VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

10. september 2018

MEDLEMSINFORMATION nr. 63
Kære medlem!
Lige nu sider de fleste af os nok og ser tilbage på en herlig sommer. Vi sveder ikke
længere. Vi skal igen klippe vore græsplæner og luge ukrudt.
I lørdags skulle vi have været på Arbejdermuseet, men med kun 6 tilmeldte var jeg
nødt til at annullere turen. Jeg havde reserveret 20 pladser, og annullerer man senere
end 30 dage før arrangementet, så er man bundet. Man kan ændre deltagerantallet
indtil 8 dage før, men kun med et plus eller minus på 10 %, hvilket ville betyde, at vi
skulle betale for 18, selvom vi kun ville blive 6.
Vi skal, efter vores dejlige sommer, igen til at tænke på lokalhistorie, og hvad der sker
hos os i de kommende måneder.

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER
Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 2. halvår af 2018
Slægtsforskningstræf sker kl. 19.00 på følgende mandage:
17. september, 22. oktober og 26. november 2018.

Festlig fredag på og i området omkring Vallensbæk Rådhus
Fredag d. 14. september i tiden 15.30 – 22.00
Vi har vores Barfod samling stående i 7 montre i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Her
vil vi denne dag opsætte nogle flere af vore effekter samt opsætte nogle plancher med
billeder fra det gamle Vallensbæk. Der vil være 3 bestyrelsesmedlemmer til stede som
kan informere om vores udstilling.
Bemærk venligst at de indendørs aktiviteter slutter kl. 19.30 (gælder også for os).
Fernisering – Carl Rasmussen malerier
Onsdag d. 19. september 2018 på Højrupgård i tiden 16.00 – 18.00
Vi har nogle malerier, med lokale motiver, udført af Carl Rasmussen, der havde sin
gård overfor ”Krudtgården” i Vallensbæk Nordmark. Disse billeder, plus nogle ekstra
billeder som vi har fået lov til at låne, hænger vi op på Højrupgård, og i den forbindelse
arrangerer vi, som værter, en fernisering. Alle er meget velkomne.
Arkivernes dag – Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, Vallensbæk Landsby
Lørdag d. 10. november 2018 i tiden 11.00 – 16.00
Arkivernes dag er en landsdækkende begivenhed, hvor arkiverne inviterer befolkningen
ind for at se, hvad vi kan. Åbent hus-dagen bliver på mange arkiver suppleret med
udstilling, foredrag eller andre aktiviteter.
Vi holder vore lokaler på Højrupgård åbne, så man kan se hvad vi har i gemmerne.

Der vil bl.a. være lejlighed til at se både gamle og nye film fra og om Vallensbæk.
Alle er meget velkomne indenfor den annoncerede åbningstid
Fra bondesamfund til bysamfund – Vallensbæk 1940 – 1975
Vallensbæk Kultur- og Borgerhus – lokalet ”Havet”
Mandag d. 12. november 2018 i tiden 19.00 – 21.00
Denne aften fortsætter vores bestyrelsesmedlem Benny Mortensen med at fortælle om
Vallensbæk i ”gamle dage”. Om en udvikling som startede ved stranden, og som
ændrede Vallensbæk fra et landsogn til en forstadskommune til København.
Der er gratis adgang, men billetter bestilles via kommunens hjemmeside. Man kan evt.
henvende sig i Kultur- og Borgerhuset, og der få hjælp til bestilling af den/de ønskede
billetter.
Jeg har selv fået billet nr. 50 og 51. Ved arrangementet i foråret var der over 100
deltagere.
Den årlige æbleskiveaften bliver afholdt
Onsdag d. 21. november 2018 på Højrupgård
Programmet denne aften vil, udover at der serveres kaffe/te med æbleskiver, være
fremvisning at en videofilm som Jan Eriksen optog i forbindelse med regentparrets
besøg på Vestegnen i 2005. Der er faktisk tale om en ”urpremiere”.
Nyt på hjemmesiden

Vi har et brev fra en soldat i sikringsstyrken under 1. verdenskrig. Brevet er til
soldatens forældre, og han fortæller om sin tilværelse som soldat i Vallensbæk,
hvor han var indkvarteret hos den lokale præst. Brevet er dateret 4. september
og uden årstal, men er formentlig fra 1915. Brevet er renskrevet og bliver en af
de nærmeste dage lagt ind på vores hjemmeside på adressen www.vlf.nu.
Arrangementer i 2019
Den ordinære generalforsamling bliver afholdt på Korsagergård
Torsdag d. 25. april 2019 kl. 19.00.
Reserver allerede nu dagen.
I første halvår af 2019 planlægger vi et besøg på Amagermuseet i Store
Magleby. Museet starter sæsonen engang i april. Vi forventer at vi kan besøge
museet, der har til huse i 2 gamle gårde, i løbet af maj måned.
Der har været ønske om et besøg på Københavns Bymuseum. Det er nu ændret
til Københavns Museum, og er flyttet til Stormgade. Senest nyt er at museet
åbner for publikum i juni 2019. Vi håber vi kan gennemføre et besøg i løbet af
efteråret 2019.
Med venlig hilsen og på gensyn.
Ingolf Mathiesen, formand
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