VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

23. maj 2022

MEDLEMSINFORMATION nr. 78
Kære medlem!
Efter COVID-19 skal vi i gang igen, men først et lille referat for vores ordinære
generalforsamling.
Torsdag d. 21. april 2022 afholdt vi vores årlige ordinære generalforsamling.
35 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Både beretning og det reviderede årsregnskab blev godkendt. Begge kan ses på vores
hjemmeside på adressen www.vlf.nu.
Kontingentsatserne for året 2023 blev fastlagt til kr. 150,- for almindelige medlemmer
og kr. 300,- for institutioner/virksomheder.
Der var genvalg af Ingolf Mathiesen som formand for endnu en 2-årig periode.
Der var genvalg af Lars Emborg Jensen, Jørgen Wenning og Benny Mortensen, alle for
2 år.
Der var nyvalg af Hanne Karoline Pedersen, for 1 år. Hanne indtræder i stedet for Jan
Eriksen der havde valgt at stoppe efter mange år i bestyrelsen.
Vi fik valgt 2 nye suppleanter. Det er Lone Javelin for 2 år og Carsten Rishøj Olsen for
1 år.
En per 1.5.2022 oversigt over bestyrelsen er vedhæftet denne information.
Højrupgård
Fredag d. 8. april 2022 lukkede det mobile COVID-19 testcenter på Højrupgård.
Efter en større rengøring kan Højrupgård nu bruges igen, hvilket i praksis for os vil
siger i 2. halvår af indeværende år.
Hjemmesiden – www.vlf.nu
Vi opfordrer til, at man jævnligt følger med på vores hjemmeside samt gruppen
Vallensbæk Nostalgi på Facebook.
Aktiviteter – 2. halvår 2022
Udflugt til Roskilde – lørdag d. 11. juni 2022
Som nævnt i sidste medlemsinformation (nr. 77) laver vi en udflugt til Roskilde for at
besøge både Gråbrødre kirkegård og Roskilde Domkirke.
Programmet er følgende:
Foreningen betaler entréen til Roskilde Domkirke og den guidede rundvisning.
Deltagerne sørger selv for transport til Roskilde evt. med S-tog fra Albertslund og skift
til regionaltog i Høje Taastrup.
Afgang fra Albertslund station kl. 13:12. Skift i Høje Taastrup til regionaltog kl. 13:19.
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Ankomst Roskilde station kl. 13:29.
Billetprisen er kr. 36,- (pensionist) hver vej.
På Roskilde station fortæller vores sekretær Hans Christensen om Roskilde station.
Overfor Roskilde station er Gråbrødre kirkegård som vi går igennem. Her fortæller
Ingolf Mathiesen om kirkegården.
Gåturen fra Roskilde station til Roskilde Domkirke via Gråbrødre kirkegård er 1,1
kilometer.
Når vi kommer frem til Stændertorvet har vi god tid til et forhåbentligt hyggeligt
ophold (cirka 1 time), da vores guidede tur i Roskilde Domkirke først begynder kl.
15:30.
På Stændertorvet kan man få stillet sin sult med f.eks. en pølse eller to ved torvets
kendte pølsevogn, eller man kan sidde ved den udendørs servering for Café Vivaldi.
Er det dårligt vejr, kan vi sikkert gå indenfor i Café Vivaldi.
Vi skal forlade Stændertorvet kl. 15:15 for at være klar til den guidede tur i Roskilde
Domkirke kl. 15:30. Rundvisningen i domkirken varer 1 time.
Maksimum antal deltagere til rundvisningen er 30.
Efter besøget i domkirken går vi tilbage til Roskilde station og tager regionaltoget kl.
17:25. Vi vil så være på Albertslund station (efter skift i Høje Taastrup) kl. 17:45.
Af hensyn til rundvisningen vil vi gerne have tilmelding, hvilket kan ske til Ingolf
Mathiesen på mobil 40 16 44 60 eller på mail til adressen ingolf1942@outlook.dk.
Tilmelding senest onsdag d. 8. juni 2022.
Udflugt til Landbomuseet Lundekrog, Ejbyvej 32, 4623 Ll. Skensved – lørdag
d. 10. september 2022 kl. 13:30.
Prisen er kr. 50,- pr. person. Foreningen sørger for kaffe og et glas vin med
lidt snacks. Der vil være rundvisning.
Deltagerne sørger selv for transporten til museet, men måske kan der arrangeres
noget samkørsel.
Vi vil gerne have tilmelding, hvilket kan ske til Ingolf Mathiesen på mobil 40 16 44 60
eller på mail til adressen ingolf1942@outlook.dk.
Tilmelding senest onsdag d. 7. september 2022.
Når man kører ad Ejbyvej mellem Ll. Skensved og Ejby møder man ved nr. 32 to store
halmdukker "Jens & Marie Halm". De står og byder alle velkommen til "Landbomuseet
Lundekrog". Fortsætter man ad vejen mellem dukkerne kommer man til en firlænget
gård. Gården der huser "Landbomuseet Lundekrog" er en sand perle af et museum.
Her er en stor gårdsplads, hvor der er mulighed for at nyde medbragt mad og
eventuelt drikke en kop kaffe. Der er også rig mulighed for et ophold i de naturskønne
omgivelser, i et af de grønne områder - ved den lille sø er der borde og bænke. I godt
vejr kan man også her sidde og nyde sin medbragte mad, i tilfælde af regnvejr, kan
man være indendørs.
- Landbomuseet Lundekrog er stedet hvor der er plads til både børn og voksne.
Museet er handicapvenligt indrettet, med både lift og handicaptoilet.
Gården indeholder en meget stor samling af landbrugsredskaber fra perioden ca. 1840
til 1950 hvor traktoren afløste hesten. Inde i bygningen finder vi forskelligt husgeråd
fra samme periode. I museets "Gamle Længe" er en fin udstilling af broderier, både
hedebosyning, fransk dragværk samt enkelte rigtig gamle bondemøbler og dragter. På
loftet findes en vognudstilling af gamle hestevogne samt en hel del hestetrukne
høstredskaber, og en model af Vejle Mejeri fra ca. 1930. Endvidere huser første salen
en del af landsbyens små værksteder, som børstenbinder, karetmager, sadelmager,
herre- og damefrisør, købmandsbutik årgang 1940 og en skolestue ca. samme årgang.
Der er en stor fin samling af vaskemaskiner og vaskeredskaber fra vaskebræt til de
2

