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Love story på
Gårdspladsen
Sidste år ved et Jazz-arrangement på
Gårdspladsen var der en af gæsterne,
som pludselig spottede et kendt ansigt.
Hun siger til sin husbond ”er det ikke?”.
Manden var ikke rådvild. Han spurtede
hen til det kendte ansigt for at få opklaret mysteriet. Og jo, det var en gammel
dansekammerat fra deres unge dage. De
havde ikke set hinanden i 49 år. Efter en
del sank om fortiden spurgte det kendte
ansigt: ”I kender vel ikke en herre, som
mangler en dansepartner”. Straks kom
den kvindelige gæst i tanke om, at hun
og hendes mand for år tilbage, var på
samme dansehold med en mand, som
havde mistet sin kone. ”Jeg kender måske en, som gerne vil danse igen”. De
blev enige om at forsøge at få noget positivt ud af det her. De udvekslede mobilnumre og mailadresser.
Ved næste JAZZ på Gårdspladsen kom
det kendte ansigt igen og ikke længe efter
kom enkemanden. Han så lidt søgende ud,
og fik øje på mellemkvinden, der efterfølgende introducerede ham for det
kendte ansigt.
Efter lidt snak frem og tilbage ville mellemkvinden finde en plads til enkemanden.
Gårdspladsen var fyldt med jazz-glade

gæster, så det var svært at finde en plads.
Resolut sagde det kendte ansigt: ” Du han
da sætte dig her ved siden af mig!”. De
blev siddende sammen resten af dagen
til koncerten var forbi.
Hvad der skete herefter siger historien
intet om, men til Høstfesten i september
kom de igen hver for sig og fandt sammen i løbet af eftermiddagen. Det samme skete ved julestuen på Bredekærgård,
hvor de igen kom hver for sig og blev
siddende ved det samme bord i Landsbysalen i flere timer og flettede fingre –
noget måtte være i gærde.
Så fik man øje på dem ved et dansebal i
Køge. Nu måtte det da være alvor!?!
I maj og juni dansede de sammen på den
nærliggende danseskole, for at se om de
nu passede sammen.
Og vupti. Nu kom de sammen til Jazz på
Gårdspladsen i denne sæson. Ikke nok
med jazzen.
De har også meldt sig til turen til Nyborg og skovturen til LUND. SÅÅ …..
Måske danser de videre og videre derud
ad!?!
Men - Hvem det er, forbliver en hemmelighed!
Steen Skovhus
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Formanden tog stikket hjem
Sengül, Deniz, formanden for Kulturel–
og Fritidsudvalget, tale til Steen Skovhus
i forbindelse med præsentationen af foreningslederprisen 2019

formidlingsarbejde og en formalisering
af samarbejdet med Ishøj Kommune,
Lokalhistorisk Arkiv og Kroppedal Museum.

Steen, først skal der lyde et stort tillykke
med prisen som årets foreningsleder.

Listen over hvad din drivkraft har ført til
af initiativer er lang og beundringsværdigt.

Steen er formand i ThorslundeIshøj Lokalhistoriske Forening
og har de sidste 6 år som
formand udvist stort initiativ
og ihærdighed.
Med din passion for det lokalhistoriske er der gennemført mange
nye initiativer, både med digitalisering af udsendelserne fra
Ishøj Lokal-TV og
TV Ishøj, en
moderni-sering
af foreningens

Foreningens bestyrelse beskriver dig
som en inspirator og som en formand, der er dygtig til at
delegere ansvar og opgaver.
Der er ingen tvivl om at din
ihærdige indsats i ThorslundeIshøj Lokalhistoriske Forening
skal hædres med titlen
som årets foreningsleder 2019.

