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Husk at indstille til Årets Idrætsevent
Årets Idrætsevent 2021 finder som sædvanlig sted på Torvet i City 2 – lørdag 20. november 2021
klokken 11-13 – alle er velkomne. Husk at I kan indstille kandidater til de tre priser senest 1.
november 2021:
1. Årets Sportsnavn – som tildeles en idrætsudøver eller et hold i Høje-Taastrup Kommune, der i 2020
eller 2021 har opnået et bemærkelsesværdigt idrætsligt resultat.
2. Årets Idrætsleder, som uddeles til en ungdomstræner/-leder i Høje-Taastrup Kommune, der i 2020
eller 2021 har ydet en særlig stor indsats for ungdommen i kommunen.
3. ”Du gør en forskel”- prisen, som er til en lokal ildsjæl, der har gjort en særlig indsats for sin forening
eller en forening, der har gjort en helt særlig indsats i de seneste to år (hvor corona har været et
kæmpe benspænd, men også ført til nytænkning i mange foreninger)
Foreninger kan indstille medaljevindere til hædring. For at blive hædret skal man være medlem af
en forening, der er hjemmehørende i kommunen eller bo i kommunen. Vi vil gerne hædre de af
jeres medlemmer, der siden idrætseventen i 2019 har vundet:


Sjællandsmesterskabet (kun guld)



Danmarksmesterskab – guld, sølv eller bronzemedaljer



Nordisk mesterskab – guld, sølv eller bronzemedaljer



Europamesterskab – guld, sølv eller bronzemedaljer



Verdensmesterskab – guld, sølv eller bronzemedaljer



Eller særlige idrætslige præstationer (som for eksempel at vinde 1. division i fodbold)

Se www.htk.dk (søg på: Idrætsevent) eller skriv eller ring til Signe Abildå
SigneAb@htk.dk 21167113
For mere info:

Husk at afbooke tider i haller og sale
I henhold til timefordelingsreglerne skal foreningerne huske at afmelde de tider i haller og sale, som I ikke
benytter, så tiderne kan blive frigjort til glæde for andre foreninger.
Send en mail med de tider der skal afbookes til caspergr@htk.dk

Udviklingspuljen har stadig penge
Frist for at søge udviklingspuljen er søndag den 5. december
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje giver hvert år tilskud til foreningers nye initiativer eller hjælp til
materialeanskaffelser.
Hvis I har en god idé, så søg udviklingspuljen om tilskud til at realisere den. I kan læse mere om
udviklingspuljen og hvordan I søger her:
https://www.htk.dk/Foreningsservice/Foreningshaandbog/Udviklingspuljen
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Efter lang tids nedlukning blev det muligt at mødes til kulturelle arrangementer i Vestegnens Kulturuge fra
den 9. til den 19. september. Kulturinstitutioner, foreninger og kunstnere har bidraget med mange
forskellige aktiviteter under temaet: Naturens Steder – Stedernes Natur.
Du kan læse mere om Vestegnens Kulturuge på Vestegnens kulturuge - kulturoplevelser på tværs af fem
kommuner - Vestegnens Kulturuge (vkir.dk)
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Pop-up vaccination
Det er muligt for foreningerne i kommunen at blive midlertidig pop-up vaccinationssted. Region
Hovedstaden kommer i et aftalt tidsrum og vaccinerer. Foreningen skal stå for et lokale, vand,
strøm og kaffe. Det anbefales, at det er et større arrangement.
Hvis din forening ønsker et besøg af Region Hovedstaden eller har spørgsmål skal I kontakte Rikke
Skovfoged på rikkes@htk.dk
Borgerne i Høje-Taastrup Kommune har været rigtig gode til at lade sig teste for Corona. Men desværre
ligger vi dårligt, når det handler om at blive vaccineret. Især blandt unge er meget få vaccineret.
Permanent tilbud i Høje-Taastrup Kommune
Fra den 5. oktober er det blevet lettere at blive vaccineret mod Covid-19. Region Hovedstaden tilbyder
vaccination fem dage om ugen helt UDEN tidsbestilling på Testcenteret på Tåstrupgårdsvej 28.
Husk dit sundhedskort. Det er gratis.
Mandag lukket
Tirsdag 9-17
Onsdag 12-20
Torsdag 9-17
Fredag 9-17
Lørdag 9-17
Søndag lukket

Udsmykningsprojektet ’Vores Tæppe’ er i gang
Daginstitutionen Solsikken og Billedskolen laver pt et kunstværk sammen – et vævet tæppe, som skal
hænge i Solsikken, når det er færdigt til december.
Billedskoleleder og billedkunstner Berit Nørgaard står bag ideen og projektet er udviklet i samarbejde med
Solsikken og Kulturelt Samråd.
Se video på HTK’s Facebook: https://www.facebook.com/htknu

Ny musik- og kulturskoleleder
Den 1. november begynder der en ny musik- og kulturskoleleder.
Det er Jakob Weigand Götz, der kommer fra et job som ekstern lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og
som i perioden 2010-18 har stået for oprettelse og ledelse af professionsbachelor-uddannelsen i lyddesign
(Sonic College) på UC SYD i Haderslev.
Jakob har en baggrund som tonemester og komponist og han har bl.a. taget studier i musik- og
litteraturvidenskab og er i gang med en masteruddannelse i humanistisk organisationsudvikling.
Jakob, som blev valgt blandt 46 ansøgere, hvor der var rigtig mange egnede kandidater.
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