VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING
27. januar 2012

MEDLEMSINFORMATION nr. 34
Kære medlem!
Sidste år ved samme tid havde vi i lang tid haft masser af sne og kulde. Det er
vi heldigvis blevet skånet for i år. Vi er på vej mod lysere tider, og det er
dejligt.

FORENINGENS AKTIVITER I 1. HALVÅR 2012
SPÆNDENDE KIRKEAFTEN med sognepræst Julie Rebel
mandag d. 26. marts 2012 kl. 19.00 ved Vallensbæk Kirke.
Dette arrangement begynder med, at vi får at høre lidt om den nye Helligtrekongers
kirke (som jo ikke er færdig endnu) og dens fremtidige brug. Derefter går vi ind i
vores gamle landsbykirke og får en gennemgang af vore smukke kalkmalerier. Vi
slutter aftenen på Højrupgård med kaffe og brød, og ved den lejlighed vil Julie Rebel
orientere os om hvordan kirkebøger bliver ført i dagens Danmark, og hvad gør man
registreringsmæssigt med ind- og udmeldelser af folkekirken samt navneændringer.
Skal alle herboende registreres i vores kirkebøger hvad enten de er kristne, jøder
muslimer m.v.?
Torsdag d. 19. april 2012 på Korsagergård

Vi afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden i næste medlemsinformation
der forventes udsendt i sidste halvdel af marts 2012.
Medlemmer der har brug for transport til vore arrangementer kan kontakte følgende:
Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 - mobil 24 88 09 20
eller Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34.

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 1. halvår af 2012

Kommende slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer:
8. februar – 14. marts – 11. april – 9. maj 2012.

Fyrværkeri-ulykke i Vallensbæk i 1938

Henriette Tromborg og undertegnede har igennem nogen tid arbejdet på en beretning
om den fyrværkeri-ulykke der fandt sted her i Vallensbæk i 1938. Ulykken er udførligt
omtalt i Dagbladet Politiken i januar 1938. Desværre kan vi ikke lægge Politikens
omtale af ulykken ind på vores hjemmeside da artiklerne i Politiken stadig er omfattet
af den gældende lov om ophavsret. Jeg har været i forbindelse med Politiken, og har
lavet en aftale med dem, at vi kan udsende deres artikler til vore medlemmer med
betaling af et beskedent beløb. Vi må også gerne lægge artiklerne ind på vores
hjemmeside, men skal så betale et noget større beløb, og vi vil kun have lov til at

have artiklerne på hjemmesiden i 2 år. Artiklerne kan omkostningsfrit først lægges ind
på vores hjemmeside i 2037, da ophavsretten først ophører 70 år efter artiklernes
forfatters død.
Vi er også ved at undersøge om Folkebladet har omtalt ulykken, og hvis ja, vil vi
forsøge at få Folkebladets omtale med i den beretning som vi planlægger at sende ud
sammen med næste medlemsinformation. Alene informationerne fra Dagbladet
Politiken fylder 8 A4 sider.

Kontingent 2012

I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være
indbetalt senest d. 15. februar 2012. Også i år forlænger vi dog fristen til 1. marts
2012.
Kontingentsatserne i 2012 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for
institutioner.
Husk vi har ingen girokonto – vi forsøger at spare på gebyrerne.
Venligst indbetal kontingent, evt. via netbank, direkte på vor konto i Danske Bank,
Vallensbæk Afdeling reg.nr. 3177 konto nr. 3177300101.

Ny hjemmeside på adressen www.v-lf.dk

Ved medlemsødet i november 2011 præsenterede vor webmaster Eli Hagerup den nye
hjemmeside. Denne finder i på adressen www.v-lf.dk.
Materialet fra den gamle hjemmeside skulle nu alt sammen være blevet overført til
vores nye hjemmeside. Der er flere fordele ved den nye hjemmeside i forhold til den
gamle hjemmeside. Vi har bl.a. mulighed for at indlægge filmklip. Adressen er
betydelig kortere end den gamle vallensbaekarkiv.dk (den er dog stadig åben). Flere
personer vil have mulighed for at opdatere hjemmesiden. Omkostningerne er desuden
lavere.

Med venlig hilsen og på gensyn
til et eller flere af vore arrangementer her i 2012.

Ingolf Mathiesen, formand
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