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Kære medlemmer af Køge Byarkivs Venner

Mange tak for godt samvær i det forløbne år. Vi glæder os til at tage hul på en ny sæson i vores forening.

I foråret byder vi på foredrag om de våbennedkastninger, der fandt sted på Borup-egnen under Anden 
Verdenskrig. 

Ved Generalforsamlingen den 23. april 2014 viser Byarkivet gamle film fra Køge. Birte Broch vælger film 
fra Byarkivets samlinger og fortæller om de gamle optagelser.

Byarkivet deltager i et projekt, som har til formål at udvikle et turisttilbud til mobiltelefoner. Det sker i et 
samarbejde mellem Køge Kommune, VisitKøge, Byarkivet og Hässleholm Kommune i Sverige. Projektet er 
delvist finansieret af EU-midler. I foråret tilbyder vi mulighed for at deltage i en bustur til Hovdala Slott i 
Hässleholm for at teste det nye tilbud. 

Priserne for medlemskab af Køge Byarkivs Venner er fortsat henholdsvis 175 kr. for et enkelt medlemskab 
og 225 kr. for par. 

Kontingentet, der bedes indbetalt inden 10.3.2014, kan betales i Køge Byhistoriske Arkiv eller i banken. 
Ved betaling gennem bank eller netbank, anvendes Danske Bank reg. 1551, kontonr. 612-2361 (ved 
betaling som girokort vælg +01 og 612-2361). Betales der gennem bank eller netbank, husk da at opgive 
medlemsnummer og fødselsår. Medlemsnummeret står på kuverten samt her på brevet. 

På www.koegearkiv.dk kan du tilmelde dig foreningens elektroniske nyhedsbrev og få påmindelser om 
arrangementer og nyheder. Du kan også finde Byarkivet på Facebook og følge med i nyt om Køge 
Arkiverne.

Med venlig hilsen og på gensyn fra bestyrelsen

KØGE BYARKIVS VENNER
Køge Byhistoriske Arkiv
Vestergade 26, 4600 Køge
Telefon 56 64 15 92
E-mail: byarkiv@koege.dk

□ Enkeltmedlemskab: 175,-
□ Parmedlemskab:  225,-
(Gælder for kalenderåret 2014).

Ved betaling gennem bank eller 
netbank, anvendes Danske Bank 
reg. 1551, kontonr. 612-2361.
Ved betaling som girokort vælg 
+01 og 612-2361.
Husk at opgive medlemsnummer.

Ved betaling på Byarkivet:

Stempel og signatur

Label påklæbes her


