunne tage en tur på landet.

Således købte grosserer A. F. Ibsen, som 
Ibsensvej er opkaldt efter, gården i 1897, med 
H. P. Olsen som bestyrer.

I bogen “Danske Gaarde” fra 1907, kan  man 
læse om Lykkensgave:

Hovedbygningen ( opført ca. 1850) 
rummer i den høje stueetage en lejlighed 
på 5 værelser. Mod øst findes en bygning, 
der er opført 1905, og indeholder heste- 
og kostald. Over for den ligger en ældre 
bygning, opført af bindingsværk med 
spåntag. Mod syd findes en trælade.

Det samlede areal udgør 102 tønder land, 
deraf ager 95, eng 4, have og gårdsplads 
3 tønder land.

Stuehuset set fra gårdspladsen.
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Besætningen består af 32 køer, 6 heste 
og 3 plage (ungheste). Mælken leveres til 
“Det danske Mælkekompagni” i Køben-
havn.

Det normale folkehold er 1 fodermester, 2 
karle og 1 daglejer.

H. P. Olsen købte selv gården Lykkens Gave i 
1912, og den er herefter i familiens eje indtil 
1960, hvor landbrugsarealerne blev solgt til 
et byggekonsortium. Gården blev revet ned i 
1992, og på området opførte man rækkehuse. 
Den tilhørende vej fik navnet Lykkens Gave 
efter gården.

Hvis man vil læse mere om gården Lykkens 
Gave, og dens udstykningshistorie, kan 
anbefales artiklen: Gården Lykkens Gave i 
Taastrup-Valby, af Karen-Elise Hartvig Han-
sen, i Årsskrift 1996, fra Byhistorisk Samling 
og Arkiv.   

Lykkens Vænge, er en sidevej til Kingosvej, 
i den nordlige del af Taastrup, hvor man 
omkring 1960 byggede et antal såkaldte kæ-
dehuse, og samtidig navngav vejen.

Vejnavnet skyldes sandsynligvis, at gården 
Lykkens Gave i 1865 købte ca. 50 tønder land 
af Selsmosegaardens jord, som lå lige på den 
anden side af Køgevejen, indbefattet det om-
råde hvor Lykkens Vænge er i dag. Her har 
Lykkens Gave sikkert haft et vænge, d.v.s. et 
afgrænset område, en fold, til køer og heste.

Kilde
Vejen jeg bor på 48, i Taastrup Avis, 24. janu-
ar 2001, af Ib Sandahl.

Vejen jeg bor på 96, Taastrup Avis, 23. januar 
2002, af Ib Sandahl.

Alle billeder er fra Byhistorisk Samling og 
Arkiv i Høje-Taastrup Kommune.

Gården Lykkens Gave set fra sydvest. Dateringsnote 1900-1920. Fotograf: J. Nielsen.
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Så blev det markeret
Det var planlagt mange gange, men aflyst og udsat lige så mange gange. Nu kunne vi 
sammen med en mindre skare markere at foreningen har udgivet årsskrifter i 2019 og 

2020.

Til receptionen var alle, som har bidraget 
med tekster til årsskrifterne naturligvis 
inviteret. Det var dog ikke alle, som havde 
mulighed for at deltage. I samtale med et par 
af forfatterne var det glædeligt at blive lovet 
mere stof i fremtiden. 

Britta Hansen, som i Årsskrift 2019 har skre-
vet beretningen om Ole Larsen, der kom fra 
Blaakildegaard, havde selskab af sin søster. 
Og i anledning af dagen havde de begge 
hver sin flotte halskæde med en af de tolv 
gulddukater, som Ole Larsen i et hovedvand-
sæg medbragte i 1811 da han friede til Bodil 
Christensdatter. Man kom til at tænke på den 
ændring, der er sket med samfundet i de 210 
år. Og hvor vigtigt det er, at kende historien 
bag det vi passer på.

Kirsten Bach og Britta Hansen.
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Om få kan vi ikke huske det
Taastrup bymidte gennemgår en løbende udvikling. Nye tidssvarende bygninger 

erstatter gamle. Når det nye hus står færdigt, går der ikke mange år før vi må kikke i 
billedarkiverne. Hvad var det der lå der før? Og hvordan så det ud?

Mange af husene, som må vige er fra den 
periode, hvor Taastrup udviklede sig til en 
driftig by. På Taastrup Hovedgade er nummer 
123, forsidebilledet, og nummer 100 revet 
ned inden for det sidste år. Og snart kom-
mer turen til andre bygninger, blandt dem 
Valbyvej 52, Valbyhus. Det er oprindeligt fra 
1903. Her var der i næsten 80 år købmands-
forretning. Blandt bygningerne ved Valbyhus 
er den ældste opført år 1800. Dens historie vil 
vi dykke ned i på et senere tidspunkt.

Valbyhus. Foto: Peter Mose

Taastrup Hovedgade 100. Foto: Peter Mose
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Kommende planlagte arrangementer
Bemærk datoerne for alle arrangementerne. Der tages forbehold for nødvendige 

ændringer og aflysninger, såfremt restriktioner i forbindelse med Covid -19 
nødvendiggør det. 

