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DEADLINE

Den gode
historie
Hvad betyder et boligområdes image - overordentlig meget. I
denne udgave af ESPLANADEN kan du læse konklusionen
på en imageundersøgelse, hvor Brøndby Kommunes Kvarterløftsekretariat i oktober måned sidste år spurgte 150 Brøndby
Strand beboere om deres syn på området og muligheder for
forbedringer. Konklusionen er meget positiv. Beboerne er glade,
og fællesskabet er godt, og flere vil gerne bo i vore attraktive
boliger, hvor ventelisterne er til at få øje på.
MEN, der venter et sejt træk for at få vent mange mediers
håndtering af områder, som eksempelvis Brøndby Strand. Og
hvad er meningen? Netop områder med mange forskellige
kulturer og vilje til at åbne op og give plads til borgere, som
vort samfund har sagt velkommen til, skal i mange tilfælde
nærmest maltrakteres med imageforvrængende historier, misvisende dækbilleder og „fanden-er-løs-i-Laksegade“ historier.
Bevares, der dukker da fra tid til anden journalister op, der har
fattet, hvad det hele drejer sig om - nemlig at levere et retvisende billede af den verden, vi omgiver os med. Således klædt
på til at bekæmpe useriøs journalistisk adfærd regner vi med
opbakning og mange gode historier, der fortæller, at det faktisk går rigtigt godt i Brøndby Strand.
En lokal forening, hvis medlemmer især bekender sig til islam har været på besøg i Brøndby Strand Kirke. En vaskeægte
succes der handler om RESPEKT. Religionsmødet drejer sig
om, hvordan vi med vore forskelligheder kan leve i fællesskabet. Vi glæder os til at fortælle flere historie af samme karat.
Brøndby Strand Station bidrager i dag ikke overdrevent positivt til områdets image. MEN det bliver der også gjort noget
ved. Efter sommerferien åbner DSB nok en „Kort & Godt“
butik i den lukkede kiosks lokaler, hvor bl.a. indretninger som
„safe pay“ og handikapvenlighed er i fokus.
Således byder redaktionen nok engang velkommen til foråret - Det lykkedes ikke at slippe af med sneen i sidste nummer, så vi forsøger os igen.

15. april - 2006 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 7. maj

REDAKTIONEN
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Brøndby Strands
omdømme
Esplanadens arkiv

Elo Christiansen

M

Image/renommé/
omdømme/rygte/ry/
anseelse er alle be
greber som direkte
eller indirekte er blevet behandlet
i en imageundersøgelse udarbejdet af Kvarterløftsektionen på
rådhuset. Konklusionen på undersøgelsen er netop offentliggjort og følger med dette nummer
af ESPLANADEN som et udtageligt indstik.
Generelt er konklusionen positiv og det i 2003 afsluttede byudvalgsarbejde, som i 2001 blev
overlappet af Kvarterløftprojektet
har haft stor og markant betydning for områdets anseelse hos
såvel beboere i som uden for bydelen.
Men det faktum at „renommé
ikke stemmer overens med beboernes tilfredshed“ - som en af
overskrifterne i konklusionen lyder - mere end antyder nogle paradokser i den enkeltes opfattelse
af Brøndby Strand.
For at tydeliggøre problematikken vil vi opstille tre forhold, der
afspejler den enkeltes opfattelse
af et områdes renommé:
1. beboerens opfattelse af sin
bydel
2. den opfattelse beboeren mener ikke-boende har af bydelen
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3. den opfattelse den ikkeboen de rent faktisk har af bydelen
Et ikke uvæsentligt flertal af de
spurgte (2/3) mener, at medieomtaler, der ikke giver et retvisende billede af „livet i Brøndby
Strand“ er den væsentligste
grund til, at bydelen står med et
dårligere image end fakta berettiger til. Hvorledes kommer vi
da videre herfra? Kvarterløftsekretariatets bud er øget fokus på
image og samarbejde med den
lokale pressegruppe. Spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt!

Findes mange steder
Problemet er jo ingenlunde kun
Brøndby Strands. Andre bydele i
landet lider under samme type
„imageforvrængninger“ i mange
af landets lokal- som landsaviser. Måske en mere omfattende
og landsdækkende debat var på
sin plads. Vi skal gerne tage de
første skridt her på redaktionen
og har derfor bedt en række personer om at forholde sig til,
hvorledes vi kan overbevise medierne om at efterlade læserne/
seerne med et mere retvisende
billede af de samfund, som af
forskellige årsager (helt naturligt) har fortjent spalte- og billedplads.

Mange kendte personer har været på
besøg herude i Brøndby Strand gennem tiderne, og har udtrykt tilfredshed med, hvad de har oplevet og set.
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Fra Brøndby Strand i gamle dage:
Johan Suszkiewicz

M

Byggeskik og byggestil ændrer sig jo
med tiden. Også her
i Brøndby Strand.
Senest er der bygget enfamilies
typehuse mellem Parkerne og
motorvejen. Før det byggedes der
bl.a. etage- og højhuse i beton og
før det igen mange typer parcelhuse syd for jernbanen. - Ja, en
gang byggedes der såmænd med
bindingsværk og stråtag.
- Og så byggedes der en gang
stolpehytter. Men det er meget
længe siden.

Med hævet gulv
Det skete i bronze- og jernalderen. Nå ja, man byggede selvfølgelig også andet end stolpehytter
den gang. Men disse „forrådshuse med hævet gulv“, som de
mere nøjagtigt betegnes, er karakteristiske og sporene efter
dem er fundet flere steder her i
Brøndby Strand.
Bag Albjergparken er der ved en
arkæologisk udgravning fundet
spor efter en hytte som har stået
på 12 stolper. Og ved Søholtparken en, som har stået på ni.

Sådan kan hytten muligvis ha´ set ud.

Stolpehytter
fra oldtiden

Også på den anden side af motorvejen ved Midlergård er der
fundet en med ni stolper. Hytterne kendes også fra mange andre
steder i amtet. Undertiden er de
fundet i tilknytning til spor efter
andre bygninger og har vel stået
som forrådshuse ved gårdene.
Andre gange er der ikke fundet
spor efter andre bygninger i nærheden. Det kan der godt have været. Men det kan også tænkes de
har stået ude på marken til midlertidig opbevaring af høsten.
Hytterne er som
nævnt dateret fra
yngre bronzealder til yngre
jernalder (ca. år
1000 før til 800
efter vores tidsregning). Og den
gang byggedes
der i træ med
jordgravede stolper, for såvel de
største beboelseshuse som de
mindste udhuse.
Rekonstruktionsforsøg for hytten bag Albjergparken.
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Disse stolper er selvfølgelig for
længst væk, og derfor har vi kun
de mørke spor i jorden efter stolperne tilbage, og mange spor kan
være pløjet væk i tidens løb. Rekonstruktioner af fortidens huse
må bygge på disse stolpespor.
I beboelseshuse og stalde (ofte i
samme hus) har gulvet helt klart
været i terrænhøjde. Men i de
nævnte småhytter har man hævet
det op.

Brugt til opbevaring
At hæve gulvet op fra jorden har
vel tjent til at beskytte forrådet
mod både fugt og skadedyr.
Bygninger med hævet gulv er i
øvrigt kendt fra mange steder i
verden. Vi behøver såmænd ikke
tage længere væk end til vore
svenske naboer. Her kan man stadig se disse forrådshuse på stolper i bevarede landsbyer som er
bare få hundrede år gamle. Og i
Brøndby Strand har vi haft dem
helt tilbage til oldtiden. Det viser,
at her har været dyrket bondeland
med en høst, som skulle opbevares i adskillige tusind år.
Esplanaden • April • 2006

Socialminister
Eva Kjer Hansen
Af Elo Christiansen
Under Socialministerens besøg i
Brøndby Strand i februar måned
havde vor kommune ønsket at sætte fokus på tiltag som fremskudt
indsats, socialt ansvar og alternative samarbejdsrelationer og herunder bl.a. drøfte den netop offentliggjorte imageundersøgelse.
I denne anledning benyttede vi
lejligheden til at stille socialminister Eva Kjer Hansen to specifikke
spørgsmål.

1
I den netop gennemførte imageundersøgelse i Brøndby Strand
fremgår det at en væsentlig årsag til bydelens angiveligt relative dårlige image skal findes i
mediernes fokusering på enkeltsager og problemer.
Hvorledes ser ministeren på
denne problematik og hvilke tiltag - udover de mange, som bydelen selv tager - kunne iværksættes for at mindske denne
”imageforvrængning”?
”Jeg kender selvfølgelig godt
Brøndby Strands forhistorie og
jeg er klar, hvor svært det kan
være at ændre et dårligt image.
Den ene historie tager den næste og det bliver så at sige en ond
cirkel. Det var derfor meget opmuntrende under mit nylig afholdte besøg i Brøndby at se,
hvor langt I rent faktisk er komEsplanaden • April • 2006

met. Der er stadig problemer at
tage hånd om og det vil altid
være en løbende proces at udvikle og fastholde kvaliteten af
et boligområde. Imageundersøgelsen viser imidlertid, at der
generelt er tilfredshed med at bo
i det såkaldte kvarterløftområde
og den lave flyttefrekvens dokumenterer dette forhold.
At pressen har en tendens til at
skrive om enkelsager og problemer, det er en del af vores mediebillede i dag. Det, jeg mener,
man skal gøre, er, hele tiden at
fokusere på de mange positive
ting, der sker - og selvfølgelig
holde øje med de områder, hvor
der skal sættes målrettet ind.
At ændre et så at sige fastlåst
imagebillede, er et langt sejt
træk og det kræver tålmodighed.
Men jeg er ikke i tvivl om, at
det nok skal lykkes for jer.”

2
Værested for pensionister med
en anden etnisk baggrund end
dansk er et af de tiltag som blev
iværksat for mere end et år siden - bl.a. med støtte fra Integrationsministeriet frem til udgangen af 2006.
Tiltaget har i sin opstart været
et integrationsprojekt. Fremover
vil det sociale samvær mellem
vore mange kulturer på værestedet komme mere i fokus.

