VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING
15. november 2010

MEDLEMSINFORMATION nr. 28
Kære medlem!
Vi nærmer os jul og nytår med hastige skridt. Om kun godt 2 uger går vi ind
i julemåneden med alle dens traditioner.

Vort foreningsår slutter med følgende aktiviteter:
Onsdag d. 24. november 2010 kl. 19.00 på Højrupgård
Højrupgårdsvej 1 i Vallensbæk Landsby
”Foredrag om arkæologiske udgravninger i Vallensbæk”.
Vi får besøg af en medarbejder fra Kroppedal Museum der vil fortælle om de arkæologiske
udgravninger museet har foretaget i Vallensbæk.
Det er også denne aften vi har vort årlige æbleskivearrangement.
Medlemmer der måtte have brug for transport kan kontakte
Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 eller Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34

Interessegruppen for Slægtsforskning - Højrupgård.
Sidste møde i år for interessegruppen for slægtsforskning er tirsdag den 7. december 2010 kl.
19.00 på Højrupgård i foreningens lokale på 1. sal.
I 2011 afholdes der slægtsforskningstræf på følgende tirsdage i perioden januar-marts 2011:
11. januar 2011 – 8. februar 2011 – 8. marts 2011.

Skaf et nyt medlem og få en flaske rødvin
SIDSTE CHANCE - Alle der inden udgangen af 2010 skaffer foreningen et eller flere nye
medlemmer vil efterfølgende få leveret en flaske rødvin for hvert nye medlem man skaffer.
Rødvinen leveres når det nye medlem har betalt gældende kontingent.

Arkivering og registrering af foreningens materialer
Sammen med vort medlem Joan Nielsen som er vores ekspert er vi påbegyndt en registrering og
arkivering af alle de materialer vi igennem årene har fået indsamlet.
Der afholdes ikke flere møder i år i vores ”arkiveringsgruppe”, dog er der et par medlemmer
der er i gang med en registrering af foreningens bogsamling. Når denne registrering er færdig,
forventer jeg at den kan blive lagt ind på hjemmesiden.
Kommende møder vil blive annonceret på vores hjemmeside, ligesom der vil blive udsendt mail til
de af vore medlemmer på hvem vi har mail adresser.

Nyt på foreningens hjemmeside
En ny beretning ”Julen i Vallensbæk Præstegaard i 1860’erne” kan nu læses på vores hjemmeside.
Ligeledes er en tidligere kort beretning om en englænders besøg i Vallensbæk i 1874 blevet erstattet
af en udvidet fortælling om dette besøg.
I det der hedder ”Læs om Fortiden” er der nu kommet et afsnit der hedder ”1500-tallet”. Her er der
en kort beskrivelse af ”Gaarde omtalt i Roskilde Kapitels Jordebog 1568”.

I afsnittet ”1700-tallets beboere og frem til nutiden” er der nye Lægdsruller (1815-1817).
Adressen på hjemmesiden er www.vallensbaekarkiv.dk.
Finder man fejl på hjemmesiden, det kan f.eks. være en tastefejl, så send mig venligst en mail på
adressen ima@vallensbaek.dk så fejlen kan blive rettet.

Bilag - vedlagt denne information
De to beretninger ”Julen i Vallensbæk Præstegaard i 1860’erne” og ”En englænder besøger
Vallensbæk i 1874” i den nye udvidede fortælling er vedlagt denne medlemsinformation.

Planlagte aktiviteter i 2011
Ordinær generalforsamling vil blive afholdt på Korsagergård torsdag d. 14. april 2011.

Næste medlemsinformation
forventes udsendt i januar 2011 med omtale af første halvårs aktiviteter.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Med venlig hilsen

Ingolf Mathiesen, formand

File: VLFMI28-2010

