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MEDLEMSINFORMATION nr. 14 
 

Kære medlem! 

 

Den dejlige danske sommer blev væk i år. Vi havde godt nok nogle fine 

dage i begyndelsen af juni hvor det så ud til en rekord høst for de danske landmænd, men så 

ændrede vejret sig markant, og vi har fået regn, regn og regn. Nu kan vi så håbe på vi får en flot 

sensommer. 

Der er nok ikke mange der har brugt tiden på lokalhistoriske aktiviteter i de sidste par måneder, men 

nu er det tiden hvor vi tager fat igen, en ny sæson står for døren. 

 

 

KOMMENDE AKTIVITER 
 

Tirsdag d. 9. oktober 2007 kl. 19.30 på Vallensbæk Hovedbibliotek, 

Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand 

får vi besøg af Jørgen Nielsen, der i år har fået udgivet bogen ”Fem år – der varede længe”. 

med undertitlen ”Beretninger fra Vestegnens modstandskamp”. 

Bogen er udgivet af Albertslund Lokalhistoriske Forening og det er os en glæde at Jørgen Nielsen 

vil komme til Vallensbæk og fortælle om modstandskampen på Vestegnen.  

 

 

Mandag d. 19. november 2007 kl. 19.00 på Højrupgård 

Højrupgårdsvej 1, Vallensbæk Landsby 

Åben medlemsaften hvor vi går på Internettet og ser på hjemmesider. Foreningen er vært ved 

kaffe/te og æbleskiver. 

 

Medlemmer der har brug for transport kan kontakte følgende: 

Kirsten Hahnemann, tlf. 43 73 25 07 – Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 

Birgit Skytte, tlf. 43 62 19 14 – Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34 

 

 

 

LITTERATUR 
 

VALLENSBÆKS ÆLDSTE KIRKEBOG FRA 1733 TIL 1778 

Vor bestyrelsessuppleant Benny Mortensen har transskriberet og forfattet en beretning om 

Vallensbæk ældste kirkebog fra 1733 til 1778. Denne beretning er vedlagt denne 

medlemsinformation. 

”FEDTEKROEN” – en ny beretning 



som bestyrelsesmedlem Lars Emborg Jensen i sidste sæsonen har arbejdet meget energisk på. Første 

del var med i sidste medlemsinformation, hvor vi samtidig fortalte, at anden del ville bliver udsendt 

samme med medlemsinformation nr. 14, altså denne medlemsinformation. 

Der var desværre nogle forkerte oplysninger i det materiale der er blevet udsendt, og vi har derfor 

valgt at udskyde udsendelsen til næste medlemsinformation hvor så hele beretningen om 

Fedtekroen, dvs. både 1. del og 2. del vil blive udsendt i en samlet beretning.  

 

 

Referatet fra GENERALFORSAMLING 2007 samt en ny liste over bestyrelse og suppleanter 

er også vedlagt denne information. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ingolf Mathiesen, formand 
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