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MEDLEMSINFORMATION nr. 66 
 
 

Kære medlem! 
 
Lørdag d. 25. maj 2019 besøgte 14 medlemmer Amagermuseet i Store Magleby. 

Det var en god oplevelse. Vejret var med os, så efter museumsbesøget kørte vi til 
Dragør, hvor vi på den store græsplæne ved Dragørfortet hyggede os med snacks og 

rosevin.  
 
Vi modtog i foråret en pose med mange dias som var blevet indsamlet/fotograferet af 

Kurt Hockerup. De mange dias havde ligget i nogle æsker, men da vi fik dem, lå de løst 
i posen, så vi har en stor opgave foran os med at få sorteret og dateret alle disse dias, 

og det håber vi der er medlemmer der vil hjælpe med. 
 
Lige nu sidder vi nok og sveder. Vi har herligt sommervejr i Danmark og metrologerne 

lover også varme de kommende dage. 
 

Torsdag d. 25. april 2019 afholdt vi vores ordinære generalforsamling på Korsagergård 
med 43 deltagere. Referat, beretning og oversigt over den valgte bestyrelse er 
vedhæftet/vedlagt. 

 
I sidste medlemsinformation skrev vi, at vi håbede vi kunne besøge det nye 

Københavns Museum i løbet af september eller oktober måned. Det kan vi ikke, for 
åbningen af museet er nu udskudt til 7. februar 2020. 

 

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER 
 

Slægtsforskning – Højrupgård – 2. halvår af 2019 
Slægtsforskningstræf sker kl. 19.00 på følgende datoer: 

Mandag d. 9. september – onsdag d. 16. oktober – mandag d. 11. november. 
 

 

Vi besøger Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Tåstrup 
Lørdag d. 24. august kl. 13.00 – pris kr. 50,-. 

 

HVER DAG ER EN KAMP – EN FORTÆLLING OM MENNESKET I 
VIKINGETIDEN 

Følg vikingerne Astrid, Sif, Halfdan og Erik gennem museets stemningsfulde 
udstilling om det barske hverdagsliv på Vestegnen for 1200 år siden. 

I Kroppedal Museums vikingeudstilling ’Hver dag er en kamp – en udstilling om mennesket 
i vikingetiden’, får du et anderledes indblik i vikingetiden. 
Udgangspunktet for udstillingen er en stor vikingegravplads tæt på Vridsløsemagle, som 



museets arkæologer fandt for nogle år tilbage. Gravpladsen er en af de største 
vikingegravpladser fra tidlig vikingetid, vi kender til herhjemme. Udover at rumme i alt 120 

vikingegrave, viste gravfund også, at flere af vikingerne stammede fra Gotland og at de 
formentlig var bosat på Vestegnen omkring 800 e.Kr. 

Udstillingen støttes af Nordea-fonden og Friluftsrådet og er en del af projektet 

Vikingebro. I gåafstand fra museet kan du opleve rekonstruktionen af verdens længste 
vikingebro og -vej. Bygget med vikingernes teknikker og værktøj. 

OLE RØMER OG DANSK ASTRONOMI 
Udstillingen er centreret omkring Ole Rømers og andre astronomers mangesidige liv og 
virke. Det gælder ikke bare astronomi, men også opmålingen af Danmark, 

standardiseringen af mål og vægt, og astrofysikkens gennembrud. Her bliver 
astronomien både en del af historien og en del af astronomernes livshistorie. I 
gåafstand fra museet ligger resterne af Ole Rømers landobservatorium fra 1704. 

 
I løbet af eftermiddagen bliver der tid til at nyde et glas vin og lidt snacks. 

 
 

Festlig fredag 

Foregår i og omkring Vallensbæk Rådhus og Vallensbæk Kultur- & Borgerhus 

fredag d. 13. september kl. 15.30–22.30. 
Vi deltager også i år, i tiden 15.30 – 19.30, med gamle billeder fra Vallensbæk, ligesom 

vi også viser kortfilmen ”bolig og byggeri i Vallensbæk”. 
Vi håber at se mange Vallensbæk borgere og mange af vores medlemmer. 

 

 

Billedmøder på Højrupgård 
Mandag d. 16. september kl. 19.00 – mandag d. 21. oktober kl. 19.00 

Aftner hvor vi vil gennemse og sortere indleverede Kurt Hockerup dias. Interesserede 

medlemmer er velkomne – vi giver naturligvis kaffe. 
 

 

Den årlige æbleskiveaften på Højrupgård 
Vi prøver med en ny ugedag – mandag d. 18. november 2019 kl. 19.00. 

Vi kigger på indleverede Kurt Hockerup billeder og dias.   
Tilmelding er ikke nødvendigt. 

 
 

 
 

 
Med venlig hilsen og på gensyn 

 
 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
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