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MEDLEMSINFORMATION nr. 76 
 
 
Kære medlem! 

 
Lad mig indlede 2022 med at ønske ET GODT NYTÅR. 

 
I dag er der kommet lempelser på de COVID-19 restriktioner vi har haft i de seneste 
uger. I skrivende stund ved vi ikke hvad det præcist betyder for os. 

Vi ved dog, at vi stadig ikke kan bruge Højrupgård. Hvor længe endnu Højrupgård skal 
bruges som testcenter har ingen endnu kunnet fortælle mig. 

Det gør vores foreningsarbejde besværligt, for der er opgaver vi ikke kan få udført. 
F.eks. kan vi ikke bruge vores lokaler til at scanne billeder og dokumenter. 
Slægtsforsknings møder og åbent hus dage er vi også forhindret i at afholde. Vi må 

stadig være tålmodige, og det kan ind imellem godt være svært. 
 

Inden for de næste par uger skal vi i bestyrelsen drøfte hvilke muligheder vi har for 
aktiviteter her i første halvår af 2022. 

 

SKET siden vi udsendte medlemsinformation nr. 75. 
 

2021 har været et stille år i vores forening. Vi nåede dog, inden der kom nye COVID-
19 restriktioner, at afholde vores årlige æbleskiveaften d. 29. november på 
Korsagergård. Her deltog 26 medlemmer. Vores sekretær Hans Christensen holdt et 

godt foredrag med lidt billeder, omkring ”Vejene til Køge”. 
 

Der er kommet 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. 
 

Igen minder jeg om, at der ved den kommende generalforsamling vil blive brug for nye 
bestyrelsesmedlemmer. Flere at de nuværende 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 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. 
 



Kontingent 2022 
Ifølge vores vedtægter skal kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2022. 

Kontingent bedes betalt ved indsættelse på reg.nr. 1551 og konto nr. 3177300101 i 
Danske Bank. 

Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling. 
Kontingentsatserne er stadig kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
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