Der vil blive informeret om ændringer og 
aflysninger på foreningens hjemmeside. Alle, 
som har oplyst en E-mail adresse vil modtage 
mail når der er nyt på hjemmesiden.

Vandtårnet
Der var første åbningsdag d. 5. juni, og som 
sædvanligt vil der være åbent den første 
lørdag i måneden frem til oktober. Herudover 
vil der være mange flere åbningsdage, når der 
er arrangementer på Taastrup Hovedgade. Se 
datoer og tider i kalenderen.

Har du mod på og lyst til at være vagt og 
guide ved vandtårnet, så kontakt os, eller kom 
forbi en af åbningsdagene.

Årsmødet 2021
Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afhol-
der årsmøde tirsdag d. 14. september 2021 kl. 
19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 
Taastrup

Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Valg
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Ad pkt. 3: 
Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet 
og kan desuden ses på hjemmesiden.

Ad pkt. 6, på valg er: 
• Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til 

genvalg)
• Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til 

genvalg)
• Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig 

til genvalg)
• Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til 

genvalg)
• Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg)
• Flemming Ougaard, bilagskontrollant 

(villig til genvalg) 
• Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (gen-

opstiller ikke)
• Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsupple-

ant (villig til genvalg)
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Ad pkt. 7: 
Forslag til bestyrelsen skal være formanden i 
hænde senest 1 uge før årsmødet.

Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og 
kage. Efterfølgende bliver der en kort oriente-
ring om den kommende juletur og der vil 
blive åbnet for tilmelding til turen.

Historie Café

 

Den 29. september 2021 kl. 18.30: Michael 
Ziegler, Taastrup Idrætshaller, spisning.

Civilingeniør, borgmester, KL-cheffor-
handler, veteranbils-fan, katteelsker og 
sommerhusejer. Michael Ziegler har mange 
facetter og interesser, og han er frem for 
alt en mand, der sætter sit aftryk på verden 
omkring ham. Med sine snart 15 år som 
borgmester er dette aftryk især sket lokalt i 
Høje-Taastrup.

Den meget populære borgmester har oplevet 
både medvind, modvind og sidevind i sit 
politiske arbejde, og han vil til foredraget 
fortælle om de generelle fremtidsplaner for 
kommunen. Han vil komme ind på nogle af 
de store byudviklingsprojekter, som har præ-
get hans periode som borgmester. Herunder 
hvilke tanker der er for infrastruktur og sam-
menhæng med den øvrige del af kommunen, 
og bevarelsen af de mange skønne grønne 
områder og hyggelige landsbyer.

 

Den 17. november  kl. 18.30: Mie Bernha-
gen,  Taastrup kulturcenter, lokale 4, kaffe.

Mie har tidligere fortalt om livet, menneskene 
og arbejdet på Barfredshøj. Denne gang vil 
Mie fortælle mere om sit eget liv og opvækst 
på gården.

Som voksen blev Mie korrespondent i 
engelsk og tysk, hun blev gift med Ebbe 
Bernhagen og tilsammen har de arbejdet 
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i familiefirmaet på Taastrup Hovedgade i 
mange år. 

Fritiden bliver brugt på gymnastik i TIK, 
historie og samfund og med 3 børn og 7 bør-
nebørn er der også en stor familie, der skal 
passes, selv om noget af familien bor så langt 
væk som på Læsø.

Tidligere tilmeldinger til Historie Caféen vil 
fortsat være gældende. Har man ikke mulig-
hed for at deltage på de nye datoer, kan evt. 
betaling refunderes. 

Tilmelding til de enkelte arrangementer 
kan ske til:
• Bodil Munck, tlf. 4051 0707 eller  

bodil.munck@webspeed.dk
• Ole Gram, tlf. 2449 1729 eller  

ole1gram@gmail.com

Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangemen-
ter med spisning og kr. 50,- for arrangemen-
ter med kaffe. Prisen er for medlemmer af 
foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- 
hhv. kr. 75,-.

Tilmelding er først bindende efter indbeta-
ling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens 
konto nr. 5333 – 0242689. Der er begrænset 
deltagerantal, som fastsættes efter sund-
hedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle 
arrangementerne.

Forårsturen
Der var en gang en forårstur. Så blev det en 
juletur. Denne gang må det holde: Torsdag 
den 25. november 2021.

Programmet vil blive som det tidligere er 
beskrevet, og prisen vil være den samme. Der 
vil blive åbnet for tilmelding på årsmødet 
den 14. september. De, der har tilmeldt sig 

forårsturen i 2020, og har betalt og ladet be-
løbet blive i foreningens kasse, er naturligvis 
automatisk tilmeldt turen. 

Forårsturen bliver også årets juletur. På 
vejen til Humlemagasinet besøger vi Odense 
Domkirke, Sankt Knuds Kirke, hvor vi får 
en guidet rundvisning. Kirken har navn 
efter Knud d. 4., der levede fra ca. år 1040 
til 1086. Han var konge af Danmark i årene 
1080-86 og fik senere tilnavnet “Den Hel-
lige”. Byggeriet af kirken blev påbegyndt i 
slutningen af 1200-tallet. Den blev indviet 
den 30. april 1499. 

