
Køge Byhistoriske Arkiv
Vestergade 26 4600 Køge
Tlf. 56 64 15 92
e-mail: byarkiv@koege.dk
hjemmeside: www.koegearkiv.dk

Åbningstider på Køge Byhistoriske Arkiv, gældende hele året:
Mandag, tirsdag og onsdag    10.00 – 12.00
Torsdag     10.00 – 16.00

Gratis adgang til Køge Museum
Husk at dit medlemskab af Køge Byarkivs Venner giver dig og en led-
sager gratis adgang til Køge Museum. Vi ser frem til, at museet genåb-
ner efter restaureringen.

KØGE BYARKIVS VENNER

Forår 2014
 
 
 
 
 

www.koegearkiv.dk

By & Land
Husk at By & Land stadig kan læses på Byarkiv-
et. Du kan desuden opnå et personligt medlem-
skab til fordelagtig pris ved at sende en email til 
mail@byogland.dk 

I mailen skal du oplyse, at du er medlem af Køge 
Byarkivs Venner. På denne måde får du et per-
sonligt abonnement på By & Land til den favo-
rable pris af 75 kr., i stedet for de normale 210 kr. 

Læs mere på www.byogland.dk eller kontakt 
Byarkivet, hvis du ønsker at vide mere.



Program for forår 2014
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen, så du ikke går glip af 
spændende oplevelser med Køge Byarkivs Venner.

Borupholdet og våbennedkastninger
Foredraget om Borupholdets modstandskamp i årene 1943-45.
Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.30
Sted: Teaterbygningen i Køge, Musikcafeen.

Jonna og John Helmersen fortæller om, hvordan Borupholdet mellem 
1943 til 1945 tog imod ca. 125 sendinger med våben fra England. 
De blev kastet ned over markerne omkring Ringsted, Roskilde, Lellinge, 
Køge og selvfølgelig Borup.

Våbnene blev sendt videre til frihedskæmpere rundt omkring i landet. 
Grundstenene i ægteparrets fortælling om gruppens aktiviteter er, at 
lederen af Borupholdet, Helmuth Barner, i 1993 skrev bogen »Borup-
holdet 1943-1945« om gruppens oplevelser.

Tilbage i 1973 interviewede Jimmy Stahr ligeledes personerne fra 
Borupholdet og den markante modstandsmand Stig Jensen, der om 
sommeren under besættelsen boede på Laurentziuslund, Skjoldnæsh-
olm Gods, hvorfra han ledede aktionerne.
Fortællingerne blandes med modstandsfolkenes egne ord, hvilket giver 
en meget levende og anderledes formidling af historien.

Indkaldelse til Generalforsamling
Tid: Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.30
Sted: Teaterbygningen i Køge, Musikcafeen

Hermed indkaldes til årets generalforsamling, som finder sted den 23. 
april 2014 på Teaterbygningen i Køge. 
Da dette er den eneste postudsendelse fra Køge Byarkivs Venner 
i forårssæsonen, er dette den eneste indkaldelse der sendes ud til 
medlemmerne. Indkaldelsen kan også se på www.koegearkiv.dk 
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Formandens beretning.
 3.  Regnskab for Køge Byarkivs Venner
 4.  Fastsættelse af kontingent.

 5.  Valg af 2 ( 3 ) bestyrelsesmedlemmer.
 6.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 7.  Valg af revisor.
 8.  Eventuel indstilling af medlem(-mer) til Køge Fondens  
  bestyrelse.
 9.  Indkomne forslag. Evt. forslag fra medlemmerne, skal  
  være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalfor- 
  samlingen.
 10.  Orientering om arbejdet i Køge Fonden i det forløbne år.
 11.  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være filmaften, hvor vi viser en af de 
mange populære film fra Byarkivets samlinger. 
Foreningen byder på kaffe og kage ved generalforsamlingen.

Udflugter 2014
Venneforeningens traditionsrige sommerudflugt er endnu ikke faldet på 
plads, men vi håber fortsat at kunne få det på plads til eftersommeren. 
Nærmere information følger.

Til gengæld kan vi i foråret tilbyde medlemmerne af Køge Byarkivs 
Venner en særlig mulighed for en tur til Hovdala Slot nær Hässleholm i 
Sverige.
Byarkivet deltager i et projekt, som har til formål at udvikle et turist-
tilbud med historisk information, som formidles ved hjælp af mobiltele-
foner. Det sker i et samarbejde mellem Køge Kommune, VisitKøge, 
Byarkivet og Hässleholm Kommune. Projektet er delvist finansieret af 
EU-midler. 
Udviklingen af det nye tilbud er nu så langt fremme, at det i foråret 
skal afprøves, inden det frigives til turister og besøgende. Appen kan 
bruges i Køge og på Hovdala Slot.
Vi tilbyder deltagelse i en bustur til Hovdala Slott i Hässleholm en dag i 
foråret. Der bliver afgang fra Køge med bus, besøg på Hovdala Slot med 
test af appen og frokost. Det hele er gratis at deltage i. 
Vi beder til gengæld om, at deltagerne prøver appen af i Køge inden 
afrejse og i Sverige undervejs, samt at der svares på et spørgeskema 
efterfølgende. Tilsvarende kører en gruppe svenskere til Køge for at 
teste her.
Det vil giver os nyttig viden til at afslutte arbejdet med appen.
Datoen er endnu ikke faldet på plads, men det forventes at blive en 
lørdag medio maj. Hvis du synes det lyder interessant, så skriv straks 
til byarkiv@koege.dk eller ring på 56641592 og bliv skrevet op. Det er 
ganske uforpligtende og der er et begrænset antal pladser.


