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Kære medlemmer!

Velkommen til et nyt år i Vallensbæk Lokalhistoriske Forening.
Indtil nu har vi heldigvis været forskånet for kulde og sne - mon det kan fortsætte?
Dagens længde er tiltaget, det kan være svært at se, men vi er på vej mod lysere tider, det
er dejligt.

FORENINGENS AKTlVITER I DE KOMMENDE MÅNEDER

Slægtsforskning - Højrupgård - kommende mødedage
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer i 2014:

12. februar - 12. marts - 9. april - 7. maj.
Bemærk: Mødet i marts vil foregå på Vallensbæk Bibliotek i det der nu hedder
Fremtidens Borgerhus.
Biblioteket har, for borgere der har et adgangskort, åbent til kl. 22.00 fra mandag til
fredag.
Gå snarest på biblioteket og bestil et adgangskort - det koster kun kr. 20.

Vi mødes ved indgangen kl. 19.00 og går samlet ind på biblioteket.
Denne aften vil vi kigge på den amerikanske slægtsdatabase Ancestry der har over 5
milliarder navne. Denne database kan kun benyttes på bibliotekets computere, men medbring
gerne din egen - der er trådløst internet adgang.

Glostrup Kirke - Glostrup Lokalhistoriske Arkiv
Tirsdag d. 11. februar 2014 kl. 19.00

En spændende aften hvor vi først besøger Glostrup Kirke. En interessant gammel
landsbykirke bygget i det 12. århundrede. Kirken har et gravkapel opført omkring år 1760 for
kirkens daværende ejer H.N. Nissen og hustru. H.N. Nissen var også ejer af Vallensbæk
Kirke. Vi får en "all round" rundvisning i kirken af kirketjener Carsten Høyer.
Efter besøget i Glostrup Kirke går vi over til Glostrup Lokalhistoriske Arkiv der har til huse i
den gamle præstegård på Hovedvejen 134. Her vil arkivleder Camilla Lynggaard Boysen vise
os arkivet samt fortælle om arkivets arbejde. Arkivet er værter med kaffe og brød, og vil
naturligvis gerne vide hvor mange vi bliver, så derfor er der tilmelding

senest 9.2. til himath@mail.tele.dk eller telefon 40 16 44 60 Ingolf Mathiesen.
Glostrup Kirkes adresse er Kirkepladsen, 2600 Glostrup. Her kan vi parkere vore
biler, og herfra er der kun få skridt til Glostrup Lokalhistoriske Arkiv.

Medlemmer der har brug for transport kan kontakte
Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 - mobil 40 16 44 60

eller Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34.

Torsdag d. 24. april 2014 kl. 19.00 på Korsagergård
Ordinær generalforsamling

Dagsorden i næste medlemsinformation. Udsendes i slutningen af marts 2014.
Denne aften får vi besøg af Anne Holm Christensen. Hun vil fortælle om den bog hun
er ved at skrive om "Plovmannsminde" - en tidligere Vallensbæk gård. Muligvis er
bogen færdig og trykt, når vi afholder vores generalforsamling.



Kontingent 2014
I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være
indbetalt senest d. 15. februar 2014.

Kontingentsatserne i 2014 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.
Husk vi har ingen girokonto - vi forsøger at spare på gebyrerne.

Venligst indbetal kontingent, evt. via netbank, direkte på vor konto i Danske Bank,
Vallensbæk Afdeling reg.nr. 3177 konto nr. 3177300101.
Kan også betales kontant til kasserer Jørgen Wenning, Nørrebred 242, 2625 Vallensbæk

Foreningens hjemmeside og vore klummer
Følg med på vores hjemmeside på adressen www.v-If.dk.
De klummer vi har haft i Folkebladet er alle på vores hjemmeside. Også fremtidige klummer
vil kunne ses på hjemmesiden.
2013 var et år hvor vi kun fik 8 klummer i Folkebladet. Vi har haft nogle drøftelser med
Folkebladet i den anledning, for det oprindelige oplæg fra Folkebladet var, at vi skulle have en
klumme i avisen hver 3. uge. Dette har Folkebladet ikke kunnet imødekomme, og aftalen er
nu, at vi fremover skal indsende 2 klummer ad gangen på maksimum 1000 ord per klumme.
Folkebladet vil så bringe dem når pladsen i avisen tillader det. Vi er i 2014 startet langsomt
ud, og har sendt den første klumme der fortæller om Vallensbæk Sygekasse og dens fane.
Er der medlemmer der har en god historie som man synes kan bruges som en klumme så
send den til undertegnede på adressen himath@mail.tele.dk.

Folkeoplysningsudvalget
Mandag d. 13. januar 2014 var der på Vallensbæk Rådhus for årene 2014-2017 valg til
Folkeoplysningsudvalget. Vi fik valgt vort bestyrelsesmedlem Hans Christensen, der i de
kommende 4 årig repræsenterer vores forening i udvalget. Hans Christensen afløser vores
kasserer Jørgen Wenning, der har været medlem af udvalget i årene 2010-2013. I årene
2006-2009 var vores næstformand Lars Emborg medlem af udvalget.
Det er meget tilfredsstillende at vi er repræsenteret i dette udvalg.

Aktivitet på Højrupgård
Som det nok er de fleste bekendt, så har vi et par lokaler på 1. sal på Højrupgård. Her holder
vi vore bestyrelsesmøder, og her har vi vores arkiv. Vi fik sidste år yderligere et pænt stort
lokale. Dette lokale skal bruges både som mødelokale og som et arkiv.
I forbindelse med ombygningen af Vallensbæk Bibliotek blev lokalet dog brugt som lagerrum
for en stor mængde flyttekasser med materialer fra biblioteket, som man gerne ville af med.
Vi er et par stykker der er gået i gang med sortering og oprydning (alle 3 lokaler), så vi
senere i år kan bruge vore lokaler til både møder og arkiv.

Med venlig hilsen og GODT NYTÅR

Ingolf Mathiesen, formand
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