
Høje-Taastrup  
Lokalhistorisk Forening

Medlemsblad · Nummer 3 · Juli 2022 · Årgang 43



Formanden har ordet
Det tegner til at blive et helt normalt år 

uden restriktioner, som kan påvirke 
de planlagte arrangementer. Forårets 
sidste foredrag i Historie Cafe’ med 
Jørgen Nielsen var virkeligt spæn-
dende. Og i maj kunne vi gennemføre 

en smuttur til Roskilde Kloster, en god 
oplevelse for deltagerne. Sommerens og 

efterårets arrangementer er nu også planlagte. Allerede i 
august tager vi på ”forårstur”, denne gang til Lolland og 
Falster. Vandtårnets fødselsdag fejres også i år samtidig 
med frivillighedsdagen i Taastrup, og vi kan glæde os til 
nogle spændende foredrag i Historie Cafe’en. Læs mere 
om arrangementerne i dette blad.

I år bliver der også mere læsestof til medlemmerne. 
Med dette blad følger Årsskrift 2021. Og den flotte bog 
om POSTVÆSNET I TAASTRUP af Kurt Nielsen, en 
flot gave fra ham. En meget stor tak til ham fra mig og 
foreningen.

I oktober kan foreningen fejre 60 års fødselsdag. Det 
markeres med udgivelse af endnu et skrift om foreningens 
historie og meget mere.

I skrivende stund har foreningen 232 medlemmer. Rigtig 
dejligt at medlemstallet igen er stigende. Men der er 
naturligvis plads til flere. Så fortæl venner og bekendte om 
foreningen. Måske er der en, som gerne vil blive medlem.

Jeg vil ønske alle en god sommer og på gensyn med man-
ge til de planlagte arrangementer.

Lisa Møldrup Ulriksen
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Fin rundvisning på Roskilde Kloster
Søndag den 29. maj var der smuttur til Roskilde kloster. Og det blev en god oplevelse.

Der var sol over Roskilde da portneren på 
klosteret, Jan Olesen, bød os velkommen 
på gårdspladsen. Her fik vi fortællingen om 
klosterets historie, fra Sortebrødre kloster i 
1231, der efter reformationen blev bygget om 
til herregård i 1565. I 1699 blev herregården 
til Roskilde Kloster, en stiftelse for adelige 
jomfruer. Det første i Danmark. Årstallet 
1699 pryder den ældste del af bygningerne, 
der som nævn er 134 år ældre. På den yngste 
bygning står årstallet 1907. Den er bygget i 
samme stil og med samme byggemetode som 
den gamle bygning. 

I 1974 blev klosteret fusioneret med Odense 
adelige Jomfrukloster, og er i dag en selv-
ejende stiftelse, som ikke modtager offent-
lig støtte.  Der er i dag 9 boliger til ældre 
medborgere.

Turen gik videre igennem haven med de 
mange meget gamle træer. Klosteret ejede 
en gang meget jord i og ved Roskilde. Det 
meste er solgt, så kun den store have omkring 
klosteret er tilbage. Alle bygninger, haven og 
klostermuren er fredet. Det er dyrt at vedlige-
holde, så indtægterne fra besøg og rundvis-
ninger går til dette formål.

Foto: Peter Mose Foto: Peter Mose
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Fra haven gik turen ad en trappe til kloster-
kirken. Klosterkirken blev restaureret i 1891. 
I 1954 blev kirken lettere renoveret og fik 
sine nuværende farver. I 2020 er en trinvis 
restaurering af Klosterkirken igangsat og den 
fremstår nu meget flot med guld udsmyknin-
ger på bænkene og de rigtige steder på alteret 
og lydhimmelen. Kirken hører til Himmelev 
Sogn, og der afholdes gudstjenester for sog-
nets menighed.

Selv om vi nu var fyldt med indtryk blev 
synet af Riddersalen med de mange udsmyk-
ninger på vægge og loft, gyldenlæders tapeter 
samt bibelske malerier i loftet, Imponerende, 
at der i Roskilde findes en så unik sal. 