TIL
LYKKE
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Formandens beretning

Entré 25 kr. – Gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk Forening
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Årets Flidspræmie
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1. september kl. 13:00-16:00
Åbent hus
Thorsbro Vandværk
Allevej 29, Torslunde

Veterantræf på Vandværket
Sommerens sidste “åbent hus” på Thorsbro.
Museumsforeningen lukker ned for en rigtig fin sæson 2019 med en invitation til
veteranfolket og alle med lyst til teknik, mekanik og gamle velholdte maskiner.
Vi sparker dæk, søndag den 1. september 2019.
Thorsbro er det perfekte samlingssted for veterankøretøjer af enhver art, cykler,
motorcykler, biler og knallerter.
Foreningen håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at lufte veteranen, køre
en tur og fremvise det kæreste eje eller komme tilfældigt forbi, nyde naturen ved lille
Vejle å, se på de fantastiske veterankøretøjer og få en oplevelse på denne sidste
sommerdag i året.
Mød op for at se og høre de gamle B&W motorer fra 1932 og opleve lidt af stemningen og motorstøjen fra dengang, Værket var i drift. Vi starter én eller to motorer
hver halve time.
Rigtig godt vejr til arrangementet er for længst bestilt.
Vi åbner og stiller op fra kl. 11.00.
Der ringes med klokken kl. 13.00, derefter er der afslappet og uformeld fri leg til kl.
16.00.
Der vil være pølser på grillen, øl, vand og kaffe.
Alle er velkommen og der er fri entre.
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Jazz på Gårdspladsen laver ikke sig selv.
Hver gang møder der 17-22 medlemmer af
Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening

frem, for at gøre dagen så festligt som muligt for de mange Jazz-entusiaster, som
kommer på ”Gården” gang efter gang.

Restauratøren for Traktørstedet møder allerede
kl. 6:00 for at tænde for fadølsanlægene.

Kl. 09:00

Kl. 12:00

Kl. 15:00

Kl. 17:00

Kl. 10:00 møder dagens mandskab.

Alle er klar over deres rolle indtil gæsterne kommer. Fadølanlæg sættes på plads.
Parasoller sat i bordene. Grill skal gøres klar –osv

Køkkenet laver kontinuerligt æblekage og kaffe.
Der bliver tipisk sølgt 220 l fad– og flaskeøl
150 sodavand & kildevand - 300 JAZZ-pølser
Creps af 90 æg - 19,5 kg. æblekage
Dagen er slut og alt pakkes sammen til næste
gang.
Derefter holdes evaluering af dagens forløb.
Vi ses igen til JAZZ
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26. juni kl. 19:00
Mødested

Byvandring i Torslunde
Torslunde Kirke

Yderst kompetente hjemmefødte guider vil føre os gennem Torslunde Landsby og
gøre os meget klogere på byens meget gamle og nutidige historie. Bygninger, gårde,
ja, sågar en lille sten har en historie.
Efter at have fået fyldt hovederne med værdifuld historisk viden vil der være en forfriskning i Menighedshuset.

Program for 2019
Traditionen tro afholdes åbent hus om
tirsdagen på udvalgte datoer
ÅBENT HUS
kl. 19.00 - 21.00
Tirsdag d. 30. april 2019
Tirsdag d. 14. maj 2019
Tirsdag d. 4. og 18. juni 2019
Tirsdag d. 2. juli 2019
Tirsdag d. 6. og 20. august 2019
Rundvisningerne starter kl. 19.15.
B&W dieselmotor årgang 1932 startes kl.
20.00.
Desuden vil der være åbent hus på to
søndage i tidsrummet kl. 13.00-16.00:
Vandværkets Dag den 26. maj
Se program på side 7
Veterantræf den 1. september.
Der er udflugt for foreningens medlemmer torsdag den 13. juni 2019.
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Vi betaler selv
Når man står i spidsen for en kommune
som nybagt borgmester, er der mange,
som vil invitere en ud til middage og
lignende. – Ind imellem blev jeg også
inviteret på frokost af direktøren for
Dansk Totalentreprise, Axel Juul Jørgensen. Det var jo et skråplan at komme ind
på. Så på et af de første kommunalbestyrelsesmøder efter at jeg var blevet valgt
som borgmester, bad jeg kommunalbestyrelsen om at få lov til at betale, hvis
jeg blev inviteret ud til frokost. Hele
kommunalbestyrelsen sagde: ”Ja, selvfølgelig – det er en glimrende idé. Du skal
ikke lade dig købe med frokoster og meget andet”. Da Axel Juul Jørgensen næste gang kom og sagde at vi skulle have
lidt frokost, så sagde jeg: ”Det er glimrende, så betaler jeg frokosten, for jeg
ved, at du lægger det på regningen alligevel”. Sådan er verden nu engang skruet
sammen.
Jeg have også en episode, dengang vi
skulle have fjernvarme. Der var nogle
store firmaer, som lagde fjernvarmerør i
hele Danmark. De skulle naturligvis også
ud til os, da vi i 1981 besluttede, at vi
skulle have etableret fjernvarme i Ishøj.
Vi skulle have et stort kulfyret varmeværk, som samlede og erstattede de 16
eksisterende oliefyrede værker.
Så kom det store firma fra Aarhus, som
havde ekspertise i fjernvarmerør, og inviterede kommunalbestyrelsen på en
besigtigelsestur i det jyske. Hertil sagde

