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Formanden har ordet
Foråret er så småt ved at indfi nde sig, 
med sol og lidt varme, og covid-19 
er for nu trukket sig lidt tilbage. I 
foreningen glæder vi os til at vi skal ud 
og opleve verden igen. Vi har afholdt en 

Historie Café, med Trine May Knutzen, 
det var et spændende foredrag, vedrøren-

de L.A. Ring, hvor vi fi k et indblik i L.A. Rings og hans 
malerier.

Forårets sidste Historie Café afholdes den 20. april, hvor 
Jørgen Nielsen kommer og fortæller om Roskilde Kroen, 
”Roskilde Kro – 500 år ved landevejen”, det glæder vi os til.

Vi har afholdt Årsmøde den 15. marts. Det var et rigtigt 
godt møde, med mange fremmødte, og efterfølgende var 
der kaffe og en rigtig god snak. Vi har også planlagt en 
”smuttur” til Roskilde Kloster i maj måned, hvor der vil 
være en rundvisning med en guide, som vil fortælle om 
klosteret. Turen til Roskilde er en kør selv tur.

Der er også planlagt en forårstur. Det bliver den 25. august 
2022, og bliver således til en efter sommerferien tur, hvor 
vi skal til Maribo Domkirke, hvor vi får en rundvisning, 
derefter kører vi til Oreby Kro og spiser en frokost. Efter-
følgende kører vi til Ejegod Mølle, hvor vi ser møllen og 
museet. Og naturligvis skal vi også drikke eftermiddags-
kaffe. Derefter går turen mod Taastrup og Hedehusene. 
Planlægningen er stadig i gang, så jeg glæder mig til at 
fortælle meget mere i næste nummer..

Vi har også planlagt en Juletur, den kommer til at gå til 
Ansgarkirken i Hedehusene. Det er den 18. november. 
Der vil være en rundvisning og efterfølgende kaffe.  Vi 
kommer tilbage med mere om kirketuren.

Jeg vil ønske jer alle et rigtigt dejligt forår, og start som-
mer, pas på jer selv.    

Lisa Møldrup Ulriksen
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Årsmøde med 28 deltagere
Igen i år afholdtes årsmødet i Medborgerhuset. 

Efter velkomst af foreningens formand, Lisa 
M. Ulriksen, kunne man gå til mødets dags-
orden, som første punkt har valg af dirigent 
Bestyrelsen havde foreslået Birgit Larsen, 
som blev enstemmigt valgt.

Efter at formanden havde aflagt beretning for 
2021, blev det tid til regnskab og budget for 
2022. Herunder fastsættelse af kontingent. 
Inden budget og kontingent kunne godken-
des, var der en del debat om omkostningerne 
til trykning af årsskrift og medlemsblade. Der 
blev bl.a. fremsat ønske om, at få årsskrif-
tet i samme bogformat som for år tilbage. 
Andre mulige besparelser i forbindelse med 
distributionen af blade og årsskrift blev 
drøftet, bl.a. muligheden for at udgive bladet 
udelukkende elektronisk.

Husk at betale inden 1. juni ved overførsel 
af beløbet til foreningens konto: Reg. nr. 
5333 konto nr. 0242689.

Debatten mundede dog ud i, at bestyrelsens 
forslag til budget og kontingent for 2022 blev 
vedtaget. Kontingent for 2022 er således kr. 
200,- for enkeltmedlemskab og kr. 300,- for 
par. 

Alle som var på valg blev genvalgt. Det er 
stadig ikke lykkedes at finde nogen, som 
vil opstille og tage den stadig ledige plads i 
bestyrelsen. 

Der var i år ikke modtaget forslag til be-
handling på årsmødet. Under eventuelt blev 
muligheden for at udgive medlemsbladet 
elektronisk endnu en gang drøftet. Konklusi-
onen blev dog at blad og årsskrift forbliver i 
deres nuværende form. Bestyrelsen undersø-
ger muligheder for besparelser ved trykning.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20.50.

Foreningens bestyrelse. Fra venstre ses: Ib Sandahl, Per Andersson, Birgit Stubbe, Inge Søren-
sen, Bodil Munck, Hanne Stampe Jensen, Ole Gram og Lisa M. Ulriksen. Foto Kristian Rohde 
Jensen.
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Kontingentbetaling for 2022
På  årsmødet blev kontingent for 2022 fastsat. Jf. vedtægterne for foreningen er sidste 

rettidige betaling den 1. juni

Kontingentet er kr. 200,- for enkelt medlem-
skab 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.

