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26. marts 2018

MEDLEMSINFORMATION nr. 61
Kære medlem!
I skrivende stund varsler metrologerne en kold og fugtig påske. Nogen af os synes nok,
at vi har haft rigeligt med kulde, men heldigvis ikke meget sne, men det har dog været
ganske vådt. Forhåbentlig er det slut når vi er på den anden side af påske. Nu vil vi
gerne sige velkommen til det dejlige danske forår. Solskinsdage med flere varmegrader
er vi nok mange der savner.
Vort arrangement på Arbejdermuseet måtte jeg aflyse, selvom der var 15 tilmeldte.
Arbejdermuseet meldte alt udsolgt til deres lørdags smørrebrøds buffet. Efterfølgende
har jeg fået oplyst, at man kan reservere plads 3 måneder i forvejen - at reservationen
kan annulleres med 1 måneds varsel – at deltager antallet kan reguleres indtil 3 dage
før arrangementet afholdes. Så vi må prøve igen – det bliver i løbet af efteråret.

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER
Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i resten af 1. halvår af 2018
Slægtsforskningstræf sker kl. 19.00 på følgende datoer:
Torsdag d. 12. april og mandag d. 14. maj 2018.
Ved de sidste 2 slægtsforskningstræf har vi kun været 2 personer. De 2 næste
mødedage afgør, om vi skal fortsætte – alternativt reduceres antallet af aftner.

Torsdag d. 19. april 2018 kl. 19.00 på Korsagergård
Ordinær generalforsamling. Indkaldelse og regnskab vedlagt.
Generalforsamlingen indledes med en generel orientering om vort
kortfilmprojekt der afsluttes denne aften. Det sker med en Danmarks og
Verdenspremiere på kortfilm nr. 6 ”Familie og børn”. Tre Vallensbæk familier
medvirker i denne film. De sidste optagelser med den 3. familie sker i påsken.
Kortfilm nr. 5, ”Bolig og byggeri”, der blev lanceret på de sociale medier i
december 2017 bliver også vist denne aften.
Det har været et langt og krævende projekt, meget længere end vi havde
forestillet os. Det har været spændende, og vi ved at filmene er blevet godt
modtaget.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet
(pålæg, ost og rødvin/hvidvin).
Hertil er tilmelding nødvendig - senest tirsdag den 17. april 2018 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

Vallensbæk Nostalgi

I august 2016 oprettede vores sekretær Hans Christensen på Facebook en gruppe som
hedder Vallensbæk Nostalgi.
Her må der lægges oplysninger og billeder om Vallensbæk. Kravet er, at alt skal være
mindst 10 år gammelt.
Det har rigtigt mange benyttet sig af. I dag er der 900 medlemmer af denne Facebook
gruppe. Der er blevet lagt rigtigt mange spændende billeder ind fra og om Vallensbæk,
og der er kommet mange fine kommentarer.
Denne Facebook gruppe bliver nu administreret af både Hans Christensen og vort
bestyrelsesmedlem Jan Eriksen.
Er man på Facebook, så vil jeg da anbefale, at man tilslutter sig Vallensbæk Nostalgi
gruppen.

Hjemmesiden
Vi har for kort tiden siden, modtaget et brev fra en soldat i sikringsstyrken i
1914. Brevet er til soldatens forældre, og han fortæller om sin tilværelse som
soldat i Vallensbæk, hvor han er blevet indkvarteret hos den lokale præst.
Brevet er dateret 4. september og uden årstal, men det er formentlig fra 1914
eller muligvis fra 1915. Brevet vil snarest blive renskrevet og lagt ind på vores
hjemmeside på adressen www.vlf.nu.
FORENINGENS AKTIVITER efter sommerferien
Vi har i øjeblikket ikke fastlagt nogen aktiviteter i 2. halvår af 2018, men det gør vi på
vort næste bestyrelsesmøde.
Vi vil forsøge at få arrangeret et besøg på Arbejdermuseet og vi vil som sædvanlig
afholde en æbleskiveaften i november måned 2018.
Mere om disse aktiviteter i næste medlemsinformation.

Med venlig hilsen og på gensyn

Ingolf Mathiesen, formand
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