VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

4. juni 2018

MEDLEMSINFORMATION nr. 62
Kære medlem!
Lige nu sider de fleste af os nok og sveder. Aldrig har vi haft så varm, solrig og dejlig
en maj måned. Metrologerne oplyser at det forsætter de kommende dage. Der er nok
ikke mange der i disse dage tænker så meget på vores lokale historie. Måske tænker vi
mere på hvor dejligt det vil være hvis vi kunne få noget regn til vore tørre haver, og
det skal jo helst være om natten.
Vort arrangement på Arbejdermuseet måtte som bekendt aflyses, selvom der var 15
tilmeldte. Arbejdermuseet meldte alt udsolgt til deres lørdags smørrebrøds buffet.
Vi har nu sat dato på til 8. september med forud tilmelding senest 5.8.2018 - håber det
så lykkes. Vi skal reservere 3 måneder i forvejen.
Torsdag d. 19. april 2018 afholdt vi vores ordinær generalforsamling på Korsagergård.
Referat, beretning og oversigt over den valgte bestyrelse er vedhæftet/vedlagt.

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER
Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 2. halvår af 2018
Slægtsforskningstræf sker kl. 19.00 på følgende mandage:
17. september, 22. oktober og 26. november 2018.

Besøg på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København K.
Lørdag d. 8. september 2018 kl. 11.00
Vi anbefaler at man tager S-toget fra enten Vallensbæk station eller Albertslund station
og står af ved Nørreport station. Herfra er der kun nogle få hundrede meter til museet.
Allerede kl. 11.30 går vi til frokost i Café & Øl-Halle “1892”. Her skal vi have deres
flotte lørdags smørrebrøds buffet. Den er meget efterspurgt.
Efter en forhåbentlig dejlig frokost forsætter vi besøget på Arbejdermuseet.
Vi satser på at vi kl. 13.00 kan komme på Loftet over Festsalen der er et helt særligt
rum, som ingen besøgende bør gå glip af.
Der er max. plads til 30 personer pr. fremvisning. Der vil være yderligere en
fremvisning kl. 14.30, så mon ikke vi alle får muligheden.
Efter dette lyd- og lysshow kan man selv gå rundt på museet som lukker kl. 16.00.
Arrangementet er desværre ikke gratis. Prisen er kr. 250,- og er med entré til
museet samt museets smørrebrøds buffet. Drikkevarer er ikke inklusiv.
Tilmelding senest søndag d. 5. august 2018 på telefon eller mail til
Ingolf Mathiesen, tlf. 40 16 44 60 – mail ingolf1942@outlook.dk

Festlig fredag på og i området omkring Vallensbæk Rådhus
Fredag d. 14. september i tiden 15.30 – 22.00
Vi har, som i sikkert ved, Barfod samlingen stående i 7 montre i Vallensbæk Kultur- og
Borgerhus. Her vil vi denne dag opsætte nogle flere af vore effekter samt opsætte
nogle plancher med billeder fra det gamle Vallensbæk.
Det endelige program for arrangementet fremkommer senere.
Den årlige æbleskiveaften bliver afholdt
Onsdag d. 21. november 2018 på Højrupgård
Nærmere i næste medlemsinformation, men reserver allerede nu dagen.
Nyt på hjemmesiden (snart)

Vi har, som tidligere nævnt, et brev fra en soldat i sikringsstyrken under 1.
verdenskrig. Brevet er til soldatens forældre, og han fortæller om sin tilværelse
som soldat i Vallensbæk, hvor han var blevet indkvarteret hos den lokale præst.
Brevet er dateret 4. september og uden årstal, men det er formentlig fra 1915.
Brevet er nu renskrevet, men vi mangler lige en endelig godkendelse fra
soldatens søn, hvorefter det bliver lagt ind på vores hjemmeside på adressen
www.vlf.nu.
Der har været et ønske om et besøg på Københavns Bymuseum. Det er nu
ændret til Københavns Museum og er flyttet til Stormgade. Senest nyt er at
museet først åbner for publikum i 2019.
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