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MEDLEMSINFORMATION nr. 49 
 
 

Kære medlemmer! 
 
Velkommen til et nyt og forhåbentligt spændende år i Vallensbæk Lokalhistoriske Forening. 

Indtil nu har vi heldigvis været næsten forskånet for kulde og sne – mon det kan fortsætte? 
Dagens længde er tiltaget, det kan måske være svært at se, men vi er på vej mod lysere 

tider, det er dejligt. 
 
 

FORENINGENS AKTIVITER I DE KOMMENDE MÅNEDER 
 

Slægtsforskning – Højrupgård – kommende mødedage 
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer i 2015: 

11. februar – 11. marts – 8. april – 13. maj. 
 

Forstadsmuseet 
Lokalhistorisk museum for Brøndby og Avedøre 

Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19.00 
En spændende aften hvor vi skal besøge Forstadsmuseet der har til huse i den tidligere 

Avedøre Lejr. Aftenens vært vil være fungerende museumschef Anja Olsen. 

Forstadsmuseet og vi vil naturligvis gerne vide hvor mange vi bliver, så derfor er der 
tilmelding senest søndag d. 1.3.2015 til 

ingolf1942@outlook.dk eller telefon 40 16 44 60 Ingolf Mathiesen. 
Forstadsmuseet adresse er Alarmpladsen 3, 2650 Hvidovre 

Medlemmer der har brug for transport kan kontakte 

Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 - mobil 40 16 44 60 
eller Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34. 

 
Torsdag d. 23. april 2015 kl. 19.00 på Korsagergård 

Ordinær generalforsamling 

Dagsorden og aftenens program i næste medlemsinformation der udsendes i 

slutningen af marts eller begyndelsen af april 2015. 
 

Kontingent 2015 
I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være 

indbetalt senest d. 15. februar 2015. 
 Kontingentsatserne i 2015 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner. 

Husk vi har ingen girokonto – vi forsøger at spare på gebyrerne. 

Venligst indbetal kontingent, gerne via netbank, direkte til vor konto i Danske Bank, 
Vallensbæk Afdeling reg.nr. 3177 konto nr. 3177300101. 

Kan også betales kontant til kasserer Jørgen Wenning, Nørrebred 242, 2625 Vallensbæk 
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Foreningens hjemmeside 
Følg med på vores hjemmeside på adressen www.v-lf.dk. Vi forsøger hele tiden at have 

hjemmesiden opdateret med vore aktuelle aktiviteter. 

 

Aktivitet på Højrupgård 
Som det nok er de fleste bekendt, så har vi et par lokaler på 1. sal på Højrupgård. Her holder 
vi vore bestyrelsesmøder, og her har vi vores arkiv. Vi fik i 2013 yderligere et pænt stort 

lokale. Dette lokale skal bruges både som mødelokale og som et arkiv. 
I forbindelse med ombygningen af Vallensbæk Bibliotek blev lokalet dog brugt som lagerrum 

for en stor mængde flyttekasser med materialer fra biblioteket, som man gerne ville af med.  
Et par meget energiske medlemmer har sidste år været i gang med sortering og oprydning 
(alle 3 lokaler), hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. 

 
Vi har for nylig fået en del effekter fra den nu nedlagte slagter på Engvej i Vallensbæk 

Landsby. Disse effekter opbevares nu på Højrupgård. Vi håber vi kan få giveren til at komme 
til vores kommende generalforsamling, og der præsentere effekterne for os samt fortælle 

historien bag/om dem. 
 
 

 
 

Med venlig hilsen og GODT NYTÅR 
 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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