VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

November 2006

MEDLEMSINFORMATION nr. 11
Kære medlem!
Nu lakker 2006 mod enden, men inden vi skal vi fejre jul og nytår skal vi afholde årets sidste møde
Mandag d. 27. november 2006 kl. 19.00
Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, Vallensbæk Landsby
Klubaften – lokalhistorisk snak – kortfilmen ”10 små cyklister” – kaffe/te og æbleskiver.
Det bliver en aften hvor man kan komme og se hvad lokalhistorisk materiale vi har fået samlet
sammen, og samtidig kan vi præsentere de 2 lokaler som vi nu selv helt og fuldt disponere over på
Højrupgård. Endnu mangler vi at få installeret en computer med netadgang, men vi arbejder på
sagen.
Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende bestyrelsesmedlemmer:
Ingolf Mathiesen, tlf. 43644000 - Birgit Skytte, tlf. 43621914 – Jørgen Wenning, tlf. 43643734.
Foreningen er stadig meget interesseret i ”gamle” billeder fra Vallensbæk eller af Vallensbæk
borgere. Ligger man inde med billeder, så er her en opfordring til at tage dem med til ovennævnte
arrangement. Foreningen indscanner billederne, og man får dem retur snarest efter.
JUL HOS FØRSTELÆREREN I VALLENSBÆK – Ca. 1930-35
En interessant beretning som følger med denne medlemsinformation.
Beretningen fik vi af nu pensioneret provst Fred Andersen da han flyttede fra præstegården i
Vallensbæk Landsby i juli måned i år. Også meget andet materiale fik foreningen overdraget,
hvilket glædede os meget.
VORES HJEMMESIDE
Der er kommet nyt på vores hjemmeside – besøg den – adressen er
www.vallensbaekarkiv.dk
Der er oprettet et link til ”danske billeder” hvor Vallensbæk Bibliotek stadig indlægger fotografier
fra Vallensbæk. Der ligger nu lidt over 1.000 fotografier.
Sidste nye indlæg er fæstere og ejere på Engbjergård samt Jul hos førstelæreren i Vallensbæk.
Fortegnelsen over modtagne gaver opdateres løbende – vi får jævnligt nyt materiale.
PLANLAGTE ARRANGEMENTER I 2007.
Tirsdag d. 13. februar kl. 19.00 på Vallensbæk Hovedbibliotek

-

1. afdeling af en virtuel vandring i Vallensbæk Landsby

Torsdag d. 1. marts kl. 20.00 på Korsagergård
- 2. afdeling af en virtuel vandring i Vallensbæk Landsby
Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.00 på Korsagergård
- Ordinær generalforsamling

Med venlig hilsen

Ingolf Mathiesen, formand
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