jeg: ”Vi vil da gerne med jer rundt, men
husk én ting, I FÅR KUN LOV TIL AT
BETALE BUSTUREN NED GENNEM JYLLAND”. Om aftenen sagde
Aarhusfirmaet:” Madsen, nu er det os
der gir’”! Så sagde jeg: I kan betale for
jeres egne folk, jeg betaler for selskabet
fra Ishøj – sådan er det, færdig!”. De
blev noget forundret, for det havde de
ikke været ude for før, når de have kommuner på rundvisning. En månedstid
efter at vi var kommet hjem stillede politiet fra Taastrup. ”Madsen, vi har hørt at
du har været på tur med et Aarhusfirma i
Jylland”. Vi gav politiet alle vores regninger fra turen med Aarhusfirmaet. Seks
uger efter kom politiet igen for at aflevere materialet. ”Du har saft suseme gjort
det flot. Der er ikke en finger at udsætte,
så der bliver ingen sag med jer”.
Men Greve, Helsingør og mange andre
kommuner i Danmark have været ude
og nydt ”billetten”. Der havde blandt
andet været besøg i Herbertstrasse i
Hamburg og så videre. ”Det var en
grimmer sag dengang!”.
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Fliser eller ej
Jeg havde også en sjov sag da vi skulle
lave selve svømmebassinet.
Jeg havde engang været i firmaet Sadolin
og Holmblad. Her gik jeg i den eksperimenterende afdeling, hvor vi prøvede
forskellige ting – for firmaet skulle forny
sig. Vi var begyndt at arbejde med glasfiber armeret polyester, som det man byggede lystbåde af – og i dag store skibe.
Når vandet, ved brug af omhandlende
materiale, kan holdes ude af både og
skibe, så må vandet modsat også kunne
holdes inde i et svømmebassin. Med den
baggrund sagde jeg: ”Vi skal saft suseme
have glasfiber armeret polyester bassiner
i svømmehallen.”! Det må kunne holde
da vi skal have en saltprocent på 5-6
stykker i ferskvandet, så det ikke sved i
øjnene, det lagde vi i værttilfælde op til.
Vi fik imidlertid besked fra Dansk Totalentreprise, at de ikke ville lave bassisnet
med glasfiber, da de havde brændt fingrene i Esbjerg på et tilsvarende projekt.
Så sagde jeg: ”Det er jeg godt klar over,

for i Esbjerg havde de lavet glasfiberbassinet nede i jorden.
Det skal have minimum 22 grader, når
det skal hærde, ellers dur det ikke. Her
har vi en kælder og her skal bassinet være”. Samtidig sagde jeg til kommunalbestyrelsen: ”Jeg stiller en personlig garanti
på 300.000 kr – det er hvad jeg ejer”.
”Kan du det?” sagde de.
Og så gik vi i gang!
Vi havde entreret os med Teknologisk
Instituts Plastafdeling til at holde kontrol
med byggeriet af bassinet. Det viste sig
senere at have været en god idé. Da hele
bassinet var færdigt kom eksperterne og
sagde: Den ene ende af bassinet er lavet
af forældet polyester”. Så måtte de skrabe det hele ned igen og begynde forfra i
det område hvor fejlen var sket. Det
bevirkede dog kun at svømmehallen blev
14 dage forsinket.
Det kan godt betale sig at holde fast i
tingene og være lidt stædig!.
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Svømmehallens tag
Da byggeriet af svømmehallen var færdig kunne vi, efter et stykke tid, kun finde tre-fire svingrevner i betonen. Alt var
ellers helt i top.
Men da der var gået 10 år så ”tissede”
regnvandet ned gennem taget lige ned i
svømmehallen. Der var 10 års garanti på
asfalten. Efter at garantien var udløbet,
begyndte det at regne ned igennem taget.

