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27. marts 2015 

 

MEDLEMSINFORMATION nr. 50 
 
 

Kære medlem! 
 

Efter en mild vinter er det dejlige danske forår på vej. 
 
20 medlemmer havde en rigtig dejlig og interessant aften d. 4. marts 2015, hvor vi 

besøgte Forstadsmuseet der er lokalhistoriske museum for Brøndby og Avedøre. 
 

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER 
 

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i resten af 1. halvår af 2015 
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer: 

8. april og 13. maj 2015. 
 

Torsdag d. 23. april 2015 kl. 19.00 på Korsagergård 
Ordinær generalforsamling. Indkaldelse og regnskab er vedlagt. 

HUSK kontingent skal være betalt hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen. 
Har man endnu ikke betalt kontingentet (det er der stadig nogle der ikke har) 

på kr. 150,- pr. medlem eller kr. 300,- for institutioner, så kan det ske til vores 
konto i Danske Bank reg.nr. 3177 konto nr. 3177300101. 
Hans Erik Henriksen, der for nylig gav os en del effekter fra den nu nedlagte slagter på 

Engvej i Vallensbæk Landsby, indleder aftenen med at vise os disse effekter og 
fortæller om hvad de har været brugt til. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet 
(pålæg, ost og rødvin). 

Hertil er tilmelding nødvendig - senest mandag den 20. april 2015 til 

Ingolf Mathiesen – tlf. 40 16 44 60 eller mail: ingolf1942@outlook.dk eller 
Jørgen Wenning – tlf. 43 64 37 34 eller mail: fwenning@hotmail.com 

 

Vores forening arrangerer bustur med medbragt madkurv til 

BALLERUP MUSEUM, Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup 

søndag d. 6. september 2015 kl. 12.00-15.00. 
Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbymiljø i Pederstrup. På museet 

kan du opleve, landboliv, Ballerups historie og storfyrstinde Olgas malerier. 
 

Netop denne dag er der høstmarked i Pederstrup med masser af aktiviteter i hele 
landsbyen. Museet byder på historiske markeds aktiviteter og på Grantoftegård er der 
økologisk høstmarked. 

Prisen er så lav som kr. 25,- pr. deltager. For dette beskedne beløb får du bustur, 
entré til museet (gratis) og en lille flaske rød- eller hvidvin (25 cl.) som du kan nyde til 
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den medbragte madkurv. 
 

Bussen starter fra Vallensbæk Stationstorv kl. 11.30. Opsamling ved Korsagergård kl. 
ca. 11.40 og opsamling ved Fakta på Tværvej kl. ca. 11.45. 

Hjemkørsel kl. 15.00 med afsætning ved Fakta på Tværbækvej. Derefter ved 
Korsagergård for så at sætte de sidste af på Vallensbæk Stationstorv. 
Tilmelding senest søndag d. 30. august 2015 til 

Ingolf Mathiesen – tlf. 40 16 44 60 eller mail: ingolf1942@outlook.dk eller 
Jørgen Wenning – tlf. 43 64 37 34 eller mail: fwenning@hotmail.com 

 

 

Foreningens hjemmeside – www.v-lf.dk 
I løbet af kort tid kommer en ny interessant beretning ind på vores hjemmeside. Den 
er skrevet af Birthe Willumsen i 1980 og har titlen 

Vallensbæk Skolevæsens Historie i Første Halvdel af 1800-tallet. 
Beretningen har desuden omtale af Den danske skoles udvikling og aktuelle 

situation (som den var i 1980). 

 

 

 

  
 

 

 
Med venlig hilsen og på gensyn 

 
 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
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