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MEDLEMSINFORMATION nr. 75 
 
 
Kære medlem! 

 
Vi nærmer os slutningen af 2021 og Covid-19 restriktionerne har været ophævet i de 

seneste måneder, men med et stigende antal smittede og indlagte de seneste uger, er 
der måske tale om, at nogle restriktioner kan blive genindført. Heldigvis ser det ud til, 
at selv personer der har været skeptiske overfor Covid-19 vaccinationerne nu begynder 

at lade sig vaccinere. 
Her i Vallensbæk kan man stadig få taget en CPR-test på Højrupgård, og i Kultur- og 

Borgerhuset er det igen muligt at fået taget en quicktest. 
 
Vi kan stadig ikke benytte Højrupgård og ingen kan fortælle mig, hvornår vi igen får lov 

til at bruge Højrupgård. 
Det betyder at vi ikke har mulighed for at afholde Arkivernes dag, Åbent hus dage og 

Slægtsforskningstræf.  
Vi må indtil videre væbne os med tålmodighed, og håbe på at vi kan komme tilbage til 
Højrupgård i begyndelsen af 2022. 

 
Vores årlige æbleskiveaften kan vi heldigvis få lov til at afholde. 

Den finder sted 
mandag d. 29. november 2021 kl. 19:00 på Korsagergård. 

Der er ingen tilmelding - man kommer bare. 

Aftenens program er udover, at vi byder på æbleskiver samt kaffe/te, et foredrag med 
lidt billeder, omkring ”Vejene til Køge” ved vores sekretær Hans Christensen. 

 
---000--- 

 
SKET siden vi udsendte medlemsinformation nr. 74 
 

Lørdag d. 11. september 2021 var 20 medlemmer med i Andelslandsbyen Nyvang ved 
Holbæk. Her oplevede vi dette års høstmarked. 

Vi havde en dejlig eftermiddag i Nyvang. En tak skal lyde til vort medlem Inger M. 
Andersen der sammen med sin mand havde sørget for, at en ”golfvogn” var til 
rådighed for transport rundt i Nyvang for de medlemmer der måtte ønske det, og det 

var der en del der gjorde. 
 

Fra en efterkommer til Gartner Knud Vilhelm Svenningsen og hustru Anne-Lise 
Svenningsen har vi modtaget to billeder af deres ejendom i Vallensbæk Nordmark i 
midten af 1940’erne. Vi fik også et maleri fra Vallensbæk Nordmark udført af Carl 

Rasmussen. Alle tre billeder vil snart kunne ses på vores hjemmeside. De har i et 



stykke tid kunnet ses på Vallensbæk Nostalgi. 
Vi forventer at vi kan hænge dem op på Højrupgård når denne igen bliver åbnet. 

 
Fra Vallensbæk Kommune har vi modtaget seks podcast med titlerne ”Samtaler om 

Vallensbæk”. Disse seks samtaler kan ses og høres på vores hjemmeside. 
 
Indenfor denne eller næste uge kommer vi med en ny beretning på vores hjemmeside 

omkring ”Den Grønne” på Gammel Køge Landevej her i Vallensbæk. 
Det er en lille beretning med nogle billeder om en gruppe der kaldte sig ”The Wheels” 

og som spillede på ”Den Grønne” i 1967. 
 
Ved næste års generalforsamling vil der 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 meget gerne derom. 
 
Generalforsamlingen næste år finder sted på Korsagergård 

torsdag d. 21. april 2022. 
 

 
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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