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Kære medlem! 
 

Vi kan se tilbage på et par gode arrangementer i 1. halvår af 2015. 
Endelig kom sommeren med dejlige varme solskinsdage og lange lyse aftner (troede 
vi), men det varede jo ikke så længe, men vi kan vel forvente nogle gode varme og 

solrige dage igen, så lokalhistorie er nok ikke lige det der tænkes på nu. 
 

Vedlagt denne information er referatet fra generalforsamlingen og en liste med navne 
og adresser på bestyrelsen efter konstitueringen. 
 

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER 
 

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 2. halvår af 2015 
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer: 

9. september, 14. oktober og 11. november 2015. 
 

Vores forening arrangerer bustur med medbragt madkurv til 

BALLERUP MUSEUM, Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup 
søndag d. 6. september 2015 kl. 12.00-15.00. 

Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbymiljø i Pederstrup. På museet 
kan du opleve, landboliv, Ballerups historie og storfyrstinde Olgas malerier. 

 
Netop denne dag er der høstmarked i Pederstrup med masser af aktiviteter i hele 
landsbyen. Museet byder på historiske markeds aktiviteter og på Grantoftegård er der 

økologisk høstmarked. 
Prisen er så lav som kr. 25,- pr. deltager. For dette beskedne beløb får du bustur, 

entré til museet (gratis) og en lille flaske rød- eller hvidvin (25 cl.) som du kan nyde til 
den medbragte madkurv. 
 

Bussen starter fra Vallensbæk Stationstorv kl. 11.15. Opsamling ved Korsagergård kl. 
ca. 11.25 og opsamling ved Fakta på Tværvej kl. ca. 11.35. 

Hjemkørsel kl. 15.00 med afsætning ved Fakta på Tværbækvej. Derefter ved 
Korsagergård for så at sætte de sidste af på Vallensbæk Stationstorv. 

Tilmelding senest søndag d. 30. august 2015 til 

Ingolf Mathiesen – tlf. 40 16 44 60 eller mail: ingolf1942@outlook.dk eller 
Jørgen Wenning – tlf. 43 64 37 34 eller mail: fwenning@hotmail.com 

 

Den årlige æbleskiveaften 
bliver afholdt onsdag d. 18. november 2015 kl. 19.00 på Højrupgård. 

Aftenens program fremkommer senere. 
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Nyt om Højrupgård 

Fra Vallensbæk Rådhus har vi modtaget følgende information om Højrupgård. 
I løbet af sommeren vil stuerne på Højrupgård gennemgå en renovering. 
Gulvtæpperne fjernes og gulvet slebet og lakeret. Der vil blive malet vægge 

og lofter. Nogle af dørene vil blive malet. De ”lidt” ældre gardiner vil blive 
udskiftet med plissegardiner og rullegardiner. Der vil efter planen bliver opsat 

noget mere belysning, så det vil være muligt at gøre stuerne mere hyggelige i 
de mørke vinteraftner. 
Det var en glædelig information, så vi ser frem til at holde vores æbleskiveaften i ”nye 

omgivelser. 
 

 

Mordet i Vallensbæk i 1915 
På en hjemmeside på adressen 

www.statsbiblioteket.dk/mediastream 

kan man f.eks. søge på ”Mordet i Vallensbæk” og man får da adgang til nogle artikler 

der har været i Jyllands-Posten i juli 1915. 
Dette mord er udførligt omtalt på vores egen hjemmeside. Gå ind på vores hjemmeside 

på adressen www.v-lf.dk klik på ”Lokale historier” i venstre side. Derefter skal man 
klikke på ”Historier fra 1900-1950” hvor man så finder Mordet i Vallensbæk i 1915. 
Oplysningerne på vores hjemmeside er hentet fra Dagbladet Politiken. 

 

 

 
 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 

 
 
Ingolf Mathiesen, formand 
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