VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

9. november 2017

MEDLEMSINFORMATION nr. 59
Kære medlem!
Snart skal vi fejre jul og nytår, men året slutter ikke for os endnu. Vi har stadig et par
aktiviteter tilbage, men inden skal vi have et kort tilbageblik.

Festlig fredag

Vestegnenes Kulturuge blev afholdt i uge 37, og i den forbindelse afholdtes der på
Vallensbæk Rådhus fredag d. 15. september 2017 det man kalder Festlig fredag.
Vi deltog i dette arrangement både med vores 4 færdige kortfilm, samt med en ny
opsætning og ny fremvisning af Barfod samlingen. Det var et godt arrangement hvor
mange medlemmer kom på besøg.

Brøndbyøster Kirke

Tirsdag d. 10. oktober var vi 17 personer der besøgte Brøndbyøster Kirke. Her fortalte
provst Ove Kollerup om kirken og dens historie. Spændende aften med en særdeles
god fortæller.

Vores kortfilmprojekt

Vi er godt i gang med film nr. 5 der omhandler Bolig og byggeri.

KOMMENDE AKTIVITER
Arkivernes Dag.
Lørdag den 11. november 2017 er det arkivernes dag,

hvor mange af landets arkiver har åbent. Vallensbæk Lokalhistoriske Forening vil
denne dag fremvise vore lokaler, så der bliver mulighed for at se, hvad vi har stående,
og som vi på sigt vil offentliggøre eller bruge i udstillingsøjemed.
Vi holder åbent fra kl. 11. til 14.00. Det foregår på Højrupgård på 1.sal.
Adressen er: Højrupgårdsvej 1 i Vallensbæk Landsby.

Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 14.00
i Vallensbæk Sognegård, Kirkebakke Allé 9, Vallensbæk Landsby
Pejsestue – Vallensbæk, før og nu.

En fortælling om Vallensbæk by, huse og beboere, meget lidt om Nordmarken, og lidt
mere om Stranden. Det er Benny Mortensen der er fortæller.
Alle er meget velkomne. Der betales kr. 25,- for kaffe/te og kage.

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00
på Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, Vallensbæk Landsby
Æbleskiveaften
TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG

Vores årlige æbleskiveaften vil som sædvanlig finde sted på Højrupgård.
Aftenens program vil være ”Vallensbæks historie 1980-1999”.
Som i måske husker, så havde vi en medlemsaften 1. marts hvor programmet var
Vallensbæks historie 1900-1999. Denne aften løb tiden fra os, så vi nåede kun at
beskæftige os med årene 1900-1979. På vores æbleskiveaften går vi historien færdig.

Slægtsforskning – Højrupgård
Her i 2. halvår af 2017 har fremmødet til disse aftner været meget begrænset,
men vi fortsætter, og håber flere vil komme når vi tager hul på møderne i 2018.
Slægtsforskningstræf sker på følgende onsdage kl. 19.00
10. januar 2018 - 7. februar 2018 – 14. marts 2018.

Vi arbejder på at få arrangeret et besøg på Arbejdermuseet i Rømersgade lørdag d.
3. februar 2018. Mere om dette i næste medlemsinformation.

Med venlig hilsen

Ingolf Mathiesen, formand
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