Så sagde vi til Axel Juul Jørgensen: ”Så
er det godt med dig. Du har bare rullet
tagpappet ud og ikke lagt det efter forskrifterne i byggereglementer”. Nå ja, så
måtte han slippe de 300.000 kr. til én
gang nyt pap – og siden har det holdt.
Axel Juul Jørgensen syntes at vi var nogle strenge nogle, men han kunne godt
lide os alligevel!

Oplevelsescenter
Vi havde en plan om, at
der skulle laves et oplevelsescenter i Ishøj Bycenter
med blomsterkummer og
planter fra middelhavslandene. Vi fik to lastfulde
med bananplanter og
planter fra Middelhavet.

Banantræerne stod med bananer, som
kunne spises – det var fantastisk. Men så
kom der andre boller på suppen – og så
skred det desværre. Nu er der ørkenplanter, som ikke skal vandes. Der var
også akvarier ved biblioteket i kælderen,
hvor det omvendte glas viste at vandet
løb opad. Der var også spejlbassinet ude
i Byhaven – de påstod, at det var bassinet, som havde gjort biblioteket fugtigt.
Årsagen var, at de ikke havde passet
pumpen.
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Boliger i bycentret
Så fandt vi frem til, at vi skulle have nogle boliger i bycentret. Vi havde lært fra
Sverige, at man skulle have boliger i et
bycenter, for så ville der ikke være så
uroligt – det ville blive mere sikkert at
bevære sig i centret især om aftenen –
MEN sikken en ballade der blev. Der
kom 4.567 underskrifter imod boliger i
bycentret. Det var de kære SF’er, som
gik rundt og sørgede for at folk var
imod, men der var to byrådsmedlemmer
som sad der mens jeg var på ferie – det
var Leif Grundsøe og Benny Hansen.
De tog det i stiv arm og så vedtog vi, at
bygge boligerne alligevel. Desværre oplevede vi dengang, at renterne var høje og
arbejdsløsheden også satte sine spor ….
Lejlighederne blev ikke solgt. Så var
kommunisterne der. I de boliger kan
man ikke bo med små børn – og det skal
man heller ikke. De kan bo i alle de andre bebyggelser rundt om i kommunen.
Det her bliver en forlængelse af pensionistboligerne og det er
det også blevet.
Så havde vi en beboer i
Gadekæret. Han havde
job inde i Plandirektoratet. Han var meget engageret i Bycentret. Han
mødte op på et orienteringsmøde og fortalte
hvor forfærdeligt det var,
at bygge boliger i et center. Han fremlagde en hel

masse detaljer. Det viste sig, at han til
hverdag sad og spiste frokost med de
dersens ”karle” som skulle godkende
vores plan , som skulle godkendes af
ministerierne. Så tog jeg vores kommunaldirektør Erik Mark og vores stadsingeniør Egholm Jensen med ind til et
møde i Plandirektoratet for at tale med
direktøren. Vi forklarede hvad vi havde
oplevet. Den ”dygtige” mand de havde
ansat havde stået på et offentligt møde
og nedgjort mig temmelig kraftigt med
den interne viden han havde. Og hvad
skulle jeg sige, for jeg vidste ikke alt det
han vidste. Så sagde jeg, at det ville jeg
ikke finde mig i – en behandling af en
medarbejder der sidder og spiser frokost
med dem som skal afgøre vores byggeri.
Det må vi se på, sagde direktøren. Næste
gang jeg hørte om det, så var ham fra
Gadekæret flyttet til Nordjylland. Det
viser, at man ikke skal finde sig i hvad
som helst, men bare gå til den.
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Borgen kunne ikke lide mig
Vi havde et mærkeligt valg i slutningen
af firserne. Der skete det, at jeg personligt gik hen og fik over halvdelen af
stemmerne, helt nøjagtigt 50,4% af
samtlige afgivne stemmer i kommunen.
Resultatet kom ud som nr. to – Christiansø kom først – og så hørte jeg bagefter, at vores partiformand Svend Auken
var blevet helt gal i skralden og udbrød:
”Er der ingen som kan stoppe den ustyrlige borgmester ude i Ishøj?”. De andre
borgmestre sagde, efter at jeg var blevet
formand for Hovedstadens Naturgas –
kan du ikke tage med ind til ministeriet,
for nu vil de sælge naturgasselskaberne –
det er Lykketoft, Svend Auken og damen med tasken – hun var økonomiminister. Så tog jeg med dem ind
til den store by – det er da interessant, hvis I vil det, hvem tror I så
der skal betale disse pengeselskaber
for de summer som er lagt ud – det
er gasforbrugerne – det er os,
som skal betale pengene.
Det skal være mig en
fornøjelse at lave
glimrende artikler
og sætte i alle
bladene. Jeg havde
dengang indført
det, at jeg nøjedes ikke
med at give interview
om disse spændende