Humlemagasinet byder i november på jule-
udstilling med ca. 10 pyntede juletræer og 
spændende dækkede juleborde og julepynt 
spændende fra det traditionelle til nye trends 
inden for juleudsmykning. Foruden de 
permanente spændende udstillinger i de tre 
museer; Sigfred Pedersen, Historiske Dukker 
og Humlemagasinets historie.

Program for turen til Vestfyn
Kl. 07.30  Opsamling i Hedehusene ved stati-

onen.
Kl. 07.45  Opsamling ved Taastrup station, 

Selsmosevej.
Kl. 10.00  Besøg i Odense Domkirke.
Kl. 12.00  Frokost i Harndrup Forsamlings-

hus.
Kl. 13.15  Humlemagasinet, Historisk udstil-

ling og museerne.
Kl. 16.15  Afgang fra Humlemagasinet
Kl. 18.00  Ankomst Taastrup og Hedehusene.

Der plads til 50 deltagere. Prisen for turen er 
kr. 450,-. Turen er primært for foreningens 
medlemmer. Dog kan også ikke-medlemmer 
deltage for kr. 550,-.
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Tilmelding kan ske på årsmødet eller 
direkte til:
• Inge Sørensen, 4029 0203 eller  

ingemsoerensen@hotmail.com
• Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller  

peter.mose@privat.tele.dk

• Lisa Møldrup Ulriksen, 2229 0010 eller 
lisamulriksen@gmail.com

Tilmeld gerne pr. E-mail. Tilmelding er først 
bindende efter indbetaling af deltagerbeløb 
på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

Foto: Arne Clausen

14 Medlemsblad · Juli 2021



Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
Bestyrelsen og suppleanter

Formand
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf. 5189 4500
lisamulriksen@gmail.com

Næstformand
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.tv., 2630 Taastrup
Tlf. 4051 0707
bodil.munck@webspeed.dk

Kasserer
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Allé 14,
2630 Taastrup
Tlf. 4243 9606
jensenhannestampe@gmail.com

Foreningens kontonummer:
5333 024 2689

Bestyrelsesmedlemmer
Ole Gram
Højgårdstoften 12,
2630 Taastrup
Tlf. 2449 1729
ole1gram@gmail.com

Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk

Inge Sørensen
Snerlehaven 69,
2630 Taastrup
Tlf. 4029 0203
ingemsoerensen@hotmail.com

Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5376 2600
panda@dukamail.dk

Suppleanter
Ib Sandahl
Folemarksvej 66,
2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk

Birgit Stubbe
Slettetoften 34,
2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902,
slet34@tdcadsl.dk

Bilagskontrollanter
Lisbet Steffensen
Lindevangshusene 104,
2630 Taastrup
Tlf. 4399 0733 – 21804742
frusteff@steffensen.mail.dk

Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng,
2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – 32202826
flemming@ougaard.dk

Bilagskontrollantsuppleant
Jørgen Thorsen
Højgårdstoften 56,
2630 Taastrup
Tlf. 2734 4890

Redaktør af medlemsbladet
Lisa Møldrup Ulriksen

Udvalg

Foredragsudvalg:
Bodil Munck, Ole Gram,
Birgit Stubbe

Turudvalg:
Peter Mose, Per Andersson,
Lisa Ulriksen

Bladudvalg:
Bestyrelsen

Vandtårn:
Ole Gram

Arkivudvalg:
Ib Sandahl

Arrangementer Blaakildegaard
Inge Sørensen

Repræsentanter Kroppedal:
Lisa Møldrup Ulriksen,
Peter Mose

Foreningens hjemmeside:
Htlokalhistorisk.dk

Foreningens postadresse:
Skolevej 54, 2630 Taastrup
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BAGLOMMEN

Kalender
Lørdag den 3. juli
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00 

Lørdag den 7. august
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00

Lørdag den 28. august
Vandtårnet åbent kl. 10.00 – 14.00

Lørdag den 4. september
Vandtårnet åbent kl. 10.00 – 14.00. 
 V andtårnets fødselsdag.

Tirsdag den 14. september
Årsmøde. Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 
2630 Taastrup. Kl. 19.30 

Tirsdag den 29. september
Historie Café med Michael Ziegler, Taastrup 
Idrætshaller, spisning. Kl. 18.30 

Lørdag den 2. oktober
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00

Tirsdag den 19. oktober
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00 

Onsdag den 20. oktober
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00 

Torsdag den 21. oktober
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00 

Tirsdag den 17. november
Historie Café med Mie Bernhagen, Taastrup 
kulturcenter, lokale 4, kaffe. Kl. 18.30 

Torsdag den 25. november
Juletur til Vestfyn. Kl. 07.30 – 18.00

Fredag den 26. november
Black Friday. Vandtårnet åbent 
kl. 18.00 – 20.00

Eventuelle ændringer af arrangementerne vil 
blive meddelt på foreningens hjemmeside.

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil 
blive fulgt ved alle arrangementerne. Også 
evt. krav om Coronapas.
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