maskiner vi kender i dag. Der er en udstilling fra tiden da elektriciteten kom på landet.
Ud over dette er der redskaber til ølbrygning, lysestøbning, skovbrug, tørvegravning,
dræning, samt Vedskølle gamle smedje.
Museet råder over et ca. 1000 m2 stort indendørs udstillings areal, samt 400 m2,
udendørs hvor det halve er overdækket. Endvidere har museet ca. 600 m2 værksted
og lager.
Museet drives i dag af en museumsforening med ca. 150 medlemmer, hvoraf ca. 20
arbejder som frivillig og ulønnet arbejdskraft ved museet.
Arkivernes Dag – lørdag d. 12. november 2022 i tiden 10:00 – 14:00.
Arkivernes Dag er en årlig landsdækkende begivenhed hvor interesserede kan besøge
de lokale arkiver.
I Vallensbæk holder vi åbent i vores lokaler på Højrupgård. Alle er meget velkomne til
at besøge os denne dag.
Æbleskiveaften – onsdag d. 23. november 2022 kl. 19:00
Den årlige æbleskiveaften afholdes på Højrupgård. Som noget nyt vil der i år blive
serveret gløgg.
Nærmere om dette arrangement i en kommende medlemsinformation.
Åbent Hus på Højrupgård
Vi vil i løbet af efteråret holde åbent i vore lokaler på Højrupgård 2-3 hverdage i tiden
15:00 – 17:00.
Nærmere om dette i næste medlemsinformation.
Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 2. halvår af 2022
Slægtsforskningstræf sker kl. 19.00 på følgende dage:
Dyrker du slægtsforskning så kom og deltag
Onsdag d. 14. september – Mandag d. 10. oktober - Onsdag d. 16. november.

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn
Ingolf Mathiesen, formand
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