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Kære medlem! 

 

Året rinder ud og om nogle ganske få dage skal vi fejre jul og nytår. 

 

Vi har her i anden halvdel af 2009 haft 2 arrangementer som begge er gået rigtigt godt.  

Det første var lørdag d. 26. september 2009 hvor vi besøgte Kirkebredegaard  i Vallensbæk 

Landsby. Det blev en god eftermiddag for de 25 deltagere. Dagens værter Else Nørgaard og 

Mogens Møller Nielsen fremviste gården, og fortalte om deres store arbejde med istandsættelse og 

renovering af den gamle gård. Vore værter var desuden så venlige at byde på kaffe og hjemmebag. 

Efterårets sidste arrangement var den årlige medlemsaften med kaffe og æbleskiver. 30 personer 

deltog, og udover kaffe og æbleskiver fik de af Hans Christensen en meget interessant og lærerig 

virtuel vandring i Vallensbæk Nordmark, med mange nye og spændende billeder. 

 

Interessegrupper - slægtsforskning 
Den nye interessegruppe for medlemmer der dyrker slægtsforskning er kommet godt igang. De 

første 2 møder er afholdt. Interesserede medlemmer kan blot møde op på Højrupgård (vort lokale på 

1. sal) den anden tirsdag i hver måned kl. 19.00. Første gang i 2010 bliver tirsdag d. 12. januar. På 

disse møder kan man eventuelt aftale yderligere dage, hvis man synes der er behov for dette. Der er 

mulighed for trådløs opkobling til internettet. Husk forlængerledning hvis man medbringer bærbar 

computer. 

  

  Lægdsruller og vores hjemmeside 
Vores hjemmeside er nu blevet opdateret med de første lægdsruller. Det er specielt interessant for 

dem der dyrker slægtsforskning. Det er Hans Nielsen der henter oplysningerne på landsarkivet, og 

derefter sørger for at de bliver tilgængelige på vores hjemmeside. Vedlagt denne information er en 

lille skrivelse med ”Lidt om Lægdsruller”. 

 

Kommende aktiviteter 
Lørdag d. 20. marts 2010 er der planlagt en tur til Køge. Her skal vi bl.a. besøge Køge Museum. 

Torsdag d. 15. april 2010 afholder vi den ordinære generalforsamling på Korsagergård. 

Nærmere om disse 2 arrangementer i næste medlemsinformation som forventes at udkomme i 

slutningen af januar 2010.   

 

 

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
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