Hvilke muligheder for supplerende opbakning ser ministeren
for at medvirke til at sikre en
forankring af dette værdifulde
projekt?
”Alle, der bor i Brøndby Strand,
skal have en god og fornuftig
ramme om deres tilværelse. Med
værestedet for pensionister med
anden etnisk baggrund har I fat
i et meget vigtigt område. Så det
er et fint initiativ, der rammer en
målgruppe, der ellers kan være
svær at få i tale. Jeg synes, det
er utroligt vigtigt at fastholde et
sådant projekt i den lokale forankring og bruge det engagement
og den kraft, der ligger heri.
Uden at tage stilling til det konkrete projekt kan jeg pege på, at
vi med gennemførelsen af loven
om den almene sektors midler
og indsatsen mod ghettoisering
i december sidste år afsatte 600
mio. kr. penge til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger.
Der kan, som led i en helhedsplan for løsningen af problemerne for det pågældende område, bevilliges penge til en lang
række forskellige initiativer.
Det er Landsbyggefonden, der
administrer pengene og I er naturligvis velkomne til at rette
henvendelser dér og høre, hvilke
muligheder, der er.”
5

På de efterfølgende sider fremgår det, hvad en
række udvalgte personer har givet som svar på
nedenstående tre spørgsmål om Brøndby Strand
Spørgsmål 1)

Brøndby Strands sande image
Imageundersøgelsen konkluderer, at en meget væsentlig årsag
til et misvisende image af Brøndby Strand ligger i mediernes
fokusering på enkeltsager og problemer.
„Med hvilke midler kan vi påvirke medier til at efterlade
læserne/seerne med et mere retvisende billede
af et samfund/boligområde, der ofte på
baggrund af enkeltsager har gjort sig
„fortjent“ til at opnå spalte- og/eller billedplads?“

Spørgsmål 2)

Tilbud til børn og unge
1/3 af de adspurgte er ikke tilfredse med udbudet af aktiviteter
for børn og unge. De unge tilkendegiver egen interesse i at
medvirke til oprettelsen af klubber og væresteder som er
åbne efter skoletid og i weekender, med eller uden voksent personale.
„Hvorledes imødekommer vi de unge?“

Spørgsmål 3)

Utryghed i hverdagen
Professor, samfundsøkonom og tidligere socialminister, Bent Rold Andersen
har for nylig udtalt at en væsentlig årsag til utryghed hos især ældre mennesker
i mange tilfælde afspejler en generel frygt for at komme til skade.
Førligheden forringes for de fleste med alderen, man går mere
usikkert og snubler oftere ved ganske små ujævnheder i terrænet.
Mørkeblindhed er også noget mange ældre lider af i større eller mindre
grad, hvilket bl.a. medvirker til nervøsitet for at gå ud, når det er mørkt.
Alligevel giver en del beboere i undersøgelsen udtryk for
at være utrygge ved at de unge hænger ud, når det er mørkt og
fordi man har læst om overfald og kriminalitet. Dette til trods for
at kriminaliteten i Brøndby Strand ligger på et niveau, der ingenlunde
giver anledning til at man behøver at være specielt nervøs for
at færdes ude efter mørkets frembrud. Står Bent Rold Andersens
udsagn til troende er det altså ikke mere politi på gaderne
og næppe heller bedre gadebelysning, der løser denne utryghed.
„Hvilke tiltag bør vi da sætte ind med, for at afhjælpe denne utryghed?“

6
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Centerforeningen
Vær en aktiv ambassadør
for Brøndby Strand.
Analysens resultat er rigtig glædelig læsning. Det er også centerforeningen opfattelse, at området er blevet mere roligt og at
vi ikke længere har de samme
store problemer med utilpasset
unge som tidligere.
Kommunen skal i den forbindelse roses for det store stykke
arbejde med at finde beskæftigelsestilbud til de unge, dette
har efter vores opfattelse hjulpet. Der kan dog stadig gøres en
masse på dette område, og vi
følger spændt de nye tiltag.
Desværre bliver centret fra tid
til anden besøgt af udefrakommende unge, som ikke kan opføre sig ordentligt, og straks har
medierne en „god“ historie fra
Brøndby Strand.
Det vil tage utroligt lang tid at
ændre mediernes opfattelse, og
det vil kræve en indsats af os alle.

Lars Nielsen.
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Som analysen fortæller, er mange beboere af den opfattelse, at
udefrakommende ofte har en
negativ opfattelse af Brøndby
Strand, hvilket jo må tilskrives
medierne. Vi kan i centerforeningen genkende analysens resultat, og vi må ofte bruge tid
på at forklare udefrakommende,
at vores område på mange punkter er bedre end andre, der blot
lever en mere stille tilværelse i
mediebilledet.
Det er derfor vores opfattelse
at vi alle bør være aktive ambassadører for Brøndby Strand, ifald vi ønsker at ændre udefrakommendes opfattelse af området. Dette vil næppe ske med de
store mediers hjælp. De er jo i
de fleste tilfælde kun interesseret i at „sælge aviser“, og det er
jo sjældent, at positive dagligdagshistorier gør dette.
Vi skal fortælle om de mange
gode oplevelser og ting ved at
bo i Brøndby Strand - i stedet
for de få negative.
Hvis bare 10.000 mennesker
fra Brøndby Strand hver kan fortælle fem udefrakommende en
positiv historie fra området har
vi ændret opfattelsen på 50.000
mennesker. Dette mener vi er
vejen frem til et bedre image.
Det er centerforeningens opfattelse, at utrygheden blandt ældre bl.a. ville kunne løses ved
mere synligt patruljerende politi, og at politiet løbende ville tale
med de ældre om deres utryg-

hed. Politiet ville med denne
dialog kunne afkræfte mange
rygter og myter som altid florerer, ting som er med til at gøre
de ældre utrygge.
Videoovervågning af området
som Borgmester Ib Terp fremkom med tidligere i år, synes
også at ville være et godt tiltag,
men dette kræver jo som bekendt en lovændring.
Centerforeningen ønsker ligesom de mange borgere i analysen også at centret bliver et større samlingspunkt for området,
og tror på at dette vil ske via
kvarterløft projektet.
Projektet virker rigtigt godt og
vil give ekstra kundeunderlag til
centret og dermed er der også
lagt op til en udvidelse af de
udvalgsvarebutikker ICP rapporten pegede på manglede i
Brøndby Strand.

Tove Post.
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Borgmesteren
Ib Terp.

Esplanaden har - inspireret af
imageundersøgelsen - stillet mig
tre spørgsmål, som jeg hermed
skal forsøge at besvare kort:

1- Image
Hvis jeg kendte det fulde svar
på dette spørgsmål, ville opgaven have været løst for længst.
Vi har i fællesskab - bl.a. med
Byudvalgs-arbejdet og Kvarterløft - fulgt den hovedstrategi at
satse meget på at øge beboernes
glæde ved området i stedet for
at satse på dyre reklamekampagner. Det tror jeg har været
rigtigt. Pressegruppen har desuden fortjenstfuldt reageret på
en række grove fordrejninger.
Min/kommunens opgave må
vel herudover være at bidrage
med „gode historier“ i muligt
omfang. Det kommende kulturhus og den øvrige udbygning af
området vil kunne serveres som

„gode historier“. Vi skal være
opmærksomme på, at uden offentlig opmærksomhed om områdets problemer ville der ikke
have været hverken byudvalgsarbejde eller kvarterløft. Et skønmaleri duer ikke. Vi skal tilstræbe
et nuanceret - eller med Esplanadens udtryk retvisende - billede.

boardbane, multibaner, og basketballbane. Der er altså uformelle væresteder og andre uformelle aktivitetsmuligheder i tillæg til ungdomsklubberne og
idrætsforeningerne. Måske skal
vi markedsføre dem bedre over
for de unge.

2 - Børn og unge

Jeg mener ikke, at det kan konkluderes af de citerede udtalelser fra Bent Rold Andersen, at
mere politi og bedre belysning
ikke har betydning for tryghedsopfattelsen. Men vi kan jo ikke
have en politibetjent på hvert gadehjørne og ej heller et lyshav.
Der er i princippet ikke noget
galt i, at unge hænger ud.
Det er ikke et nyt fænomen.
Men de unges adfærd er ikke
altid i orden. Lokalpolitiet og
kommunens kriminalitetsforebyggende medarbejdere søger med ret god succes - at opløse
de grupper, der har en dårlig
adfærd. Det giver reel tryghed.
Den irrationelle frygt kan næppe helt fjernes, men kan dog nok
dæmpes ved oplysning om realiteterne.

Ingen - uanset aldersgruppe kan til enhver tid få ethvert ønske opfyldt. Lokaler er dyre, og
personale endnu dyrere. Jeg er
ikke indstillet på, at kommunen
stiller lokaler til rådighed for
unge mennesker uden et betryggende tilsyn. Det er der andre
kommuner, der har „brændt fingrene“ gevaldigt på. Det betyder ikke, at jeg er afvisende over
for alle ønsker. Vi har f.eks. lige givet en nøgle til en gruppe
unge, der gerne vil spille bold i
Søholthallen på meget sene tidspunkter. Vi har en meget søgt
ungdomsklub i Brøndbyhallen
og en mindre søgt klub på Søholtskolen. Vi har et værested
for 18-25-årige. Vi støtter Tranens Drenge. Vi har f.eks. skate-

3 - Utryghed

Erhvervsmanden
Det er vigtigt, at få en bedre dialog med lokalaviser for at ændre doseringen af gode/dårlige
historier, og jeg opfordrer ved
denne lejlighed også vore politikere til at medvirke på en sådan måde, at befolkningen i og
udenfor Brøndby efterlades med
et mere retvisende billede af de
8

faktiske forhold. Også foreninger og klubber bør publicere
langt flere gode historier.
I undersøgelsen er spørgsmål
omkring børn og unge et væsentligt tema - her påpeger jeg
vigtigheden i at få flere unge og
deres forældre til at tage del i
det lokale idræts- og klubliv,

John Pedersen
JP-Cykler

idet aktivitetsmulighederne er
mange i Brøndby Kommune.
Esplanaden • April • 2006

Strandstuen
Elo Christiansen

Strandstuens leder Charlotte Vedel havde bedt brugerne samt
personalet tage stilling til imageundersøgelsen.
Husgruppen (brugerne)

1 - Image

I Strandstuens husgruppe mener
man at efterslæb af dårlige historier fra fortiden præger opfattelsen af Brøndby Strand.
Endvidere finder husgruppen
ikke at eksempelvis DR og dagspressen er interesseret i vores
gode historier. Hvordan da komme videre? Gruppen foreslår, at
man i første omgang kontakter
lokalaviserne, især Lokalavisen
Sydkysten fremhæves som eksempel på en lokalavis, der også
bringer positive historier fra området. Men også lokal-TV bør
tage fat om emnet.

