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MEDLEMSINFORMATION nr. 8
Kære medlem!
Selvom vi nu har dejlig dansk sommer med varme og sol så glemmer vi ikke helt vores
lokalhistorie.

AKTIVITETER

- ANDET HALVÅR 2005

1. Medlemsmøde afholdes på Vallensbæk Hovedbibliotek, Vallensbæk Stationstorv 40,
2665 Vallensbæk Strand
onsdag d. 14. september 2005 fra kJ. 19.00 til ca. 21.00.
Aftenens emne er "gamle billeder fra Vallensbæk"
Billederne hentes fra Intemettet. Vi låner bibliotekets computere så vi selv kan "lege" med de
mange billeder der ligger på nettet. Man rar selv mulighed for at lære at hente billeder fra
Intemettets billedarkiv f.eks. via et link på vores egen hjemmeside. Udover at vi bruger de enkelte
computere bliver nogle af billederne også vist på storskærm.
2. Medlemsmøde på Højrupgård i Vallensbæk Landsby
mandag d. 28. november 2005 fra kl. 19.00 til ca. 21.30
med titlen "Film fra arkivet".
På hovedbibliotekets arkiver der et stort skab fyldt med smalfilm. Nogle af disse film vil vi finde
frem og vise denne aften.
Der er mulighed for at købe kaffe/te/øllvand.
Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende bestyrelsesmedlemmer:
IngolfMathiesen, tlf. 43 644000 - Birgit Skytte, tlf. 43 62 19 14.

TIL ORIENTERING
1. Lars Barfods Vallensbæk samling er nu i Vallensbæk
Her i foråret fik vi en aftale med fyrværkerimester Lars Barfod angående overtagelse af hans store
samling af gamle Vallensbæk effekter. Samling ligger nu på Vallensbæk Rådhus og er ved at blive
gjort klar til udstilling. Ved en reception på rådhuset her i efteråret vil samlingen blive præsenteret
for kommunens borgere. Den del af samlingen som egner sig til at blive udstillet vil permanent
blive udstillet på rådhuset i montre. Resten af samlingen vil blive opbevaret enten på rådhusets
arkiv eller hovedbibliotekets arkiv.

Samlingen vil blive præsenteret for kommunens borgere ved en reception her i efteråret hvor også
Lars Barfod vil være tilstede. Samtidig vil samlingen officielt blive overtaget af Vallensbæk
Lokalhistoriske Forening og Vallensbæk Kommune.
Nærmere orientering følger når datoen for reception og overdragelse er endelig fastlagt.
2. Referat fra generalforsamlingen
Foreningens ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag d. 19. april 2005 på Korsagergård.
Et fyldigt referat samt en fortegnelse over foreningens bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og
revisorer er vedlagt denne skrivelse.
3. Indretning af lokaler - Højrupgaard
Vallensbæk Kommune har stillet 2 lokaler på 1. sal til rådighed for vores forening. Det ene lokale
skal bruges til opbevaring af foreningens materialer og arkivalier, og vi får stillet nogle reoler og
arkivskabe til vores rådighed. Det andet lokale skal bruges som et kontor/arbejdslokale med en
computer med netadgang. Indretningen af lokalerne påbegyndes snarest under ledelse af vores
kasserer Jørgen Wenning. Et af vore medlemmer som har erfaring og uddannelse i registrering m.v.
Joan Nielsen har tilbudt sin hjælp til registrering afvort materiale, billeder, litteratur m.v., og det er
vi meget glade for.
4. Arbejdsgruppe søger hjælpere.
Nogle af vore medlemmer med bestyrelsesmedlem Lars Emborg Jensen i spidsen arbejder på at få
arrangeret en tur i strandområdet hvor der er mange minder fra tiden før Vallensbæk blev en
moderne omegnskommune. Er der et eller flere medlemmer der mener de kan bistå med arbejdet
kan de henvende sig til Lars enten pr. telefon 43735949 eller pr. mail på adressen
larsemborg@mail.tele.dk.
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Vores hjemmeside
Vor hjemmeside opdateres og udvides jævnligt - besøg den - adressen er www.vallensbaekarkiv.dk.
De fleste af effekterne i Lars Barfods Vallensbæk samling er beskrevet på vor hjemmeside.
Der er oprettet et link til "danske billeder" hvor der indtil nu er indlagt omkring 360 fotografier fra
Vallensbæk. Søgekriteriet er "Vallensbæk Kommune".
E-maile adresser
Vi har e-mail adresser på mange medlemmer. Har du skiftet e-mail adresse eller har du fået e-mail
efter din indmeldelse så kontakt os venligst. Det kan ske til undertegnede på e-mail adressen:
himath@mail.tele.dk.
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IngolfMathiesen, formand

PS.: Vedlagt et par huskesedier til ophængning på opslagstavlen.
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