ting til den borgerlige presse. Næh, jeg
bestilte et inserat i alle bladene og betalte
hvad det kostede – herved opnåede
man, at få sit budskab frem, uden at der
var sket beskæring og klipning ned til en
eller anden usmagelig historie. For sådan
arbejdede pressen, som sagt nogle gange.
Mødet gik ganske glimrende – der var
tre ministre tilstede og de blev mere og
mere rasende – finansministeren var helt
hvid i hovedet. Så sagde jeg: ”Hvorfor
ser du så ked ud af det? Jeg fremlægger
blot forbrugernes interesser, og du skal
slås for statens – sådan er det bare! Men
jeg lover jer, at I får kamp til stregen!”.
Så sluttede mødet og så gik vi ned og for
at spiste frokost. De andre borg
mestre sagde: ”Hvordan tør du
sige sådan til en minister?”
”Ja, men – Jeg er valgt i Ishøj og
folk siger at det er helt i orden
det jeg laver!”, sagde jeg.
HUSK PÅ EN TING.
Ministre sidder i
København – og er
valgt i Jylland – så
de er ligeglade med
borgerne
OG SÅDAN
FORTSÆTTER
DET UD I AL
EVIGHED !!!!
Foto: Poul Henriksen
Tekst nedskrevet og redigeret
af Peter Kay
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Forårsfest på Bredekærgård
”Åbningen” af Bredekærgård slog alle
rekorder i år. Aldring har så mange mennesker været med til at sætte glans over
sæsonstarten på ”Gården”.
Der var to spore trækplaster.
I stalden var alle dyrene med de nyfødte
lam som trækplaster. Udenfor i kulden
skabte salg af crepes alen lange køer.

Tekst & foto: Peter Kay

Vandværkets dag
Aldrig har interessen været større
for at se Thorsbro Vandværk. Mere
end et halvt tusinde gæster lagde
vejen forbi det gamle vandværk.
I den store maskinhal kunne man se
og høre de store dieselmaskiner. På
de omkringliggende græsarealer kunne man se skærveknuser, dampmaskine, gamle brandbiler og ambulance. Desuden kunne man møde Danmarks Naturfredningsforening,
Kroppedal, Hofor og Ishøj Forsyning.
Alt er ikke glæde og idyl. Der er kræfter i gang for
at rive en del af de gamle bygninger ned, for at
lave et nyt vandværk! En del af bygningerne er
dog fredet, men deres fremtid er også på spil, hvis
der ikke findes en finansiel løsning.
Tekst & foto: Peter Kay
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Det Grønne Ishøj
Mek Pek og Daimi indtog Gårdspladsen

op-

Det var en fantastisk dag på Bredekærgård med
mere end 2.000 gæster.
Børnene fik Åh Abe & Rock’n’roll med
Mek Pek og Bugtaleren Søren Brynjolf.
For de voksne var dagen højdepunkt Lousiana
jaxxband med evig unge DAIMI.
Bag laden blev der livligt danset linedance. Der var
opvisning af
Ishøj Modelflyveklub,
Pileflet, FDF,
Ishøj
Naturdenter,
Spejderne,
og mange flere.

