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MEDLEMSINFORMATION nr. 32 
 

 
Kære medlem! 
 
Sommerpausen er nu ved at være slut, og vi skal tage hul på foreningens 

aktiviteter i 2. halvår af 2011. 
 

AKTIVITETER 2. halvår af 2011. 
 

Lørdag d. 3. september 2011 fra kl. 10.20 til cirka kl. 14.30. 

Vi besøger Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59, København V. 

 
Vi har bestilt en omvisning med emnet ”København gennem tiden”. Denne 
omvisning starter kl. 10.30. 

Efter besøget på Københavns Bymuseum går vi skråt over gaden til den 
italienske restaurant Vagabondo, Vesterbrogade 70, hvor vi kl. 12.30 har 

bestilt deres brunch buffet som er med brie, æg (omelet), bacon, 
cocktailpølser, frugtsalat, pandekage, salat, lufttørret skinke med melon, 
yoghurt med müesli, marmelade, Napolitana salami, Milano salami og 

mozzarella med tomater. Desuden kaffe og en øl/vand. 
Samlet pris for deltagelse inkl. entré til museet, omvisning, brunch buffet 

med kaffe og en øl/vand kun kr. 150,-. 
 

De nærmeste S-tog stationer er Vesterport eller Københavns Hovedbanegård. 

Kommer man i bil kan man parkere i en af sidegaderne, f.eks. i 
Dannebrogsgade, Matthæusgade eller Saxogade. P-afgiften er kr. 10,- pr. 

time. 
 

Tilmelding til dette arrangement senest søndag d. 28. august 2011 til  

Ingolf Mathiesen på tlf. 43 64 40 00 eller mobil 24 88 09 20 eller e-mail på 
adressen ima@vallensbaek.dk 

Jørgen Wenning på tlf. 43 64  37 34 eller e-mail på adressen 
fwenning@post.tele.dk 

 

(Det tidligere annoncerede besøg i Roskilde Domkirke er ikke muligt, da kirken er 
lukket for besøgende netop d. 3.9.2011. Vikingeskibsmuseet er desværre ikke noget 

alternativt grundet meget høje priser på både entré og guide). 

 

Søndag d. 11. september 2011 – kl. 11-16. 
Vestegnens naturdag afholdes på det grønne område for enden af 

Sandvejen ved stranden mellem Vallensbæk og Ishøj. 
Vor forening vil være til stede med en udstilling af billeder fra Køge Bugt. 

Billederne vil være gamle billeder fra før Strandparken blev anlagt. Billeder 
fra arbejdet med anlæggelsen af Strandparken samt nyere billeder fra 
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Strandparken som den ser ud i dag. I alt forventer vi at udstille cirka 50 

billeder i A4 format. 

 

Tirsdag d. 22. november 2011 kl. 19.00 på Højrupgård. 
Vores årlige æbleskiveaften, hvor foreningens webmaster Eli Hagerup 

forventer at kunne præsentere og gennemgå en helt ny hjemmeside. Hans 
Christensen vil vise og demonstrere det ”nye” Danske Billeder, der er 

overført til det såkaldte Cumulus system. 

 
Medlemmer der har brug for transport til vore arrangementer kan kontakte følgende: 

Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 - mobil 24 88 09 20 
eller Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34. 

 
Interessegruppen for Slægtsforskning – Højrupgård - ny mødedag 

Kommende slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 i perioden september-
november 2011. 

14. september - 12. oktober – 9. november 2011. 
 

HUSK at Vallensbæk Bibliotek har tegnet abonnement på den amerikanske online 

slægtsforsknings database Ancestry.com. Biblioteket tilbyder adgang til dette system 
både på Hovedbiblioteket og på filialbiblioteket i Nordmarken (der er ingen 

fjernadgang). 

 

Nyheder på vores hjemmeside: 
Beretning om mordet i Vallensbæk Plantage i 1915. 

I juni 1915 blev en mand fundet død i Vallensbæk Plantage. Det viste sig at manden 
var blevet myrdet. 
Beretningen om dette mord med tilfangetagelsen af morderen, samt dommen og 

morderens død i 1917, har vi stykket sammen fra artikler i Dagbladet Politiken i 
perioden fra juni 1915 til slutningen af 1917. Hele beretningen (den er lang – 35 sider 

A4) kan ses på vores hjemmeside på adressen www.vallensbaekarkiv.dk. 

 

 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
 

 
 

 
 
PS.: Det besøg der var planlagt d. 19. juni på Ballerup Museum måtte vi desværre 
aflyse grundet manglende tilslutning. 
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