VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING
2. januar 2020

MEDLEMSINFORMATION nr. 67
Kære medlem!
Efter en forhåbentlig veloverstået jul og nytår, vil jeg først og ønskes alle et GODT
NYTÅR.
Forhåbentlig får vi en mild vinter med ikke for meget kulde, sne, blæst og regn. Regn
synes jeg, vi har fået nok af i de sidste måneder af 2019.
Vi afsluttede 2019 med en godt besøgt æbleskiveaften i november. Her så vi ca. 160
lysbilleder optaget af Kurt Hockerup i perioden 1985-1995.
Vi havde i efteråret 2019 via vores medlemskab af SLA sendt en ansøgning til Velux
Fonden om støtte til køb af en A3-scanner. Vores ansøgning blev imødekommet, så om
kort tid har vi en A3-scanner. Det giver os nye muligheder og gør noget af vores
arbejde lettere.
Vi arbejder på at få lavet nogle spændende arrangementer i 2020, og håber at mange
medlemmer vil deltage, bl.a. vil vi som noget nyt holde nogle ”åbent hus”
arrangementer på Højrupgård i løbet af årets første måneder.
Ved vores slægtsforskningsaftner har der været få deltagere, bl.a. fordi der er
forskellige ønsker til hvilke ugedage de skal afholdes på. Vi fortsætter dog, og også i 1.
halvår af 2020 lægger vi disse aftner på forskellige ugedage. Håber det giver lidt flere
deltagere.
Vores hjemmeside finder du på adressen www.vlf.nu
Kontingent 2020
Ifølge vores vedtægter skal kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2020.
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.

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER
Slægtsforskning – Højrupgård - mødedage i 1. halvår af 2020
Slægtsforskningstræf sker kl. 19.00 på følgende dage:
Onsdag d. 19. februar – Mandag d. 16. marts
Onsdag d. 15. april – Mandag d. 18. maj.

Ny aktivitet – ”Åbent Hus” på Højrupgård
Ved vores æbleskiveaften i november 2019 fortalte vi, at vi ville holde nogle ”åbent
hus” arrangementer om eftermiddagen i de første måneder af 2020.
Formålet er at få interesserede medlemmer til at hjælpe os med at ordne og sortere
bl.a. billeder og dias som vi har liggende.
Vores ”Åbent Hus” arrangementer bliver afholdt i vores lokaler på Højrupgård
Onsdag d. 8. januar 2020 i tiden 15.00-17.00
Onsdag d. 12. februar 2020 i tiden 15.00-17.00 og
Onsdag d. 11. marts 2020 i tiden 15.00-17.00
Vallensbæks udvikling fra bondesamfund til bysamfund 1940-1978
Et foredrag med en visuel rundtur i vores kommune ved Benny Mortensen.
Pejsestue eftermiddag i Vallensbæk Sognegård
mandag d. 10. februar 2020 kl. 14.00.
(V i beder om et tilskud på kr. 25,- for kaffe/te og kage)

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt på Korsagergård
Torsdag d. 23. april 2020 kl. 19.00.
Reserver allerede nu dagen.
Der er ønske om et besøg på det nye Københavns Museum (Københavns
Bymuseum), der er flyttet til Stormgade. Museet åbner for publikum 7. februar 2020.
Der er sikkert mange der vil opleve dette nye museum, så vi forudser trængsel i de
første måneder, Vi forventer, at vi kan gennemføre et besøg i løbet af efteråret 2020.
Det var til stor sorg for mange, da bygningerne, der husede Frihedsmuseet, brændte
tilbage i 2013. Heldigvis blev de fleste af museets genstande reddet, og her seks år
efter ser et nyt museum nu dagens lys. Også det nye Frihedsmuseum vil vi gerne
besøge i år. Det forventes at museet åbner 5. maj 2020.
Der er formentlig mange der vil opleve dette nye museum hvor udstillingsarealerne
ligger under jorden. Vi forudser trængsel, så et besøg håber vi bliver muligt i løbet af
efteråret 2020.
,
Næste medlemsinformation forventes udsendt i slutningen af marts 2020.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Ingolf Mathiesen, formand
File: VLFMI67-2020

