VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

Primo september 2009

MEDLEMSINFORMATION nr. 23
Kære medlem!
Efter en dejlig sommer er vi nu kommet ind i den skønne september. September kan være rigtig
dejlig med mange varme solrige dage - det håber jeg den bliver i år.
Referat fra generalforsamling samt en oversigt med fordeling af arbejdsopgaverne i den nye
bestyrelse er, som tidligere lovet, med som bilag til denne medlemsinformation.
Efterårets arrangementer vil være følgende:

Lørdag d. 26. september 2009 fra kl. 14.00 til ca. 16.00
besøger vi Kirkebredegaard på Kirkebakke Allé 12 i Vallensbæk Landsby.
Dagens værter er Else Nørgaard og Mogens Møller Nielsen, som udover at fremvise gården,
også vil fortælle om deres store arbejde med istandsættelse og renovering af den gamle
gård. Vore værter er desuden så venlige at de byder på kaffe og hjemmebag.
Alle der har lyst er velkomne, man møder bare op kl. 14.00 (der kan parkeres).
Medlemmer der har brug for transport kan kontakte følgende:
Ingolf Mathiesen, tlf. 43644000 – Jørgen Wenning, tlf. 43643734

Onsdag d. 25. november 2009 fra kl. 19.00 til ca. 22.00
har vi den årlige medlemsaften med kaffe og æbleskiver. Det sker på Højrupgaard,
Højrupgårdsvej 1 i Vallensbæk Landsby.
Udover kaffe og æbleskiver vil der være en virtuel vandring i Vallensbæk Nordmark ved
Hans Christensen.
Medlemmer der har brug for transport kan kontakte følgende:
Ingolf Mathiesen, tlf. 43644000 – Jørgen Wenning, tlf. 43643734

INTERESSEGRUPPE - SLÆGTSFORSKNING
Der er fremkommet et ønske om at oprette en interessegruppe for medlemmer der dyrker
slægtsforskning. Det er bestyrelsen meget lydhør overfor. Interesserede medlemmer kan møde på
Højrupgård (vort lokale på 1. sal) den anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 – første gang bliver
tirsdag d. 13.10.2009. På disse møder kan man eventuelt aftale yderligere dage, hvis man synes der
er behov for dette. Der er mulighed for trådløs opkobling til internettet. Husk forlængerledning hvis
man medbringer bærbar computer.

FOTODOKUMENTATION AF AKTIVITETER I VALLENSBÆK

skrev vi om i den medlemsinformation vi udsendte i januar i år. Da der ikke er indkommet hverken
billeder eller videoklip, er der desværre ingen præmier at uddele.

Med venlig hilsen
Ingolf Mathiesen, formand
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