Har du ikke mulighed for betaling via net-
bank, kan det også ske direkte til kassereren. 
Se kontaktoplysninger på side 15.

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.
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Farvel til Ole
I medlemsbladet januar 2021 bragte vi en omtale af Ole Søndergaards engagerede liv og 

virke i anledning af at han havde rundet 90 år

Den 11. marts døde Ole. Han vil altid blive 
husket for sit engagement i alle opgaver 
han påtog sig. I vor forening var han med 
fra det første år, det var i 1962. Da forenin-
gen ”Arkivvennerne” så dagens lys i 1977, 
meldte Ole sig naturligvis også til den nye 
forening. I 2006 blev de to foreninger slået 
sammen til ”Høje-Taastrup Lokalhistorisk 
Forening”. Ole var naturligvis deltager i det 
lille udvalg, som muliggjorde sammenlæg-
ningen. Slægtsforskning var for Ole en hel 

naturlig del af det historiske. Han var da også 
initiativtager og medstifter af ”Hedeboegnens 
slægtsforsker forening” i 2003. Med et vers 
fra Hávamál vil vi ære Oles minde:

Fæ dør
Frænder dør
Dør selv på samme vis
En ting ved jeg
Som aldrig dør
Dom om død mands liv

Ole i fortællehjørnet 26. februar 2020.
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Maler Find fra Baldersbrønde
I Baldersbrønde finder vi Ludvig Finds Vej, der er opkaldt efter kunstmaleren Ludvig Find, 
som fra 1914 til først i 1940erne, boede sammen med sin familie, i den nærvedliggende 

“gamle Baldersbrønde skole”

Vejen er en af de rigtig gamle veje i Balders-
brønde, som har ligget der siden tidernes 
morgen, hvor alle gårdene lå placeret rundt 
om det store gadekær. Ved den nuværende 
Ludvig Finds Vej lå således en gård med navn 
Store Gaard, som var ejet af Vartov Hospital i 
København. 

Ved den endelige udskiftning af landsbyens 
jorde i 1788, blev gården revet ned og flyttet 
ud til de nye marker som lå syd for landsby-
en, og den nyanlagte Roskildevej.

Det ældste hus på vejen er i dag nr. 8, et 
smukt stråtækt bindingsværkshus, som menes 
at være opført omkring 1850.      

Ludvig Frederik Find blev født den 16. maj 

1869 på Østerbygård i Vamdrup ved Ribe, 
som søn af cand. theol. Henrik Carl Wilhelm 
Find (1821-1905) og hustru Johanne Vilhel-
mine Jørgine Seehusen (1834-1902). Samme 
år flyttede Ludvig sammen med familien til 
Allerslev-Rekkende sogn syd for Præstø, 
hvor hans far havde fået et præstekald.

Det fortælles at han allerede som 7-8 år gam-
mel, fik den første inspiration til at male, idet 
han fandt sin mors gamle malerkasse oppe på 
loftet. 

Hun havde som yngre gået til maling hos den 
kendte blomstermaler J. L. Jensen, 

Efter underskolen kom Find på Herlufsholm 
Kostskole ved Næstved. 

Det var en svær tid for ham, for alle lærerne 
var enige om at han ikke egnede sig til at 
studere. 

Kun hans tegnelærer så hans evner for at 
tegne, og besluttede sig for at give ham priva-
tundervisning. 

I 1884, som 15 årig, tegnede Find sit første 
“rigtige” billede, Landskab med piletræer. 

Efter sin skolegang kom han i malerlære, hos 
malermester Øigaard i København, og efter 
Teknisk skole og forskellige forberedende 
malerskoler blev han optaget på Akademiet 
i 1886. 
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Han var ikke tilfreds med undervisningen, 
så i 1888 fortsatte han i stedet for på P. S. 
Krøyers Malerskole. Heller ikke denne skole 
tiltalte Find, og han forlod skolen i 1890.

I stedet lod han sig inspirere af de franske 
impressionister, hvis værker havde været 
udstillet i København, Monet i 1888 og 
Gauguin i 1889.

Han udstillede på Charlottenborg i årene 
1889 - 1896, og i 1893 havde han sin første 
separatudstilling hos Kleis galleri.  

Samme år rejste Find, sammen med kunst-
nervenner til Italien, hvor de især studerede 
kunst fra 1400 tallet i Firenze og Venedig.  

Ved hjemkomsten i 1894 og årene derefter 
malede han forskellige landskaber og por-
trætter.

I 1897 udstillede han på Den frie udstilling 

1897, og året efter blev han fast medlem.