Her fik vi fortællingen om de to adelsenker, 
Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt, som stifte-
de klosteret. Og om familierne omkring den 

nuværende stiftelse; Roskilde Kloster, Den 
Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse. 

Fra Odense Adelige Jomfrukloster stammer 
det enestående Karen Brahes Bibliotek. Sam-
lingen på ca. 3.400 trykte bøger og ca. 1.150 
håndskrifter udmærker sig bl.a. ved, at der 
ved opbygningen blev lagt vægt på udgivelser 
på dansk. Karen Brahes Bibliotek har på det-
te felt national betydning, der er på linje med 
Det Kongelige Biblioteks Danske Samling. 
Vi måtte nøjes med fortællingen om samlin-
gen og se et billede af den. Der er - af prakti-
ske og sikkerhedsmæssige grunde - desværre 
ikke mulighed for besøg i biblioteket.

I Brahe-stuen hang naturligvis et portræt af 
den kendte astronom, og mange betydende 
andre personer. Blandt dem et flot portræt 
af Birgitte Gøye, en stærk kvinde som var 

Foto: Peter Mose

4 Medlemsblad · Juli 2022



medvirkende til, at Chr. III måtte ændre loven 
om arrangerede ægteskaber og børneæg-
teskaber. Som barn var hun af sin stedmor 
blevet trolovet til den 20 år ældre Jesper Daa. 
Det modsatte hun sig da ægteskabet skulle 
indgåes.

Hun blev gift med Herluf Trolle og ejede fle-
re godser på Sjælland. Blandt dem Skovklo-
ster der senere blev omdøbt til Herlufsholm. 
De to fik ingen børn, men havde en fælles 
drøm om at oprette en skole for adelsmænd.  
En skole som stadig fungerer, og som har 
været meget omtalt i medierne dette forår.

Mætte af indtryk og en levende fortælling 
kunne vi forlade kunne vi forlade Roskilde 
Kloster. 

Foto: Peter Mose

Foto: Peter Mose
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Har du husket..?
Kontingentbetaling for 2022.

En stor tak til de mange som har betalt kon-
tingent inden 1. juni jf. vedtægterne.

Er du en af de, der har glemt det, så hermed 
en lille ”husker” fra kassereren.

Vedtægterne siger også, at kontingentet skal 
godkendes på årsmødet, som i år blev afholdt 
den 15. marts. Kontingentet for 2022 er kr. 
200,- for enkelt medlemskab og kr. 300,- 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 2022 
(124, kontingent 2022).

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?
På bagsiden af medlemsbladet sidder en label 
med medlemsnummer, navn, adresse m.m. Med-
lemsnummeret finder du i øverste venstre hjørne.
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Flot gave...
Med dette nummer af medlemsbladet følger to værker.

POSTVÆSNET I TAASTRUP af Kurt Nielsen.
Det flotte værk om postvæsnets historie i 
 Taastrup er en gave til foreningens medlem-
mer fra forfatteren Kurt Nielsen. På de mere 
end 150 sider spændende læsning får man 
både gode historier om postvæsnet og dets 
ansatte, og mange fakta oplysninger.

Kurt Nielsen kender vi som en omhyggelig 
og god skribent om lokalhistoriske emner, 
bl. a. værket om gartnerier  i Høje-Taastrup 
Kommune.

Med en stor tak til Kurt Nielsen for den flotte 
gave vil vi ønske alle god fornøjelse med 
læsning af bogen. 

Årsskrift 2021
Med lidt forsinkelse blev Årsskrift 2021 
færdigt. Årsskriftet er ikke på så mange sider 
som tidligere. Men I skal ikke snydes! I ef-
teråret kommer endnu et skrift, da foreningen 
kan fejre 60 års fødselsdag. 

