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MEDLEMSINFORMATION nr. 37 
 

 
Kære medlem! 

 
Vi har nu taget hul på sidste halvdel af 2012. 
 

 

Vi har planlagt følgende arrangementer resten af 2012. 

 
 

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 2. halvår af 2012 
Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer: 

12. september – 10. oktober 2012 – 14. november 2012. 
Vore møder varer typisk 2½ til 3 timer. Vi forsøger at hjælpe hinanden med aktuelle 

udfordringer. 
Mener interessegruppen at der er behov for yderlige træf, ja, så aftaler man blot dette på 
møderne. 

 
 

Lørdag d. 29. september 2012 kl. 10.45 besøger vi 
Frihedsmuseet, Churchillparken 7, København K 

Vores næstformand Lars Emborg Jensen har lavet en aftale om en guidet rundtur kl. 11.00 af 

1-1,5 times varighed med Niels Gyrsting der er formand for Foreningen af Frihedsmuseets 
Venner. 

Niels Gyrsting er noget af en kapacitet inden for besættelsestidens historie, og øser gerne af 
sin store viden på området. Han har selv skrevet bøger om emnet, bl.a. en bog om Hvidsten-
gruppen. Mange har gjort brug af hans viden, og han har således fungeret som historisk 

konsulent på filmene om Flammen og Citronen og om Hvidsten-gruppen. 
Der er ingen tilmelding, blot mød op ved Frihedsmuseet kl. 10.45. 

 
 

Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 19.00 på Højrupgård 

Vor årlige æbleskiveaften 

Pensioneret provst Fred Andersen fortæller om sine over 30 år som præst i Vallensbæk. 

Der er ingen tilmelding, blot mød op på Højrupgård. 
 
 

Klumme i Folkebladet 
I april måned i år fik vi sammen med Forstadsmuseet og Glostrup Lokalhistorisk Arkiv en 

forespørgsel fra Folkebladet om vi ville være med på at lave en fast klumme på skift mellem 
de 3 arkiver om hver af de 3 kommuner Glostrup, Brøndby og Vallensbæk avisen dækker. 



Vi sagde alle ja, tak og resultatet er, at vi fra Vallensbæk Lokalhistoriske Forening skal levere 
en klumme til Folkebladet hver 3. uge om et emne fra lokalhistorien, der meget gerne må 

have en aktuel parallel til en nutidig begivenhed. 
En klumme er en kort fortælling på en længde af cirka ¾ A4 side. 

 
Indtil nu har vi leveret 6 små beretninger her fra Vallensbæk. Næste klumme fra os er 
planlagt til uge 38/2012 (onsdag den 19.9.2012). De 6 klummer vi har haft indtil nu er 

skrevet af Henriette Tromborg, Lars Emborg Jensen og undertegnede. Næste klumme vil 
være skrevet af Hans Christensen. 

Undertegnede er blevet kontaktet af flere Vallensbæk borgere som synes at vi har bragt 
nogle interessante oplysninger i vores klummer.  
 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 

 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
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