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MEDLEMSINFORMATION nr. 39 
 

 

Kære medlem – GODT NYTÅR! 
 

Velkommen til et nyt år i Vallensbæk Lokalhistoriske Forening. 
Dagens længde er tiltaget, vi er på vej mod lysere tider, det er dejligt. 
  

FORENINGENS AKTIVITER I 1. HALVÅR 2013 

 

KIRKEAFTEN i HELLIGTREKONGERS KIRKE 

Torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 i Helligtrekongers Kirke. 
Det er sognepræst Charlotte Holm der fremviser og fortæller om Vallensbæks 

nye spændende rundkirke. 
Aftenen afsluttes med kaffe og brød i Sognegården. 
 

Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 19.00 på Korsagergård 

Vi afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden i næste medlemsinformation 

der forventes udsendt i sidste halvdel af marts 2013.  

 
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. 
 

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 1. halvår af 2013 
Kommende slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer: 

13. februar – 13. marts – 10. april – 8. maj 2013. 
 

Lørdag d. 8. juni 2013 kl. 10.00 på Vallensbæk Bibliotek 
Fernisering på udstilling i anledning af Vallensbæk Lokalhistoriske Forenings 10 

års jubilæum. Udstillingen vil være opsat/ophængt resten af juni måned. 
 

Klummer i Folkebladet 
Også i 2013 er vi blevet anmodet om at lave en klumme hver 3. uge i Folkebladet. 

De første 2 klummer er indleveret til Folkebladet og vil begge komme her i januar 
2013. 
De klummer vi har haft i 2012 kan ses på vores hjemmeside på adressen www.v-lf.dk. 

 

Kontingent 2013 
I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være 
indbetalt senest d. 15. februar 2013. 

 Kontingentsatserne i 2013 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for 

institutioner. 
Husk vi har ingen girokonto – vi forsøger at spare på gebyrerne. 

http://www.v-lf.dk/


Venligst indbetal kontingent, evt. via netbank, direkte på vor konto i Danske Bank, 

Vallensbæk Afdeling reg.nr. 3177 konto nr. 3177300101. Kontingent kan også betales 
kontant til vores kasserer Jørgen Wenning, Nørrebred 242, 2625 Vallensbæk 

 

Ny hjemmeside på adressen www.v-lf.dk 
Ved medlemsmødet i november 2011 præsenterede vor webmaster Eli Hagerup den 
nye hjemmeside. Denne finder i på adressen www.v-lf.dk. 
Vi har haft nogle start vanskeligheder, men de skulle nu alle være løst. 

Materialet fra den gamle hjemmeside er blevet overført til vores nye hjemmeside. Der 
er flere fordele ved den nye hjemmeside i forhold til den gamle hjemmeside. Vi har 

bl.a. mulighed for at indlægge filmklip. Adressen er betydelig kortere end den gamle 
vallensbaekarkiv.dk (den er stadig åben, men opdateres ikke). Flere personer vil have 
mulighed for at opdatere hjemmesiden. Omkostningerne er lavere. De seneste 2 

nyheder på vores nye hjemmeside er – tidligere udsendte medlemsinformationer, dog 
først fra medlemsinformation nr. 10, og de klummer vi vil have i Folkebladet i 2013 vil 

løbende blive indlagt på hjemmesiden. 
 

 

 

 

 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
til et eller flere af vore arrangementer her i 2013 
 

 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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