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MEDLEMSINFORMATION nr. 54 
 
 

Kære medlem! 
 
Igen i år har vi haft en mild vinter. Forhåbentlig er den helt slut nu, så vi kan sige 

velkommen til det dejlige danske forår. 
 

25 medlemmer havde en dejlig og interessant aften d. 29. februar 2016, hvor vi 
besøgte Høje Tåstrups gamle kirke. 
 

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER 
 

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i resten af 1. halvår af 2016 
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer: 

13. april og 11. maj 2016. 

 

Torsdag d. 14. april 2016 kl. 19.00 på Korsagergård 

Ordinær generalforsamling. Indkaldelse og regnskab 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. 

Generalforsamlingen indledes med en omtale af det kortfilm projekt om Vallensbæk 
som er blevet igangsat. Vores fotograf Mogens Kallesø vil komme med en generel 

orientering. 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet 

(pålæg, ost og rødvin). 

Hertil er tilmelding nødvendig - senest mandag den 11. april 2016 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 
 

Vi tager til forårsmarked med medbragt madkurv i 

MIDDELALDERLANDSBYEN, Nybovej 11, 2605 Brøndby 

lørdag d. 7 maj 2016 kl. 12.00 til cirka-15.00. 
Middelalderlandsbyen består af en samling rekonstruerede huse, som de kunne have 
set ud i slutningen af 1300-tallet. Landsbyen består af 7 huse med forskellig funktion 

og med tofter omkring. Landsbyen er under konstant udvikling og vil blive udvidet med 
en kirke med klosterhave samt et større gårdanlæg. Det er ligeledes planen at holde 

husdyr som høns, får og geder. 
Netop denne dag er der forårsmarked med mange aktiviteter i hele landsbyen. 
Prisen er så lav som kr. 25,- pr. deltager. For dette beskedne beløb får du entré 
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(gratis) og en lille flaske rød- eller hvidvin (25 cl.) som du kan nyde til den medbragte 
madkurv. 

Man sørger selv for at komme til Middelalderlandsbyen, som jo ikke er langt fra 
Vallensbæk (er tæt på genbrugspladsen i Brøndby). 

Vi har mulighed for at få en guide til at vise os rundt og fortælle om landsbyen. 
Undertegnede har lovet at kontakte Middelalderlandsbyen nogle dage i forvejen og 
oplyse hvor mange vi kommer. 

Tilmelding (og evt. hjælp til transport) senest mandag d. 2. maj 2016 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 

 

Byvandring i Vallensbæk Landsby 

Søndag d. 22. maj 2016 kl. 14.00 til cirka 15.30. 
Turen starter ved Vallensbæks gamle landsbykirke. 

Vi har lavet en aftale med vort bibliotek, at vi denne dag laver en offentlig rundtur 
(ingen tilmelding) i Vallensbæk Landsby. Vores forening sørger for guider (Hans 
Christensen - Ingolf Mathiesen – Benny Mortensen). 

Arrangementet har tidligere været omtalt i Vallensbæk NU. Vi må forvente at det også 
omtales i næste nummer af Vallensbæk NU. 

 

 

FORENINGENS AKTIVITER efter sommerferien 
 
Første arrangement i 2. halvår af 2016 vil være et besøg i Ejbybunkeren på Vestvolden 
søndag d. 11. september 2016 kl. 13.00. 

Ejbybunkeren der blev bygget som hovedkvarter for Københavns luftforsvar er det der 
i dag hedder Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbyvej 190, 2610 Rødovre. Mere om dette 
arrangement i næste medlemsinformation, men reserver allerede nu dagen i jeres 

kalender. 
 

Den årlige æbleskiveaften vil som sædvanlig finde sted på Højrupgård. Datoen er ikke 
endeligt fastlagt endnu, men det forventes at blive enten onsdag d. 16. november eller 
onsdag d. 23. november 2016.  

 

 

 

 
Med venlig hilsen og på gensyn 

 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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