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Kære medlem!
Ja, så er det blevet efterår, og det er tiden hvor vi kan bruge de mørke aftner til
indendørs aktiviteter.
Vi kan se tilbage på et vellykket arrangement d. 6. september 2015, hvor vi var 35
personer der besøgte BALLERUP MUSEUM der er en del af det charmerende
landsbymiljø i Pederstrup. Det er et spændende museum med mange aktiviteter og
masser af besøgende, for det var netop på denne dag der var det årlige høstmarked.
En af museets medarbejdere var så venlig at låne os deres mødelokaler, hvor vi så i ro
og mag kunne spise den medbragte madkurv. Efterfølgende har undertegnede sendt
dem en stor tak for deres venlige modtagelse.

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER
Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage resten af 2015

Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer:
14. oktober og 11. november 2015.
Ved mødet d. 14. oktober vil vort medlem Hans Mølgaard fortælle og demonstrere det
at arbejde med lægdsruller. Det er der mange der ser frem til.
For dem der ikke kan deltage d. 14. oktober forsøger vi at gentage arrangementet i
foråret 2016.

Den årlige æbleskiveaften

afholdes onsdag d. 18. november 2015 kl. 19.00 på Højrupgård.
Aftenens program vil være ”åbent arkiv”.
Vi lægger billeder, skrivelser og effekter fra vort arkiv frem på bordene. Dørene til vore
3 lokaler vil være åbne.
I denne sommer har stuerne på Højrupgård gennemgået en renovering.
Gulvtæpperne er fjernet og gulvet er slebet og lakeret. Lokalerne er blevet
malet. De gamle gardiner er blevet udskiftet med plissegardiner og
rullegardiner. Der er ophængt nye og flere lamper der giver et bedre lys.
Så vi ser frem til at holde vores æbleskiveaften i ”nye omgivelser”.
Tilmelding ikke nødvendigt – blot mød op.

Vores hjemmeside – ny adresse

Foreningens hjemmeside har fået ny adresse. Find den på www.vlf.nu.

Næste medlemsinformation kan forventes udsendt/uddelt i december 2015. Vi regner
da med, at kunne give oplysninger om vore arrangementer i første halvår af 2016.

Med venlig hilsen og på gensyn

Ingolf Mathiesen, formand
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