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Så er det da endelig blevet forår 

selv om det holdt hårdt. Og så 

må vi jo i gang igen. Og 

undskyld at dette nyhedsbrev er 

sent på den. Men også det har 

holdt hårdt. 
 

Smedjen 
 

Et af de steder hvor kulde og fugt har 

holdt os væk er smedjen. Men nu er der til 

at være igen. Derfor holder vi åbent hus 

lørdag den 11. maj mellem kl 10 og 13. 
Der er ingen arbejdstvang, og i øvrigt 

heller ikke noget bestemt program denne 

første gang. 

Så kom forbi til en kop kaffe og en snak.  

 

Gl. Køge Landevej 

 
På generalforsamlingen nævntes ganske 

kort det nye projekt om Gammel Køge 

Landevej. Et samarbejde mellem 

Forstadsmuseet, Hvidovre Lokalhistoriske 

Selskab og Lokalhistorisk forening for 

Brøndby Strand. 

Vi er nu i indsamlingsfasen. Dvs. at vi dels 

gennemgår hvad vi har og ved i forvejen. 

Dels samler så meget nyt som muligt, både 

foto, papir og hvad nogen kan fortælle. 

Er der nogen som mener at kunne bidrage, 

så kom frit frem. 

 

 

 

 

KulturWeekend 
 

Brøndby Strands årlige KulturWeekend 

finder sted den 7. 8. og 9. juni. 

Lokalhistorisk forening er der de to første 

dage. Dvs. fredag og lørdag. 

Vi er netop nu ved at forberede noget nyt 

udstillings materiale, og er der nogen som 

har gode ideer må de meget gerne komme 

med dem. 

Og ellers. Besøg os på pladsen 

 

Kontingent 
 

Enkelte har endnu ikke fornyet deres 

medlemskab af foreningen ved at betale 

kontingent for 2013. Og det er jo 

ærgerligt. 

Der kan betales over nettet for dem som 

har den mulighed. 

Ellers kan der betales i Danske Bank, men 

husk at en sådan ikke længere findes i 

Brøndby Strand. Prøv postbutikken. 

Registreringsnummeret er i alle tilfælde  

33 48, Konto nr. 33 48 – 36 31 15 
i Danske Bank. 

Husk at få navn og adresse på 

indbetalingen så vi ved hvem pengene 

kommer fra. 

Kontingentet er stadig kun 100 kr. for 

enkeltmedlemmer og 150 kr. for familier. 
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