VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

Februar 2010

MEDLEMSINFORMATION nr. 25
Kære medlem!
Vi har taget hul på et nyt år og er allerede nået til februar. Sne og kulde har
længe været en del af hverdagen, men heldigvis går vi mod lysere tider. Dagene er allerede
forlænget med næsten 2 timer.

Foreningens aktiviteter i 2010
Interessegruppen for slægtsforskning
Den nye interessegruppe for medlemmer der dyrker slægtsforskning holder møder på følgende
datoer (2. tirsdag i måneden kl. 19.00 på Højrupgård i vort lokale på 1. sal) i første halvår af 2010:
Tirsdag d. 9. februar – tirsdag d. 9. marts – tirsdag d. 13. april – tirsdag d. 11. maj.
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.

Lørdag d. 20. marts 2010 - Køge Museum og Køge Skitsesamling
Lørdag d. 20. marts 2010 tager vi en tur til Køge. Her skal vi besøge Køge Museum og Køge
Skitsesamling. Vi mødes kl. 10.55 ved Køge Museum, Nørregade 4, 4600 Køge.
Rundvisning på museet er bestilt til kl. 11.00 og forventes at vare ca. 1 time. Efter rundvisningen er
der afsat ½ time til at gå rundt på museet egen hånd.
Køge Museum har 30 udstillingsrum hvoraf en stor del indeholder udstillinger fra perioden 17002000. Man kan bl.a. opleve bondestuer og borgerlige stuer fra egnen, et åbent ildsteds køkken og et
brændekomfur køkken, en legetøjsudstilling samt en stor dragt og tekstiludstilling, hvor man kan
studerer egnens dragter samt broderi- og syteknikke
I perioden fra 16. marts til 11. april er der en særudstilling i museets stuer om påskens kulturhistorie
blandt bønder og borgerskab. Oplev påskens mad, tøj, lege, påskeæg, overtro og gækkebreve.
Denne særudstilling har man givet titlen: Påske i købstaden og på landet.
Efter besøget på Køge Museum går vi kl. 12.30 videre til Køge Skitsesamling som ligger på
adressen Nørregade 29, 4600 Køge. Her starter vi med en frokost for dem der har lyst.
Skitsesamlingen tilbyder 3 stk. uspecificeret smørrebrød til kr. 55,-. Øl, vand, vin og kaffe til
fornuftige priser.
Kl. 13.30 har vi bestilt rundvisning på Skitsesamlingen hvor der er en særudstilling
KUNST TIL DE KONGELIGE
Vort kronprinspar har bedt 10 førende danske kunstnere udsmykke deres kommende bolig i
Frederik den 8.s Palæ på Amalienborg. Museet går bag om processen hos de udvalgte.
Hvordan har kunstnerne håndteret at skabe kunst til Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys
kommende bolig i Frederik den 8.s Palæ? Og hvordan skaber man samtidskunst til et moderne
regentpar?
Man har fulgt de ti kunstnere fra ide til færdige værk skabt til blandt andet kronprinsessens
arbejdsværelse, parrets anretterkøkken og spisestue med spejlsal.

Museet præsenterer kunstnernes skitser og modeller.
De ti kunstnere er: Erik A. Frandsen / Eske Kath / Jesper Christiansen / John Kørner / Kaspar
Bonnén / Kathrine Ærtebjerg / Morten Schelde / Olafur Eliasson / Signe Guttormsen / Tal R
Udover det omfattende kunstprojekt, giver udstillingen et indblik i de særlige restaureringstekniske
udfordringer, som istandsættelsen rummer.
Tilmelding er ønskelig og nødvendig for dem der ønsker at deltage i frokosten. Foreningen
betaler entré til museerne og til de to rundvisninger. Frokosten er for egen regning.
Tilmelding til dette arrangement skal ske senest søndag d. 14. marts 2010 og kan ske telefonisk til
Ingolf Mathiesen på tlf. 4364 4000 eller Jørgen Wenning på tlf. 4364 3734. Tilmelding kan også
ske på følgende mail adresser: IMA@vallensbaek.dk eller fwenning@post.tele.dk
Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende:
Ingolf Mathiesen, tlf. 4364 4000 eller Jørgen Wenning, tlf. 4364 3734.

Torsdag d. 15. april 2010 kl. 19.00 – Generalforsamling - Korsagergård
Nærmere følger i næste medlemsinformation som udsendes ca. 1. april 2010.

Tirsdag d. 14. september 2010 kl. 19.00 – Nyt contra gammelt – Højrupgård
Foredrag med billeder om nyt contra gammelt i Vallensbæk.

Onsdag d. 24. november 2010 kl. 19.00 – Medlemsmøde – Højrupgård
Vort årlige medlemsmøde med kaffe og æbleskiver.

KONTINGENT 2010
I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være indbetalt
senest d. 15. februar 2010. I år giver vi dog frist til 1. marts 2010 grundet sen udsendelse af denne
medlemsinformation.
Kontingentsatserne i 2010 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.

Med venlig hilsen og på gensyn
til et eller flere af vore arrangementer her i 2010.
Ingolf Mathiesen, formand
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