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Lokalarkivet
 

Mange af Lokalhistorisk forenings medlemmer har sikkert været på Brøndby Lokalarkiv på 

Pilegården. Det er fortid nu. Pilegården er tømt, og skal nu bruges til andet formål. 

Derfor har flere af Forstadsmuseets ansatte haft travlt i november sidste år med at fylde, 

transportere og tømme flyttekasser. 800 blev det til. 

Arkivet er nu genetableret på Strandskolen, den del som tidligere hed Søholtskolen ude ved  

Dyringparken, her i Brøndby Strand. 

Det må vi naturligvis se. Den  23. februar viser Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet rundt 

i de nye lokaler og fortæller om indholdet. 

 

 
 

Billedet her viser Søholtskolen oppefra. Kl. 19.00 mødes vi ved det røde kryds øverst til 

venstre. 
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Formand Johan Suszkiewicz     Sekretær Anne-Marie Carlsen      Kasserer Bo Petersen 
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Kontingent 

 

Det er nævnt tidligere hvordan der betales kontingent for det nye år, men det gentages lige en 

gang. 

Det nemmeste er, at betale direkte til kassereren i forbindelse med generalforsamlingen (man 

skal selvfølgelig have betalt for at deltage). 

Der kan naturligvis også 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. 

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. 

 

Filmsaften 
 

Den 27. april holder vi offentlig filmsaften i Brønden kl. 19.00. 

Vi viser to film om Brøndbys historie. Første film har nogle allerede set, da vi holdt en noget 

mislykket filmsaften i efteråret. Anden film følger tidsmæssigt op på den første, og varer en 

lille time. 

Den består egentlig af fire små film som er samlet til en. Og Lisbeth fortæller som altid om 

filmene. 

Og så har vi fra starten sikret os det store lokale så vi ikke skal opleve det samme kaos som 

sidst. 

Tag venner, familie og bekendte med. 

 

 

 

 

Og til sidst, husk generalforsamlingen den 2. marts kl. 19.00 

i Brønden. 
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