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VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE 
FORENING 

 
 

6. november 2022 

 

 

MEDLEMSINFORMATION nr. 80 
 
 

Kære medlem! 

 

Siden sidste medlemsinformation har vi d. 10. september haft en udflugt til 

Landbomuseet Lundekrog. 11 medlemmer deltog og havde en hyggelig eftermiddag. 

Det er et besøg der tåler gentagelse. 

 

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

Vallensbæk Kommune og mange af kommunens foreninger deltog. 

Vallensbæk Lokalhistoriske Forening deltog med et arrangement vi kaldte 

HØR HISTORIEN OM VALLENSBÆK. 

Vi holdt vores lokaler åbne, og i Højrupgårds hyggelige stue havde vi en lille udstilling 

med nogle af vores effekter. Vi havde bl.a. på 1. sal dækket et 1950’er kaffebord med 

det velkendte Mågestel. 

Alle var velkomne – der var kaffe og småkager til de i alt 37 personer der besøgte os. 

 

Højrupgård 

Højrupgård er nu færdig renoveret med nye døre og vinduer. Det har pyntet, og de 

første arrangementer har været afholdt. 

 

 

Nu er vi så klar til årets sidste aktiviteter. 
 
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. 

 

Slægtsforskning – Højrupgård – Onsdag d. 16. november 2022 

Det er årets sidste slægtsforskningstræf, så dyrker du slægtsforskning så kom og 

deltag. 

 

Æbleskiveaften – onsdag d. 23. november 2022 kl. 19:00 

Den årlige æbleskiveaften afholdes traditionen tro på Højrupgård. I år vil der blive 

serveret gløgg. 

Vi viser filmen ”De sidste på stranden”. Det er en film om kystfiskeri ved Stenbjerg, 

Thy. Filmen er fra 1971. 

Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op. 
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Hjemmesiden – www.vlf.nu 

Vi opfordrer til, at man jævnligt følger med på vores hjemmeside samt gruppen 

Vallensbæk Nostalgi på Facebook. 

 

NYT i 2023 

 

Når vi kommer ind i 2023, vil vi holde åbent i vores lokaler den 1. mandag i hver 

måned fra kl. 16.30 – 19.00. 

Første gang bliver allerede mandag d. 2. januar 2023. 

 

 

 

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn 

 

Ingolf Mathiesen, formand 

 
                     File: VLFMI80-2022 
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