Tekst & foto: Peter Kay

Foto: Peter Kay
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Thorsbro
Vandværk
Torsbro Vandværk blev bygget i årene
1905-1909. Det blev opført for at være
med til at imødekomme det store behov
for vand, som pludselig opstod i København omkring århundredeskiftet: Tilflytningen fra land til by var meget kraftig i
disse år, og man stod overfor at skulle
bygge i titusindvis af nye boliger, som
alle skulle have tilført rindende vand.
Allerede i forbindelse med projekteringen af de første vandværksanlæg omkring 1850 var opmærksomheden blevet
henledt på de righoldigt vandførende lag
i egnen omkring Lille Vejleå: Her sprang
vandet op af jorden i små og store kilder, hvilket det havde gjort i århundreder og som sådan havde været med til at
skabe grobund for de samfund, som ciér
havde trivedes siden vikingetiden.
Kilderne gjorde de to åer Store Vejleå og
specielt Lille Vejleå vandmæssigt meget
energirige. Vandgennemstrømningen i
Lille Vejleå var så kraftig, at den drev tre
møller, nemlig Lille Mølle ved Torslunde, Store Mølle ved Thorsbro og Pile
Mølle ved Ishøj. Det var ved Store Mølle

at Torsbro Vandværk blev opført.
Det viste sig, at særligt områderne ved
Thorsbro og Solhøj kunne give store
mængder af friskt grundvand, mellem
25.000 og 30.000 kubikmeter i døgnet.
Ved Pile Mølle måtte man derimod drage skuffet bort.
I 1905 blev det så vedtaget at opføre
Torsbro Vandværk. Entreprenørfirmaet
Schøller og Rothe fik overdraget opgaven til hvilken der blev bevilliget lidt
over 2 millioner kroner.
Torsbro Vandværk blev den første opførte industribygning i Ishøj Kommune.
Og i dag, hvor der er bygget så mange
andre industribygninger i kommunen, er
denne den ældste af dem så ubetinget
også den smukkeste, vel specielt indvendigt med de fantastiske vægge overalt
belagt med keramiske fliser.
Med færdiggørelsen af Torsbro Vandværk og indførelsen af de enorme
mængder vand til København sank
vandspejlet desværre også i områdets åer
og brønde, og for vandmøllernes vedkommende var deres tid forbi.
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Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Webmaster
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem & redaktør
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Steen Skovhus
Torben Eg
Birgit Hansen
Preben Kok
Lars Andersen
Carsten Lauridsen
Arne Sørensen
Kristian Pedersen
Peter Kay
Jørgen Arnull
Anders Hvid Jensen
Lise Heeno

3056 4364
3139 0846
2851 3139
4068 2681
2372 2145
2858 2600
4092 8438
4373 7329
4030 3538
4363 2216
2945 0812
4018 1844

LOKALHISTORISK ARKIV
Arkivet er åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 19.00.
Ferielukket i juli og mellem jul og nytår
Arkivet kan også kontaktes på telefon 43 54 64 75.
Spørg efter Troels Øhlenschlæger eller Lars Hansen.
E-mail: lars.hansen@kroppedal.dk
Hjemmeside: ishoejlokalhistorisk.dk

Sæt dit præg på bladet!
Skriv eller ring
til redaktøren
med gode ideer og tips.

Ansvarshavende:

Steen Skovhus

Redaktør:

Peter Kay

Oplag:

1.200 stk.

Tryk:

LaserTryk
P. O. Pedersensvej 26
8200 Aarhus N
I

Kontingent 2019:

SSN 0902-6592
75 kr. for enlige
100 kr. for husstand
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ARRANGEMENTER
4. august 13:00-16:00
11. august

Doghouse Cats

Bredekærgård

Skovtur

Sverige

25. august 13:00-16:00

Bredekærgård

The spirit of New Orleans

1. september 10:00-15:00

Bredekærgård

Høstfest - Loppemarked

1. september 13:00-16:00

Thorsbro Vandværk

Veterantræf

3. september 17:00-19:00

Bredekærgård

Slægtsforskning

22. september 13:00

Bredekærgård

RockaBilly i Laden

1. oktober 17:00-19:00

Bredekærgård

Slægtsforskning

5. november 17:00-19:00

Bredekærgård

Slægtsforskning

10. november 18:00

Baldersbækvej 2

Mortens And

30. nov. & 1. dec.

Bredekærgård

Julestue

3. december 17:00-19:00

Bredekærgård

Slægtsforskning

28. december 15:00

Ishøj Skolehal

Juletræsfest

14. januar ’20 18.30

Ishøj Centersal

Gule Ærter

23. februar ’20

Bredekærgård

Fastelavnsfest

H

K
S
U

jævnligt at kigge på vor hjemmeside
www.ishoejlokalhistorisk.dk
og se de sidste nye opdateringer med bl.a.
arrangementer og foredrag.