2 - Børn og unge

Charlotte Vedel, Strandstuen:
„Vi er stolte af vores arbejde“

Gruppen har undret sig over
lukningen af en af ungdomsklubberne i Brøndby Strand og
foreslår derfor ungdomsklubber
for især ældre børn, ligesom
ungdomsdiskoteker kunne være
en mulighed.

specielle tilfælde havde fulgt
folk hjem, som følte sig utrygge
på et givet tidspunkt.

3 - Utryghed

Personalet

Gruppen bekræfter tendensen i
Imageundersøgelsen, at man føler sig mere tryg om dagen og
helst ikke går ud, når mørket er
faldet på. De ældre føler sig
også nervøse, når de møder
fremmede på deres vej både om
aftenen og om dagen.
Et konkret forslag går på mere
lys i området mellem Esplanadeparken, Brøndby Strand Centrum og Brøndby Strand Kirke.
Gruppen udtalte især tilfredshed med Natteravnene, som i

1- Image
For Strandstuens vedkommende
peger de ansatte for en fastholdelse af pressedækningen ved
forskellige aktiviteter, som f.
eks. den lokale „OL“ for især
pensionister, kulturdage, ferniseringer samt kulturture. Som
for brugernes vedkommende
mener de ansatte, at man i første omgang skal koncentrere sig
om lokalaviserne og TVBrøndby.

3- Utryghed

Festlige pakistanske dansere på et møde i Strandstuen.
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Om utrygheden forestiller personalet sig en nærmere kontakt
til nærpolitiet, som kunne berette om aktuelle forhold i området - måske i kombination med
SSP-medarbejdere.
Ud af dette dukker rent faktisk
et tema op, nemlig „Ældre og
unge taler sammen“. Personalegruppen vendte også nogle paradokser i vurderingen af Imageundersøgelsen. Som visse grupper opleves nogle unge demonstrative i deres opførelse, hvorimod oplevelsen af den enkelte
unge, eksempelvis når de er i
praktikplads i Strandstuen er
høflige i deres adfærd.
9

Boligafdelingerne
Hugo Thuge, De 9.

I De 9 glæder vi os over resultaterne af Kvarterløftsekretariatets
imageundersøgelse.
Vi glæder os over, at vores beboere er glade for at bo hos os,
over at de ikke tænker på at
flytte fra os, og over at de har
lagt mærke til de forbedringer,
der er sket i området de seneste
år. Mindst lige så meget glæder
vi os over, at man føler sig godt
tilpas blandt sine naboer, at man
har familie og venner i området,
og især glæder vi os over, at to
ud af tre mener, at der er en
fællesskabsfølelse blandt folk,
der bor i Brøndby Strand.

1- Image
Vi deler de interviewedes beklagelse over, at medierne stadig bidrager til en negativ opfattelse
af Brøndby Strand.
Blandt boligafdelingerne har vi
i 10 år arbejdet målrettet med at
ændre områdets image både indadtil og udadtil.

Det interne
Vi startede med det interne image: Fokuserede på områdets kvaliteter, fortalte om alle projekterne under Byudvalget, lod beboerne komme til orde i Esplanaden med både ris og ros.
Og det lykkedes. Fra at mange
undskyldte at de boede i Brøndby Strand, forsvarer mange nu
området med næb og kløer og
10

fortæller om Brøndby Strands
lyksaligheder.

Det eksterne
Vores ansigt udadtil - det eksterne - tog vi fat på, så snart der
var kommet gang i den positive
spiral indadtil. Det eksterne image handler, som nævnt, langt hen
ad vejen om mediernes opfattelse af Brøndby Strand.
På en eller anden måde har et
bogstavrim sat sig fast i hovedet
på mindre tænksomme journalister: De stakkels Beboere i Betonen i Brøndby Strand. Det har
det været svært at gøre noget
ved! Vi valgte den positive og offensive linie. Sagde ja til alle
journalister, der ville lave en historie, ja til alle filmfolk der ville
lave film i Brøndby Strand osv.
Og når noget gik galt i medierne, gik vi i offensiven, skrev
til medierne, påpegede fejlene,
inviterede medierne til at komme
og ved selvsyn opleve virkeligheden. Vi har holdt fast, og vi er
blevet ved.

Nok et sejt træk
Vi har ændret mange mediefolks
opfattelse, men vi kan stadig
opleve, at fx en Politiken journalist ser Gillesager i Brøndbyøster som et meget grønt og
spændende område, mens hun
kun kan få øje på betonen i Brøndby Strand. Politikens filmanmel-

der kan heller ikke kende forskel på Avedøre Stationsby og
Brøndby Strand, men den sad
jo også i fingrene, den med:
Beboerne i betonen i Brøndby
Strand. Vi har i forbindelse med
undersøgelsen konstateret et
problem, vi godt nok kendte til,
men ikke mente havde nogen
særlig vægt: Vores naboer, beboerne lige uden for de almene
boligområder i Brøndby Strand,
kender ikke ret meget til, hvad
der foregår hos os, og hvad
værre er, så oplever vi hos dem
den samme type af fordomme
om „os“, som vi oplevede fra
„omverdenens“ side for en femti år siden.
De holdninger bliver vi nødt til
at bearbejde. Og vi ved godt,
hvordan det skal gøres:

Påvirke medierne
Vi skal forbedre vores image
yderligere ved at fortsætte dialogen med medierne, når de falder tilbage på gamle fordomme.
Vi skal bruge de lokale medier
(Esplanaden, ugeaviserne, lokal-tv osv.) til at fortælle de gode historier om Brøndby Strand.
Vi skal være ærlige om både
succeser og problemer, og frem
for alt skal vi sætte ansigter på
historierne.
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Det er mennesker, der bor i
Brøndby Strand Parkerne ikke
bare beboere i betonen!

nens Drenge, Pigeklubben og
den opsøgende medarbejder, så
vi er bekendt med modellen.

2 - Børn og unge

3 - Utryghed

De 9 har ligesom de interviewede et ønske om flere tilbud for
områdets børn og unge. Det
konstateres, at der er mange tilbud til børn og unge, men at
kendskabet er for dårligt. Det
problem løses med information,
men dermed er problemerne ikke løst. Det anføres nemlig også,
at „de unge efterspørger klubber
eller væresteder, som har åbent
efter skole og i weekenderne
med eller uden voksent personale“.

Vi kan efterhånden denne remse:
Brøndby kommune er en af de
roligste i Glostrup Politikreds og
Brøndby Strand er den roligste
bydel i kommunen. Remsen har
vi lært af politiet, og det er rimeligt at gentage den, når talen
falder på utryghed og kriminalitet i Brøndby Strand, men vi må
ikke bruge den til at bagatellisere
folks bekymring og utryghed.

Flere fritidstilbud
At opfylde disse ønsker er primært en kommunal opgave, men
i De 9 ved vi godt, at vi også
har en opgave. Det er også vores unger, der efterlyser steder
at være i fritiden, og vi har konstateret, at fritidstilbud i selve
boligområdet tiltrækker unge,
der ikke søger de andre (kommunale) tilbud.
Havde vi plads nok, og havde
kommunen penge nok, lå det ligefor at opfylde de unges ønsker. Nu fattes riget jo både
kvadratmetre og penge, så der
skal tænkes kreativt. De 9 bliver nødt til at kigge en gang ekstra på deres bygninger, for at se
om der dog ikke var nogle ledige m2, og kommunen må kigge i deres tomme pengekasse efter inspiration til at få deres ressourcer til at strække længere fx
ved at flytte nogle af dem ud fra
institutionerne. Vi har allerede
tre samarbejder mellem kommune og boligafdelingerne, TraEsplanaden • April • 2006

Stadig uro
Der har fx været alt for megen
uro omkring stationen, der sker
tyverier, der er voldsepisoder og
også værre hændelser som røveriske overfald. Det er utrygt! Det
skal imødegås, og det bliver det!
Vi har et lokalpoliti, der har stor
forståelse for netop den dimension af deres arbejde, og vi har
et forbilledligt SSP-samarbejde
(SSP=Skole, Socialforvaltning,
Politi).

Stærkt samarbejde
De 9’s roller ift. tryghedsskabelsen er flere:
• Vores beboerrådgiver deltager
i SSP-arbejdet, og vi sætter faktisk et „B“ for boligafdelinger
på SSP-arbejdet. SSP-B arbejdet består i, at vi aktivt, direkte
og via beboerrådgiveren er i dialog med SSP-netværket om, hvad
der sker i vores boligområde.
• Vi betaler ½ af udgiften til den
opsøgende medarbejder i boligområdet
• Vi sørger for (og søger efter)
lokaler i boligområdet til klubber og væresteder

• Vi afholder beboermøder med
deltagelse af SSP og boligadministration, hvor emnet er utryghed
• Boligfolk er en meget aktiv del
af Natteravnene, og vi lægger
lokaler til deres aktiviteter.

