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MEDLEMSINFORMATION nr. 41 
 
 
Kære medlem! 
 

Endelig blev det forår og forsommer. Naturen er vidunderlig med udsprungne blomster, 
buske og træer i mange skønne farver. Det er heldigvis også blevet varmere, så nu 

kommer folk ud i deres haver. Mange nyder at indtager deres måltider udendørs. 
  

FORENINGENS AKTIVITER I DE KOMMENDE MÅNEDER 
 

Den 11. juni 2013 kan Vallensbæk Lokalhistoriske Forening fejre sin 10 års fødselsdag. 
I den anledning afholder vi en fødselsdagsudstilling på Vallensbæk Rådhus med 

fernisering 
lørdag den 8. juni 2013 fra kl. 10.00 til 12.00. 

Her vil vi udstille, i kommunalbestyrelsens mødesal, i rådhusets mødegang og i 
rådhusets forhal, et udsnit af de materialer og billeder som vi har fået samlet sammen i 
årenes løb inklusiv den Vallensbæk samling som Vallensbæk Kommune i 2005 fik 

overdraget af fyrværker Lars Barfod.  
Borgmester Henrik Rasmussen vil åbne udstillingen. 

Udstillingen vil kunne ses på Vallensbæk Rådhus fra mandag d. 10. juni og måneden 
ud. - Alle er meget velkomne. 
 

Lørdag d. 21. september 2013 fra kl. 11.00 til 15.00 
Besøger vi Brede Værk hvor vi ser på landskab og bygninger – madkurv medbringes. 

Foreningen sørger for bustransport med opsamling på Tværbækvej ved Fakta, ved 
Korsagegård og ved Vallensbæk Station. Præcise tider for opsamling oplyses i næste 
medlemsinformation der udkommer omkring 1. september 2013, dog kan oplyses at vi 

kører fra Brede Værk kl. 15.00. 
Prisen for denne udflugt bliver så lav som 25 kr. og for dette beløb får man udover 

transporten og entré (entré er gratis) en lille flaske hvid- eller rødvin. 
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag d. 16. september 2013 til 
Ingolf Mathiesen – telefon 24 88 09 20 eller e-mail på adressen ima@vallensbaek.dk  

Jørgen Wenning – telefon 43 64 37 34 eller e-mail på adressen fwenning@post.tele.dk 
 

Slægtsforskning – Højrupgård – kommende mødedage 
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer: 

11. september, 9. oktober og 13. november 2013. 
 

Den årlige æbleskiveaften 
Bliver i år afholdt onsdag d. 20. november 2013 på Højrupgård 

 

 



Bilag til denne information 
Referat fra generalforsamlingen i april 2013. 

Liste med navne og adresser på bestyrelse og revisorer. 
 

-------------------- 
 

Den planlagte tur d. 14. maj 2013 til NKT udstillingscenter i Brøndby måtte desværre 

aflyses – der var kun 6 tilmeldinger.  
 

-------------------- 
 
Følg med på vores hjemmeside på adressen www.v-lf.dk.  

De manglende medlemsinformationer fra nr. 1 til og med nr. 9 vil blive scannet og lagt 
ind på hjemmesiden i løbet af sommeren. 

Også de klummer vi får i Folkebladet vil løbende blive lagt ind på hjemmesiden. 
 

-------------------- 

 
 

 
Med venlig hilsen og på gensyn 

til et eller flere af vore arrangementer her i 2013. 
 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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