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Så er sommerferien forbi
og vi skal i gang med efterårets aktiviteter.
Flere af dem har været nævnt tidligere,
men vi nævner dem alligevel her.
Hjemmesiden
Første dato er 1. oktober. Her vil vores
webmaster Vagn Kjær Hansen fortælle om
foreningens hjemmeside, som på det
seneste har ændret kraftigt karakter.
Mange har selvfølgelig allerede set
hjemmesiden, men nogle har ikke. Og
under alle omstændigheder kan det vel
være interessant med en snak. Hvad er
ideen og hvordan virker det.
Mødet foregår i Brønden, lokale 2, og
begynder kl 19.00.
Smedekaffe
Næste aktivitet er at vi inviterer på en tår
kaffe i smedjen.
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
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vil kigge forbi til en gang ”smedekaffe”
og en snak om smedefaget, lokalhistorien
mm.
Det gælder jo om at gøre opmærksom på
smedjens eksistens. Så kig forbi og tag
vennerne med.

Åbent hus i Smedjen
Ud over dette specielle åbne hus vil det
sidste normale åbne huse i år være 10/ 11,
hvor alle naturligvis også er velkomne.
Basar
Fredag den 5. oktober inviterer kommunen
til ”Basar” i Brønden kl. 15-19.
Meningen er at besvare spørgsmålet
”Hvad kan Brøndby gøre for dig”, og alle
kommunale instanser og frivillige
foreninger kan medvirke med deres bud.
Lokalhistorisk forening deltager
naturligvis, og viser hvad vi kan tilbyde.
Så kig forbi.
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