Det hænger sammen
Image/ tryghed/børn og unge
Et dårligt image bidrager til utrygheden. Flere børn og unge
i klubber og væresteder giver
færre, der hænger på gadehjørnerne og dermed mindre oplevet utryghed. Fortsæt selv!
Hvad kommer så først ægget
eller hønen? Image eller tryghed? Tryghed eller image?
Tja - Måske ligger svaret lige
midt imellem: I forhold til vores
indsats bør „kyllingerne“ komme først. Vi skal satse på børn
og unge. Det er en større opgave
i Brøndby Strand end mange andre steder at sørge for, at alle
børn og unge har et godt liv, får
lært hvad de skal i skolen, har
et godt fritidsliv, har forståelsen
for og mod på en uddannelse.
Mange dygtige og engagerede
pædagoger, lærere og andre slås
med den udfordring hver dag, og
alligevel er der for mange af
vores børn og unge, der i øjeblikket ikke kommer godt i vej.
Kan vi gøre det bedre, så er det
• den bedste mediehistorie
• det bedste signal til vores beboere og naboer - og til omverdenen
• den bedste garanti for, at der
sket et fald i hærværk, vold og
kriminalitet blandt unge
• det sikreste bidrag til større
oplevet tryghed.
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Nærpolitiet

Poul Jacobsen.
Elo Christiansen

Lederen af Nærpolitiet i Brøndby Strand, Poul Jacobsen er generelt godt tilfreds med udviklingen i bydelen. En frisk opgørelse over udvikling 2004/2005
indenfor forskellige kriminali-

tetstyper viser fremdeles nedgang i anmeldelserne over det
meste af linien. Dog ses en tendens til et stigende antal anmeldelser af hærværk. Ved redaktionens slutning var det ikke
muligt at komme nærmere ind
på netop disse tal. Efter en markant fællesindsats i SSP-regi
kan man notere en væsentlig nedgang i unges „hængen ud“ siden
efteråret 2005, siger Poul Jacobsen. Ældre borgeres nervøsitet
ved at bevæge sig ud efter mørkets frembrug nikker Poul Ja-

cobsen genkendende til, men tilføjer, at når han spørger ind til
problemet er reaktionen ofte, at
den enkelte ikke selv har oplevet uheldige episoder, men som
regel har hørt om „andre“, der
har været ude for „noget“.
Andetsteds i Bladet kan du læse, at Strandstuen overvejer en
kontakt til Nærpolitiet med henblik på at mødes så de aktuelle
forhold kan blive belyst. Poul
Jacobsen har allerede modtaget
henvendelsen, som snarest vil
blive fulgt op.

HUSK - Årets Borger, der skal kåres på KulturWeekend i juni. Kom med
dit bud på nedenstående stemmeseddel senest mandag 15. maj

12
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Malerier på
Brøndby rådhus
Kunstnergruppen KREA, som til daglig holder til i Ulsøparken, udstiller fra 20. april på Brøndby Rådhus. Det er medlemmernes egne
billeder som udstilles og der vil uden tvivl være stor variation i stilarter og udtryksformer.
Ved ferniseringen på udstillingen torsdag 20. april kl. 15.30 taler formand for Kulturudvalget Anne-Mette Stampe, og derefter er der adgang til udstillingen i Rådhusets åbningstid. Udstillingen varer til midt
i juni.

Ny køkk
køkkenchef
enchef
i PERLEN
Elo Christiansen

D

et er en berejst fynbo, der
fremover skal herske over
kødgryderne i PERLENs køkken.
Velkommen til Susans næstkommanderende Annie Olsen,
der i sit kun 49. år stiller med et
bredt, såvel praktisk som teoretisk, grundlag for at træde ind i
PERLENS mange aktiviteter og
selv betragter jobbet som en stor
udfordring. Smørebrøds- og ko-
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gejomfru, som den hedengangne
mesterlære gav mulighed for at
benævne de udlærte, står på visitkortet.
Men også en voksenpædagogisk grunduddannelse samt merkonom i personlig udvikling kan
tilføjes sammen med en række
forskellige kurser.
Det hele startede hos en Dinér
Transportable i Glamsbjerg samt
Lumbye Kro på Fyn, hvor mesterlæren blev erhvervet.
To år på Grønland efterfulgt af
en årrække i Skotland iklæder
Annie et strejf af „verdenshed“.

Hjemme igen var arbejdslivet
i kantiner, afsluttende med syv
år - de sidste tre år som kantineleder - i NCB (Nordisk Copyright Bureau).
Også livets tungere sider har
Annie, som frivillig, beskæftiget sig med. To år som en af
stemmerne bag „Linien“, eller
„Livslinien“, som primært modtager opkald fra skæve eksistenser med behov for gode råd eller blot en, der ville lytte.
Ingen tvivl om at PERLEN kan
drage stor nytte fra den nye køkkenchefs rige erfaringskuffert.
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Tranens 10-års
fødselsdag
Gurli Hansen

Arkiv

M

Når Tranen lørdag
22. april slår dørene
op til sin 10-års fødselsdagsfest, kan
den samtidig fejre, at aktivitetshuset er en af de mange succeshistorier, vi overhovedet har haft
her i Brøndby Strand.
Fra indvielsen i april 1996 og til
i dag har huset uafbrudt haft åbent med forskellige typer af aktiviteter og arrangementer.

Samlingssted
Idéen med Tranen var - og er - at
det skal være et naturligt samlingssted for beboerne i Brøndby
Strand, et spisested med varieret
mad til rimelige priser, et kulturhus med musik, foredrag og kreative aktiviteter, men også med
specielle arrngemanter for voksne med tilbud om børnepasning
af andre forældre, et mødehus,
hvor klubber og foreninger kan
booke sig ind, en informations-

Myreflittige Gitte har mange gøremål
i hverdagen som daglig leder.
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Et hold fra Solsikken opfører et eventyr på dansk som „afgangseksamen“.

café, hvor man over en kop kaffe
kan høre om de lokale begivenheder og - hvis man er heldig også den sidste lokale sladder.

Kommunal støtte
Beboerrådgiver Bente Larsen var
fra starten med til at proppe indhold i huset i tæt samarbejde med
T13´s afdelingsbestyrelse,
Brøndby Musikscene, Kulturcaféen, AOF Brøndby samt engagerede beboere, og hun fortæller, at
mens de løb stærkt og prøvede at
få liv i huset, skete der to ting,
som Bente anså som genistreger.
Den ene er, at Byudvalget i
Brøndby Kommune gav tilsagn
om at betale et års løn til en husbestyrer, Gitte Dinéss, den anden
var at ansætte Pia Jessen som
voksenpraktikant. De tre kvinder
blev det bærende element i husets
dagligdag, og Bente var meget
spændt på udfaldet af T13´s afde-

lingsmøde. Ville beboerne stemme for eller imod Tranen?

Holder idéen
Hun havde jo tit hørt at: „Det
holder nok ikke“ eller „nej, det
nytter ikke noget!“ Men det gjorde det, for beboerne havde taget
Tranen til sig, og stemte for at
den skulle blive. Afdelingsbestyrelsen gav frie hænder til aktiviteter, og den var altid parat med
opbakning. Samtidig var det bærende for Tranen, at man fra
kommunens side indgik en aftale
om at ansætte folk i aktivering.
Det gjorde, at de faste grupper
kunne være i Tranen, så der blev
liv i huset, og der på den måde
blev trukket flere til.

Grebet af jobbet
Når Gitte Dinéss tænker tilbage
på sin ansættelse for 10 år siden,
så er nogle af de første ord, der
Esplanaden • April • 2006

En glad og rørt Rita takker efter
mange år med banko i Tranen.

Tranen blev for nogle år siden
udvidet med en friluftsterrasse.

falder hende ind: Overlevelse,
livsglæde, sammenhold, masser
af gode idéer, Bente og Hugo og
mangfoldighed. Gitte fortæller, at
hun blev grebet af jobbet, måske
fordi Tranen var det første aktivitetshus, der var med i alle tiltag.
Hun så huset som både aktivitetshus og projekthus. Hendes
job er dels en samkøring af det
sociale og kreativearbejde og
dels ansvaret for beboere ansat i
aktivering gennem kommunen.

Gitte fuldt ud. Hun holder af at
tænke tilbage på de mange projekter, der har haft plads og hjerterum i Tranen. Et af dem er daghøjskolen Solsikken, et sted som
nu er lukket på grund af økonomien, hvor flygtninge- og indvandrerkvinder lærte om det dansk
sprog og den danske kultur.
Som en slags afgangseksamen
opførte hvert hold et teaterstykke
i farverige gevandter og på dansk
for „børn og andet godtfolk“.

Mange projekter

Aktiverede i jobs

For at Tranen kan køre, som den
gør, kræver det en villig bestyrelse, der støtter op om de forskellige forslag, og den tillid har

Mange af kvinderne i Solsikken
og endnu flere af de aktiverede
fra Tranen er i dag ansat i jobs,
som de er glade for. Som et ku-

riosum kan Gitte fortælle, at i oktober 1996 startede Sundhedsplejen op med mødregrupper, samtidig med at Brøndby Selvhjælpsgruppe kom til. Da begge grupper stadigvæk holder til i Tranen,
har de også snart et 10-år at fejre.
Det vil føre for vidt at nævne
alt, hvad der har været af aktiviteter i Tranen, men de lokale medier, TV-Brøndby og beboerbladet Esplanaden har i flere år været en del af huset. Tranens Drenge og Tranens Piger hører til i
Tranen, og Gitte siger, at den gensidige respekt er med til at få det
gode samarbejde til at fungere.
Der er ingen tvivl om, at vi sætter en ære i at klare os selv. Vi vil
gerne vise beboerne, hvad vi kan,
MEN, vi kunne godt tænke os flere frivillige her i Tranen, sukker
Gitte, mens hun samtidig sender en
stor tak til alle dem, der i årenes
løb har lagt deres energi i huset.

Herover: Anne Marie Helger på besøg
i Tranen med sit „one-woman“ show.
Til højre: Sundhedsplejerskerne har
brugt Tranen til mødregruppe-møder.
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Den 12 årige Hasan, sanger og
cricketspiller, vil være læge,når
han bliver stor, selv om
talenterne også rækker til
mange og anderledes
aktiviteter.

