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MEDLEMSINFORMATION nr. 55 
 
 

Kære medlem! 
 
Vedlagt denne information er referatet fra generalforsamlingen og en liste med navne 

og adresser på bestyrelsen efter konstitueringen. 
 

Nu midt i sommeren kan vi kan se tilbage på gode arrangementer i 1. halvår af 2016. 
 
51 medlemmer deltog i dette års generalforsamling hvilket var meget tilfredsstillende. 

Inden selve generalforsamlingen orienterede Mogens Kallesø fyldigt om det kortfilm 
projekt om Vallensbæk som er under optagelse. 

I skrivende stund kan oplyses, at den første kortfilm med titlen ”Erhverv” der handler 
om fem virksomheder i Vallensbæk Kommune har haft premiere. Den kan ses på 
http://www.vallensbaek.dk/vallensbaek-filmene. 

Næste kortfilm med titlen ”Ældre” forventes klar efter sommerferien. 
 

Lørdag d. 7. maj 2016 mødte 20 medlemmer med medbragt madkurv til forårsmarked 
i Middelalderlandsbyen i Brøndby. Flot og interessant arrangement hvor ikke mindst en 
dejlig varm og solrig dag var med til at festliggøre besøget. 

 
Den annoncerede byvandring i Vallensbæk Landsby afholdtes med cirka 60 deltagere 

søndag d. 22. maj 2016. De fremmødte borgere blev delt op i 3 grupper. Vores 
forening sørgede for guider (Hans Christensen - Benny Mortensen – Ingolf Mathiesen). 

Vallensbæk Kommune sørgede for at hver deltager fik en flaske vand som kunne 
indtages undervejs. Byvandringen tog 1½ time. 
 

Nye regler for postforsendelser er som bekendt blevet fastlagt. Et brev der skal være 
fremme dagen efter afsendelsen har pr. 1.7.2016 får en meget kraftig prisstigning. Vi 

vil derfor gerne, hvis muligt (så sparer vi porto, kuvert og papir), fremover kunne 
fremsende vore informationer som e-mail. 
Vi har allerede nogle mail adresser, men mangler adskillige. Så kære medlem, hvis du 

har en mail adresse som vi kan bruge til vore informationer, må du meget gerne sende 
den til undertegnede på mail adressen ingolf1942@outlook.dk. 

Får vi en mail adresse, ja, så hjælper du os med at spare på omkostningerne. 
 
 

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER 
 

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 2. halvår af 2016 
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer: 

14. september - 12. oktober – 9. november 2016 

http://www.vallensbaek.dk/vallensbaek-filmene
mailto:ingolf1942@outlook.dk


Besøg i Ejbybunkeren på Vestvolden 

søndag d. 11. september 2016 kl. 13.00. 
Adresse: Jyllingevej 303, 2610 Rødovre 

Parkering: Ved anlægget fra Jyllingevej 
Pris kr. 50,-. Pensionister/grupper dog kr. 40,- 

Anlægget blev opført omkring 1954 som kommandocentral for Københavns Luftforsvar. 
Herfra styredes først kanon- og senere raketforsvaret omkring København. Da de 
første NIKE-raket-eskadriller blev dannet omkring 1960, kom raketkontrollen for både 

NIKE- og senere HAWK-eskadrillerne også til at ligge her. 
Komplekset er indrettet med situationsrummet i midten og gange med tilhørende 

lokaler i hele bunkerens perimeter. Bunkeren ligger på Vestvolden, lige syd for 
Jyllingevej, på Ejbyvej 190. Den er bygget i flere etager, og delvis bygget ind i den 

gamle Vestvold. En af voldens gamle kaponiere i umiddelbar nærhed af bunkeren 
fungerede efter en ombygning som radiobunker. 
Kommandocentralen blev i 1971 flyttet til bunkeren ved Forsvarskommandoen i 

Vedbæk (Vedbækbunkeren), der nu også er lukket. Bunkeren ophørte med at fungere 
som kontrolcentral i september 2001. Forsvarskommandoen ligger indtil videre på 

Holmen. 
Forsvaret forlod Ejbybro Bunkeren i 2005 og overlod den til Skov- og Naturstyrelsen, 
som lod den stå tom indtil den blev åbnet for offentligheden 14. september 2012. 

Der findes en del myter omkring bunkeren. En af dem er, at der skulle være en 
hemmelig tunnel til Amalienborg. Det passer nok ikke, men det er en sjov historie. 

Find mere information om Ejbybunkeren på www.vestvolden.dk. 
Ingen tilmelding, man møder bare klokken 13.00. 

 

 
Den årlige æbleskiveaften 

bliver afholdt onsdag d. 16. november 2016 kl. 19.00. 
Aftenens program fremkommer senere. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen og på gensyn d. 11.9.2016. 
 

 
 
Ingolf Mathiesen, formand 
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