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Kære medlem!
Selv om januar nu næsten er gået, så er det vel ikke for sent stadig at ønske alle "et godt og
lykkebringende nytår".
Vi har igen taget hul på et nyt år, et år som jeg håber bliver et godt og spændende år for os alle, og
naturligvis også for vores forening, hvor jeg håber vi rar gennemført nogle spændende og
interessante arrangementer.

AKTIVITETER

- DE KOMMENDE MÅNEDER

1. En søndag i februar - aktiviteter på Vallensbæk Hovedbibliotek.
Søndag d.S. februar 2006 kl. 10-15 vil der være masser af aktiviteter på Vallensbæk
Hovedbibliotek hvor bl.a. også vores forening vil være aktiv medspiller i arrangementet.
Dagens arrangementer begynder allerede
kl. 10.00 med Morgenmad med kaffe, te og rundstykker til alle, sponseret afSuperBrugsen.
Kl. 10.30 Lokalhistorisk biograf: Se de gamle film fra Vallensbæks ungdom. Biografen kører hele
dagen, og flere af filmene vises flere gange.
Udstilling: For første gang vises nogle Lokalhistoriske effekter fra fyrværker Lars Barfods samling.
En samling som Vallensbæk Kommune via Vallensbæk Lokalhistoriske Forening fik overdraget i
2005.
Dagens komplette program er vedlagt.
2. Visuel-byvandring -13. februar og 27. marts 2006.
Igennem nogen tid har en arbejdsgruppe med Lars Emborg Jensen som tovholder arbejdet med en
visuel-byvandring i strandområdet.
Arbejdsgruppen indbyder herved alle interesserede til en billedaften med overskriften
"Byvandring Vallensbæk Strand - området fra landsbyen til stranden".
Der vil blive vist billeder arrangeret således, at man skal forestille sig at deltage i en byvandring,
som begynder på Lundbækvej, går ad Vejlegårdsvej ned mod Ringvejskrydset, fortsætter ad
Bækkeskovvej og videre ad GI. Køge Landevej, fortsætter ned til strandparken, går ad Højstrupvej
til Vallensbæk Stationstorv og slutter på Krageøen. Billederne er både af ny og ældre dato, og der
vil også blive vist billeder af spændende personer, der relaterer sig til de viste bygninger.
Arrangementet fmder sted over 2 aftner på Vallensbæk Hovedbibliotek, Vallensbæk Stationstorv
40,2665 Vallensbæk Strand. Foreningen er vært ved kaffe og kage.
Del 1: Mandag d. 13. februar 2006 kJ. 19.00
Del 2: Mandag d. 27. marts 2006 kl. 19.30.

Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende bestyrelsesmedlemmer:
Ingolf Mathiesen, tIf. 43 644000 - Birgit Skytte, tlf. 43 62 19 14.
Senere på året vil vi forsøge at gennemføre den visuelle byvandring som en rigtig byvandring.
Foreningen er stadig meget interesseret i "gamle" billeder fra Vallensbæk eller af Vallensbæk
borgere. Ligger man inde med billeder som nævnt, så er der her en opfordring til at tage dem med
til ovennævnte arrangementer. Foreningen vil indscanne billederne, og man får dem retur snarest
efter.
3. Club C afholder 'åbent møde' på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121,2625 Vallensbæk
torsdag d. 16. marts 2006 kJ. 20.00
med titlen "Vi henter gamle Vallensbæk fotografier ned fra nettet".
En aften med vort medlem Benny Mortensen.
Alle medlemmer af Vallensbæk Lokalhistoriske Forening er meget velkomne denne aften.
4. Generalforsamling

på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121,2625
torsdag d. 20. april 2006 kl. 19.30

Vallensbæk

VORES HJEMME SIDE
Der kommer hele tiden nyt på vores hjemmeside - besøg den - adressen er
www.vallensbaekarkiv.dk
Der er oprettet et link til "danske billeder" hvor Vallensbæk Bibliotek stadig indlægger fotografier
fra Vallensbæk. Der ligger nu over 650 fotografier. Vort medlem Hans Christensen har udarbejdet
og :faet indlagt en vejledning i hvordan man søger i arkivet. Søgekriteriet er 'Vallensbæk
Kommune'.
Sidste nye indlæg på hjemmesiden er en fortegnelse over Fæstere og ejere gennem tiderne på
Kirkebredegård
udarbejdet af Henriette Tromborg.

KONTINGENT

2006

I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være
indbetalt senest d. 15. februar 2006.
Kontingentsatserne her i 2006 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.
HUSK vi har ingen girokonto - vi sparer på gebyrerne .
Venligst indbetal kontingent, evt. via netbank, direkte på konto nr. 3177-300101 i Danske
Bank, Vallensbæk Afdeling.

Med venlig hilsen

Ingolf Mathiesen, formand
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