Bitten Drews

M

Fredag 24. februar
optrådte Shah Haan Syed Abbas i
„Scenen er din“
som juniorsanger. Hasan er meget mere end juniorsanger, han er
bl.a. beboer i Brøndby Strand og
en af dem, vi kan være stolte af.
Familien har boet i Sydhavnen
og dér sang Hasan bare lidt for
sig selv, men for ca. et år siden
flyttede de hertil og han begyndte på Langbjergskolen. En
dag opfordrede hans sanglærer,
Finn, ham til at synge for klassen og det gjorde han sammen
med kammeraten Sami.

Begyndte i skolen
Da det blev en succes, foreslog
Finn, at han skulle synge for
hele skolen, men netop den dag
var mikrofonen i stykker så på
opfordring om gentagelse sagde
Hasan „nej tak“. „Du skulle nu
prøve at melde dig til et eller
andet”, sagde Finn, og med det
i baghovedet kiggede Hasan og
hans familie ekstra interesserede, da der kom en reklame i
TV2, hvori de søgte deltagere til
„Scenen er din“. Nu var gode
råd dyre. Det var 3. december
og deadline var den 5. Så hele
familien måtte i sving med at
lave demo og arbejdede det me-

Scenen er din Hasan!
ste af natten. Næste dag kørte de
selv ind og afleverede den og så
startede den lange ventetid. Der
var ca. 2000, der meldte sig og
Hasan slap gennem nåleøjet til
audition sammen med 199 andre. Så skulle der ventes igen.
Den dag, hvor de skulle ringe
besked, var familien ikke hjemme, så dagen efter ringede Hasan op for at få det endelige svar.

Chancen i TV2
„Til lykke, du er udtaget“ lød
det i den anden ende af røret, „og
så ved jeg ikke, hvad der gik af
mig“ fortalte han. „Jeg skreg bare ud over altanen til mine kammerater „: JEG ER MED I SCENEN ER DIN! Det endte med
at blive næsten for spændende
for en ung mand på bare 12 år,

for dagen før sin optræden lå
Hasan med høj feber og ondt i
halsen, så mor måtte bade ham
med kolde omslag. Stadig med
ondt i halsen gik Hasan på scenen og trykkede den af med „Let
me love you“ og fik kun to
points mindre end vinderen Nina, der er nået helt til finalen.

Sporten kalder også
Også cricketspil har hans store
interesse og på Bubbers spørgsmål om, hvorvidt han ville være
sanger eller cricketspiller, når
han bliver stor svarede Hasan:
„Ingen af delene, jeg vil være
doktor“. Hasan er en dejlig ung
mand, hvis generte smil lyser op
i hele lokalet og én ting er sikkert. Hvad han end vælger at
gøre, så vil han gøre det godt.

En berigtigelse - lille eller stort bogstav
I „Derfor Brøndby Strand“ i Marts-nummeret af Esplanaden havde der indsneget sig en ret forvirrende fejl.
I sidste afsnit skrev Ole Holmstrøm om sit politiske ståsted, at „det gik fra midten af Socialdemokratiet og ud
mod Venstre“ - Det sidste ord -Venstre- skulle rettelig være -venstre- altså stavet med småt, hvilket unægtelig
giver en noget anden mening. Redaktionen undskylder brødebetynget.
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Ungdomsorkestret Brøndby Big
Band er et af Brøndby Musikskoles mange succes tiltag.
Det ledes af Søren Larsen, og
spiller ved festlige begivenheder,
der finder sted i kommunen.

Swingende jazz
i KILDEN
Preben Renstrøm

S

øndag 30. april kl. 16 spiller to dygtige Big Bands
swing, latin og funk i
Kulturhuset KILDEN på Brøndbyøster Torv.

The European Trainee
Band 2006
Orkestret er sammensat af de
bedste elever fra Musikskoler og
MGK(1 kurser i hele Danmark.
Orkestret ledes af Bo Stief.
Ideen til The European Trainee
Band er opstået i forbindelse
med at Swinging Europe(2 præsenterer „European Jazz Youth
Orchestra“ i Hvidovre Medborgerhus samme aften. De bedste
og mest lovende talenter fra det
professionelle jazzmiljø i hele
Europa samles hvert år i en uge.
Ideen til The Trainee band er
at give udvalgte talenter fra de
danske Musikskoler og MGK en
enestående mulighed for at være
sammen med musikerne fra „European Jazz Youth Orchestra“
for herigennem at inspirere de
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kommende års jazzmusikere.
Efter en uges hårdt arbejde kan
man komme til at høre en kommende Jesper Thilo, NHØP eller Alex Riel. I The European
Trainee Band 2006 er Thomas
Kjær med fra Brøndby Musikskole, han kommer således til at
spille i begge orkestre den eftermiddag.
Brøndby Big Band
Det er et ungdomsorkester som
spiller swing, latin og svedige
funk numre. Orkestret har spillet sammen med flere store solister bl.a. Jesper Thilo og sidst
i november 2005 med Bobo Moreno. Orkestret har længe været
et af Brøndby Musikskoles flagskibe, og flere af orkestrets medlemmer er igennem årene optaget på MGK eller har valgt en
uddannelse, hvor musikken spiller en hovedrolle.
Bigbandet råswinger og der er
masser spilleglæde. Orkestret
ledes af Søren Larsen.

Gratis billetter kan hentes i Kulturhuset Kilden, Brøndby Bibliotekerne og Brøndby Musikskole.

Fakta
1) - Musikalske Grundkurser
(MGK) er et tre-årigt overbygningskursus knyttet til én musikskole og som modtager tilskud
efter musiklovens §3d.
Formålene er bl.a. at uddanne
musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv samt være
forberedende tiloptagelse på en
videregående musikuddannelse.
På MGK optages normalt unge
mellem 14 og 25 år efter optagelsesprøve.
2) - Swinging Europe er et dansk
initiativ, der startede (og i dag
har base) i Kulturcentret Remisen i Brande. Idéen udsprang i
efteråret 1994, hvor direktør
Birgit Vinge fra Remisen i samarbejde med den navnkundige
bassist og artistisk direktør i Remisen, Erik Moseholm skabte
The Brande International Music
Workshop Orchestra (BIMWO).
I 1998 øvede th European Jazz
Youth Orchestra første gang i
Brande med deltagelse af unge
musikere fra 21 nationer. Projektet støttes i dag af EU, men
deltagerne kommer såvel indenfor som udenfor EU.
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Gurli Hansen

M

Det var med en følelse af glæde og
forventning jeg trådte ind i Brøndby
Strand Kirke til temaaften torsdag 16. marts. Emnet var fokus
på kristendom og islam, og gæsterne var en lokal forening af
muslimer, Brøndby Strand Ungdoms- og Kulturforening, som
gerne ville i dialog med os kristne om, hvordan vi dyrker vores
religion.

Stor deltagelse
Og sikken et rykind, der var. Over 60 beboere ankom lidt efter
lidt, og der var med det samme
en rigtig god stemning med hyggesnak ved alle bordene. Lidt
over kl. 19, ankom de to sidste,
som viste sig at være min veninde og hendes far. Han havde været på Rigshospitalet hele dagen
hos sin kone, men ville gerne
med i kirken. Lilian Konggaard
bød velkommen, og mens der
blev drukket kaffe og te med
lækker kage til, fortalte hun om
Bibelen og kristendommen, og
hvordan Folkekirken fungerer.
Derefter gik vi ind i selve kirkerummet, hvor vi først gik rundt i

Jonna fik tilbudt kørelejlighed hjem.
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Opmærksomt lyttende til Lilians udlægning af den protestantiske tekst med et
lille kig i den fremlagte salmebog.

Vi byggede
broen
små grupper, mens medlemmer
af menighedsrådet svarede på
spørgsmål og selv stillede nogle.

Bøn og fred
Mange af gæsterne gav udtryk
for, at kirken og en moské ligner
hinanden på den måde, at begge
steder er et meget smukt rum,
hvor man kommer for at bede,
men også for at finde fred og lise.
Så tog Lilian over igen, og hun
fortalte om, hvordan kirken bliver brugt til vores forskellige kirkelige handlinger og gengav visse ord fra Bibelen.
Der blev stillet spørgsmål, og et
af dem lød undrende: „Sagde Jesus selv, at han var Guds søn,
sagde han det?“ Lilian svarede,
og hun forklarede også, at man
skulle se „Faderen, Sønnen og
Helligånden“ som en samlende
helhed, som måske bedst kan
fortolkes som solen. Den giver
varme, den giver lys, men man
kan ikke se dens stråler, og sådan

er det også med Gud, man kan
ikke se ham.
Vores organist og klokkenist
Annelise Sørensen var også med
som gæst, og da flere viste interesse for at se kirketårnet og
klokkespillet, stillede hun sig til
rådighed for to hold, som forcerede de 74 trin derop.

Forskellighed
Da vi igen var blevet bænket om
kaffebordene fortalte imam Fatih
Aksay lidt om islam, og han

Smil bygger også broer..
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nævnte, at for muslimer er Jesus
ikke Guds søn, men én af profeterne. Efter hans indlæg var der
en livlig debat, og Yossef Idiab
samlede egentlig de forskellige
udsagn, da han bl.a. sagde:
„Vi er alle almindelige mennesker her ved Stranden, og vi skal
komme hinanden ved, lære hinanden at kende, og leve i fred og
fordragelighed med hinanden. Ingen af os er ekstremister, ingen af
os går ind for vold og terror. Vi
er ganske almindelige mennesker,
og vi vil gerne leve sammen som
gode naboer. Jeg blev så glad, da
jeg hørte om denne temaaften, og
jeg håber, at vi kan ses igen på
denne måde.“

Ord og forklaringer er ikke nok. Bønner hjælper også - her som kaffebønner.

og kontant i al sin enkelthed, at
mange sikkert har taget den til
sig. Da tiden lakkede mod enden,
takkede vi hinanden for en hyggelig og lærerig aften. Ferhat
Gül, først i tyverne og nygift,
foreslog at vi skulle gentage møderne, måske hver tredie måned,
fordi han syntes det havde været
en dejlig aften i en varm atmosfære. Derefter tilbød han den
97-årige Jonna, at eskortere hende hjem til Æblehaven i hendes
kørestol.

