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Dette bliver det sidste 

nyhedsbrev i år. Så kan i há en 

god jul og et godt nytår. 
 

Men lige et par meddelelser om  næste år. 

 

Gl. Køge Landevej 

 

Gammel Køge Landevej har haft en 

omskiftelig tilværelse. Fra smal grusvej til 

firesporet trafikeret vej, til nu mere 

afdæmpet lokal- og gennemfartsvej. 

Og en gang var den Brøndby Strands 

hovedgade. Derfor er der da også sket 

meget på den vej. Det var jo her livet 

levedes før i tiden. Det var heromkring 

menneskene boede og her en lang række 

forretninger lå.  

Det dukker der hele tiden nye ting frem 

om. F.eks. gamle billeder, dokumenter 

m.m. som indleveres til Brøndby 

Lokalarkiv og nu Forstadsmuseet. 

Det fortæller museumsinspektør Lisbeth 

Hollesen fra Forstadsmuseet om på et 

offentligt møde i Brønden mandag den 4. 

februar 2013 kl. 19.00. 

 

Generalforsamling 

 

Og så er det snart tid for 

generalforsamling igen. Det bliver  

den 4. marts. 

Det bliver selvfølgelig ikke en fest som 

sidste år, hvor vi fejrede vores 10 års  

 

 

 

eksistens. Men mindre kan vel også gøre 

det. 

Nærmere om tid og sted nå I får den 

officielle indkaldelse. Men noter allerede 

nu datoen. 

 

Smedekaffe 

 

Det åbne hus med Smedekaffen i oktober 

var en succes. Omkring 25 mennesker 

besøgte smedjen og fik en snak om både 

smedefaget og lokalhistorien m.m. 

 

 
 

Nu ligger smedjen jo ikke et sted hvor alle 

lige kommer forbi. Så vi kan ikke forvente 

det helt store rykind. Til gengæld var der 

så nogle der lige kiggede inden for fordi 

de skulle ind på dyregården med deres 

børn. 

Og så nåede de lige en kort snak selv om 

ungerne trak i dem og hellere ville klappe 

geder. 

Det må vi nok prøve igen. 
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