I årsskriftet er der artikel om udsmykningen 
på Blåkildegård bebyggelsen, og kunstneren 
Finn Carlsen.  En fortælling om Hedehus 
Kro, der blev 140 år i 2021. og om Jens 
Harald Quistgaard, der var tilknyttet ke-
ramikvirksomhederne Palshus og Eslau i 
Sengeløse. Og endelig et kik ind om fremti-
dens arkiv. 
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En gammel Jomfru i Sengeløse
Tager man en tur til Sengeløse Kirke kan man hilse på en pæn ”ældre dame”, der er over 
700 år gammel, nemlig Jomfru Margrethe Hemmingsdatter (Snubbe), datter af Hemming 

Pedersøn (Snubbe).

Margrethe døde i året 1311 og blev begravet i 
Sengeløse Kirke.

Gravstenen over Jomfru Margrethe er hel-
digvis bevaret og viser et smukt billede af en 
kvinde med en krone på hovedet og bærende 
et liljescepter i sine hænder.

Selv om billedet nok ikke har den store 
portrætlighed, er det trods alt det ældste 
kendte billede, over 700 år, som vi har af en 
indbygger fra Høje-Taastrup.

Indskriften på stenen, ifølge ”Danmarks 
Kirker”, fortæller på latin: 

“Hic jacet Margareta virgo filia d(omi)ni 
Hem(in)g q(uæ) o(bitt) anno D(omi)n(i) 
MCCCX! In vigiliis Petri et Pauli”, oversat til 

dansk: (”Her ligger Jomfru Margrethe, Datter 
af Hr. Hemming Petersen, død i det Herrens 
Aar 1311. Dagen før Peters og Pouls Dag”, 
dvs. 28. juni).

Margrethe i  kostalden
Stenen lå indtil 1869 over graven, i gangen 
under korbuen ved det oprindelige romanske 
alter, hvorfra den samme år blev fjernet fra 
kirken, slået i stykker og brugt som fliser i 
Præstegårdens kostald.

Heldigvis blev de mange småstykker gen-
fundet, og ved Nationalmuseets hjælp, sat 
sammen igen, med cement, og opsat i kirken 
ved tårnets nordvæg.

Som et minde om dengang da slægten Snub-
be boede på ”Bytteborg” i Sengeløse.

Et kors ved den gamle Roskildevej
Omkring år 1200 lå der i nærheden af 
Vridsløsemagle en stor gård som blev kaldt 
”Bytteborg”.

Hvor borgen nøjagtig lå vides ikke, men man 
regner med at det har været tæt på hvor det 
nuværende Cathrineberg ligger i dag.  

I 1230 var borgens ejer Eskild Hemmingsøn 
Snubbe, der på mødrenes side var af  den 
berømte ”Hvide-slægt” og hermed i familie 
med Skjalm Hvide, Esbern Snare og Absalon.

Et gammelt sagn fortæller, at Eskild og hans 
højgravide hustru var på vej hjem til Byt-

Tegning af gravstenen, før den blev slået i 
stykker: J. B. Løffler.
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teborg, men ved den gamle Roskildevej fik 
hustruen svære fødselsveer, og de måtte søge 
ly ved en nærliggende gravhøj (Snubbekors-
høj ved Snubbekorsvej).

Her fødte hustruen en velskabt dreng, som fik 
navnet Peder.

Som tak og erindring om den lykkelige fødsel 
satte Eskild et kors på højen, samt skænkede 
to gårde i Vridsløsemagle, Rørrendegård og 
Snubbekorsgård, til bispen i Roskilde mod at 
Domkirken ”til evig tid” skulle holde korset 
vedlige, dvs. forny det hvis det forfaldt.

Dette skete også lige til Reformationen i 
1536, hvor det tidligere kirkegods tilfaldt 
kongen som krongods.

Korset blev dog stadig fornyet, bl.a. i 1619, 
1645, måske fordi det for de vejfarende mar-

kerede at man var nået nogenlunde midtvejs 
mellem København og Roskilde.

I 1715 blev der opsat et nyt kors af sten. Det 
stod på højen indtil 1817, hvor det var så for-
faldent, at det blev nedbrudt. Enkelte rester af 
dette kors kan ses på Kroppedal – Museum.

