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Køge Byarkivs Venner
Støtteforening til
Køge Byhistoriske Arkiv
og bygningsbevaring i Køge

Husk! De kan også tilmelde dem på www.koegearkiv.dk

(Vi spørger om fødselsår af hensyn til evt. foreningstilskud).
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Undertegnede vil gerne være medlem af Køge Byarkivs Venner

I Køge Byhistoriske Arkiv i Nørregade i Køge
kan De bl.a. undersøge følgende emner:
•

Hvem boede i Køge på bestemte tidspunkter

•

Hvor boede folk og hvad arbejdede de med

•

Hvordan så husene ud og hvem ejede dem

•

De kan finde Deres lokale forfædre

•

De kan undersøge Deres ejendoms historie

•

Hvorfor hedder gaderne som de gør

•

Hvilke foreninger har der været i Køge

•

Hvilke virksomheder og forretninger har der været i
Køge

•

De kan læse gamle aviser og se gamle film

•

De kan se kort, tegninger og bruge håndbøger

•

Arkivet har hele godsarkivet fra Gammelkjøgegaard

•

Og en fin samling af tegninger fra lokale
arkitekter

Køge Byhistoriske Arkiv, Nørregade, Køge

Køge Byarkivs Venner
c/o Køge Byhistoriske Arkiv
Nørregade 4, 4600 Køge
Tlf. 70701236 (omstilling)
www.koegearkiv.dk
byarkiv@koege.dk

Køge Byarkivs Venner
Køge Byarkivs Venner blev stiftet den 4. december 1943 under navnet Køge-Fondens Venner.

Køge Fonden
Køge Fonden blev stiftet den 29. januar 1936
med det formål at yde lån til bevaring og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge Kommune samt drive Køge
Byhistoriske Arkiv.

I 2011 skiftede foreningen navn til Køge
Byarkivs Venner, for at tydeliggøre foreningens
formål.
Foreningens formål er at støtte Køge Fonden,
som dels driver de 4 lokalarkiver i Køge Kommune, dels yder støtte til bygningsbevaring i
Køge Kommune.
Medlemmer
Køge Byarkivs Venner optager privatpersoner,
institutioner, foreninger og firmaer som medlemmer.
Har De lyst til at blive medlem af Køge Byarkivs
Venner kan det ske via www.koegearkiv.dk eller
omstående indmeldelsesblanket.
Årskontingentet er kr. 225 for enkeltpersoner og
kr. 275 for par.

Medlemmer af Køge Byarkivs Venner...
•

bliver inviteret til fire ca. årlige foredrag
eller arrangementer om Køges historie
afholdt af såvel lokale som udenbys
foredragsholdere

•

modtager Køge-Studier med spændende
artikler om købstadens og egnens historie

•

bliver inviteret til at deltage i den årlige
forårsudflugt

•

får rabat på adgang til Køge Museum

•

er med til at støtte Køge Fonden og
dermed Køge Byhistoriske Arkiv

Køge Byhistoriske Arkiv
Køge Byhistoriske Arkiv drives af Køge Fonden med tilskud fra offentlige og private midler.
Køge Byhistoriske Arkiv har til fomål at indsamle, registrere og videreformidle privat
historisk materiale om Køge, dens borgere,
foreninger, virksomheder og institutioner.

Nørregade 12, Køge

