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MEDLEMSINFORMATION nr. 10
Kære medlem!
Sommeren i Danmark har været ganske usædvanlig i år. Med flere solskinstimer og med mere
varme end normalt kan man vel ikke forlange mere, hvis man altså har holdt ferie i Danmark.
Der er nok ikke mange der har skænket lokalhistorie mange tanker i sommervarmen, men nu hvor
sommeren ser ud til at slutte, tager vi fat på 2. halvår af 2006 i Vallensbæk Lokalhistoriske
Forening. Vi har planlagt nogle aktiviteter som jeg håber bliver spændende og interessante.

AKTIVITETER - DE KOMMENDE MÅNEDER
Fredag den 29. september 2006 kl. 18.30
Kirkegårdsvandring – aktivitet på Vallensbæk kirkegård og Vallensbæk Sognegård.
Arbejdsgruppen der stod for forårets succesfulde virtuelle byvandring er klar med en
KIRKEGÅRDSVANDRING.
Kl. 18.30 møder interesserede deltagere ved indgangen til kirkegården.
Kl. 18.35 starter en kort rundvisning på Vallensbæk kirkegård.
Kl. 19.00 fortsættes arrangementet i Sognegården som en virtuel kirkegårdsvandring.
Kl. 20.00 kaffepause - kaffe og brød kr. 20,Kl. 20.30 sidste del af den virtuelle kirkegårdsvandring
Kl. 21.15 forventet afslutning.
I tilfælde af regnvejr afvikles hele arrangementet i Sognegården, og den planlagte rundvisning på
kirkegården vil da blive foretaget virtuel.
Tirsdag den 3. oktober 2006 kl. 19.30
Lokalhistoriske film og billeder – aktivitet på Biblioteket Nordmarken.
Hans Christensen fra vores forening vil vise film fra midten af 70’erne og fremefter.
Filmene kan ses som en fortsættelse af videoen om Vallensbæk. Efter pausen vil der blive en
præsentation af den lokalhistoriske database ”Danske Billeder”. Film og billeder vil fortrinsvis være
med tilknytning til Vallensbæk Nordmark.
Det er Voksenbibliotekerne i Vallensbæk Kommune der står for arrangementet hvorfor det
naturligvis også er omtalt i bibliotekernes program for efteråret 2006.
Billetter: Kan afhentes på Hovedbiblioteket og Biblioteket Nordmarken fra lørdag den 23.
september 2006. Der er gratis adgang.
Onsdag den 4. oktober 2006 kl. 19.00
Heraldik og byvåbner – aktivitet på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk
Vi har fået tilsagn fra Statens Heraldiske Konsulent, Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet om at han gerne
vil komme og fortælle om heraldik og byvåbner. Arrangementet er kommet i stand på opfordring af

vort medlem Ole Wasmann, som i øvrigt også er ophavsmand til beretningen om vort byvåben på
vor hjemmeside (www.vallensbaekarkiv.dk).
Mandag d. 27. november 2006 kl. 19.00
Klubaften – lokalhistorisk snak – Højrupgård i Vallensbæk Landsby.
Det bliver en aften hvor man kan komme og se hvad lokalhistorisk materiale vi har fået samlet
sammen, og samtidig kan vi præsentere de 2 lokaler som vi nu selv helt og fuldt kan disponere over
på Højrupgård.
Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende bestyrelsesmedlemmer:
Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 - Birgit Skytte, tlf. 43 62 19 14.
Foreningen er stadig meget interesseret i ”gamle” billeder fra Vallensbæk eller af Vallensbæk
borgere. Ligger man inde med billeder, så er her en opfordring til at tage dem med til et af
ovennævnte arrangementer. Foreningen indscanner billederne, og man får dem retur snarest efter.

TIL ORIENTERING
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
Foreningens ordinære generalforsamling blev afholdt 20. april 2006. Et referat samt en fortegnelse
over foreningens bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer er vedlagt denne skrivelse.
VORES HJEMMESIDE
Der kommer hele tiden nyt på vores hjemmeside – besøg den – adressen er
www.vallensbaekarkiv.dk
Der er oprettet et link til ”danske billeder” hvor Vallensbæk Bibliotek stadig indlægger fotografier
fra Vallensbæk. Der ligger nu over 1.000 fotografier.
Sidste nye indlæg på hjemmesiden er Eva Frandsens erindringer fra Vallensbæk i perioden
1915-1930.
Fortegnelsen over modtagne gaver opdateres løbende – vi får jævnligt nyt materiale.
Indtil nu har der været omkring 3.100 besøg på vores hjemmeside.
IDEER TIL ARRANGEMENTER I 2007.
En cykeltur i foråret 2007 til Museet Kroppedal
2. del af en virtuel byvandring i Vallensbæk Landsby
SAMLINGEN PÅ VALLENSBÆK RÅDHUS
Lars Barfods samling, som kan ses på Vallensbæk Rådhus, håber vi kan blive udvidet med
yderligere nogle montre i foråret 2007, da vi har fået yderligere materiale som egner sig fortrinligt
til en forøgelse af denne permanente udstilling.
Med venlig hilsen
Ingolf Mathiesen, formand
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