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Brøndby Strand i 200 år 

 
Mandag den 25. oktober kl. 19,00 

holder vi, som tidligere oplyst, offentligt 

møde i Brønden, Brøndby Strand 

Centrum, hvor Annie Mølgård fortæller 

om udviklingen i Brøndby Strand gennem 

200 år – fra 1750 til 1950. Det sker på 

baggrund af de gamle papirer hun har 

gravet sig gennem på Lokalarkivet i de 

seneste par år. 

I midten af 1700-tallet så Brøndby Strand 

helt anderledes ud end nu. Hovedsagelig 

marker som dyrkedes fra Brøndbyvester. 

Men det var på dette tidspunkt der 

begyndte at ske noget i Brøndby Strand. 

Hør om det på mødet. 

 

Til Pilegården 
 

Mandag den 15. november  tager vi til 

Brøndby lokalarkiv på Pilegården i 

Brøndbyøster. Her vil Lisbeth Hollesen 

fortælle om nogle af de spændende ting 

der er kommet til arkivet i de seneste år. 

Arkivet modtager jo hele tiden 

dokumenter, breve, foto m.m. fra 

foreninger, enkeltpersoner osv. Det bliver 

alt sammen gemt så interesserede senere 

kan grave i fortiden. 

Men hvad er det nu lige de får. Og noget 

er vel mere interessant end andet? 

Det fortæller Lisbeth om. 

Vi skal være på Lokalarkivet kl. 19. Dem  

 

 

 

som ikke selv er kørende kan aftale med  

de kørende. Ring eventuelt til Annie eller 

Johan. 

 

Se smedjen 
 

Og til dem som ikke har været forbi 

smedjen for nylig. Prøv det! 

Se hvor flot den er blevet med skorsten 

på. 
Og det har Bent klaret helt alene. Eller 

næsten da. Han havde allieret sig med 

Bent, en af de ansatte inde på gården. 

Men selv om de to Bent´er har sat 

skorstenen op, er der fortsat meget at lave. 

Derfor holder vi arbejdsdag fredag den 26. 

november kl. 10,00 i smedjen. Der skal 

flyttes rundt, slibes, indrettes, males m.m. 

Kom og vær med, men husk at være iført 

tøj som kan tåle at blive beskidt. 

På dette tidspunkt af året er det vel ved at 

blive lidt koldt. Så er det rart med en kop 

varm kaffe!! Det sørges der for.  Ellers 

kan man arbejde sig varm. 

 

Julemarked 
 

Ditlevs købmandsbutik i Brøndbyøster 

holder julemarked lørdag-søndag den 27.-

28. november kl. 10-16. 
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