Ludvig Find blev i 1903 gift med Maren 
Kirstine (Kirsten) Clausen (1878-1936), og 
boede indtil 1914 i Charlottenlund og Skovs-
hoved, hvorfra de flyttede til Baldersbrønde, 
hvor de overtog “den gamle skole” efter 
malervennen L. A. Ring.

Ludvig Find var en alsidig kunstner, som 
tidligere nævnt var han kendt som en dygtig 
portrætmaler, af de mere kendte navne skal 
nævnes, Johannes V. Jensen, 1904 og 1927, 
Agnes Henningsen, 1907, L.A. Ring 1921, Th. 
Stauning, 1923, samt diverse selvportrætter. 

Et af disse, fra 1941, kan ses på Byhistorisk 
Samling og Arkiv, ”Blaakildegaard”.

Samme sted kan man også se et par gode ek-
sempler på Finds fine, lyse landskabsmotiver, 
fra Baldersbrønde, hvor han i de senere år 
hentede motiverne lige uden for vinduet eller 
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døren, møllen skråt over for, de omkringlig-
gende huse, gerne i sne eller det tidlige forår.

Find var i sin samtid også kendt som illustra-
tor og børnetegner, især gjorde illustrationer-
ne til “Hannebogen” fra 1909 med digte af L. 
C. Nielsen, og “Ønskernes A B C” af Louis 
Levy 1930, ham kendt. 

Modellerne havde han altid ved hånden, idet 
han sammen med Kirsten fik 12 børn, der alle 
voksede op i “den gamle skole” i Balders-
brønde.

 Ludvig Find mistede sin kone i 1936, og 
først i 1940erne flyttede Find ind på Kunst-
nerhjemmet i Gothersgade, sammen med 2 
af sine døtre.            Her døde han i 1945 og 
blev begravet ved Ansgar kirken i Hedehu-
sene.

Maler Find, som han plejede at kalde sig, er 
ikke glemt, hverken lokalt eller i Kommunen, 

som lod vejen i Baldersbrønde opkalde efter 
ham.

Hvis man vil læse mere om Ludvig Find, kan 
man finde det i bøgerne: Maleren Ludvig 
Find af Merete Bodelsen, 1943, eller Ludvig 
Find 1869 - 1945 af Bjarne Pedersen, års-
skrift 1994 fra Byhistorisk Samling og Arkiv. 

Kilde:Opr. artikel ”Vejen jeg bor på”, 94 af 
Ib Sandahl i Taastrup Avis, 9. januar 2002.
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Mere om sogneråd og rådhuse
Januar udgaven af medlemsbladet var knap kommet fra trykkeren, da vi modtog den 

første reaktion på artiklen om rådhusene i Høle-Taastrup Kommune

Sengeløse Rådhus
Sengeløse Kommune har haft et Rådhus. I 
forbindelse med kommunesammenlægningen 
i 1970 fik Sengeløse Sogn kommunestatus, 
sognerådsformand E. Giversen kommer til at 
hedde borgmester og får borgmesterkæde. Og 
i 1972 byggedes kommunekontor med by-
rådssal, ligesom Sengeløse fik eget byvåben. 

Samtidig iværksættes flere nye tiltag som 
sportshal, friluftsbad, plejehjem od en om-
fartsvej syd om byen. På trods af disse tiltag 
bedømmer indenrigsminister Egon Jensen, 
at Sengeløse Kommune er for lille til at være 
selvstændig, så i 1974 lægges den sammen 
med Høje-Taastrup Kommune.

Sognerådsmøder i Høje Taastrup
Også oplysningerne om hvor sognerådet i 
Høje-Taastrup kommune blev afholdt imellem 
1847 og 1880 har givet anledning til berigti-
gelse. Vi bringer derfor her, med tilladelse af 
Hans Peter Hansen, hans fars fortælling om 
sognerådsmøderne i Høje Taastrup.

Sognefogeder i Høje Taastrup fra 1791
I 1791 blev der lavet forordning om sognefo-
geders beskikkelse, deres embeds forretnin-
ger og belønninger. De blev nu aflønnet og 
udvalgt af amtmanden. Sognefogeden skulle 
sørge for opretholdelse af loven på landet.

Mellem 1791 og 1841 var 3 familiemedlemmer 
sognefoged i Høje Taastrup. Fra 1791 var det 
Zacharias Gevertsen fra Espensminde, fra 
1815 var det Jens Rasmussen fra Kirkebak-
kegård og den sidste sognefoged til 1840 var 
Svend Zachariassen fra Espensminde.

