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MEDLEMSINFORMATION nr. 58 
 
 

Kære medlem! 
 
Vi er nu godt halvvejs inde i 2017 – vi har sommer – nogen synes nok vi har haft for 

megen regn i de seneste uger – nogen vil sikkert gerne have flere varmegrader. 
Det er faktisk en ganske normal dansk sommer, og vi holder vel alle sammen af den 

danske sommer.  
Inden vi tager hul på 2. halvår skal vi lige have et kort tilbageblik. 
 

Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19.00 på Korsagergård 

holdt vi vores ordinære generalforsamling med cirka 45 personer. 
Generalforsamlingen blev indledt med en orientering om nedlæggelsen af 
”danskebilleder.dk” til omlægning til ”arkiv.dk”, samt en demonstration af hvordan vi 

kan bruge ”arkiv.dk”. Det var vores sekretær Hans Christensen der kom med denne 
orientering og demonstration. 

Omlægningen betød at vi skulle være medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver – 
SLA, og vi skulle derfor have justeret vores vedtægter. Det blev de, så nye opdaterede 
vedtægter er vedhæftet. 

Vedhæftet er også beretningen for året 2016 samt en opdateret liste med navne og 
adresser på bestyrelse, suppleanter og revisorer. 

 

Vores kortfilmprojekt 
der omhandler produktion af 6-7 kortfilm om Vallensbæk i 2016-2017 er nu nået så 

langt at vi har 4 film færdige. 
Film nr. 4 der handler om Natur blev afleveret til Vallensbæk Kommune i forrige uge, 

men den medarbejder der lægger filmene ud på de sociale medier har ferie i øjeblikket, 
så jeg forventer at filmen vil kunne ses på YouTube og Vallensbæk Kommunes 

hjemmeside i løbet af næste uge. 
Så snart filmen er lagt på YouTube vil den også blive lagt på vores egen hjemmeside 
(www.vlf.nu). 

De foreløbige kommentarer er, at det er en meget flot film. 
Om kort tid går vi i gang med film nr. 5 som omhandler Bolig og byggeri. 

 

Vallensbæk Nostalgi 
er en gruppe på Facebook der følges af over 700 personer. Her kan alle lægge billeder 

og historiske oplysninger om Vallensbæk, blot oplysningerne er mindst 10 år gamle. 
Indenfor de seneste dage har jeg selv lagt omkring 10 billeder med tilhørende 

oplysninger om den fyrværkerfamilie der var på ”Krudtgården” på Gl. Torvevej i 
Vallensbæk (nu Syvhøjvænge), da der indtraf en eksplosion på fyrværkerifabrikken d. 

22.1.1938. 4 personer omkom ved denne ulykke. 



Er man ikke på Facebook så er dette en opfordring til at deltage. Her kommer mange 
gode oplysninger og mange fine kommentarer. 

 

Vores hjemmeside 
En opdateret og lidt udvidet omtale af fyrværkeriulykken i Vallensbæk d. 22.1.1938 
kan nu ses på vores hjemmeside på adressen www.vlf.nu. Gå ind på ”Lokale historier”, 

og gå derefter til ”Historier 1900-1950” – klik så ”Eksplosion i 1938”. 
 

FORENINGENS AKTIVITER – 2. halvår 2017 
 

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

(bemærk at i dette halvår vil det være første onsdag i måneden) 

6. september 2017 - 4. oktober 2017 – 1. november 2017. 
 

Festlig fredag 

Vestegnenes Kulturuge afholdes i uge 37 og i den forbindelse afholdes der på 
Vallensbæk Rådhus fredag d. 15. september 2017 det man kalder Festlig fredag. 

Vi deltager i dette arrangement. Planen er at vi starter med at vise den korte version af 
den gamle Vallensbæk Film fra midten af 1970’erne. Derefter fortæller vi om vort 
kortfilm projekt og viser de 4 kortfilm som nu er færdige. 

Hvad tid på dagen det foregår kender vi ikke her og nu, men kommunen udsender 
nogen tid før ”festlig fredag” det endelige program med hvilke aktiviteter der vil være 

og hvornår. 
 

Vi besøger Brøndbyøster Kirke i anledning af  
350 året for kirkens genindvielse 

Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 19.00 besøger vi, 

efter aftale med Provst Ove Kollerup, Brøndbyøster Kirke, Park Allé 45, 2605 Brøndby. 
Har man brug for transport bedes man kontakte undertegnede – tlf. 40 16 44 60. 

Brøndbyøster Kirke er beliggende i den sydlige del af Brøndbyøster landsby på en 
lille høj. Den er bygget af kampesten og kalk omkring år 1150 og er derfor blandt 
Danmarks ældste stadigt eksisterende kirker. Kirken har 85 siddepladser. 

Kirken blev svært beskadiget under svenskekrigene og var ved at blive revet ned, men 
blev genrejst af de lokale bønder og var klar til brug i 1667. 
 

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00 
Den årlige æbleskiveaften vil som sædvanlig finde sted på Højrupgård. Mere om dette i 

næste medlemsinformation. 

 

 

 
Med venlig hilsen – fortsat god sommer og på gensyn 

 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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