Inden vi forlod kirken, evaluerede Feridun Korkmaz og jeg lyn-

hurtigt aftenens oplevelse, og vi
var enige om, at det, der var
kommet ud af vores fælles oplæg, var at vi havde bygget bro
mellem vores religioner kristendom og islam.
Men vi stopper ikke her.
Vi har allerede aftalt, at Feridun
og hans bestyrelse vil arrangere
et møde i Brøndby Strand Ungdoms- og Kulturforening.
Temaet skal her være det samme som her i kirken. Vi kristne
vil gæste vores muslimske naboer for at høre, hvordan de dyrker
og lever efter deres religion, og
for at se deres hus.
Jeg glæder mig allerede.

Fakta boks
Mødet mellem muslimer og kristne i Brøndby Strand Kirke
16. marts er et utroligt vigtigt initiativ, som vi kun kan anbefale bliver videreført. I denne forbindelse skal vi henlede læsernes opmærksomhed på et landsdækkende initiativ, „Folkekirke og Religionsmøde“, som er et samarbejde mellem ni
stifter. Samarbejdet blev indledt i 2001. Formålet tager udgangspunkt i evangeliets forkyndelse og skal styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger,
fremgår det af initiativets hjemmeside:
www.religionsmoede.dk
På telefon 8942 2314 kan man rekvirere inspirerende læsestof mod betaling af porto.
Redaktionen

Vores egne sognebørn var også med.

Gensidig respekt
En ung kvinde sagde, at det hele
handlede om gensidig respekt, og
Yossep fortalte om en kampagne
i Aalborg, hvor busserne kører
rundt med kæmpestore streams
om respekt. Et af de slogans han
især havde bidt mærke i lød:
„RESPEKT - Du får, hvad du
gi´r!“ Den formulering er så kort
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Vil mødes igen
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: Arkitema

De nye Seniorboliger
Elo Christiansen

M

Bag den lidet ophidsende tekniske
betegnelse, Lokalplan nr. 328, gemmer sig et kommende boligbyggeri, nemlig det længe ventede
seniorbofællesskab, der skal opføres på en del af det areal, hvor
Strandesplanaden er blevet fjernet, nord for Ældrecentret Æblehaven.
Placeringen bliver i umiddelbar nærhed af vejen, der fører
til Brøndby Strand Centrum fra
Strandesplanaden nord for det
østlige afsnit af Æblehaven.
Med afsæt i Kvarterløftprojektet har en studiekredsgruppe i
nogle år arbejdet sig frem til det
resultat, der i december 2005 i
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samarbejde med arkitektfirmaet
Arkitema mundede ud i skitser,
som for det ydres vedkommende
anskues i denne artikel.
Byggeprojektet er opdelt i to
faser. Den første handler om 20
lejeboliger, hvor repræsentant
for driftsherren Lejerbo, John
Frimann regner med, at det første spadestik bliver taget efter
sommerferien og at indflytning
kan finde sted omkring august/
september 2007.
Der vil blive opført to- og trerumsboliger, hvor torumsboligerne bliver på godt 65 m2 og
trerumsboligerne på mellem 84
og 87 m2.
Vigtigt for studiekredsgruppen
har været et byggeri med fokus

på en høj grad af fællesskab. Der
er planlagt fællesrum og -arealer på tilsammen 320 m2.
Den anden fase handler om 40
ejerboliger i direkte tilknytning
til første fase beliggende umiddelbart vest for de 20 lejeboliger.
Af lokalplanen fremgår det, at
den er udarbejdet så den tilgodeser studiekredsgruppens ønsker og sikrer at de i alt 60 boliger kommer til at udgøre et samlet hele. Lokalplan nr. 328 er
fremlagt til gennemsyn til den
10. maj 2006 og kan rekvireres
hos Teknisk Forvaltning, tlf.
4328 2417 eller ses på bibliotekerne. Planen er også tilgængelig på kommunens hjemmeside
www.brondby.dk.
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Privat

Kort & Godt i
Brøndby Strand
Elo Christiansen

D

et er ikke det mest spændende syn, der møder
de rejsende på Brøndby
Strand Station for tiden. Kiosken
i foyeren har været lukket i lang
tid, ligesom det lille spisested
med indgang udenfor stationen
har været det. Lad os ikke fordybe os i årsagerne men skue ud
i fremtiden.
Vi har talt med sektionsleder
Jesper Skjoldborg hos DSB Stog for at høre, hvilke planer der
ligger for Brøndby Strand Station. Indledningsvis konstaterer
Jesper Skjoldborg, at DSB har
brugt rigtig mange penge på stationen i forbindelse med hærværk igennem tiderne - der tales om flere hundrede tusinde kr.
Branden i pasfoto-kabinen var
dog angiveligt af andre årsager
end hærværk. Når kiosken end-

nu ikke er genåbnet er forklaringen at DSB har vurderet mulighederne for at etablere en
„Kort & Godt“ butik på stationen. Det er netop blevet besluttet, at DSB vil gennemføre denne løsning, som kombinerer billet- og kortsalg med kioskens
vareudvalg på Brøndby Strand
Station, siger Jesper Skjoldborg.
Planlægning og projektering af
dette pågår i øjeblikket og det
forventes at den nye Kort &
Godt butik kan åbnes efter sommerferien. Dette koncept findes
i dag på 38 stationer over hele
landet og planerne er at åbne 75
Kort & Godt’er over hele landet gradvis over de kommende
år. Kort & Godt tager udgangspunkt i det eksisterende, men
efter et fælles design, hvor der
satses på det enkle, overskuelige

Jesper Skjoldborg, sektionsleder.

og gennemsigtige, anfører Jesper Skjoldborg og fortsætter, at
for Brøndby Strands vedkommende bliver forretningen synlig ud mod forpladsen og naturligvis med fokus på handicapvenlighed.
Det hidtidige billetudsalg påregnes indrettet som lager, hvorimod planerne for det lille spisested endnu ikke ligger fast.
Man kunne måske forestille sig
at disse lokaler kunne lejes ud,
slutter Jesper Skjoldborg og tilføjer at DSB på andre stationer
har lejet lignende lokaler ud til
cykelhandlere, blomsterhandlere, hjemmehjælpere o.a.

Hanen hænger
med kammen

D

Brøndby Strands velkendte S-togs station får nu
et løft med en „Kort & Godt“ butik i nær fremtid.
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et genopstandne beboerhus
HANEN har indenfor det
sidste halve år været udsat for
tre indbrud med efterfølgende
tab/ødelæggelse af diverse sager
og indbo. Derfor beder huset om
hjælp med alt tænkeligt til nyindretning/genetablering af et
hyggeligt og rart værested.
Er du interesseret i at hjælpe så kontakt Kirsten & Bjørn Petersen telefon: 7799 2826 eller
på e-mail kipe@brnet.dk eller
på bjoern@brnet.dk.
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TENNIS
Åbent hus for alle

Kunne DU tænke dig og
prøve at spille TENNIS?
Så byder Brøndby Strand Tennisklub alle velkommen til at
komme og prøve at spille tennis. Dette sker søndag 7. maj
fra kl. 13 - 16. Vi stiller ketcher,
bolde og instruktør til jeres rådighed.
BST er en klub med rigtig mange aktiviteter og tilbud til dig.
Vi har et pragtfuldt anlæg med
6 dejlige grusbaner, en slåmur/
minitennis bane, samt lys på 2
af vores grusbaner. Vi kan tilbyde træning til alle. Vi har et
dejligt klubhus med en stor terrasse og gode badefaciliteter.
Ca. 200 medlemmer venter på
at byde dig velkommen.

Bal i Rheumhus
Fastelavnsbal i Rheumhus var et
brag af en fest. Vi ankom i godt
humør og blev flot budt velkommen af et meget oplagt personale, til et flot lokale, med hvide
duge, lys og flot opsatte servietter og blomster på alle bordene. Der blev serveret en meget
lækker forret bestående af gravad laks med salat og dressing.
Musik til maden blev smukt leveret af „De farende Svende“,
der også lavede sjove selskabslege og fortalte sjove historier.
Derefter blev der serveret tyndstegsfilet med grøntsager, hasselbachkartofler og en lækker
sovs. Lidt senere blev der serveret islagkage med iskiks/vafler.
Der blev spillet op til dans kl.
ca. 21.00 og det var rart, at få
22

Indmeldelsestilbud - gælder kun
søndag 7. maj. Er du senior og
bliver meldt ind denne søndag
sparer du indmeldelsesgebyret
på 100 kr. - Er I en familie på 2
voksne og 2 børn (under 18 år)
som bor på samme adresse, kan
vi tilbyde en samlet rabat på 400
kr. hvis I alle melder jer ind søndag 7. maj.
Kontingent (pr. år): (Aldersinddelingen gælder pr. 1. januar)
Juniorer 400 kr.(under 18 år)
Træningsgebyr for juniorholdspiller 400 kr. ½ årlig.

rørt benene til go´ musik og i en
god og hyggelig atmosfære. Festen sluttede kl. 01.30.
Tusind millioner tak til det søde personale i Rheumhus for superfin betjening og en pragtfuld
aften. Det må gerne gentages.
Tak fra alle gæsterne og fra en
glad deltager.
Ditte Jeier

Savner fodgængerovergange
Efterhånden bli´r vi flere og flere ældre i vores kommune. Det
er meget godt, men vi skulle jo

Ungdom 600 kr. (18-24 år)
Træningsgebyr for ungdomsholdspiller 600 kr. ½ årlig.
Seniorer 800 kr. (over 24 år)
Træningsgebyr for seniorholdspiller 600 kr. ½ årlig.
Senior plus 400 kr. (over 64 år)
Passiv 150 kr.
Nøgle 30 kr. (Alle medlemmer
skal have en nøgle).
Indmeldelse 100 kr. (Engangsgebyr) minus junior.
Her kan du finde:
Brøndby Strand Tennisklub BST - Strandesplanaden 95,
2660 Brøndby Strand
Klubbens hjemmeside er:
www.bstennis.dk
Telefon til klubbens sekretær
Pia Christensen er 2065 8719.
Venlig hilsen og på gensyn!

