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MEDLEMSINFORMATION nr. 64 
 
 
Kære medlem! 
 

Først og fremmest ønskes alle et GODT NYTÅR. 
Forhåbentlig får vi en mild vinter med ikke for meget kulde, sne, blæst og regn. 

 
Vi afsluttede 2018 med nogle velbesøgte arrangementer bl.a. 

”Fra bondesamfund til bysamfund – Vallensbæk 1940 – 1975” i Vallensbæk Kultur- og 
Borgerhus mandag d. 12. november 2018 var en stor succes med 125 deltagere. 
Denne aften fortalte vores bestyrelsesmedlem Benny Mortensen om Vallensbæk i 

”gamle dage”. Om en udvikling som startede ved stranden, og som ændrede 
Vallensbæk fra et landsogn til en forstadskommune til København. 

 
Vi har afsluttet vores ophængning af Carl Rasmussen malerier på Højrupgård. Dem har 
mange Vallensbæk borgere set og kommenteret, senest ved Wallensbek Byes Laugs 

nytårskur på Højrupgård d. 6.1.2019. 
Der har desuden været en spændende debat på Facebook på gruppen Vallensbæk 

Nostalgi om nogle af Carl Rasmussens billeder som undertegnede havde opslået. 
Alle de Carl Rasmussen billeder og lærreder som vi har haft udstillet på Højrupgård er 
affotograferet, og vil ved først givne lejlighed blive lagt ind på vores hjemmeside. 

Tak til dem som har været så venlige at låne os Carl Rasmussen billeder og lærreder. 
 

I Højrupgårds have er der i efteråret 2018 blev stillet en gammel plov og en gammel 
harve. De har tidligere stået i en nu nedrevet gård på Brøndbyvej. Det er vort medlem 
Jens Sørensen, der har formidlet at disse gamle landbrugsredskaber er blevet 

overdraget til os. 
 

Vi arbejder på at få lavet nogle spændende arrangementer i 2019, og håber at mange 
medlemmer vil deltage. 
 

Ved vores slægtsforskningsaftner er der et ret begrænset antal deltagere, bl.a. fordi 
der er forskellige ønsker til hvilke ugedage de skal afholdes på. Vi fortsætter dog, men 

forsøger i 1. halvår af 2019 at lægge disse aftner på forskellige ugedage. Håber det 
giver lidt flere deltagere. 
 

Kontingent 2019 
Ifølge vores vedtægter skal kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2019. 

Kontingent bedes betalt ved indsættelse (f.eks. via netbank) på reg.nr. 1551 og konto 
nr. 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. 

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



 

Hjemmesiden er under nyudvikling 
Følg med på www.vlf.nu 

 

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER 
 

Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 1. halvår af 2019 
Slægtsforskningstræf sker kl. 19.00 på følgende dage: 

Onsdag d. 20. februar – Mandag d. 18. marts 
 Torsdag d. 11. april – Mandag d. 20. maj. 

 
Immigrantmuseet i Farum, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

Lørdag d. 9. marts 2019 kl. 13.00 
Et par af vores medlemmer har anbefalet et besøg på dette museum som behandler 
indvandringens kulturhistorie. 

Museets historie: Reportager om druknede middelhavsflygtninge, indslag om 
migranter, der krydser den tysk-danske grænse til fods og voldsomme billeder fra det 

sønderbombede Aleppo. Migration er et aktuelt emne, men ikke en ny historie. 
Som det eneste museum af sin slags fortæller Immigrantmuseet om 500 års 
migrationshistorie i Danmark og sætter dermed et aktuelt emne i historisk perspektiv. 

Tilmelding ikke nødvendigt – man kommer bare. Samkørsel kan arrangeres, kontakt 
venligst undertegnede - tlf. 40 16 44 60 - mail på adressen ingolf1942@outlook.dk. 

 

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt på Korsagergård 
Torsdag d. 25. april 2019 kl. 19.00. 

Reserver allerede nu dagen. 
 

I første halvår planlægger vi et besøg på Amagermuseet i Store Magleby. 
Museet starter sæsonen engang i april. Vi forventer at vi kan besøge museet, 

der har til huse i 2 gamle gårde, på en lørdag eller søndag i løbet af maj-juni 
måned. 

 
Der er ønske om et besøg på Københavns Bymuseum. Det nu har ændret navn 

til Københavns Museum, og er flyttet til Stormgade. Seneste nyt er at museet 
åbner for publikum i sommeren 2019. Vi håber vi kan gennemføre et besøg i 

løbet af efteråret 2019. 
 

Næste medlemsinformation forventes udsendt i slutningen af marts 2019. 

 
 

 
 
Med venlig hilsen og på gensyn. 

 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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