VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING
24. marts 2011

MEDLEMSINFORMATION nr. 30
Kære medlem!
Vi er allerede nu 3 måneder inde i det nye år og venter på det dejlige danske forår.

FORENINGENS AKTIVITETER i 1. halvår 2011
Interessegruppen for Slægtsforskning - Højrupgård.
Kommende slægtsforskningstræf sker på følgende tirsdage kl. 19.00 i perioden april-maj 2011:
12. april og 10. maj 2011.
HUSK at Vallensbæk Bibliotek har tegnet abonnement på den amerikanske online slægtsforsknings
database Ancestry.com. Biblioteket tilbyder adgang til dette system både på Hovedbiblioteket og
på filialbiblioteket i Nordmarken (der er ingen fjernadgang).
Mandag d. 18. april 2011 kl. 19.00 – Generalforsamling – Korsagergård
Indkaldelse er vedlagt.
HUSK at kontingent skal være betalt hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen indledes med 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.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet
(pålæg, ost og rødvin).
Hertil er tilmelding nødvendig og senest, tirsdag den 12. april 2011 til
Formand Ingolf Mathiesen – tlf. 43 64 40 00 eller e-mail: IMA@vallensbaek.dk
Kasserer Jørgen Wenning – tlf. 43 64 37 34 eller e-mail: fwenning@post.tele.dk

- Gæster er velkomne, men skal betale kr. 50,- for buffet og rødvin Vores forening besøger
BALLERUP MUSEUM, Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup
søndag d. 19. juni 2011 kl. 13.00-16.00
Tilmelding senest søndag d. 12. juni 2011 til Ingolf Mathiesen, tlf. 4364 4000, mobil 2488 0920
eller på e-mail IMA@vallensbaek.dk
Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbymiljø i Pederstrup. På museet kan du opleve,
landboliv, Ballerups historie og storfyrstinde Olgas malerier.
Pris kr. 30,- pr. person. Hvis vi er over 10 personer er prisen kr. 25,- pr. person.
Vallensbæk Lokalhistoriske Forening sørger for en guidet omvisning som tager cirka 1½ time.

Olga: Permanent på Ballerup Museum udstilling om Storfyrstinde Olga. Udstillingen rummer ca.
100 malerier og akvareller malet af storfyrstinde Olga.

Fra stenøkse til computer: Udstillingen 'Fra stenøkse til computer' viser Ballerup kommunes
historie - fra stenalder til Ballerup som en moderne forstad.
Lindbjerggaard: Udstilling med bondestuer som de så ud i 1800- og 1900-tallet.
Særudstillinger: På Pederstrupgård vises fra tirsdag den 20.april 2010 til marts 2011
udstillingen Spot på scenen.
Lynsmedens hus og Skomagerhuset: Se den gamle købmandsbutik og smedjen. I Skomagerhuset
kan du opleve skiftende aktiviteter og skomagerværksted.
Udendørsarealer: Udendørsarealer er bl.a. en velbevaret og velholdt bondehave fra omkring 1900.
Skomagerhuset: Traktørstedet, også kaldet "Store Peters Hus", er en økologisk frokostrestaurant
drevet af Fonden Grantoftegaard. Traktørstedet er åbent i sommerhalvåret (fra maj til september),
og har både indendørs og udendørs servering. Da der er få borde på Traktørstedet, er det en god idé
at bestille bord i forvejen. Bordbestilling, menu, åbningstider mm. kan ses på Grantoftegaards
hjemmeside www.grantoftegaard.dk Bordbestilling: Tlf. 44640414

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
Kontingentsatserne i 2011 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.
HUSK vi har ingen girokonto – vi sparer på gebyrerne.
Mangler du at betale forfaldent kontingent, så indbetal dette, evt. via netbank, direkte på vor konto
nr. 3177-3177300101 i Danske Bank, Vallensbæk Afdeling eller kontant til vores kasserer Jørgen
Wenning, Nørrebred 242, 2625 Vallensbæk..

Nyt på hjemmesiden
Sognepræst Julie Rebel, der bor i Vallensbæk Præstegård i landsbyen, har leveret en beretning om
”Jul i Vallensbæk Præstegård 2010”. Denne beretning er på vores hjemmeside på adressen
www.vallensbaekarkiv.dk
Medlemmer der måtte have brug for transport til vore arrangementer kan kontakte følgende:
Ingolf Mathiesen, tlf. 4364 4000 - mobil 2488 0920 eller Jørgen Wenning, tlf. 4364 3734.

Med venlig hilsen
Ingolf Mathiesen, formand
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