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Kontingent 
 
Enkelte har desværre endnu ikke betalt 
kontingent for 2012. 
Selv om vi er yderst nøjsomme, så er 
kontingentet nødvendigt for vores 
virksomhed. Det er derfor også vigtigt at 
alle får betalt og det er fortsat kun 100 kr. 
for enkeltmedlemmer og 150 for et 
familiemedlemskab. 
Så skynd Jer, I der endnu ikke har betalt 
for 2012. 
Kontonummeret er fortsat: 
registreringsnummer 33 48,  
konto 33 48 – 36 31 15 i Danske Bank. 
Ellers bliver dette nyhedsbrev jo, desværre 
for begge parter, det sidste i modtager. 
  
KulturWeekend 
 
Som sædvanlig er Lokalhistorisk forening 
også i år med ved KulturWeekenden i 
Brøndby Strand. 
Vi er der fredag og lørdag den 8. og 9. 
juni. Så kig forbi. Og har nogen mulighed 
for at være der et par timer, så ring lige til 
Johan. 
 
Smedekaffe 
 
For det meste har vi jo kun fortalt om 
”Åbent Hus” i smedjen her i nyhedsbrevet. 
Med andre ord kun til medlemmerne. 
Derfor er det da også sporadisk hvem som 
ellers har kigget forbi, når de alligevel 
skulle til dyregården. 
 

 
Nu vil vi lave lidt ekstra reklame for 
smedjen. Vi vil reklamere for det normale 
åben hus Lørdag den 13. okt. på samme  
måde som vi normalt reklamerer for 
byvandringer, offentlige møder mm. 
Vi håber, at mange også ikke-medlemmer 
vil kigge forbi til en gang ”smedekaffe” 
og en snak om smedefaget, lokalhistorien 
mm. 
 
Åbent hus i Smedjen 
 
Ud over dette specielle åbne hus vil de 
normale åbne huse være 14/7, 8/9 og 10/ 
11, hvor alle naturligvis også er velkomne. 
August holder vi som det fremgår fri. 
 
Efteråret 
 
En anden dato i efteråret som allerede nu 
ligger fast (ud over smedekaffe 13/10) er 
mandag den 1. oktober Så noter den 
allerede nu. 
Her vil vores nye webmaster Vagn 
fortælle om hvad der er op og ned på 
foreningens hjemmeside. En del af vores 
medlemmer har selvfølgelig allerede set 
hjemmesiden. Men nogle har ikke. Og 
under alle omstændigheder kan det vel 
være interessant med en snak. 
I november bliver der et offentligt møde 
om Køge Bugt-planen. Datoen ligger 
endnu ikke fast. 
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