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Torslunde den 9. maj 2016 

 

Vedr.: Thorsbro Vandværks Museumsforening 2016.  

Vandværkets Dag den 29. maj 

 

Sommerens store arrangement på Thorsbro har vi valgt at kalde for Vandværkets 

Dag.  

 

Den foregår sidste søndag i maj, weekenden hvor Torslunde Festivalen afvikles.  

Torslunde Festivalen, Danmarks mindste og hyggeligste festival går over to dage 

fredag den 27. og lørdag den 28. maj. Der bliver rigtig fart på og gang i den, så hvor-

for ikke fortsætte om søndagen på Thorsbro Vandværk. Vi dæmper musikken, hyg-

ger med børnene både store og små, og så går vi på opdagelse i moderne vandforsy-

ning, industrihistorie, lokalhistorie og historien om vand til København i snart 110 

år. 

 

Vi tror på samarbejde, og vi ser en mulighed for her, sammen med Torslunde Festi-

valen, at kunne profilere vores Ishøj Kommunen, den vestlige ende. Vi kan jo kalde 

det for en Torslunde-weekend. 

 

Til at stå for hyggen har vi vores egen Tina’s Pølser, Danmarks bedste pølsevogn, 

som flytter direkte fra teltpladsen ved Torslunde Festivalen til Thorsbro. Fadøl og 

sodavand  javist, og kaffe kan vi også byde på.  

 

Musikken leveres af AllStars og Cirke, som I måske vil kende fra årets X-factor. 

Cirke er i front med fuld blæs på stemmen og bag Cirke har vi trio AllStars med bas 

guitar og trommer. AllStars spille lounge-, jazzy-, funky-, blød pop- samt bluesy- 

numre og hygge om gæsterne. 

 

Børn og barnlige sjæle får mulighed for at pumpe og lege med vand. 

 

Lille Vejleå lægger vand til og med en gammel grydepumpe fra år 1900, skal vi prø-

ve at få vand op af åen, lige noget for de nysgerrige børn. Der skal kræfter til, så vi 

må anbefale, at børnene tager deres forældre med. 

 

Vallensbæk modelskibsklub sørger for sejlads med flotte modelskibe, og vi kommer 

til at høre om modelskibsklubben og arbejdet med at bygge de flotte modeller. 

 



Industrihistorie og lokalhistorie, det er Thorsbros sjæl, den krænger vi ud, og tilsæt-

ter lugt og lyd anno 1932. 

 

At vokse op på Thorsbro har altid været noget særligt. Det skal vi høre om, erindrin-

gerne fra barndommen og meget mere vil blive fortalt. 

 

Det handler selvfølgelig også om vand, og hvordan det var før, inden vi fik vand ind 

i husene. Dengang hvor der var pumpe i gården på egnens huse og gårde. 

 

Det handler også om vandledninger og pumperør, en historisk beretning om vores 

fortid og nutid, måske også lidt om fremtidens vand. 

 

HOFOR og Ishøj Forsyning kommer med det nyeste udstyr. Vi får indsigt i deres 

meget moderne verden, og vi bliver meget klogere på vores vand;  

Hvordan får man vandet op af jorden, er der vand nok?  

Hvordan håndterer og behandler man vandet? 

Hvad kan vi gøre for at passe på vores vand? 

Hvor meget vand bruger en ishøj-borger i gennemsnit om året? 

Hvor meget vand kan du spare og hvordan? 

Hvordan opdager man, når toilettet løber? osv. osv. 

Endelig skal vi smage på Råvand, puhaaaa hvad er det for noget? 

 

Det gode vejr har vi bestilt, så mød glad frem til denne Vandværkets Dag på Thors-

bro.  

 

Adressen er Allevej 29, 2635 Ishøj.  

 

Program for dagen vil komme på hjemmesiden - www.thorsbrovand.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

Thorsbro Vandværks Museumsforening 

Niels Meldgaard  
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