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MEDLEMSINFORMATION nr. 56

Kære med lem!
Året nærmer sig sin afslutning, så her er årets sidste medlemsinformation.
Her i 2. halvår af 2016 har vi brugt meget tid på vores kort filmprojekt som omfatter 67 nye kortfilm om Vallensbæk i 2016-2017.
Kortfilm nr. 2 med titlen "Kultur og Fritid" havde "verdenspremiere" d. 17. november
2016 hvor bl.a. Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen var blandt publikum.
Filmen der er beskrevet af 10 ildsjæle blev godt modtaget. Når man ved at der er cirka
80 foreninger i Vallensbæk, og der kun er 10 foreninger omtalt i filmen, så vil der
sikkert være nogle der ikke kan forstå hvorfor lige netop deres forening ikke er omtalt.
Vi har helt bevidst ikke hverken fodbold, håndbold, badminton eller f.eks. spejdere
med i vores nye film, for det er aktiviteter som findes i alle kommuner. Vi har valgt
foreninger som er anderledes og som vi ikke finder i mange andre kommuner.
Vi har nu fået produceret 2 film og vi er i fuld gang med optagelserne til film nr. 3 som
handler om ældre i Vallensbæk Kommune. Denne film forventes færdig og lagt ud ved
indeværende års udgang.
Planen var, at alle 6-7 kortfilm skulle have været færdige i 2016, men opgaven er
meget større og meget mere krævende end vi havde forestillet os. Vores filmfotograf
har udført et fantastisk stykke arbejde, og har brug for en pause i optagelserne, så vi
har givet ham fri i 2 måneder når han har afsluttet film nr. 3. Nu er planen så, at de
resterende film skal produceres og blive færdige i 2017.
Filmene kan ses på vores hjemmeside på adressen www.vlf.nu eller man kan gå ind på
Vallensbæk Kommunes hjemmeside og der søge på Vallensbæk-filmene,
eller man
kan søge på http://www.vallensbaek.dk/vallensbaek-filmene.
Her kan man også finde
filmen Fra grøn landkommune til grøn bykommune om Vallensbæk i årene

1962-75.

Ved vores årlige æbleskive aften der blev afholdt på Højrupgård d. 16. november 2016
deltog 32 medlemmer, hvilket var meget tilfredsstillende. Her viste vi 9 små ældre film
som havde været opbevaret i et stålskab i Vallensbæk Biblioteks magasin. Disse film
havde vi fået overspillet til en ekstern harddisk. Flere af de fremmødte medlemmer så
sig selv eller et eller flere familiemedlemmer på flere af filmene. Disse små film er vi nu
ved at lægge ind på vores hjemmeside. Vores webmaster Eli Hagerup har pyntet lidt på
filmene, forstået på den måde at han bl.a. har lagt nogle titelblade ind og har
sammenkørt flere af filmene. Gå ind på adressen www.vlf.nu. klik på "lokale historier",
klik derefter på "Filmarkivet" og klik så endelig på "Film fra perioden 1978-80" og i
finder 3 små film med titlerne "Spejderhytter på Krageøen - 1978", Inddæmning i
Køge Bugt og Vallensbæk set fra luften" og "Strandparkens indvielse i 1980".
Der var flere film, ud over de 9 små film som vi allerede har fået overspillet, og vi vil
løbende få flere film overspillet (mod betaling). Vi håber, at vi en dag kan få lagt disse
små film ind på kommunens hjemmeside sammen med Vallensbæk-filmene.

FORENINGENS
Slægtsforskning

KOMMENDE AKTlVITER

- Højrupgård

- mødedage i 1. halvår af 2017

Slægtsforskningstræf er på 2. onsdag i måneden kl. 19.00 på følgende datoer:
11. januar - 8. februar - 8. marts - S. april (er dog 1. onsdag) 2017
Onsdag d. 1. marts 2017 kl. 19.00 på Korsagergård, Vejlegårdsvej
Medlemsmøde hvor aftenens program vil være
"Vallensbæks historie 1900-1999".

121.

Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19.00 på Korsagergård,
Ordinær generalforsamling.

121.

Vejlegårdsvej

Kontingent 2017 - se vedlagte notat.

Med dette lille julemotiv ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Venlig hilsen og på gensyn i 2017

Ingolf Mathiesen, formand
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Kære medlem!
Her ved årets slutning kommer jeg med en lille hilsen og en meddelelse om
foreningens kontingent i 2017.
Ifølge vore vedtægter skal næste års kontingent være betalt senest d. 15.
februar 2017.
Kontingent bedes betalt ved indsættelse (f.eks. via netbank) på
konto nr. 3177-3177300101 i Danske Bank.
Betaling kan også ske kontant direkte til
kasserer Jørgen Wenning, Delta Park 22,7, th., 2665 Vallensbæk Strand.
Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling.
Konti ngentsatserne i 2017:
Kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.

Venlig hilsen
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Jørgen Wenning, kasserer
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