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Kære medlem! 

 

Nu er januar gået, og det mærkes og ses tydeligt at dagene er blevet længere.  

For sent er det vel ikke at ønske alle ”et godt og lykkebringende nytår”. 

Vi har nu taget hul på et nyt år og de første aktiviteter er endeligt fastlagt. 

 

ÅRETS FØRSTE AKTIVITER 
 

Tirsdag d. 26. februar 2008 kl. 19.00 

Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk Strand 

Slægtsforskning – hvordan man går i gang. 

Vort medlem Benny Mortensen har de sidste par år med stor succes gennemført nogle 

begynderkurser i slægtsforskning på Vallensbæk Bibliotek. Vi ved at slægtsforskning i dag 

interesserer rigtig mange mennesker, det er nærmest blevet en folkebevægelse. Slægtsforskning og 

lokalhistorie er interesser der går hånd i hånd, derfor denne appetitvækker for interesserede 

medlemmer.  

Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende: 

Kirsten Hahneman, tlf. 43732507  - Ingolf Mathiesen, tlf. 43644000 

Birgit Skytte, tlf. 43621914 – Jørgen Wenning, tlf. 43643734. 

 

Torsdag d. 10. april 2008 kl. 19.00 på Korsagergård 

Ordinær generalforsamling 

Indkaldelse bliver udsendt i marts måned. For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at forslag 

der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Lørdag d. 12. april 2008 kl. 09.30-16.00 i Multisalen på Vallensbæk Skole 

Kursus i brugen af slægtsforskningsprogrammet Family Tree Maker 
Dette kursus er meget populært blandt både nybegyndere og øvede brugere af dette 

slægtsforskningsprogram. Nogle få af foreningens medlemmer deltog med tilfredshed i et 

tilsvarende kursus der blev afholdt i november 2007. Det koster 175 kr. pr person at deltage. 

Morgenkaffe med rundstykker er med i prisen. Interesserede bedes kontakte undertegnede hurtigst 

muligt så en plads kan blive reserveret. Af hensyn til udbyttet af dette kursus er deltagerantallet 

begrænset til 35 personer.  

 

LITTERATUR 



 

Litex, en fabrik i Vallensbæk 

En ny beretning denne gang skrevet af Hans Christensen følger med denne medlemsinformation. I 

beretningen er der mange billeder, og da vi kun kan levere en sort-hvid fotokopi er kvaliteten ikke 

den bedste. Beretningen kan også ses på vores hjemmeside på adressen 

www.vallensbaekarkiv.dk 

Her er kvaliteten naturligvis væsentligt bedre. 

 

Industrihistorier på Vestegnen 

For første gang præsenteres i bogform Vestegnens industrihistorie i sammenhæng.  Bogen er blevet 

til i et samarbejde mellem Vestegnskommunernes lokalhistoriske foreninger, lokalhistoriske arkiver 

og kulturhistoriske museer samt Regionalavisen Vestegnen. Bogen indeholder 48 artikler, der 

beskriver udviklingen og arbejdsvilkårene for mennesker på Vestegnen i nyere tid. 2 af bogens 

artikler er fra Vallensbæk og begge er skrevet af vort medlem Hans Christensen. Bogen koster kr. 

100,- og kan købes på Kroppedal Museum. Bogen kan også bestilles gennem os ved indbetaling af 

kr. 100,- til konto nr. 3177-3177300101 i Danske Bank, Vallensbæk afdeling, så sørger vi for køb 

og levering af bogen.  

 

ANDRE AKTIVITETER I LØBET AF 2008 
 

Læsning af gammel dansk skrift, også kaldet gotisk skrift 

Flere af foreningens medlemmer har forespurgt om det var muligt at lave en studiegruppe der kunne 

beskæftige sig med læsning af gotisk skrift. Det er en sag vi ser meget positivt på, og vi vil forsøge 

at finde en kvalificeret person, der kan undervise interesserede medlemmer i kunsten af læse gotisk 

skrift. Nu er det nok sådan at mange af vore medlemmer allerede er i stand til at læse en trykt gotisk 

skrift, men det er straks vanskeligere når talen er om håndskrevet skrift. 

Jeg håber vi kan komme med et konkret tilbud i næste medlemsinformation.   

 

KONTINGENT 2008 
 

I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være indbetalt 

senest d. 15. februar 2008. 

Kontingentsatserne her i 2008 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner. 

HUSK vi har ingen girokonto – vi sparer på gebyrerne. 

Venligst indbetal kontingent, evt. via netbank, direkte på vor konto nr. 3177-3177300101 i Danske 

Bank, Vallensbæk Afdeling. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ingolf Mathiesen, formand 
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