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MEDLEMSINFORMATION nr. 33
Kære medlem!
Vi nærmer os jul og nytår med hastige skridt. Om kun godt 2 uger går vi ind i
julemåneden med alle dens traditioner.

Dette år slutter med følgende aktivitet:
Tirsdag d. 22. november 2011 kl. 19.00 på Højrupgård.

Vores årlige æbleskiveaften.
Foreningens webmaster Eli Hagerup har lovet at præsentere og gennemgå en helt ny
hjemmeside. Eli Hagerup har haft nogle tekniske problemer, der bl.a. betyder at
navnet på hjemmesiden først vil kunne røbes denne dag.
Hans Christensen vil vise og demonstrere det ”nye” Danske Billeder, der er overført til
det såkaldte Cumulus system.
Medlemmer der har brug for transport til vore arrangementer kan kontakte følgende:
Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 - mobil 24 88 09 20
eller Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34.

Slægtsforskning – Højrupgård - foreløbige mødedage i 2012

Kommende slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 i perioden januar-marts
2012.
11. januar – 8. februar – 8. marts 2012.
Mere om slægtsforskning
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).

På Statens arkivers hjemmeside www.arkivalieronline har man nu fået adgang
til nye kildetyper bl.a. brandforsikringer. Er man interesseret, skal man når
man kommer ind på hjemmesiden, først klikke på ”Andre Arkivalier”. Man skal
hvis man vil finde oplysninger her fra Vallensbæk først vælge ”Landdistrikter
ca. 1800-1872. Derefter vælger man Københavns Amt. Så vælger man
Smørum Herred og man kan så finde Vallensbæk 1844-1858 og 1858-1872.
Man kan også vælge ”Landdistrikter til ca. 1800. Når man så skal vælge
Amt/stiftamt vælger man Gl. Københavns amt. Find så Vallensbæk 1787-1800.
Vallensbæk findes så i Brandtaxationsforretninger sogne M-V 1767-1799. Man
skal ind fra opslag 524 til opslag 547. Desværre er disse opslag meget
utydelige.

Vallensbæk Landsby
Foreningen Fotoakrobaterne, har i september måned på vores opfordring,
været rundt i landsbyen for at fotografere et større antal af landsbyens huse.
Når landsbyen er blevet gennenfotograferet vil billederne efter sortering og
billedbehandling blive lagt ind på vores nye hjemmeside. Det er tanken at
billederne, sammen med en tilhørende tekst, skal kunne bruges som en slags
guide for en rundtur i landsbyen.
På næste års generalforsamling håber vi, at vi kan præsentere disse billeder
som et diasshow.
Aktiviteter planlagt til 2012.
Vi forventer at kunne afholde et medlemsmøde i marts 2012. Nærmere om
dette følger i næste medlemsinformation.
Ordinær generalforsamling bliver afholdt på Korsagergård torsdag d. 19. april
2012 kl. 19.00.
Næste medlemsinformation
forventes udsendt i januar 2012 med omtale af første halvårs aktiviteter.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Med venlig hilsen

Ingolf Mathiesen, formand
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