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MEDLEMSINFORMATION nr. 74 
 
 
Kære medlem! 

 
Vi er nu gået ind i 2. halvår af 2021, og mange af Covid-19 restriktionerne er nu 

ophævet. Vi må så bare håbe, at de ikke bliver genindført. 
 
Det betyder, at vi igen kan begynde at lave arrangementer. Vi har i bestyrelsen 

besluttet, at det første arrangement bliver en bustur til Andelslandsbyen Nyvang ved 
Holbæk, og det går ud på følgende. 

 
Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk 
Lørdag d. 11. september 2021 med afgang fra Vallensbæk kl. 11.00 og 

hjemkomst til Vallensbæk igen kl. ca. 17.00. 
Bussen starter fra Egholmskolens parkeringsplads ved skolens hovedindgang kl. 11.00. 

Vi samler op ved Korsagergård kl. ca. 11.10 og ved Sundhedshuset/Fakta på 
Tværbækvej kl. ca. 11.15. 
Forventet ankomst til Andelslandsbyen omkring kl. 12.00. 

Denne lørdag og efterfølgende søndag kan du opleve fortidens høstmarked lyslevende. 
Høsten er kommet i hus, og landbetjenten har nok at se til, for det vrimler med gøglere 

og godtfolk, taskenspillere og lirekassemænd. Nu er bønderne kommet til byen og der 
skal handles. 
Det bliver en festlig eftermiddag i Andelslandsbyen. 

Bussen kører fra Nyvang kl. 16.00. 
Foreningen betaler bussen og giver et medlemstilskud på kr. 25,- til entréen, så din 

egenbetaling er kr. 100,-. 
Har du børnebørn er du velkommen til at tage dem med, med det forbehold at der er 

plads i bussen. Vi regner med at have plads til cirka 50 personer.  
Børn under 18 år har gratis adgang. 
Ved ankomsten til Nyvang starter vi med at indtage den medbragte madkurv. 

Tilmelding senest fredag d. 5. september 2021 til Ingolf Mathiesen på mailadressen 
ingolf1942@outlook.dk eller telefon 40164460. Oplys antal personer og hvor man står 

på bussen. 
I skrivende stund må det forventes, at Coronapas eller en negativ Corona attest skal 
forevises. 

 
Vi regner med og håber, at vi desuden kan gennemføre Arkivernes Dag på den anden 

lørdag i november, men nærmere om dette i næste medlemsinformation. 
 
Den årlige æbleskiveaften afholder vi på Korsagergård enten onsdag d. 3. november 

eller onsdag d. 24. november, men også omkring dette arrangement oplyses nærmere 
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i næste medlemsinformation. 
 

Højrupgård bliver stadig brugt som Covid-19 testcenter, og hvor længe det står på 
endnu er vi ikke vidende om. Vi har ingen adgang til Højrupgård så længe der er 

Covid-19 testcenter. Vi vil gerne igen kunne begynde at afholde vore 
slægtsforskningsaftner, og vi vil også igen forsøge at afholde en månedlig åbent hus 
eftermiddag på Højrupgård, men i skrivende stund ved vi ikke hvornår det er muligt. 

 
Ved næste års generalforsamling forventer jeg, at der vil blive brug for nye 

bestyrelsesmedlemmer. Flere at de nuværende bestyrelsesmedlemmer har været med 
i så mange år, at de gerne vil overlade deres plads til nye og yngre personer, så er der 
medlemmer der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet, hører jeg gerne 

derom.  
 

Referatet fra dette års generalforsamling og navne og adresser på bestyrelsen kan ses 
på vores hjemmeside. 
 

Til orientering kan oplyses at vores mangeårige kasserer Jørgen Wenning har 
overdraget posten som kasserer til Hanne Olesen. Jørgen Wenning er dog stadig 

medlem af bestyrelsen. 
 

Hjemmesiden – www.vlf.nu 
 

Generel opfordring 

Følg med på vores hjemmeside på www: vlf.nu og på Vallensbæk Nostalgi på 
Facebook. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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