
VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE 
FORENING 

 

Ultimo januar/primo februar 2009 

 

MEDLEMSINFORMATION nr. 20 
 

 

Kære medlem! 

 

Januar er gået, dagene er blevet længere, og med hastige skridt går det heldigvis mod lysere tider.  

For sent er det vel ikke at ønske alle ”et godt og lykkebringende nytår”. 

Vi har taget hul på et nyt år og de første aktiviteter er fastlagt. 

 

 

AKTIVITER – første halvår 2009 
 

Tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19.00 

Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk Strand 

Virtuel vandring i Vallensbæk Nordmark 
Det er vort medlem Hans Christensen der fører os gennem Nordmarken på denne ”vandring”.  

Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende: 

Ingolf Mathiesen, tlf. 43644000 - Birgit Skytte, tlf. 43621914 – Jørgen Wenning, tlf. 43643734. 

 

Torsdag d. 16. april 2009 kl. 19.00 på Korsagergård 

Ordinær generalforsamling 
Indkaldelse bliver udsendt i marts måned. 

 

Tirsdag d. 26. maj 2009 kl. 19.00 ved Højrupgård 

Guidet rundtur til de gamle gårde i Vallensbæk Landsby 
Nærmere oplysninger følger i medlemsinformation der udkommer primo maj 2009. 

 
 

KONTINGENT 2009 
 

I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være indbetalt 

senest d. 15. februar 2009. 

Kontingentsatserne i 2009 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner. 

HUSK vi har ingen girokonto – vi sparer på gebyrerne. 

Venligst indbetal kontingent, evt. via netbank, direkte på vor konto nr. 3177-3177300101 i Danske 

Bank, Vallensbæk Afdeling. 

 

NYT PÅ HJEMMESIDEN 
 



Der er følgende nyheder på vores hjemmeside på adressen www.vallensbaekarkiv.dk 

Et portræt af Else Friis-Mikkelsen 

Kopi af brev fra september 1963 omkring udstykning af grunde i Vallensbæk Nordmark 

Et brev sendt til Vallensbæk Sogneråd d. 23.7.1926 

En beretning om ”den gamle skole” i Vallensbæk 

En beretning om Vallensbæk og Kommunalreformen 1973 

Nu over 1200 billeder fra Vallensbæk på linket ”Danske billeder” 
 

 

 

BILAG MED DENNE MEDLEMSINFORMATION 

 
1.  Fotodokumentation af aktiviteter i Vallensbæk. 

2.  Kopi af brev fra VALLENSBÆK KOMMUNEKONTOR dateret 28. september 1963 med tilbud 

om køb af byggegrund for privat beboelse i kommunens udstykningsareal fra ”Pilehavegård” 

indenfor oplandet til den nylig ibrugtagne S-banestation ”Albertslund”. 

3.  Særlig meddelelse fra kassereren vedrørende kontingent 2009. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ingolf Mathiesen, formand 
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VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE 
FORENING 

 

Januar 2009 

 

Bilag til MEDLEMSINFORMATION nr. 20 
 

 

Kære medlem! 

 

FOTODOKUMENTATION AF AKTIVITETER I VALLENSBÆK 
 

I disse år sker der meget her i Vallensbæk. Der bygges bl.a. et plejehjem og mange nye boliger. Der 

kommer mange nye borgere til kommunen. Formentlig vil vi indenfor de nærmeste år opleve at 

antallet af borgere stiger til et sted mellem 14.000 og 15.000, mod de godt 12.000 som vi var i 

2007. 

 

Den udvikling vi ser omkring os vil vi gerne have dokumenteret enten på fotos eller på video, og 

det kan du som medlem være med til. 

 

Alt hvad der foregår i Vallensbæk, og har betydning for vor kommunes udvikling bør vi i den 

kommende tid få bevaret i form af fotografier eller videoklip. Derfor denne opfordring til i de 

kommende måneder at fotografere eller videofilme begivenheder, store eller små, der finder sted 

her i Vallensbæk Kommune. Også fotografier eller videoklip fra de sidste par år er noget vi meget 

gerne vil modtage. Dagen i dag er fortid i morgen, og måske er der hændelser som vi og vore 

efterkommere vil være glade for bliver bevaret. 

 

Alle borgere i Vallensbæk opfordres hermed til at deltage i indsamling af dokumentation i form af 

fotografier og/eller videooptagelser af store og små begivenheder der finder sted her i kommunen. 

 

Fotografier og/eller videooptagelser skal senest 30.6.2009 afleveres til 

Vallensbæk Lokalhistoriske Forening, Ingolf Mathiesen, Bybakken 10, 2625 Vallensbæk 

Materiale kan f.eks. leveres på en CD-R eller en USB nøgle. USB nøgler vil blive returneret efter 

endt brug. 

 

Blandt alle indkomne fotografier og/eller videooptagelser vil der af Vallensbæk Kommune blive 

udtrukket 3 personer der hver som tak får 2 flasker god rødvin. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ingolf Mathiesen, formand  

Tlf. 43 64 40 00 

E-mail: ima@vallensbaek.dk 
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