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MEDLEMSINFORMATION nr. 12 
 

 

Kære medlem! 

 

Snart er januar gået, og det ses tydeligt at dagene er blevet længere.  

For sent er det vel ikke at ønske alle ”et godt og lykkebringende nytår”. 

Der er taget hul på et nyt år og de første aktiviteter er endeligt fastlagt. 

 

ÅRETS FØRSTE AKTIVITER 
 

Tirsdag d. 13. februar 2007 kl. 19.00 

Vallensbæk Hovedbibliotek, Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand 

1. afdeling af en virtuel vandring i Vallensbæk Landsby 

Vandringen gennemføres af vort medlem Benny Mortensen. De der ført har hørt Benny ved at så 

bliver det en spændende aften. 

Medlemmer der har behov for transport kan kontakte følgende: 

Kirsten Hahneman,tlf. 43732507  - Ingolf Mathiesen, tlf. 43644000 

Birgit Skytte, tlf. 43621914 – Jørgen Wenning, tlf. 43643734. 

 

Club C holder åbent medlemsmøde torsdag d. 1. marts 2007 kl. 20.00 på Korsagergård. hvor alle 

Vallensbæk borgere er velkomne. 

Aftenens program er ”Vallensbæk by” ved Benny Mortensen. 

 

Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.00 på Korsagergård 

Ordinær generalforsamling 

Indkaldelse vil blive udsendt i slutningen af marts måned. For god ordens skyld gør jeg opmærksom 

på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 

15. marts 2007. 

 

 

LITTERATUR 
 

Lidt om præstegården i Vallensbæk i 30-erne 

En ny beretning som følger med denne medlemsinformation. 

Også denne lille beretning fik vi af nu pensioneret provst Fred Andersen da han flyttede fra 

præstegården i Vallensbæk Landsby i juli måned sidste år. 

ANDRE AKTIVITETER I LØBET AF 2007 
 



2. afdeling af virtuel byvandring i Vallensbæk Landsby forventes afviklet i september eller 

oktober måned 2007. 

  

Industrihistorier på Vestegnen. 

Regionalavisen Vestegnen og Kroppedal Museum vil formidle en samlet fremstilling af industriens 

udvikling på Vestegnen frem til vor tid. 2007 er udnævnt til Industriens år, hvor der sættes fokus på 

Danmarks industrihistorie.  

Københavns Vestegn spiller en central rolle i industrialiseringen af Danmark. Især i årene efter 2. 

verdenskrig udviklede egnen sig som hjemsted for mange produktionsvirksomheder og til at blive 

boligområde for industriens arbejdere. 

Derfor ønsker man at udgive en bog med ca. 50 kortere tekster fra de ti kommuner, der udgør 

Københavns Vestegn og dækkes af Regionalavisen Vestegnen. Teksterne, hvoraf vi fra Vallensbæk 

Lokalhistoriske Forening forventes at levere de 5, publiceres først i Regionalavisen Vestegnen fra 

april 2007. Bogen med alle artiklerne er planlagt til udgivelse sidst på året. 

I løbet af 2007 vil der være en industriudstilling på Kroppedal. Vi vil arrangere et besøg til 

denne udstilling.  

 

Fedtekroen – ny beretning 

Bestyrelsesmedlem Lars Emborg Jensen arbejder med en større beretning om ”Fedtekroen”. Denne 

forventer jeg vi kan udsende ad 2 omgange henholdsvis medio 2007 og ultimo 2007. 

 

 

KONTINGENT 2007 
 

I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være indbetalt 

senest d. 15. februar 2007. 

Kontingentsatserne her i 2007 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 vor konto nr. 3177-300101 i Danske Bank, 

Vallensbæk Afdeling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ingolf Mathiesen, formand 
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