Det nye Snubbekors
Ingen ville betale for et nyt kors. Først i 1903 
lykkedes det for arkivsekretær A. Thiset fra 
Rigsarkivet at få rejst et nyt – tegnet i ro-
mansk stil af arkitekt Martin Borch og hugget 
i bornholmsk granit af billedhuggeren Niels 
Hansen.

På korsets forside ses Kristus og teksten 
herunder fortæller det gamle sagn:

”Da Valdemar Seir styred Danmarks rige 
rejste Eskild Snubbe Hemmings Syn, her 
et Cristi kors, en ydmyg tak for sin hustrus 
lykkelige forlysning paa dette sted”.

På bagsiden står skrevet:

”Til at holde korset ved magt skænkede 
Eskild Snubbe gods til Domkirken i Roskilde 
som gang efter gang lod korset forny. Siden 
have andre fromme hænder genrejst det, 
senest i 1715 til det i 1817 helt blev borttaget.

Atter er et kors rejst her i 1903 i tillid til at 
kommende tider vil frede dette vidne om hen-
farne slægters taknemmelighed mod forsynet 
hvis miskundhed varer evindeligt”.

 
Kilder: bl.a. DANSKE KIRKER, 
Sengeløse Kirke, Smørum Her-
red,udgivet af NATIONALMUSEET.                                                                                                          
Danske Gravestene, af J. B. Løffler, 1889.                                                                    
Skulpturguide og bygninger i Høje-Taastrup.Snubbekorset. Foto: Bjarne Larsen
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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.

Forårsturen
Den 25. august 2022 gennemføres en 
forsinket forårstur. Denne gang går turen til 
Lolland og Falster. Vi skal besøge den flotte 
domkirke i Maribo, den gamle Ejegod Mølle 
og Legetøjsmuseet i Nykøbing Falster og 
spise frokost på den hyggelige Oreby Kro 
ved Sakskøbing Fjord.

Maribo Domkirke ligger helt ned til den 
smukke Søndersø.

Kirken blev oprindelig opført i 1400-tallet 
som del af et dobbeltkloster – med placering 
mellem et nonnekloster og et munkekloster.

Da Maribos gamle landsbykirke brændte i 
1596, blev klosterkirken byens nye kirke. I 
1803 ændrede kirken status til domkirke.

Kirken har været underlagt forskellige om-
bygninger gennem tiderne. Men i 1890’erne 
blev kirken ført tilbage til sin oprindelige 
form, så kirken i dag står som et bud på, 
hvordan den kan have set ud som klosterkirke 
i middelalderen.

I dag ses de originale rester af nonnernes kloster 

Foto: Peter Mose
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udenfor kirken. En stenbelægning indikerer, 
hvor murerne fra det gamle kloster har ligget.

Oreby Kro. Den nuværende hovedbygning, 
som anvendes i dag, menes at være opført i 
1847 under en ombygning, men der har været 
drevet kro på stedet siden den 5. marts 1737, 
hvor bevillingen blev underskrevet af Kong 
Christian den VI. Bevillingen blev givet til 
den daværende ejer af Oreby Gods, greve og 
major Christian Christoffer Holck, 

Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet drives 
i dag af et møllelaug, som fik overdraget 
brugsretten fra kommunen. 1783 købte staten 
godset Vestensborg og kort tid efter blev 
grunden udstykket til bl.a. gårdene Christi-

ansminde og Ejegod. Møllen blev opført på 
Ejegod gårds grund og er faktisk enestående i 
Danmark, idet de tilhørende bygninger - møl-
lehuset og loen - er de oprindelige. 1816 blev 
møllen opført i Hollandsk kornmølletype - 8 
- kantet og med løgformet hat. Møllen var i 
drift midt i 1950’erne. 1936 erhvervede Ny-
købing F. kommune Ejegod gård og dermed 
også møllen og møllehuset.

Legetøjsmuseet er indrettet i det oprindelige 
møllehus. Samlingen rummer effekter fra 
1840 til 1970. 

