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Idrætsevent 2017

Events og prisoverrækkelser
De gør en forskel hver dag
I er mange, der gør en forskel hver dag i foreningslivet – og ved Årets Idrætsevent fik tre ildsjæle uddelt
priser som en ekstra anerkendelse.
• ”Årets Idrætsleder” blev Maiken Liliendahl, som er træner for U16-drengene i FløngHedehusene Håndbold
• Årets ”Du gør en forskel”-pris gik i år til Saba Naureen fra TG Kvindesport og Tina Hjortsø fra
Sengeløse Idræt.
• Titlen som Årets Idrætsudøver 2017 gik til Sarah Holst Sönnichsen fra TIK Bueskydning, som
har haft en forrygende sæson og er nummer et på verdensranglisten.
Læs mere om Årets Idrætsevent

Kulturpris til Torben Just
Kulturelt Samråd inviterede til Kulturprisoverrækkelse torsdag
den 26. oktober i Taastrup Teater- og Musikhus, og det var
Torben Just, der modtog årets kulturpris på 15.000 kr.
Torben er formand for Vestegnens Jazz Kompagni og
Høje-Taastrup Teaterforening. Torben yder en stor frivillig indsats
på det kulturelle område og er med til at udbrede kulturen til alle
borgerne i kommunen.

Høje-Taastrup Kommune modtog Con Amore-prisen 2017 – selve præmien på 8.000 blev
overrakt til Visens Venner, som har indstillet kommunen.
Con amore-prisen gives til en kommune, der skaber gode vilkår for amatørkulturen. Det synes Visens Venner
i Taastrup, at kommunen er særlig god til, derfor indstillede de Høje-Taastrup Kommune til prisen.
Juryen har udtalt, at: ”Høje Taastrup kommune har en Kulturpolitik med bred repræsentation, og prioriterer et
stort udvalg af tilbud inden for amatørkulturområdet. Gennem tiltag som bl.a. Forenings- Hæders- og
Ungelederprisen, sætter de fokus på den ekstraordinære indsats i amatørkultur-foreningerne, og fremmer på
den måde lysten til at tage del i amatørkulturlivet for kommunens borgere.”
Visens venner fik overrakt prisen på ”Viseaften” den 27. oktober.

Foto: Photodream, Flemming Christensen
Fra venstre: Borgmester Michael Ziegler,
Tina Hjortsø fra Sengeløse Idræt,
Saba Naureen fra TG Kvindesport,
Maiken Liliendahl fra
Fløng-Hedehusene Håndbold,
Steen Jørgensen fra TIK Bueskydning,
Jens Bjerge, formand for Idrættens Samråd.

Taastrup Kommune var nomineret sammen Aarhus og Thisted Kommune.
Kunst og idræt kan også bruges til integration
Integrationspuljes formål er, at styrke det aktive medborgerskab i kommunen på tværs af etnicitet. Til
formålet kan man også bruge idræt og kunst - herunder kan du se 2 projekter, som lige har fået støtte:
Idrætsforening fra Taastrupgård får 68.100 kr. fra Integrationspuljen

TG.80 IF har en vision om, at flere børn (ikke mindst piger) og flere forældre med anden etnisk baggrund end
dansk bliver en del af foreningslivet i Taastrupgård.
Con Amore-Pris

Målet skal nås ved at afholde workshops for forældre, hvor der via dialog opbygges en foreningskultur som vil
gøre, at flere forældre bakker op omkring deres børns medlemskab i klubben. Forældrene skal selv være med
som f.eks. trænere eller ledere, hvilket skal være med til at forankre kulturen.
Når projektet er slut, er målet at 20 børn, som ikke er vant til at dyrke idræt, er blevet medlemmer af
foreningen, og mindst 10 forældre har påtaget sig en opgave i foreningen.
Fritid og Kultur bakker op om at støtte flere børn og forældre til at kunne være aktive i Høje-Taastrup
Kommunes foreningsliv.
Kunst som indgangsvinkel til dannelse af et personligt og samfundsmæssigt værdisæt

Partnerskabsprojekt ”Dit, Mit og Vores Danmark” har fået tilsagn om 80.000 kr. fra Integrationspuljen.
Foto: Merete Nygaard, Visens Venner i Taastrup
Fra venstre:
Fritids- og Kulturchef Anders Christensen,
Formand for Fritids- og Kulturudvalget
Merete Scheelsbeck,
Formand for Visens Venner i Taastrup
Steen Hamann,
Næstformand i AKKS –
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd
Birgit Overgaard,
Bolette Kvist, næstformand i DATS –
Landsforeningen for dramatisk virksomhed.

Pengene skal bruges til et tværfagligt projekt med kunst og kultur med 7. klasses elever. Projektet er
nytænkende ved at bruge kunst og kultur som indgangsvinkel til at invitere eleverne til at drøfte egne værdier,
holdt op imod de samfundsmæssige værdier og normsæt. Målet er også at give eleverne sociale kompetencer,
som de kan bruge som samfundsborgere.
Projektet er et samarbejde mellem Kroppedal Museum, Rapolitics, Arken, Superkilen byrum og de 3
boligsociale helhedsplaner. Eleverne fra Gadehaveskolen, Selsmoseskolen, og Charlotteskolen vil lægge krop
og sjæl til projektet.
I 2018 er der afsat 321.000 kr. til integrationsfremmende projekter.
Læs mere om Integrationspuljen
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Som forening eller kulturaktør kan du bruge platformen til at markedsføre dit arrangement. Fra OplevHTK kan
du også springe videre til iVolunteer, hvor du kan søge efter frivillige til en opgave, og få et overblik over
arrangementer i kommunen, hvor andre arrangører søger frivillige til en opgave.
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Nu er det blevet nemt at se alle arrangementer inden for kultur, idræt og natur i Høje-Taastrup – de er samlet
på OplevHTK.dk.

