VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING
20. maj 2011

MEDLEMSINFORMATION nr. 31
Kære medlem!
18. april afholdt vi vor ordinære generalforsamling. I år med rekordstor deltagelse. Cirka 70 var
mødt frem bl.a. for at høre Gunner Sørensen fortælle om Vallensbæk i 1930’erne, 1940’erne og
1950’erne. De fremmødte fik et glimrende foredrag krydret med adskillige morsomheder. Det var
en rigtig god aften. Referatet fra generalforsamlingen, fortegnelse over bestyrelse, suppleanter og
revisorer samt en flyer fra danskebilleder.dk er vedlagt denne information.

Interessegruppen for Slægtsforskning – Højrupgård - ny mødedag
Nu holdes der sommer pause.
Kommende slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 i perioden september-november 2011.
14. september - 12. oktober – 9. november 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).

AF AKTIVITETER her i 1. halvår resterer endnu vort besøg på
BALLERUP MUSEUM, Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup
søndag d. 19. juni 2011 kl. 13.00-16.00 (bemærk ny dato)
Tilmelding senest fredag d. 3. juni 2011 til Ingolf Mathiesen, tlf. 4364 4000, mobil 2488 0920
eller på e-mail IMA@vallensbaek.dk
Bestilling af omvisninger på Ballerup Museum skal ske med mindst 14 dages varsel inklusiv
angivelse af antal deltager i omvisningen – derfor tilmelding senest 3.6.2011.
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
Medlemmer der måtte have brug for transport til ovenstående arrangement kan kontakte:
Ingolf Mathiesen, tlf. 4364 4000 - mobil 2488 0920 eller Jørgen Wenning, tlf. 4364 3734.

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.

AKTIVITETER i 2. halvår af 2011.
Lørdag d. 3. september 2011 – formentlig kl. 11.00.
Vi besøger Roskilde Domkirke. I tilfælde af en kirkelig handling besøger vi i stedet
Vikingeskibsmuseet.
Nærmere om dette arrangement i næste medlemsinformation der udkommer medio august 2011,
men reserver allerede nu dagen.

Tirsdag d. 22. november 2011 kl. 19.00 på Højrupgård.
Vores årlige æbleskiveaften, hvor foreningens webmaster Eli Hagerup forventer at kunne
præsentere og gennemgå en helt ny hjemmeside. Hans Christensen vil vise og demonstrere det
”nye” Danske Billeder, der er overført til det såkaldte Cumulus system.

Kommende nyheder på vores hjemmeside:
Lige nu er følgende 2 projekter under udarbejdelse. De kan forventes at blive lagt ind på
hjemmesiden i løbet af de næste par måneder.
1. Fæstere og ejere gennem tiderne på Stjernegården.
2. Beretning om mordet i Vallensbæk Plantage i 1915.
På vores hjemmeside ligger allerede beretningen En englænder besøger Vallensbæk i 1874.
Denne beretning er nu blevet opdateret med nye oplysninger om bonden Peder Cortsen Larsen (se
slutningen af beretningen), der som nævnt i Vallensbæk kirkebog blev fundet død, hængt i sin celle
nr. 21 i Københavns Amts Arresthus. Omstændighederne omkring hans død har berøring med en
større Bedragerisag i 1880’erne mod Frederiksberg Sporvejselskab.

Med venlig hilsen
Ingolf Mathiesen, formand
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