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VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE 
FORENING 

 

 

26. august 2022 

 

 
MEDLEMSINFORMATION nr. 79 
 
 
Kære medlem! 

 
Siden sidste medlemsinformation har vi haft en udflugt til Roskilde. 16 medlemmer 

deltog og havde en hyggelig eftermiddag. 
Vi havde en fremragende guide i Domkirken, så det var en rigtig god oplevelse. 
 

Nu er vi næsten klar til at tage hul på 2. halvår af 2022. 
 

Højrupgård 
Hele sommeren har der været håndværkere på Højrupgård. Alle vinduer og døre er 
blevet skiftet. Det har godt nok taget længere tid en forventet. 

I næste uge, er vi nogle bestyrelsesmedlemmer der skal på Højrupgård for at rydde op 
i vores tre lokaler. Alt har været flyttet og sat til side, så håndværkerne kunne få plads 

til udskiftning af vinduer og døre. Nu skal det hele sættes på plads igen, og så skal der 
foretages en hovedrengøring. Det skal vi dog ikke selv gøre. Det sørger kommunen for. 

  
Vores aktiviteter – 2. halvår 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. 
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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 

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. 

 
SUPER september med bl.a. Åbent Fællesskab i uge 39/2022 

Vallensbæk Kommune og mange af kommunens foreninger afholder arrangementer i 
det man kalder ”Åbent Fællesskab” i uge 39. 
Vallensbæk Lokalhistoriske Forening deltager og har et arrangement vi kalder 

HØR HISTORIEN OM VALLENSBÆK. 
Det foregår fredag d. 30. september fra kl. 14.00 til kl. 18.00 på Højrupgård. 

Vi holder vores lokaler åbne, og i Højrupgårds hyggelige stue opsætter vi en lille 
udstilling med nogle af vores effekter. Alle er velkomne – der er kaffe og småkager til 

de besøgende. 
  
Åbent Hus på Højrupgård onsdag d. 12. oktober i tiden 15:00 – 17:00. Alle er 

velkomne. 
 

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. 
 

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. 
 

Hjemmesiden – www.vlf.nu 
Vi opfordrer til, at man jævnligt følger med på vores hjemmeside samt gruppen 
Vallensbæk Nostalgi på Facebook. 

 
 

 
Med venlig hilsen og på snarligt gensyn 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
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