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Primo januar 2005

MEDLEMSINFORMATION nr. 7

Kære medlem!

Jeg ønsker jer alle et godt og lykkebringende nytår.
Vi har nu taget hul på et nyt år, et år somjeg håber bliver et godt og spændende år for os alle, og
naturligvis også for vores forening.

AKTIVITETER - DE KOMMENDE MÅNEDER

1. Club C afholder 'åbent møde' på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121,2625 Vallensbæk
torsdag d. 13.januar 2005 kl. 20.00

med titlen "Lokalhistorisk aften: Vallensbæk i 19S0'erne på vej fra bondesamfund til
moderne 'parcelhus kommune'.
Denne aften er med Vallensbæk Lokalhistoriske Forening hvor vi ved hjælp afen serie gamle
lysbilleder vil vise hvordan der så ud i Vallensbæk i 1950'erne. Der vil også blive fremlagt nogle
gamle fotografier, hvor der savnes oplysninger om f.eks. sted, tid og navne på afbillede personer.
Måske er der nogle af aftenens deltagere, som kan bidrage med supplerende oplysninger.
Alle medlemmer af Vallensbæk Lokalhistoriske Forening er meget velkomne denne aften.

2. Medlemsmøde på Højrupgård i Vallensbæk Landsby
mandag d. 17.januar 2005 fra kl. 19.00 til ca. 21.30

med titlen "Struktureret møde med arbejdsgrupper".
Vi vil meget gerne samle alle medlemmer denne aften for at igangsætte opgaver samt eventuelt
justere på gruppemes sammensætning.
Der er mulighed for at købe kaffe/te/øl/vand.
Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende bestyrelsesmedlemmer:
IngolfMathiesen, tlf. 43 644000 - Birgit Skytte, tlf. 43 62 19 14.

3. Medlemsmøde på Højrupgård i Vallensbæk Landsby
tirsdag d. 15.marts 2005 fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Aftenens emne "Vi ser på gamle fotografier".
Der er mulighed for at købe kaffe/te/øl/vand.
Medlemmer der har behov fra transport kan kontakte følgende bestyrelsesmedlemmer:
IngolfMathiesen, tlf. 43 644000 - Jørgen Wenning, tlf. 43 643734.

4. Generalforsamling på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121,2625 Vallensbæk
torsdag d. 14. april 2005 kl. 19.30



HISTORIEN BAG 2 KVITTERINGER

Som bilag til denne medlemsinformation vedlægger vi en kopi af en artikel som Benny Mortensen
har skrevet i december 2004. Benny Mortensen arbejder for tiden på Vallensbæk Hovedbibliotek
hvor han bl.a. beskæftiger sig med Vallensbæks historie. Benny Mortensen har i bibliotekets kælder
fundet 2 gamle kvitteringer, og det har han :faeten fm historie ud af, og det er denne historie der er
vedlagt.
Historien bliver også lagt ind på vores hjemmeside, og der vil illustrationerne være betydeligt bedre
end på den vedlagte kopi.

VORES HJEMMESIDE

Der kommer hele tiden nyt på vores hjemmeside - besøg den - adressen er
www.vallensbaekarkiv.dk
Der er oprettet et link til "danske billeder" hvor Vallensbæk Bibliotek nu er begyndt at indlægge
fotografier fra Vallensbæk. Søgekriteriet er 'Vallensbæk Kommune'.
Der er oprettet et link til vort medlem Fin Kløve Lassens hjemmeside. Det er en meget spændende
hjemmeside hvor Fin bl.a. fortæller om sin bardom i Vallensbæk i årene 1930-1940.

KONTINGENT 2005

I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være
indbetalt senest d. 15. februar 2005.
Kontingentsatserne her i 2005 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.

HUSK vi har ingen girokonto - vi sparer på gebyrerne .
Venligst indbetal kontingent direkte på konto nr. 3177-300101 i Danske Bank, Vallensbæk
Afdeling.

E-mail adresser
Vi har e-mail adresser på mange medlemmer. Har du skiftet e-mail adresse eller har du :faete-mail
efter din indmeldelse så kontakt os venligst. Det kan ske til undertegnede på e-mail adressen:
himath@mail.tele.dk.
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