Sogneforstanderskabet og sogneråd
I 1841 kom der ny forordning, som hed 
sogneforstanderskabet. Det bestod af fødte 
og valgte medlemmer, hvor de fødte bestod af 
præsten og den eller de lodsejere, der ejede 
mindst 32 tønder hartkorn. Resten af for-

Det nyopførte rådhus i Sengeløse og  Senge-
løse byvåben.
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standerskabet blev valgt og de valgte skulle 
eje mindst 1 tønde hartkorn, så arbejdere og 
tjenestefolk havde ikke stemmeret.

Herefter var den første formand for sognefor-
standerskabet sognefoged Niels Nielsen fra 
Klovtofte, han var formand fra 1841 til 1847. 
Da han var sognefoged, må han have kunnet 
skrive mere end sit navn og har vel selv ført 
protokollen. Efter ham var pastor Morten 
Bentz Møller formand fra 1848 til 1854.

Da Høje Taastrup var midterbyen i sognet, 
har møderne været holdt her. Hos en høker 
Sønderbro (Bygaden 49A, nabo til Kirke-
bakkegård)  var der en storstue, hvor der 
blev holdt gilder og var en slags smugkro og 
her blev møderne holdt. Stuehuset har været 
handlet flere gange og blev ca. 1880 købt af 
en mand med navn Rasmus Larsen (Madam 
Larsens mand), og så flyttede sognerådet 

hen til Hans Folmer ved siden af kirken mod 
vest, Bygaden 40. Han havde en storstue, 
hvor der blev holdt gilder og andre sammen-
komster. Når sognerådsmødet var hævet, var 
det almindeligt, at de fik sig et spil kort. De 
halvlange piber blev stoppet og de fik sig en 
lille sort (en halv kop kaffe med en cognac). 
En halv kop kaffe med snaps hed en jernhest.

Her blev sognerådsmøderne nu holdt, indtil 
de omkring 1890 blev flyttet til Taastrup 
Nykro. Møderne blev holdt om eftermiddagen 
og de spiste på kroen. Alt hvad de nød, måtte 
de selv betale, men kroejer Brandt gav dem 
en stor bøf med snaps og øl for 1 krone, ellers 
kostede en bøf 1 kr. 25 øre. Kroejer Brandt 
var selv medlem af sognerådet og han ville 
gerne have møderne på kroen, thi der var jo 
fortjeneste når der var licitationer, torske-
gilde m.m. Så var der jo altid nogen der nød 
noget.

Bygaden 49
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Vistnok 1898 blev kromanden fra Hedehusene 
valgt ind i sognerådet og han fik møderne 
afholdt hvert andet år i Hedehuskroen og så 
kappedes han og Brandt om at give god mad 
for 1 krone. Min far, smedemester Peder Han-
sen, var medlem af sognerådet i 6 år sidst i 
halvfemserne og det er derfor jeg kan huske 
en del fra den tid.

Da socialdemokraterne fik flertal i sognerå-
det, begyndte de med at få kaffe på kommu-
nens regning og lidt efter fik de også spis-
ning, hvad vi nu synes ganske naturligt, men 
dengang jamrede de borgerlige partier sig 
over det dyre sogneråd.

Et medlem af sognerådet, overretssagfører 
Niels Nielsen, valgt af venstre, mødte med sin 
egen madpakke, men da socialdemokraterne 
bød på snaps, kunne han ikke modstå fristel-
sen, men drak med de andre. Siden da spiste 
han også på kommunens regning.

Skatten blev opkrævet hos alle ved en 
skatteopkræver, der gik fra hjem til hjem. 
Den første jeg erindrer, var en husmand fra 
Baldersbrønde mark. Jeg erindrer han havde 
en taske med en rem over skuldrene og at der 
var noget i vejen med den ene hånd. Igennem 
årene var der flere opkrævere. Tobakshandler 

A.K. Andersen krævede vistnok skat op i nog-
le år indtil gasværket blev anlagt. Her blev 
der kommunekontor, hvor man selv skulle 
betale skatten.

Det kan nok være folk blev vrede, dengang 
var der ingen cykler og mange havde langt at 
gå fra Baldersbrønde og Kallerup, så det var 
meget bedre og nemmere før, da skatteopkræ-
veren kom.

