VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

17. marts 2017

MEDLEMSINFORMATION nr. 57
Kære medlem!
Også i år har vi haft en ret mild vinter. Forhåbentlig er den slut nu, så vi kan sige
velkommen til det dejlige danske forår. Nogle solskinsdage med flere varmegrader er
vi nok mange der savner.
50 deltog i vort arrangement på Korsagergård d. 1.3.2017 hvor programmet var
”Vallensbæks historie 1900-1999”. Årene 1980-1999 nåede vi dog ikke, så det har vi til
gode ved en senere lejlighed. Formentlig i 2. halvår af 2017.

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER
Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i resten af 1. halvår af 2017
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer:
19. april (flyttet på grund af påsken) og 10. maj 2017.

Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19.00 på Korsagergård
Ordinær generalforsamling. Indkaldelse og regnskab vedlagt.
Generalforsamlingen indledes med en orientering om nedlæggelsen af
”danskebilleder.dk” til omlægning til ”arkiv.dk”, samt en demonstration af hvordan vi
kan bruge ”arkiv.dk”. Det er vores sekretær Hans Christensen der vil komme med
denne orientering og demonstration.
Denne omlægning betyder at vi skal være medlem af Sammenslutningen af
Lokalarkiver – SLA, og vi skal derfor have justeret vores vedtægter, hvilket vil blive
fremlagt og behandlet på generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet
(pålæg, ost og rødvin).
Hertil er tilmelding nødvendig - senest tirsdag den 18. april 2017 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 kortfilmprojekt

der omhandler produktion af 7 kortfilm om Vallensbæk i 2016-2017 er nu nået så langt
at vi har 3 film færdige.
Den næste kortfilm der kommer til at handle om Natur forventes at være færdig
produceret og klar til offentliggørelse omkring 1.7.2017. I næste nummer af
Vallensbæk Nu bliver der skrevet følgende om netop denne film.

Bruger du naturen i Vallensbæk?
Hvis du kan svare ja, så har du mulighed for at medvirke i en kortfilm om naturen i Vallensbæk.
Bruger du naturen i Vallensbæk til at lufte hunden, køre på rulleski, løbe, gå, cykle, ja hvad som
helst, så vil producenten af kortfilmen, som er Vallensbæk Lokalhistoriske Forening, gerne høre
din historie.
Kortfilmen indgår i et projekt på i alt 7 kortfilm, hvoraf de 3 er produceret. Du kan se filmene på
Vallensbæk Kommunes hjemmeside her: http://www.vallensbaek.dk/kommunen-omvallensbaek/vallensbaek-filmene/vallensbaek-filmene
Kortfilmen om naturen i Vallensbæk ”skydes” i sidste halvdel af maj og første halvdel af juni.
Planen er, at du møder et kamerahold på din vej rundt i naturen, som laver et kort interview
med dig.
Hvis du har lyst til at deltage i kortfilmen, så kontakt formanden for Vallensbæk Lokalhistoriske
Forening Ingolf Mathiesen på tlf. 40 16 44 60 eller på mail ingolf1942@outlook.dk.
Sidste frist for at fortælle hvorfor netop din historie skal med i kortfilmen om naturen i
Vallensbæk er søndag d. 30. april 2017.

Vi håber/tror, at både film nr. 5 og 6 vil være færdige inden indeværende års udgang.
Film nr. 7 som en er kommune kortfilm når vi først i 2018.

Vallensbæk Nostalgi – hvad er det?

I august sidste år oprettede vores sekretær Hans Christensen på Facebook en gruppe
som hedder Vallensbæk Nostalgi.
Her må der lægges oplysninger og billeder om Vallensbæk. Kravet er, at alt skal være
mindst 10 år gammelt.
Det har rigtigt mange benyttet sig af. I dag er der langt over 400 medlemmer af denne
Facebook gruppe. Der er blevet lagt rigtigt mange spændende billeder ind fra og om
Vallensbæk, og der er kommet mange fine kommentarer. Jeg er selv en af dem som
har lagt nogle billeder ind.
Denne Facebook gruppe bliver nu administreret af både Hans Christensen og vort
bestyrelsesmedlem Jan Eriksen.
Er man på Facebook så vil jeg da anbefale, at man tilslutter sig Vallensbæk Nostalgi
gruppen.

FORENINGENS AKTIVITER efter sommerferien
Vi har i øjeblikket ikke fastlagt nogen aktiviteter i 2. halvår af 2017, men det gør vi på
vort bestyrelsesmøde i april måned.
Den årlige æbleskiveaften vil som sædvanlig finde sted på Højrupgård. Datoen er ikke
endeligt fastlagt endnu, men det forventes at blive enten onsdag d. 15. november eller
onsdag d. 22. november 2017. Mere om dette i næste medlemsinformation.

Med venlig hilsen og på gensyn

Ingolf Mathiesen, formand
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