VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

23. marts 2012

MEDLEMSINFORMATION nr. 35

Kære medlem!
Vi er nu næsten 3 måneder inde i det nye år - det dejlige danske forår er på vej.

FORENINGENS AKTIVITER I 1. HALVÅR 2012
SPÆNDENDE KIRKEAFTEN med sognepræst Julie Rebel
mandag d. 26. marts 2012 kl. 19.00 ved Vallensbæk Kirke.

Arrangement begynder med, at vi får at høre lidt om den nye Helligtrekongers kirke
(som jo ikke er færdig endnu) og dens fremtidige brug. Derefter går vi ind i den gamle
landsbykirke og får en gennemgang af de smukke kalkmalerier. Vi slutter aftenen på
Højrupgård med kaffe og brød, og ved den lejlighed vil Julie Rebel orientere os om
hvordan kirkebøger bliver ført i dagens Danmark, og hvad gør man
registreringsmæssigt med ind- og udmeldelser af folkekirken samt navneændringer.
Skal alle herboende registreres i vores kirkebøger hvad enten de er kristne, jøder
muslimer m.v.?

Torsdag d. 19. april 2012 kl. 19.00 på Korsagergård
afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse og regnskab er vedlagt.

HUSK kontingent skal være betalt hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Vi indleder med en 30 minutters video ”TV-klip om Vallensbæk”.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet
(pålæg, ost og rødvin).
Hertil er tilmelding nødvendig og senest, søndag den 15. april 2012 til
Formand Ingolf Mathiesen – tlf. 4364 4000 eller mail: IMA@vallensbaek.dk
Kasserer Jørgen Wenning – tlf. 4364 3734 eller mail: fwenning@post.tele.dk

Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby med medbragt madkurv
lørdag d. 12. maj 2012 kl. 11.30
- Gæster er velkomne –

Frilandsmuseet er hovedmuseum for ældre landbyggeskik. De ca. 100 bygninger er
fuldt indrettede med husgeråd, tekstiler, redskaber og møbler fra perioden 1650 til
1950.
Foreningen sørger for bustransport. Til din medbragte frokost får du en 25 cl. flaske
rød- eller hvidvin. Prisen for hele arrangementet er beskedne kr. 25,-.
Vores bus starter kl. 11.30 fra Tværbækvej ved Fakta. Opsamling ved Korsagergård kl.
11.40. Opsamling ved Vallensbæk Station kl. 11.50.
Vi håber på fint vejr, så medbring madkurven.

Hjemtransport fra Frilandsmuseet kl. 16.00 med afsætning ved Vallensbæk Station,
Korsagergård og Tværbækvej.
Tilmelding senest mandag d. 7. maj 2012 til
Formand Ingolf Mathiesen – tlf. 4364 4000 eller mail: IMA@vallensbaek.dk
Kasserer Jørgen Wenning – tlf. 4364 3734 eller mail: fwenning@post.tele.dk
-------------------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 - mødedage i 1. halvår af 2012
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer:
11. april – 9. maj 2012.

Fyrværkeriulykke i Vallensbæk i 1938

I sidste medlemsinformation skrev vi om fyrværkeriulykken i Vallensbæk i 1938. På
grund af reglerne om ophavsret kan vi ikke lægge beretningen ind på vores
hjemmeside. Vi har efter aftale med Dagbladet Politiken, og mod betaling, fået
tilladelse til at udsende beretningen til vore medlemmer. Aftalen er at vi kan trykke
beretningen i 80 eksemplarer. Beretningen er vedlagt denne medlemsinformation.
Vi har desuden undersøgt hvad Folkebladet i sin tid skrev om ulykken. Det var
desværre ikke ret meget. Man nøjes stort set med at henvise til dagspressen.

Ny hjemmeside på adressen www.v-lf.dk

Ved medlemsmødet i november 2011 præsenterede vor webmaster Eli Hagerup den
nye hjemmeside. Denne finder i på adressen www.v-lf.dk.
Materialet fra den gamle hjemmeside skulle nu alt sammen være blevet overført til
vores nye hjemmeside. Der er flere fordele ved den nye hjemmeside i forhold til den
gamle hjemmeside. Vi har bl.a. mulighed for at indlægge filmklip. Adressen er
betydelig kortere end den gamle vallensbaekarkiv.dk (den er dog stadig åben). Flere
personer vil have mulighed for at opdatere hjemmesiden. Omkostningerne er desuden
lavere.

Med venlig hilsen og på gensyn
til et eller flere af vore arrangementer her i 2012.

Ingolf Mathiesen, formand
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