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Kære medlem! 

 
Så er der igen gået et år, og vi kan nu fejre jul og nytår. Forhåbentligt har vi mange 
gode minder at se tilbage på fra 2015. 

 
Vi kan se tilbage på vellykkede arrangementer. Det seneste var vores æbleskiveaften 

d. 18. november 2015, hvor vi desværre kun var 16 personer. De havde, fornemmer 
jeg, en interessant aften, hvor de fik lejlighed til at kigge på vore lokaler og på en del 
af de materialer vi er i besiddelse af. Specielt blev der kigget meget i vores samling af 

billeder. 
  

FORENINGENS AKTIVITER – 1. halvår 2016 
 
 

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage de første måneder af 2016 
Er du interesseret i slægtsforskning, så er dette et tilbud som måske kan have 

din interesse. Her kan du måske få den hjælp du mangler, så du kan komme 
videre i din forskning. 

Slægtsforskningstræf sker på onsdage kl. 19.00 på følgende datoer: 
13. januar, 10. februar, 9. marts og 13. april 2016. 

Ved et eller flere af møderne i foråret 2016 vil vi forsøge af få vort medlem Hans 
Mølgaard til at fortælle og demonstrere det at arbejde med lægdsruller. 

 

 

Besøg i Høje Taastrup Kirke - Kirkegårdsvej 1, 2630 Taastrup  

Mandag d. 29. februar kl. 19.00 
Høje Taastrup Kirke er en gammel kirke hvor de ældste dele er fra perioden 1050-

1150. I kirken er der en mindetavle om præliminærfreden med svenskerne den 
18.2.1658. Blev senere til det vi kender som Roskildefreden. 

Kirken har også et spøgelse, men det kan der høres mere om den 29.2.2016. 
Det vil være kirketjener Cecilie der er aftenens guide. Efter rundvisningen vil der være 
kaffe og brød i sognegården. 

Tilmelding nødvendigt til undertegnede på mobil telefon 40 16 44 60 eller på mail på 
adressen ingolf1942@outlook.dk senest tirsdag d. 23. februar 2016. 

 
 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes 

på Korsagergård torsdag den 14. april 2016. 
Yderligere oplysninger i næste medlemsinformation. 

mailto:ingolf1942@outlook.dk


Kontingent 2016 
I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skal være 
indbetalt senest d. 15. februar 2016. 

 Kontingentsatserne i 2016 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for 

institutioner. 
Husk vi har ingen girokonto – vi forsøger at spare på gebyrerne. 

Venligst indbetal kontingent, gerne via netbank, direkte til vor konto i Danske Bank, 
Glostrup Afdeling (tidligere Vallensbæk Afdeling) reg.nr. 3177 konto nr. 3177300101. 
Kan også betales kontant til kasserer Jørgen Wenning, Nørrebred 242, 2625 

Vallensbæk. 
 

Vores hjemmeside finder du på adressen www.vlf.nu. 

 

Næste medlemsinformation, med bl.a. indkaldelse og dagsorden til vores ordinære 
generalforsamling, kan forventes udsendt/uddelt i marts 2016.  

 

ALLE ØNSKES EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. 
 

 
 
 

Med venlig julehilsen og på gensyn i 2016 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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