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23. marts 2013

MEDLEMSINFORMATION nr. 40

Kære medlem!

Vi er nu næsten 3 måneder inde i det nye år - det dejlige danske forår er på vej.

FORENINGENS AKTlVITER I 1. HALVAR 2013

Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 19.00 på Korsagergård
Ordinær generalforsamling. Indkaldelse og regnskab er vedlagt.

HUSK kontingent skal være betalt hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen.
Vi indleder med ca. 30 minutters gennemgang af vores nye hjemmeside.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet

(pålæg, ost og rødvin).
Hertil er tilmelding nødvendig og senest, lørdag den 20. april 2013 til

Næstformand Lars Emborg Jensen - tlf. 4373 5949 eller mail:
larsemborg@mail.tele.dk

Kasserer Jørgen Wenning - tlf. 4364 3734 eller mail: fwenning@post.tele.dk

Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 11.00
Besøg på NKTUdstillingscenter, Priorparken 515, 2605 Brøndby

Her skal vi se Elektroteket og høre om elektricitetens indtog i Danmark i 1900-tallet
samt høre/se nogle af Nilfisk produkterne bl.a. den kendte Nimbusmotorcykel.

Efter rundvisningen der tager cirka 2 timer vil der blive serveret kaffe og 3 sandwich.
Prisen for deltagelse inklusiv kaffe og sandwich er kr. 55,- pr. person.

Tilmelding senest torsdag d. 9. maj 2013 til
Kasserer Jørgen Wenning - tlf. 4364 3734 eller mail: fwenning@post.tele.dk

Lørdag d. 8. juni 2013 kl. 10.00 på ?
Fernisering på udstilling i anledning af Vallensbæk Lokalhistoriske Forenings 10 års
jubilæum. Udstillingen forventes at være opsat/ophængt resten af juni måned.

på grund af ombygning på Vallensbæk Bibliotek, vil stedet for vores
jubilæumsudstilling først kunne oplyses senere.

Vi håber det bliver muligt at holde jubilæumsudstillingen på Vallensbæk Rådhus.

Medlemmer der har brug for transport til vore arrangementer kan indtil videre kontakte
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Slægtsforskning - Højrupgård - mødedage i resten af 1. halvår af 2013
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer:

10. april og 8. maj 2013.

Med venlig hilsen og på gensyn
til et eller flere af vore arrangementer her i 2013.

Ingolf Mathiesen, formand
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