Så længe møderne blev holdt i Høje Taastrup, 
har degnen Peder Jørgensen sandsynligvis 
ført protokollen. Han rejste 1881 og deref-
ter førte lærer Hansen fra Baldersbrønde 
protokollen til han tog sin afsked fra skolen. 
Han afløstes af sagfører Jens Holm, der 
var sekretær indtil kommunekontoret blev 
oprettet. Herefter blev det lederen af kontoret, 
en tidligere lærer Rasmussen, der indkasse-
rede skatten og førte kommunens regnskab. 
Efter nogen tid fik han en dame til hjælp og 
i krigsårene (første verdenskrig) kom der en 
sergent, som blev på kontoret i flere år.

Hans Lauritz Hansen

Alle foto er fra Byhistorisk Samling og Arkiv 
for Høje-Taastrup Kommune.
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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 modta-
ge mail når der er nyt på hjemmesiden.

Historie Café

Den 20. april 2022 kl. 18.30
Jørgen Nielsen vil fortælle om Roskilde Kro. 

Lokalhistorikeren Jørgen Nielsen har i 2018 
udgivet en bog med titlen “Roskilde Kro 
– 500 år ved landevejen”. Hvis nogen kan 
historien om Roskilde Kro, så er det Jørgen 
Nielsen, der denne aften vil del ud af sin 
viden. 

De første skriftlige kilder, som omtaler kroen, 
er fra 1558. Den gang lå kroen ved Snubbe-
korsvej hvor den krydser Store Vejleå. Da 
man i 1766 begyndte at anlægge den nye 
hovedvej (kongevej) imellem København 
og Roskilde, var det også starten på at kroen 
ville miste sin indtægt. I 1773 blev det tilladt 
og muligt at opføre en ny kro, hvor Store 
Vejleå krydsede den nye hovedvej. Det bliver 
virkeligt spændende at høre hele historien.

Arrangementet afholdes i Taastrup Kultur-
center, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup. 

Tilmelding til arrangementerne skal ske til:

Ole Gram
• Tlf. 2449 1729 eller 
• ole1gram@gmail.com

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

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.
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Vandtårnet
Første åbningsdag er lørdag den 2. april kl. 
11.00-13.00. Herefter den første lørdag i 
måneden til og med oktober. 

Smuttur til Roskilde Kloster
Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran 
Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, 
Roskilde, 

Vi får en guidet rundvisning i de historiske 
bygninger. På rundvisningerne ser man 
Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen 
og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter 
rundvisningerne med en kort tur gennem 
klosterets have.

På turen rundt hører man om klosterets spæn-
dende historie, lige fra Sortebrødremunkene 

stiftede Sankte Catharinae Kloster i 1231, om 
klosterperioden, omvæltningerne omkring 
Reformationen, oprettelsen af Roskilde ade-
lige Jomfrukloster og helt frem til i dag, hvor 
klosteret fungerer som en selvejende stiftelse. 

Der er begrænset deltagerantal på 25. 

Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 110,- 
på foreningens konto 5333 – 0242689. Husk 
at anføre medlemsnummer og navn.

Sidste tilmelding er 1. maj.

Efter rundvisningen vil vi, for de der ønsker 
det, arrangere frokost på Café Vivaldi. Froko-
sten afregnes individuelt med cafeen.
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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

Billedet i sidste nummer var taget på Valby-
vej, Fra v. ses: Valbyvej 7 nuværende Øster-
parken 10, Valbyvej 9 nedrevet nuværende 
Østerparken, Valbyvej 11 nuværende Dorph’s 
Allé 3, Valbyvej 13 nuværende Dorph’s Allé 
5. Valbyvej 17 Hugo Dorph’s villa Hvide 
hus, nu nyopførte rækkehuse. Valbyvej 19. 
Valbyvej 21 Taastrup Motormølle.
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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
ingemsoerensen@hotmail.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. april
Vandtårnet åbent kl. 11.00-13.00

Onsdag den 20. april
Historie Cafe’ med Jørgen Nielsen, Taastrup 
kulturcenter, spisning. Kl. 18.30

Lørdag den 7. maj
Vandtårnet åbent kl. 11.00-13.00  

Søndag den 29. maj
Smuttur til Roskilde Kloster kl. 10.45-12.00

Lørdag den 4. juni
Vandtårnet åbent kl. 11.00-13.00

Lørdag den 2. juli
Vandtårnet åbent 11.00-13.00

Lørdag den 6. august
Vandtårnet åbent 11.00-13.00

Torsdag den 25. august
”Forårstur” til Lolland

Lørdag den 27. august
Vandtårnets fødselsdag og frivillighedsdag kl. 
10.00-14.00

Eventuelle ændringer af arrangementerne vil 
blive meddelt på foreningens hjemmeside. 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil 
blive fulgt ved alle arrangementerne.
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