Hvis vejret og tiden tillader det, er der mulig-
hed for en gåtur i Nykøbing Falster med det 
hyggelige torv og gamle bygninger.

Program for turen
Kl. 08.00 Opsamling i Hedehusene ved 

stationen.
Kl. 08.15 Opsamling ved Taastrup station, 

Selsmosevej.
Kl. 10.00 Besøg i Maribo Domkirke.
Kl. 12.00 Frokost Oreby Kro.
Kl. 14.00 Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet.
Kl. 16.15 Afgang fra Nykøbing Falster.
Kl. 18.00 Ankomst Taastrup og Hedehusene.

Der plads til 50 deltagere. Prisen for turen er 
kr. 625,-. Turen er primært for foreningens 
medlemmer. Dog kan også ikke-medlemmer 
deltage for kr. 725,-.

Tilmelding kan ske direkte til:
• Inge Sørensen, 40290203 eller ingesner-

le69@gmail.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.
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Historie Café
Den 7. september 
2022 kl. 18. 30 
Per Leo Jepsen, 
tidl. Kriminalbe-
tjent. Arrangementet 
afholdes i Taastrup 
Kulturcenter, Lo-
kale 3, Poppel Alle 
12, 2630 Taastrup, 

og er med spisning.

Per Leo Jepsen vil fortælle om sit spændende 
liv i kriminalpolitiet. De opklarede og de ikke 
opklarede sager. Per er som mange andre 
blevet ramt af kræft, og han vil også fortælle 
om sit liv med kræftsygdommen.

Den 12. oktober 
2022 kl. 18.30
Lisbeth Holm, ejer 
af cafeen Moems i 
Hedehusene. fore-
draget afholdes i 
hendes cafe til kaffe 
og kage. 

I den hyggelige cafe i det gamle pakhus på 
Hedehusene station vil Lisbeth fortælle om 
ideen bag cafeen og hvad der fik hende til at 
sige farvel til et job som marketingchef og 
vælge et helt anderledes erhverv som selv-
stændig cafeejer.

Den 16. november 
2022 kl. 18.30 
Arkivleder Lars 
Spatzek. Afholdes 
i Taastrup Kultur-
center, Lokale 3, 
Poppel Alle 12, 
2630 Taastrup. 

Arrangementet er med spisning.

Da Taastrup blev til Hovedstadens For-
stad...
I starten af det 20. århundrede fik landets 
ældste stationsby fart på. Langs Taastrup Ho-
vedgade blev der anlagt store købmandshand-
ler, og byen fik med fabrikant Hugo Dorph en 
kæmpe manufaktur industri. Arkivleder Lars 
Spatzek vil fortælle om byens historie med 
kildemateriale fra Høje-Taastrup Sogneråd, 
der sammen med byens spidser udviklede 
hele området til det Taastrup, vi kender i dag.

Kildematerialet er afgørende for at forstå 
byens udvikling og baggrunden for de be-
slutninger, man den dag i dag stadig kan se 
tydelige spor efter. 

I forbindelse med arbejdet på en større 
artikel til en publikation om Hovedstadens 
forsyningshistorie, har arkivlederen også set 
på Taastrup Kommunalforenings protokol 
fra perioden. Det viser sig, at foreningen 
fik en afgørende betydning i Høje-Taastrup 
Kommunes historie. Foredraget dykker ned 
i eksempler på forslag, som senere politisk 
bliver besluttet. Personsammenfald, egne 
interesser, ja kommunalforeningen fik meget 
”skudt i skoene”. Vi ser på, hvad kilderne i 
virkeligheden fortæller.

Tilmelding til arrangementerne skal ske 
til: 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,-.

Foto: Gert Jensen

Foto: Lisbeth Jansen
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Tilmelding er først bindende efter indbetaling 
af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto 
nr. 5333 – 0242689.

Der er begrænset deltagerantal, som fastsæt-
tes efter sundhedsmyndighedernes retnings-
linjer, ved alle arrangementerne.

Vandtårnet

Har åbent første lørdag i måneden t.o.m. 
oktober kl. 11.00 – 13.00.

