
30. august 2003

Kære Medlem!

Udstilling af billeder fra 1970'erne

Hermed har vi fornøjelsen at indbyde til foreningens første arrangement

tirsdag d. 16. september 2003 kl. 17.00

på Vallensbæk Hovedbibliotek, hvor vi viser en billedudstilling, med fotografier fra Vallensbæks
nyere historie, hovedsageligt fra 1970'erne, hvor kommunen var inde i en rivende udvikling. Mange
af vor kommunes borgere er kommet til efter den tid, og ved formentlig ikke, hvordan der så ud i
Vallensbæk dengang.

Udstillingen åbnes af forhenværende borgmester Poul Hansen, som med baggrund i de ophængte
billeder vil fortælle om Vallensbæk i 1970'erne.

Udstillingen skal ses som et oplæg til Hovedbibliotekets arrangement

Træk af den historiske udvikling på den københavnske vestegn
med særlig vægt på Vallensbæk

torsdag den 25. september 2003 kl. 19.30.

Antropologen Peter Sorenius fortæller om dette emne, det har han gode forudsætninger for, da han
bl.a. er forfatter til bogen "Vallensbæk. Fra bondeland til planlagt by" fra 1996. Denne bog er en
fortsættelse af Jens A. Petersens "Vallensbækbogen" fra 1977.

Udstillingen, der er åben i Hovedbibliotekets åbningstider, slutter torsdag den 25. september 2003.
Medlemmer, som ønsker at deltage i Hovedbibliotekets arrangement d. 25. september, kan afhente
billetter på Hovedbiblioteket eller Biblioteket i Nordmarken fra lørdag den 13. september 2003. Der
er gratis adgang.

Godkendt som forening

Bestyrelsen har ansøgt Vallensbæk Kommune om at la foreningen godkendt. Ansøgningen er
imødekommet og vor forening er godkendt som forening i Vallensbæk Kommune.

Logokonkurrence

Vor forening bør have et "logo" og i den forbindelse udskriver vi hermed en logokonkurrence
blandt medlemmerne.

Forslag til et "logo" for Vallensbæk Lokalhistoriske Forening indsendes til formanden inden 1.
oktober 2003. Dommerpanelet er bestyrelsen. Vinderen modtager 2 flasker god rødvin.



yderligere aktiviteter

Bestyrelsen forsøger at arrangere et aftenbesøg i november 2003 på Blaakildegaard, Byhistorisk
Samling og Arkiv i Taastrup, hvor der vil være en lokalhistorisk særudstilling omkring maleren
L.A. Ring. Nærmere om dette arrangement følger senere.

Et af vore medlemmer har været så venlig at give os navn og adresse på syv ældre
Vallensbækborgere, som gerne vil i dialog med os om gamle dage. Disse syv personer vil i løbet af
kort tid blive interviewet.

Fremtiden

Det er bestyrelsens opfattelse, at en stor del af medlemmerne gerne vil være med i arbejdet. En
foreløbig plan er at indkalde til et medlemsmøde først i det nye år. Tanken er at nedsætte et antal
arbejdsgrupper som rar mulighed for at arbejde med forskellige praktiske elementer, f.eks.
arrangere udstillinger, indsamle materiale, interviewe, lave hjemmeside m.v.

Kontingent

Foreningen har nu en konto i Danske Bank, Vallensbæk Afdeling - konto nr. 3177300101 - hvor
kontingent kan indbetales. På grund af gebyrer er det besluttet ikke at oprette girokonto.

Bilag

Vedlagt denne skrivelse følger et eksemplar af de på den stiftende generalforsamling godkendte
vedtægter, en kopi af referatet fra den stiftende generalforsamling samt en fortegnelse med
bestyrelsens navne og adresser.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN


