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Netop nu er sommerferien vel 

over de fleste. Men efter det 

følger et efterår. Og tak for det. 

Så kan vi igen tænke på 

lokalhistorien. 
 

Smedekaffe 

 

Vi lægger ud med en gang smedekaffe. 

Det vil sige vi holder åbent hus i smedjen, 

hvor store og små, gamle og unge, tykke 

og tynde mm. kan komme og få en kop 

kaffe og en snak både om smedefaget og 

om lokalhistorien. 

Det sker lørdag den 14. september mellem 

klokken 10 og 13. 

Så kig forbi. 

 

Byvandring ad Køgevejen 

 

Som de fleste vel har hørt om, er vi med i 

et projekt om Gl. Køge Landevej sammen 

med Hvidovre Lokalhistoriske selskab og 

Forstadsmuseet. 

Et projekt hvor vi vil beskrive udviklingen 

på Gl. Køge Landevej fra 1900 og frem til 

strandparkens åbning i 1980. 

Derfor går vi sidst i september en tur ad 

Køgevejen gennem Brøndby Strand. En 

byvandring hvor vi ser på huse og andet 

interessant under vejs. Og snakker om 

fortiden. 

Det bliver mandag den 30. sep. Vi starter 

ved Strandfogedvej i Avedøreenden Kl. 

18,30 og går mod vest. 

 

 

Mere Køgevej 

 

Køgevejsprojektet handler i høj grad om 

ferie. Om alle dem som fra byen søgte ud 

ad Gl. Køge Landevej mod frisk luft, sol 

og badeliv ved Køge Bugt. 

Derfor tager vi en tur til Arbejdermuseet 

som netop nu har udstillingen ”Ferie, ferie, 

ferie”. Udstillingen vises i anledning af 

75-året for den første ferielov. 

Hvornår det bliver ligger endnu ikke fast. 

 

Kontingent 

 

Enkelte har endnu ikke fornyet deres 

medlemskab af foreningen ved at betale 

kontingent for 2013. Og det er jo 

ærgerligt. Så kontroller lige !!! 

Der kan betales over nettet for dem som 

har den mulighed. 

Ellers kan der betales i Danske Bank, i 

postbutikken hos Super Best.. 

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. 

 

På Gensyn i september. 
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