VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING
Ultimo januar/primo februar 2011

MEDLEMSINFORMATION nr. 29
Kære medlem!
Vi er allerede nu en måned inde i det nye år. Vi har haft masser af sne, kulde og også regn. Veje og
fortove har ind imellem nærmest kunne kaldes skøjtebaner. Nu går vi heldigvis mod lysere tider.
Dagene er allerede forlænget ganske meget.

FORENINGENS AKTIVITETER i 2011
Interessegruppen for Slægtsforskning - Højrupgård.
Første møde i år for interessegruppen for slægtsforskning blev afholdt tirsdag d. 11. januar 2011.
Kommende slægtsforskningstræf sker på følgende tirsdage kl. 19.00 i perioden februar-april 2011:
8. februar 2011 – 8. marts 2011 – 12. april 2011.
En god nyhed for slægtsforskere er, at Vallensbæk Bibliotek har tegnet abonnement på den
amerikanske online slægtsforsknings database Ancestry.com. Biblioteket kan derfor nu tilbyde
adgang til dette system både på Hovedbiblioteket og på filialbiblioteket i Nordmarken (der er ingen
fjernadgang).

Tirsdag d. 15. februar 2011 kl. 19.00 – Medlemsmøde – Højrupgård
Vi skal denne aften se en gammel dansk film hvor dele af den er indspillet i Vallensbæk.

Mandag d. 18. april 2011 kl. 19.00 – Generalforsamling – Korsagergård
Nærmere følger i næste medlemsinformation som udsendes ca. 1. april 2011, men der vil blive et
cirka 45 minutters indlæg af Gunner Sørensen, søn af tidligere vejmand Chr. Sørensen. Gunner
Sørensen kalder sit indlæg ”som jeg husker Vallensbæk i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne.
Gunner Sørensen flyttede fra Vallensbæk i 1960 og har haft sin arbejdsmæssige karriere udenfor
Vallensbæk i 40 år i SAS, hvor han sluttede som direktør for Falkonercenteret.

Arkivering og registrering af foreningens materialer
Kommende møder vil blive annonceret på vores hjemmeside, ligesom der vil blive udsendt mail til
de af vore medlemmer på hvem vi har mail adresser.

Kontingent 2011
I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være indbetalt
senest d. 15. februar 2011. Vi forlænger dog fristen til 1. marts 2011.
Kontingentsatserne i 2011 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.

Nyt på hjemmesiden
En ældre Vallensbæk borger har lånt os Roskilde Tidende fra 24. august 1957. Avisen har nogle
interessante sider med omtale af Vallensbæk. Siderne 6 og 7 kan du nu se på vores hjemmeside.
En ny beretning ”En Vallensbæk borgers julekalender år 2010” er lagt ind på hjemmesiden som et
supplement til de beretninger vi allerede har om jul i Vallensbæk i 1860’erne og 1930’erne.
Hjemmesiden finder du på adressen www.vallensbaekarkiv.dk.
Sognepræst Julie Rebel der bor i Vallensbæk Præstegård i landsbyen er blevet forespurgt om hun
vil skrive en beretning om ”Jul i Vallensbæk Præstegård i 2010”. Det har Julie Rebel sagt ja til, og
hun har senest ved sin julegudstjeneste juleaften 2010 fortalt mig, at hun regner med at levere den
her i begyndelsen af 2011. Den kommer naturligvis ind på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen og på gensyn
til et eller flere af vore arrangementer her i 2011.

Ingolf Mathiesen, formand
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