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Kære medlem!

BYVANDRING I AUGUST 2004
I samarbejde med Regionalavisen Vestegnen arrangerer vi en byvandring i Vallensbæk Landsby
torsdag d. 26. august 2004 kl. 18.30
Vi mødes ved Vallensbæk Kirke kl. 18.30 - her er masser af p-pladser.
Fra vor smukke gamle landsbykirke starter vor historiske vandring igennem vores gamle landsby.
Der er bevaret mange gamle huse i landsbyen ligesom der stadig er spor af fortidens bondesamfund,
f.eks. er flere af stuehusene til de gamle gårde blevet til moderne boliger.
Vi håber at mange vil møde op og deltage i dette arrangement der er lagt i hænderne på Birgit
Skytte og Hanne Laurberg Olesen.
Byvandringen forventes at tage et par timer, og undervejs vil der et eller andet sted i landsbyen være
oprettet en rasteplads, hvor der kan købes en forfriskning.
Journalist Christel Brubacher fra Vestegnen vil sørge for en fyldig artikel om arrangementet i ugen
før byvandringen fmder sted.

ORIENTERING FRA GENERALFORSAMLINGEN
Foreningens første ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag d. 20. april 2004 på
Korsagergård.
Et fyldigt referat samt en fortegnelse over foreningens bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og
revisorer er vedlagt denne skrivelse.

VOR EGEN HJEMME SIDE
3 medlemmer har i nogen tid arbejdet energisk med at oprette vores egen hjemmeside. De 3
medlemmer Søren Wiborg, Eli Hagerup og Hans Christensen har lavet et fremragende stykke
arbejde, og i slutningen af juni måned fik de medlemmer på hvem vi har en e-mail adresse tilsendt
en e-mail med følgende indhold:
Kære Medlem.
Vi har besluttet at "frigive" hjemmesidenfor VallensbækLokalhistoriske Forening.
Du kanfinde den påfølgende link: http://www.vallensbaekarkiv.dkI
Hans og Eli har gjort et stort arbejde og siden er stadig under opbygning, men er nu såfunktionel,
at de meget gerne vil have inputfra medlemmerne i det videre arbejde.

Der er et par spændende ting - f eks. Zinket "Sefortiden" så kommer du ind på en ny side, hvor du

klikker på "Hvor lå de gamle gårde i Vallensbæk". Så kommer du indpå et kortfra 1971. Kør
musen hen over kortet. Klik på musen, når der kommer en håndfrem. Såfølger en kort historie om
gården og med etfoto af gården. Det er ret skægt. Hans og Eli arbejderpå atfå fotos i en bedre
kvalitet.
Brug lidt tid på siderne og send en kommentar, hvis der er ting, der ikke virker eller ønsker om
ændringer.
Du er samtidig tilføjet Mai/service, så dufår automatisk besked ved opdateringer af siden.
Med venlig hilsen
Søren Wiborg
Tlf. 43623156 mobil 2081 2156
Har du ikke modtaget denne e-mail og du har en e-mail adresse, ja, så er det ganske enkelt fordi vi
ikke har din e-mail adresse.
Manglende e-mail adresser kan sendes til formand eller sekretær på adresserne:
Formanden himath@mail.tele.dk
Sekretæren wiborg@post4.tele.dk

UDSTILLING IIDRÆTSCENTERET
Vallensbæk Idrætscenter fejrer sit 25 års jubilæum lørdag d. 14. august 2004 med mange aktiviteter
fra tidlig morgen til sen aften. Også vor forening deltager i arrangementet idet vi skal lave en
udstilling med billeder fra Idrætscenterets 25 år. Titlen på udstillingen bliver formentlig
"Fra Stafetten til Vallensbæk Idrætscenter".
I øvrigt henvises til august nummeret af Vallensbæk Her og Nu hvor jubilæumsarrangementet vil
blive udførligt omtalt.

BOGANMELDELSE
Pædagogisk Central Vallensbæk har her i forsommeren udgivet bogen
Her i Vallensbæk - om arkitektur og design
med tekst, fotos, tegninger og layout af vort medlem Leif Jeppesen.
Det er en meget interessant bog med et øjebliksbillede afvor by som den ser ud her i 2004. Bogen
er fyldt med et væld af dejlige farvebilleder fra hele Vallensbæk.
Bogen kan købes ved henvendelse til
Pædagogisk Central Vallensbæk, Horsbred 197B, 2625 Vallensbæk
Tlf. 43 62 27 93 - Fax: 43 62 27 94 - E-mail: info@pc-val.dk
Andre bøger og hæfter om Vallensbæk
På Pædagogisk Central kan man købe:
Kalkmalerierne fortæller historier af Leif Jeppesen. Det består af et hæfte og en CD-rom. Her
findes historierne bag alle kalkmalerierne i Vallensbæk Kirke.
På Vallensbæk Hovedbibliotek kan man købe følgende bøger om Vallensbæk:
Vallensbæk Fra oldtid til nutid i kulturhistoriske skildringer af Jens A. Petersen
Vallensbæk Fra bondeland til planlagt by af Peter Sorenius.

På Vallensbæk Rådhus kan man købe bogen

Vallensbæk Idrætsforening af 1939 - 60 års jubilæum 1939-1999.
Ud over 60 års sportsaktiviteter i Vallensbæk kommune er bogen også interessant med mange
lokalhistoriske oplysninger.
NÆSTE MEDLEMSINFORMATION
Næste medlemsinformation påtænkes udsendt i første halvdel af september med omtale bl.a. af et
'fyraftensmøde' på Vallensbæk Hovedbibliotek fredag d. 1. oktober 2004 kl. 17.00.
Vi vil desuden skrive om de 4 medlemsaftner vi afholder i vinterhalvåret 2004/2005 på Højrupgård,
se i øvrigt omtalen i referatet fra generalforsamlingen.
Som bilag påtænker vi at medsende en artikel sakset fra SKALK om en 'Fægyde' i Vallensbæk.

Med venlig hilsen

IngolfMathiesen, formand
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