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Kære medlemmer!
Så er det blevet tid for aflæggelse af en beretning for forenings året 2021. Den bliver
ikke ret lang, for aktiviteterne har været begrænset.
2021 har i lighed med forenings året 2020 været et år der har været præget af COVID19 restriktioner.
Vi havde alle håbet, at 2021 skulle være et normalt år, men nej, det blev det som
bekendt ikke.
I store perioder var der restriktioner der forhindrede os i at holde arrangementer.
Vores lokaler på Højrupgård har vi ikke kunnet bruge for, Højrupgård blev brugt som
COVID-19 testcenter. Det ophørte heldigvis d. 8. april i år. Nu skal gulvene afslibes og
der skal gøres hovedrengøring. Meldingen fra Vallensbæk Kommune er, at vi nok kan
begynde at bruge vores lokaler igen fra engang i maj måned, hvilket er glædeligt.
Vi har i 2021 været forhindret i at holde slægtsforskningsaftner og åbent hus, da disse
arrangementer altid holdes på Højrupgård. Det kan vi snart starte op igen, og rent
praktisk bliver der i 2. halvdel af indeværende år.
Ved indgangen til 2021 havde vi 78 medlemmer, og ved udgangen af året var vi 80
medlemmer.
Vi har i løbet af året kun udsendt 3 medlemsinformationer.
På grund af meget lidt aktivitet i 2020 var foreningskontingentet i 2021 nedsat fra kr.
150 til kr. 100.
Det lykkedes, efter flere forsøg, endelig at afholde en generalforsamling d. 10. juni
2021, og som sædvanlig var den velbesøgt.
Vi havde fået vores borgmester til at komme og fortælle om Vallensbæk i går – i dag –
i morgen. Det var et godt indlæg der varede omkring 45 minutter.
Derefter fik vi afviklet vores generalforsamling, som sædvanlig i god ro og orden. Vi
sluttede mødet med lidt mad og drikke.
11. september havde vi arrangeret en bustur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.
Her deltog 20 medlemmer. Fra min side skal lyde en tak til vores medlem Inger
Andersen, der er frivillig hjælper i Andelslandsbyen. Hun havde sørget for at der var en

golfvogn med chauffør til vores rådighed, så medlemmer der havde behov for det
kunne blive kørt rundt i Andelslandsbyen. Det var der adskillige der gjorde.
Vores årlige æbleskiveaften i november nåede vi at afholde, inden der igen kom
COVID-19 restriktioner som indskrænkede vores muligheder.
Denne aften havde vores sekretær Hans Christensen et indlæg med titlen ”Vejene til
Køge”.
Der er i løbet af 2021 kommet nogle nye indlæg/beretninger på vores hjemmeside
leveret af 2 medlemmer.
Vi har fra Vallensbæk Kommune fået overdraget 6 podcast ”Samtaler om Vallensbæk”,
også disse er lagt ind på hjemmesiden.
Vi har i årets løb modtaget 3 nye billeder, som vi gerne meget snart skal have hængt
op på Højrupgård.
Vi får af og til også spændende effekter, bl.a. har vi modtaget en murerske og en
klokke. Disse effekter skal vi have ind i de montre vi har stående i Vallensbæk Kulturog Borgerhus.
Selvom vore aktiviteter i 2021 har været fysisk begrænset, så sker der trods alt noget,
og i den forbindelse henviser jeg til Facebook gruppen Vallensbæk Nostalgi, hvor der
jævnligt kommer opslag med både tekst og billeder af lokalhistorisk interesse.
Gruppen Vallensbæk Nostalgi følges af tæt ved 2000 personer.
Via besøg på vores hjemmeside får vi af og til ønsker om hjælp til f.eks. opsporing af
bestemte personer og deres virke i Vallensbæk, eller om levering af billeder vi har
liggende på Arkiv.dk. Den slags henvendelser bliver besvaret. Det er mest Hans
Christensen samt Benny Mortensen og jeg selv der behandler disse henvendelser.
Til slut en tak til vores webmaster Eli Hagerup for hans vedligeholdelse af vores
hjemmeside. Det har han efterhånden klaret fint i mange år.
Også en tak til mine bestyrelseskollegaer for indsatsen i 2021. Arbejdsbyrden har ikke
været voldsom.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

Venlig hilsen
Ingolf Mathiesen, formand
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