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8. januar 2023 
 

 
MEDLEMSINFORMATION nr. 81 
 

 
Kære medlem! 
 

Lad mig indlede 2023 med at ønske ET GODT NYTÅR. 
 
Vi sluttede de sidste måneder af 2022 med arrangementer med tilfredsstillende 

deltagelse af både medlemmer og ikke medlemmer. 
 
Vi har i bestyrelsen drøftet hvilke muligheder vi har for aktiviteter her i første 
halvår af 2023 og det er blevet til følgende: 

Vi holder åbent hus d, vi holder slægtsforskningstræf, vi holder 
generalforsamling og vi laver et arrangement i landsbyen ved den gamle kirke. 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 
 
Åbent Hus på Højrupgård i tiden 16.30 – 19.00 den 1. mandag i hver måned. 

Det sker på følgende dage: Mandag d. 6. februar, mandag d. 6. marts, mandag 
d. 3. april, mandag d. 1. maj 2023. Grundlovsdag mandag d. 5. juni er der intet 
åbent hus.  

 
Slægtsforskning på Højrupgård i tiden 19.00 – 21.30 på følgende dage: 
Mandag d. 13. februar – mandag d. 13. marts – mandag d. 24. april. 
   

Generalforsamling på Korsagergård torsdag d. 20. april 2023 kl. 19.00. 
Mere om dette arrangement i næste medlemsinformation. 
 

Jeg minder 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. 
 

Besøg på Vallensbæk kirkegård og i Vallensbæk kirke med afslutning i 
Missionshuset hvor vi får husets historie, og hvor der vil være kaffe og 
brød. 
Torsdag d. 25. maj 2023 i tiden kl. 19.00 – 22.00 

 



Foreningens 20-års fødselsdag – åbent hus på Højrupgård 
Søndag d. 11. juni 2023 kl. 13.00 – 15.00 

Mere om dette arrangement i næste medlemsinformation. 
 

Generel opfordring 

Følg med på vores hjemmeside på www: vlf.nu og på Vallensbæk Nostalgi 
på Facebook. 
 

Kontingent 2023 
Ifølge vores vedtægter skal kontingentet være betalt senest d. 15. februar 

2023. 
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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