også gerne have en tryg tilværelse i trygge omgivelser. Derfor mener jeg, at der skal laves
en forgængerovergang ved de to
nye stoppesteder på Esplanaden.
De fleste beboere går dårligt og
mange bruger rollator. Det er
indlysende, at når man går dårligt, tager man den letteste vej.
„Jeg bor lige der“ - altså lige
over en vej hvor trafikken kører
i begge retninger.
Der er lavet trapper ned til Esplanadebunden, men der er for
lidt lys og en stor omvej til boligen. Hvordan skulle rollatorbrugerne komme ned?
Vores borgmester har udtalt sig
om, at når vores kulturcenter
kommer, vil der være lettere og
bedre adgang, også for dårligt
gående, men hvornår?
Ditte Jeier
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Tema aften i
Brøndby Strand Kirke

Øl-smagning i
Vinklubben Tranen

Nyt på
Dyregården Søholt

Torsdag 20. april kl. 19.30

„Vinklubben Tranen“ inviterer
til øl-smagning fredag 5. maj kl.
18.30 i Tranen. Peter Breum fra
Carlsberg kommer og fortæller
om bryggeriet og øllets historie.
Efter øl-smagningen serveres
der smørrebrød, ost og kaffe.
Der er mulighed for at købe
nogle af de øl, vi har smagt på
til maden. Prisen er 75 kr. for
medlemmer og 100 kr. for ikke
medlemmer. Tilmelding og betaling skal ske ved henvendelse
i Tranen senest 24. april.
Hvem er Vinklubben Tranen?
Klubben startede for tre år siden, og vi er ca. 30 medlemmer,
der afholder 5-6 arrangementer
om året. Skulle du have lyst til
at melde dig ind i Vinklubben
Tranen er kontingentet 300 kr.
om året. Indmeldelse i Vinklubben Tranen skal ske til formand
Jens Korning 21614845 eller til
kasserersken Bente Markland
43544510. Du kan også melde
dig ind ved øl-smagningen.

På Dyregården Søholt anskaffede de sig i december en lerovn.
Børnene på gården har siden lavet mange flotte ting i ler med
hjælp fra to kreative damer fra
den lokale KREA-gruppe.
Det er synd, at det kun er gårdens egne medlemmer, der nyder godt af Tove og Hanne-Karolines viden om, hvordan man
laver fine ting i ler.
Derfor inviteres alle interesserede børn i Brøndby Strand nu
til at komme på Dyregården, for
at prøve deres kreative evner og
ideer af på lerværkstedet på flg.
dage fra kl. 13.00. til kl. 17.30.
Onsdag
05. april
Onsdag
19. april
Mandag
24. april
03. maj
Onsdag
Mandag
08. maj
Mandag
15. maj
Mandag
22. maj
Mandag
29. maj
Besøg iøvrigt vores hjemmeside
på www.dyregårdensøholt.dk
Personalet samt
Tove og Hanne-Karoline
Dyregården Søholt
Ulsøparken 71

Vi får besøg af sognemedhjælper og litteraturanmelder Liselotte Wiemer Brøndby Strand
Kirke, hvor hun vil fortælle om:
„På sporet af Gud -“ i Astrid
Lindgrens Univers.
Vi begynder med fælles aftensang i kirken kl. 18.00, og fællesspisning kl. 18.30. Selve foredraget starter kl. 19.30
Ønsker du at deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig.
Prisen for spisning er kr. 30.00,
og tilmelding skal ske senest 12.
april til kordegnekontoret på tlf.
43 73 44 54 ml. kl. 9.30 - 13.00.
Menighedsrådet
Haves:
4 vær. 102 m2 - 1.sal m.altan i
Hvissinge, Østre Lindeskov
Søges:
4-5 vær. i Brøndby Strand
Tlf: 2270 6532

Haves:
5 vær. 120 m2 - 2. sal Hallingp.
Søges:
3 vær. i Brøndby Strand Parkerne - helst på 2. sal
Tlf: 43736064/27461481
Haves:
5 vær. 120 m2 - 2. sal Hallingp.
Søges:
5 vær. i Ulsø- eller Dyringp. i
rækkehus el. stuen i højhus.
Tlf: 4353 3391/2089 9755
efter kl. 15.00
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Udlejning af boder
på KulturWeekend

Hyggebanko
i Perlen
Tirsdag 4. april kl. 18.00
Som vanlig spiller vi 15 spil og
et oprydningsspil. Der er fuld
gevinst til alle med banko.
Vi åbner kl. 18, og starter spillende kl. 19. Dagens ret kan købes i Caféen mod forudbestilling
på tlf: 4373 4220. Bestyrelsen

Er du interesseret i at leje en bod
kan du ringe til ESPLANADEN
på telefon 4354 3960, mandag
til torsdag mellem kl. 12 og 15.
Prisen er kr. 75 pr dag, fredag
og søndag og kr. 150 for lørdag.
Alle tre dage koster dog kr.
250. Der erlægges desuden kr.
50 som depositum, der tilbagebetales, når boden afleveres som
modtaget. Lejen betales som
hidtil ved ankomst. Om fredagen skal boden været indrettet senest kl. 15 af hensyn til åbningsceremonien.
Elo C.
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Aktivitetshuset
PERLEN
Hallingparken 5
43 73 42 20
Husbestyrer
Susan Stæhr

Caféen
Man.ons.tors.fre. kl. 9.00-16.00
Tirsdag
kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres dagens ret
samt smørrebrød & salatbar
Hver tirsdag
aftenspisning kl. 17.00-19.00
Strikkeriet
Mandag
kl. 13.30-16.00
Banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00
Blomsterbinding
Onsdag
kl. 19.00-22.00
Hyggeklub
Onsdag
kl. 19.00-22.00
Legestue
Torsdag
kl. 10.00-12.00
Skakklub
Torsdag
kl. 19.00-23.00
Østrogen-klubben
Mandag
kl. 19.00-22.00
For kvinder over 18 år
Lektiehjælp
Tirs.+tors.
kl. 15.00-17.00
Fødselsdagsfest
Lørdag 8. april - gratis morgenmad - aftenfest/spisning kr. 100

Paraplyen
Hallingparken 3
Pensionistklub
Tirsdag
kl. 13.00-15.00
Lektiehjælp
Tirsdag aften
Flittige hænder
Torsdag
kl. 13.00-15.30
Medbring selv håndarbejde.
Materialer forefindes.
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RHEUMHUS
Albjergparken 4
43 54 11 38
Husbestyrer
Birgitte Jensen

Aktivitetshuset
TRANEN
Tranumparken 3A
43 73 81 25
Husbestyrer
Gitte Dinéss

Caféen
tlf: 4354 1163
Mandag - torsdag 9.00 - 14.00
Fredag
9.00 - 13.00
Salg af kaffe og te.
Hverdage serveres smørrebrød

Caféen
Hverdage
kl. 9.00
Salg af cappuccino, espresso,
kaffe, te, varm chokolade og
kolde drikke. Ostemad og kage.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 Husk tilmelding på telefon:
4354 1138.

Frokost
kl. 11.00-13.00
Alle hverdage serveres smørrebrød. Bestilles før kl. 11.00
Fællesspisning kl. 17.00-19.00
Tirsdag og torsdag: 2 retter mad.

Fredags-banko
Første fredag i hver måned
Dørene åbnes kl. 18.00
Spillene begynder kl. 19.00
Loppemarked
Første lørdag i hver måned
mellem kl. 10.00 og 15.00
Mimre-banko
Anden onsdag i hver måned
Onsdag 8. februar
Spillet starter kl. 12.30
Møbelværkstedet
Mandag til onsdag
kl. 10.00 - 14.00
Kreative dage
Hver tirsdag kl. 10.00 - 13.00
og torsdag kl. 18.00 - 20.30
Kom og udfold dine evner.
Man kan købe et måltid mad
fra ca. kl. 19.00.

Pigeklub
kl. 14.00-18.00
Hver mandag og onsdag for piger mellem 12 og 18 år.
Byttecentral
Puslespil og bøger
Alle hverdage fra
kl. 9.00
Smykkeværksted
Alle tirsdage fra
kl. 10 - 14
Sypigerne
Midlertidigt lukket
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Under Hjernesagen
kl. 13 - 16
Hver 2. torsdag i lige uger
Henv: Jens Rathje - 43737063
Sang- og stemmetræning
Hver torsdag
10.00 - 12.00
Henv: Jens Rathje - 43737063
Strandens Genbrug:
Telefon: 43 53 97 50

Tirsdag og torsdag

kl. 13 -18

Fødselsdagskarneval
Lørdag 22. april kl. 18.00 holder vi 10 års fødselsdagfest Køb din billet i god tid til 96 kr.
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Dejlig koncert
i Tranen

Stemningebilleder fra fastelavnsfesten i Tranen..

Fastelavnsfest
i Tranen
Pia Svanberg

M

Søndag 26.februar
havde vi som sæd
vanlig fastelavns
fest i Tranen. Det
var rigtigt hyggeligt, vi var ca.
75 børn, som kom flot udklædte
sammen med deres meget små
søskende og forældre plus bedsteforældre, så der var fyldt godt
op i Tranen. Vi havde også i år
besøg udefra med underholdning til børnene og denne gang
var det selve Pjerrot, der kom,
og det gjorde han ganske fortrinligt. Børnene hyggede sig og det
gjorde vi voksne skam også.
Kl 12 satte Pjerrot tøndeslagningen i gang . Jeg må sige
endnu engang, at de børn bliver
da også stærkere og stærkere.
Der var i hvert fald gang i den
og dem, der stod og passede tønEsplanaden • April • 2006

den måtte nogle gange hoppe for
„livet“, ellers fik man et slag
med køllen, ja - ja jeg fik et par
slag med på vejen MEN - MEN
det var det hele værd. Jeg indrømmer, at børnene klarede det
meget bedre end os voksne (det
er jo ikke noget at prale af), men
vi havde nogle forfærdelig store
problemer med at få slået vores
tønde ned. Jeg har ikke meget
for at indrømme det, men vi
måtte have hjælp fra de børn, der
var tilbage, så vi overvejer ret
kraftigt at få en børnetønde næste år (he, he). Men vi klarede
det trods alt. Der blev selvfølgelig igen i år uddelt præmier
til kattekonger og -dronninger,
samt dejlige slikposer og fastelavnsboller og sodavand. Det
var en rigtigt hyggelig dag.

