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Kære medlem! 

Efter et koldt forår og halvkold forsommer kan vi nu kigge tilbage på en 

vejrmæssigt helt fantastisk juli måned med masser af sol og meget lidt regn. 

Foreningsmæssigt har aktiviteterne i de sidste par måneder været beskedne, men nu skal vi snart i 

gang igen.   

 

KOMMENDE AKTIVITER 

 

Tirsdag d. 14. september 2010 kl. 19.00 på Højrupgård 

Højrupgårdsvej 1 i Vallensbæk Landsby 
”Nyt og Gammelt i Vallensbæk”. 

Det er vort medlem Hans Christensen der vil fortælle og vise billeder fra ”det gamle Vallensbæk” 

contra ”fra det nye Vallensbæk”. F. eks. hvordan så et bestemt hus ud i gamle dage og hvordan ser 

det så ud i dag. 

 

Onsdag d. 24. november 2010 kl. 19.00 på Højrupgård 

Højrupgårdsvej 1 i Vallensbæk Landsby 
”Foredrag om arkæologiske udgravninger i Vallensbæk”. 

Vi får besøg af en medarbejder fra Kroppedal Museum der vil fortælle om de arkæologiske 

udgravninger museet har foretaget i Vallensbæk. 

Det er også denne aften hvor vi har vort årlige æbleskivearrangement. 

  
Medlemmer der har brug for transport til et af disse arrangementer kan kontakte følgende: 

Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 eller Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34 
 

Interessegruppen for Slægtsforskning - Højrupgård. 

I andet halvår af 2010 kan interesserede mødes den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00  på Højrupgård i 

foreningens lokale på 1. sal. 

Der afholdes slægtsforskningstræf på følgende tirsdage i perioden september-december 2010. 

7. september 2010 – 5. oktober 2010 – 2. november 2010 – 7. december 2010. 

 

Skaf et nyt medlem og få en flaske rødvin 
Alle der inden udgangen af 2010 skaffer foreningen et eller flere nye medlemmer vil efterfølgende 

få leveret en flaske rødvin for hvert nye medlem man skaffer. Rødvinen leveres når det nye medlem 

har betalt gældende kontingent. 

 

Arkivering og registrering af foreningens materialer 
Sammen med vort medlem Joan Nielsen som er vores ekspert er vi påbegyndt en registrering og 

arkivering af alle de materialer vi igennem årene har fået indsamlet. Det er meget vigtigt at vi har 

både oversigt og styr på alle vore materialer samt at vi får dem arkiveret på betryggende måde. 



Via e-mail til de medlemmer hvor vi har e-mail adresser har vi tidligere i år fortalt om dette projekt 

samt opfordret interesserede medlemmer til at melde sig som deltagere. Der har indtil nu været 

afholdt 2 møder hvor de fremmødte dels blev orienteret om hvad man gør og hvordan man gør. 

Næste møde i vores ”arkiveringsgruppe” afholdes tirsdag d. 24. august 2010 kl. 19.00 på 

Højrupgård i vores 2 lokaler på 1. sal. Interesserede medlemmer er meget velkomne. På mødet d. 

24. august laves der aftale om kommende arkiveringsmøder. 

 

Nyt på foreningens hjemmeside 
Vi er i øjeblikket i gang med redigering af en større skrivelse ”Erindringer fra Vallensbæk” skrevet 

af Vagn Aage Christensen søn af tidligere førstelærer ved Vallensbæk Skole 1927-1937 Christen 

Mauritius Christensen. Disse erindringer der dækker årene 1927-1937 forventer jeg kan lægges ind 

på vores hjemmeside i løbet af indeværende måned. 

 

Bilag - vedlagt denne information 
Vedlagt denne medlemsinformation er referatet for generalforsamlingen i april måned. Referatet har 

ligget på hjemmesiden de sidste par måneder. 

På bestyrelsesmøde afholdt d. 9. juni 2010 konstituerede bestyrelsen sig som noteret på vedlagte 

liste med navne og adresser på bestyrelse, suppleanter og revisorer. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen og PÅ GENSYN 

til arrangementerne i 2. halvår af 2010. 

 

 

 

Ingolf Mathiesen, formand 
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