Vandtårnets fødselsdag fejres den 27. august, 
hvor der er åbent fra kl. 10.00 – 16.00. Sam-
me dag er der frivillighedsdag i Taastrup.

Den 25. november, Black Friday, er der også 
i år mulighed for at komme op i tårnet og 
nyde udsigten i mørke fra kl. 18.00 til 20.00.

 

Frivillighedsdagene er den 27.august i 
Taastrup kl. 10.00 – 16.00 og den 3. septem-
ber i Hedehusene kl. 10.00 – 14.00. Forenin-
gen vil have en stand begge steder. I Taastrup 
vil standen være ved vandtårnet.

Foto: Peter Mose

Foto: Peter Mose
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Hvor er billedet taget?
Du kan ikke vinde noget, blot bringe minder fra en funden tid i erindring.   

Vi bringer det rigtige svar i næste nummer

Til billedet vi bragte i april nummeret har vi bl.a. modtaget nedenstående fra Jette 
 Johannesen: Jeg har nogle oplysninger angående billedet i medlemsbladet nr. 2. Det er en 
ting, som jeg synes er ret relevant. På billedet der er taget ned af Kastanievej, nu Vesterparken 
kan jeg oplyse at i 2 af husene, boede der med-
lemmer af bestyrelsen til ”Historisk Samfund 
for Høje-Taastrup Kommune”. I det første hus 
i højre side boede Ingrid Kastfelt og i det 3 hus 
boede Svend Møller Hansen. De var begge med 
i foreningens begyndelse. Ved bilen helt nede 
og det hvide stakit, boede jeg selv, og billedet 
er taget efter 1957, men du ved måske hvornår 
billedet er taget.

Billedet er taget i 1967. Lige foran folkevognen 
er det Fredensvej som krydser Vesterparken. 
Bygningerne nærmest fotografen på venstre og 
højre side er sidenhen revet ned.
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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

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

Inge Sørensen
Snerlehaven 69,
2630 Taastrup
Tlf. 4029 0203
ingesnerle69@gmail.com

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

Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2168 5790
peter.mose@privat.tele.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
Birthe Povelsen
Jernbanealle 58,
2630 Taastrup
Tlf. 4399 7018 – 2989 7018
Birthe.ougaard@hotmail.com

Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng,
2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – 3220 2826
flemming@ougaard.dk

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

Udvalg

Foredragsudvalg:
Bodil Munck, Ole Gram,
Birgit Stubbe

Turudvalg:
Lisa Ulriksen, Inge Sørensen

Bladudvalg:
Bestyrelsen

Redaktør af medlemsbladet:
Lisa Møldrup Ulriksen

Vandtårn:
Ole Gram, Per Andersson

Arkivudvalg:
Ib Sandahl

Arrangementer Blaakildegaard
Inge Sørensen

Repræsentanter Kroppedal:
Lisa Møldrup Ulriksen

Foreningens hjemmeside:
Htlokalhistorisk.dk

Redaktør hjemmeside:
Peter Mose Nielsen

Foreningens postadresse:
Skolevej 54, 2630 Taastrup
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BAGLOMMEN

Kalender

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

Lørdag den 6. august
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00

Torsdag den 25. august
”Forårstur” til Lolland og Falster

Lørdag den 27. august
Vandtårnets fødselsdag og frivillighedsdag  
kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 3. september
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00 

Frivillighedsdag i Hedehusene  
kl. 10.00 – 14.00

Onsdag den 7. september
Historie Café med Per Leo Jepsen, Taastrup 
kulturcenter, spisning. Kl. 18.30

Lørdag den 1. oktober
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00

Onsdag den 12. oktober
Historie Café med Lisbeth Holm, Café 
 Moems, Hedehusene, Kaffe. Kl. 18.30

Onsdag den 16. november
Historie Café med Lars Spatzek, Taastrup 
kulturcenter, spisning. Kl. 18.30 

Fredag den 18. november
Juletur til Ansgar Kirke i Hedehusene 
kl. 13.00

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.
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