Torsdag 9.marts havde vi koncert i Tranen. Det var Julia Ulardijichvili og Konstantin Dalvig,
der spillede russisk folkemusik.
Det var en fantastisk god musik, de to leverede, men det tror
da pokker, for de havde jo prøvet det før. Julia Ulardjichvili er
konservatorieuddannet violinist
fra Tbilisi, Georgien. Hun arbejder i Tv-radiosynfoniorkestret i
Tbilisi og senere på det Kongelige Kapel i København. Julia
spiller koncerter i Danmark og i
udlandet som solist og kammermusiker. Er uddannet kirkesanger på Roskilde kirkemusikskole
og an- sat i Rødovre kirke.
Konstantin Dalvig er konservatorieuddannet pianist fra Kiev,
Ukraine. Har arbejdet som solist
i Music Hall´s underholdningsorkester i Kiev, samt som musiklærer og akkompagnatør med
forskellige solister.
Tak til Julia og Konstantin for
en dejlig oplevelse den aften og
rigtigt synd for dem, er ikke var
der.
Pia Svanberg

25

Michael Grundahl er ikke kun
glad for at bo her i Parkerne,
men kan også godt lide at se
fodboldskampe mod Brøndbys
ærkerivaler.

Hvorfor flytte til
Brøndby Strand?

En FCK’er
i Brøndby

Michael Grundahl

Hvorfor er man så glad for at bo i
Brøndby, når man nu er
ærke FCK-fan?
Det er der mange grunde
til, men først lidt forhistorie. Da min kone og jeg
ventede tvillinger var en 55
kvm lejlighed i Vanløse
nok en smule for lille, nu
var gode råd dyre, vi skulle
have et nyt sted og bo, og
helst hurtigt.
Så da muligheden for en
stor lejlighed i Brøndby kom, var
vi selvfølgelig glade. Jeg skal
dog indrømme at vi havde nogle
fordomme og var en smule skeptiske man havde jo hørt så meget.
Men heldigvis flyttede vi herud
og det har vi bestemt ikke fortrudt. Den eneste lille forholds
regel jeg tog var da jeg fjernede
min P-skive med fck logo i bilen.
Vi havde kun boet her i ganske
tid, da en kammerat og jeg skulle
til fodbold, vi kommer ned i vores fodboldstrøjer og uden for
huset stod der nogle og nød solen
og en øl, da de så vores bluser
kikkede de lige en ekstra gang
også fik vi med et smil på læben
et par grove gloser med på vejen.
Da det så var blevet almindelig
kendt, og det gik hurtigt, at der
var flyttet FCK-fans ind, var det
ikke noget problem at komme i
snak med folk. De første mennesker vi rigtig begyndte at tale
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med var Henrik (Høne), Gert og
Claus og de har helt sikkert været
en stor del af oversagen til at vi
er faldet så godt til her i Brøndby.
Når man så først er begyndt at
tale med nogle få, så er det hurtigt hele kvarteret man hilser på
og taler med.
Så begyndte vi at komme i Perlen, min kone bl.a. til banko og
jeg til dart eller til fællesspisning
om tirsdagen, og her er en anden
grund til at vi er glade for at bo
her, vi er altid blevet taget godt
imod og børnene er altid velkomne.
Og tit faldt der også en is af fra
Claus, så de blev hurtigt bedste
venner. Også hernede er det tydeligt at Gert, Claus, Høne og resten af styre-gruppen er et vigtigt
element, ligesom husbestyreren
Susan og resten af huset også er
det. For mit vedkomne har perlen

og de mennesker der arbejder og
kommer der også en stor
andel i at vi trives så godt
her i Brøndby. Hvis man
gerne vil være en del af
det unikke sammenhold,
skal man bare møde op og
være med når der arrangementer i området, eksempelvis kulturweekend,
fodbold eller fester.
Gør man det, er der næsten ingen grænser for,
hvad menneskerne herude ikke
vil gøre for at hjælpe andre.
Et eksempel var da min kone,
en sen aften var nød til at tage på
skadestuen, børnene sov og jeg
var nød til at blive hjemme,
straks sprang Høne til og tog med
hende.
Eller da vi var på sommerferie i
Jylland og der bliver ringet og
sagt, at der var lys i vores lejlighed og om de lige skulle gå op og
tjekke om alt var som det skulle
være.
Men det kan også være små ting
som det at åbne opgangsdøren
når man komme med favnen fuld
af varer og ustyrlige unger eller
har købt et nyt møbel og lige
mangler et par hænder til at bære
det op.
Så det, at min familie og jeg er
FCK-fans, har absolut ikke været
noget problem. Jeg vil snarere sige tværtimod.
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Fødselsdagskarneval
i Tranen
Lørdag 22. april kl. 18.00 fejrer Tranen sin 10 års fødselsdag med en
stor karnevalsfest, hvor der uddeles præmier til bedst udklædte foruden præmier i forskellige konkurrencer.
Musikken bliver leveret af et
10-mands orkester og underholdningen er lagt i hænderne på Bafo
do mondo samba dansere.
Festen holdes med 96-priser, således også billetten, der kommer
til at koste 96 kroner. Heri er inkluderet et dejligt festmåltid af
Gittes de bedste.
Billetsalg starter 3. april efter
„først til mølle“-princippet.

Tranens
Børnefiskeklub
Nu er der igen fisketur - for alle
børn mellem 8 og 13 år.
Vi mødes lørdag 29. april kl.
10.30 foran Tranen og kommer
hjem ca. kl. 16.00. Medbring
selv dit fiskegrej, hvis du har
noget. Forældre med biler vil
være til stor hjælp.
Tilmelding i Tranen, Tranumparken 3A, eller på telefon:
43 73 81 25
På gensyn
Jeanette og Jens

Jazz i april
Der er lagt op til en rigtig festlig langfredag i Brøndby Jazzklub, når NEW ORLEANS DELIGHT fredag 14. april atter gæster klubben.
Alt fra gospel, spirituals og
hymner til mange af de genrer,
der blev spillet i det gamle New
Orleans som ragtime, caribiske
rytmer, blues og boogie er på
orkestrets repertoire.
Besætningen er kapelmester
Kjeld Brandt, klarinet - Kim Menzer (fra legendariske Burnin’ Red
Esplanaden • April • 2006

Ivanhoe), trombone - Hans Pedersen (Brøndby Jazzklubs’s
første formand), piano - Erling
Lindhardt, banjo - Claus Lindhardt (Erlings søn) - trommer
samt en god bekendt fra Sverige,
nemlig Stefan Kärfve på bas.
Det foregår i klubbens spillested, den store sal over Brøndby
Strand Bibliotek med indgang
fra stationssiden.
Dørene åbnes kl. 19.30 og musikken er på fra kl. 20.00.
Elo Christiansen

Perlen holder
fødselsdagsfest
lørdag 8. april
Gratis morgenmad
Huset åbner
Spisning ca.
Dans/fest/hygge til

kl. 08.00
kl. 16.00
kl. 18.00
kl. 01.00

Der bliver levende musik - så
smut i danseskoene og få lidt
motion på dansegulvet.
Billetter til 100 kr. kan købes i
Perlens åbningstid eller hos styregruppen onsdag og torsdag aften kl. 19-22.
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Fra venstre: Suat, Servet, Senem og Demet, der bor i BKB 608.

Bitten Drews

Månedens blomst

På redaktionen fik vi et brev,
som vi slet ikke kunne stå for.
Det lød som følger:
Kære mor - Grunden til, at jeg
vælger, at du skal ha´ blomster,
er den, at du i så mange år har
taget dig af os, det vil sige Servet og mig. Du gør alt for, at vi
skal få et godt liv. Du vil gøre
alt for, at vi bliver glade. Du skal
vide, at vi elsker dig virkelig
højt, mor. Vi elsker dig så højt,
at vi aldrig vil lyve for dig og
jeg vil gøre alt for dig. Du er næsten som en veninde for mig, jeg
kan fortælle dig alt.
Som bagsideredaktør kommer
man ud for mangt og meget,
men dette slog nok rekorden indtil videre. Demet kunne simpelthen ikke få sin mor til at svigte
sin arbejdsplads, da hendes kollega har ferie for tiden, så hun

ringede til mig og sagde: ”Jeg
kan altså ikke få min mor til at
være hjemme, men jeg tror, at
du kan. Kan du ikke ringe til
hende og sige, at du er rektor på
Søholtskolen og at du skal tale
med hende, fordi der har været
noget ballade med mig?”
Det med rektoren udelod jeg
godt nok, men ellers måtte jeg
spille streng lærer og hele familien gik så og hyggede sig i to
dage, mens deres stakkels mor
langsomt blev grillet over en
sagte ild. Senem blev ikke sur,
da Demet stod uden for døren
med en stor buket blomster, hun
havde bare ikke kunnet forstå,
at der skulle ha´ været ballade
med Demet og det kan jeg godt
forstå. Hun rødmede også klædeligt, da jeg spurgte, hvad det
var, det dér med aldrig at lyve

for sin mor. Det var i det hele
taget en rigtig hyggelig eftermiddag.

Hvem
fortjener
blomsten?
Har du en god ven eller bekendt,
der fortjener en opmuntring i
hverdagen, eller én, der har gjort
en særlig indsats - så fortæl det
til Esplanaden.
Måske er det din fortælling, vi
vælger at bringe i bladet. Vedkommende behøver ikke at være
din nabo, underbo eller genbo,
men skal være en person, der bor
i Brøndby Strand Parkerne eller
Gurrelund/Bjerrelund, og som
du synes fortjener blomsten,
som bladet selvfølgelig betaler.

Esplanaden (tlf: 43 54 39 60) • e-mail: espla@yahoo.dk • Elo Christiansen (tlf: 43 54 13 11//29 47 29 11)
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