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Kære medlem! 
 

Vi har nu taget hul på et nyt år, og indtil nu har vi været fri for sne og kulde, hvad 
nogle af os nok er glade for. 
 

I går d. 22. januar var der indkaldt til valg til Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk 
Kommune. Valget foregik i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Vi har siden 2006 haft et 

medlem i dette udvalg. I perioden 2006-2009 var det vores næstformand Lars Emborg 
Jensen der var medlem. I perioden 2010-2013 var vores kasserer Jørgen Wenning 
medlem og i perioden 2014-2017 var vores sekretær Hans Christensen medlem. Hans 

Christensen ønskede ikke at genopstille. Ved vores æbleskivemøde i november 2017 
spurgte jeg, om der var et medlem som ville være villig til at stille op til det kommende 

valgt. Ingen meldte sig dengang. Jeg synes det er vigtigt, at vi som forening er 
repræsenteret i dette udvalg, så det var glædeligt at vores kasserer godt ville stille op 
igen. Ved valgmødet blev Jørgen Wenning valgt. Valget gælder perioden 2018-2021. 

Der skulle også vælges suppleanter, og her fik vi valgt Helle Mathiesen. 
  

Kontingent 2018 
Ifølge vore vedtægter skal kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2018. 
Kontingent bedes betalt ved indsættelse (f.eks. via netbank) på reg.nr. 1551 og konto 

nr. 3177300101 i Danske Bank. 
Betaling kan også ske kontant direkte til 

kasserer Jørgen Wenning, Delta Park 22,7, th., 2665 Vallensbæk Strand.  
Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling. 

Kontingentsatserne er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner. 

 

Vores kortfilmprojekt 
Lige før jul 2017 var vores kortfilm nr. 5 der omhandler ”Bolig og byggeri” færdig og 
lagt ud på YouTube. Nu mangler vi kun kortfilm nr. 6. Den får titlen ”Familier og børn” 

og er planlagt til at skulle være færdig og lagt på YouTube medio april 2018. 
 

KOMMENDE AKTIVITER 
 

Slægtsforskning – Højrupgård 

I 2. halvår af 2017 har fremmødet til disse aftner været meget begrænset, og selvom 
vi kun var 3 deltagere ved mødet d. 10. januar i år, så fortsætter vi, men nu på andre 

dage og datoer. Så håber vi flere vil komme til disse aftner. I modsat fald må vi evt. 
reducerer antallet af aftner, eller måske ophøre med dette medlemstilbud. 

Slægtsforskningstræf vil nu ske på følgende dage kl. 19.00 

Onsdag d. 7. februar 2018 – onsdag d. 21. marts 2018 
torsdag d. 12. april 2018 og mandag d. 14. maj 2018. 



Besøg på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København K. 
Bemærk datoen: 10. marts 2018 kl. 11.00 

Vi anbefaler at man tager S-toget fra enten Vallensbæk station eller Albertslund station 
og står af ved Nørreport station. Herfra er der kun nogle få hundrede meter til museet. 

Allerede kl. 11.30 går vi til frokost i Café & Øl-Halle “1892”. Her skal vi have deres 
flotte lørdags smørrebrøds buffet. 
Man sammensætter et bredt udvalg af deres yndlingssmørrebrød. Som regel sniger der 

sig også en lun tartelet eller en anden traditionel frokostret ind på buffeten. Man 
serverer alle stykker smørrebrød som små delikate kuvertserveringer, anrettet på små 

tallerkner. Du må spise ligeså mange du kan og udvalget varierer fra lørdag til lørdag. 
Efter en forhåbentlig dejlig frokost forsætter vi besøget på Arbejdermuseet. 
Vi satser på at vi kl. 13.00 kan komme på Loftet over Festsalen der er et helt særligt 

rum, som ingen besøgende bør gå glip af. Her kan man se lyd- og lysshowet En 
bygning vi rejser. En fortælling om arbejderbevægelsens fødsel. 

Der er max. plads til 30 personer pr. fremvisning. Der vil være yderligere en 
fremvisning kl. 14.30 så mon ikke vi alle får muligheden. 
Efter dette lyd- og lysshow kan man herefter selv gå rundt på museet som først lukker 

kl. 16.00. 
Arrangementet er desværre ikke gratis. Prisen er kr. 250,- og er inklusiv entré til 

museet samt museets smørrebrøds buffet. Drikkevarer er ikke inklusiv. 
Tilmelding senest onsdag d. 28. februar 2018 på telefon eller mail til 

Ingolf Mathiesen, tlf. 40 16 44 60 – mail ingolf1942@outlook.dk 
 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes 

på Korsagergård torsdag den 19. april 2018 KL. 19.00 
Vi håber vi vil kunne vise den 6. og sidste af vore kortfilm. 

Yderligere oplysninger i næste medlemsinformation. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Med venlig hilsen og GODT NYTÅR 
 

 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
 

File: VLFMI60-2018 

mailto:ingolf1942@outlook.dk