Data til kalenderen bliver hentet fra Kultunauts database, som i forvejen bruges af arrangører i kommunen.
Du kan også indtaste et arrangement direkte på siden.
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Høje-Taastrup for børn

En platform hvor du kan skrive lidt info om weekendens, månedens og årets aktiviteter for børn.
Kulturhusene har lavet en Facebookgruppe ved navn ” Høje-Taastrup for børn”, hvor forældre kan spørge
hinanden til råds, få anbefalet gode teaterforestillinger og hvad hele kommunen ellers byder på af danse- og
teaterforestillinger, børnekoncerter, babyrytmik, krea workshops mv.
Alle aktører som har arrangementer eller aktiviteter til børn er velkomne til at blive medlem af gruppen, og få
adgang til at skrive opslag.

Flere børn og unge i foreningslivet
Vi har nogle fantastiske folkeoplysende foreninger i Høje-Taastrup Kommune – og vi vil gerne have, at endnu
flere børn og unge kommer med i foreningslivet.
I 2018 starter vi en målrettet indsats sammen med de foreninger, der har lyst til at være med.
Tag godt imod invitationen, når den lander hos jer!
Foreningslederakademiet er i fuld gang!
Foreningslederakademiet er nu i fuld gang og de første tilbagemeldinger fra deltagerne er meget positive.
Deltagerne får redskaber med til deres arbejde i foreningerne, et nyt stærkt netværk på tværs, og udvikling af
deres personlige lederskab.

2

Fritids- og KulturNYT
December 2017

Indhold

Indvielse af Fløng Idrætslandsby

Side 1
• Events og
prisoverrækkelser
• Kunst og idræt kan også
bruges til integration

Der var indvielse af Fløng Idrætslandsby fredag den 3. november kl. 15-17 ved gadekæret i Fløng. Fløngs fine
nye aktivitetsområder blev åbnet, så nu kan både små og store bruge de nye legepladser og sjove faciliteter.
Den Blå Plads ved gadekæret er en idrætslegeplads for store børn, unge og voksne. Pladsen har landskabelige
træk, hvor Bakkerne, Himmelnettet, Aktivitetsskoven, Hvirvlen og Bjergkammen ligger i et stiforløb.
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Nu er det blevet nemmere at bevæge sig i det frie i Fløng

Den Grønne Plads byder på en legeplads for de helt små børn i form af et lege-loop med et klatrehus, en
rutsjebane, en trælegebane hvor man både kan lege og sidde og hygge sig, en hule-løbe-opholdsbænk,
balanceleg og andre ting at klatre på.
Fritid- og Kultur håber, at aktivitetsområderne vil skabe glæde og aktivitet i Fløng.

Søg om støtte til Underværker i byggede miljøer

Har du en god og original idé?
Med kampagnen Underværker støtter Realdania ildsjæle i det byggede miljø i at gøre deres projektdrømme
til virkelighed. Det byggede miljø skal forstås som byen, byggeriet og bygningsarven. Projektstøtten kan søges
af frivillige, der er engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det
afgørende er, at projektet skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø, og at det
kommer lokalsamfundet til gode. Ansøgningsfristen er den 15. februar 2018. Læs mere

Frivilligkonference og valg af ny kontaktgruppe
Den 16. november mødtes de sociale foreninger på Rådhuset til frivilligkonference samt valg af ny
kontaktgruppe.
Der blev valgt otte medlemmer og fire suppleanter til den nye kontaktgruppe, som tiltræder ved årsskiftet.
Udover valget, bød aftenen desuden på oplæg ved Bjørn Hansen fra foreningen ”Medborgerne”, som satte
fokus på samspil på tværs af det lokale foreningsliv.
Sidste ansøgningsfrist for tilskud for 2017
Idrætsforeningerne kan stadig nå at søge tilskud til kurser, rejser og lejre samt basislokaler.
Spejderne kan stadig nå at søge tilskud til ledertræning, sommerlejr, lejede lokaler og basislokaler.
Når alt er bogført bliver eventuelle resttilskud fordelt efter aftale med samrådene.
Fristen for aflevering af ansøgninger om tilskud er tirsdag den 2. januar 2018. Ansøgninger, der kommer for
sent, kommer ikke i betragtning. Husk at vi skal have dokumentation for, at udgiften er betalt, da vi ikke må
refundere udokumenterede udgifter.

Vær med til at beskytte skolen mod indbrud og hærværk - husk at lukke vinduer og døre, når
du forlader skolen
Som låner af skolens lokaler har du et ansvar for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til skolen.
De fleste indbrud sker om aftenen, derfor er det især vigtigt, at vinduer og døre er ordentligt lukket og låst, og
andre interessante genstande ikke ligger fremme og tiltrækker tyvene.
Kampagnen er iværksat af forsikringsområdet v/Tina Gensø & kommunens vægterkorps.

Fritids- og Kulturcentret ønsker alle en glædelig jul!
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