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Brøndby Strands toleran-
ce overfor den helt igennem 
uacceptable adfærd omkring 
brandattentaterne i februar er 
lig nul. Til gengæld fortsætter 
bestræbelserne på at fastholde 
bydelen i det positive greb, som 
i mange år har været et kendt 
varemærke.
 Et varemærke formet ikke 
mindst på vore skoler, hos vort 
lokalpoliti samt i vore bolig-
afdelinger; alt sammen i nært 
samarbejde med kommunens 
SSP-netværk. Men også indi-
viduelle borgere gør sit for at 
fastholde Brøndby Strand i den 
spændende udvikling, som nu 
har stået på i ganske mange år 
og som betyder, at vore mange 
forskellige kulturgrupper fortsat 
kan leve side om side i vort fæl-
les samfund.

En noget ”hovsa”-agtig 
indledning til en ellers kon-

struktiv debat om kommunens 
fremtidige skolestruktur, har 
medført orkan på kommunens 
hjemmeside, hvor den heftige 
debat kan følges dag for dag. 
  At der også er behov for videre-
udvikling af vort skolesystem er 
vel indiskutabelt, blot kunne vi 
opfordre til at nogle af nonkom-
battanterne iførte sig en mere 
'urban klædedragt'!

Det stort anlagte KRAM pro-
jekt er i fuld gang med mulighed 
for en masse fysiske aktiviteter. 
Men husk nu spørgeskemaet, 
som dog kun kan udfyldes på 
internettet. Har du ikke compu-
ter kan du kontakte rådhuset el-
ler bibliotekerne og har du brug 
for personlig assistance kan du 
endvidere rette henvendelse til 
Værestedet Strandstuen (dog 
kun pensionister) samt Data-
stuen Hanen, begge i Brøndby 
Strand. I Brøndbyvester står Æl-

dresagen til disposition på Gild-
højhjemmet ligesom Sprogsko-
len på Park Allé kan hjælpe med 
at udfylde spørgeskemaet. 

Stærkere end ståldragere - 
sartere end glas. Tungtvejende 
og ægte som det ædleste metal 
- let og usynligt som vindene 
over Køge Bugt. Hvor kraftfuldt 
og samtidigt følsomt kan det 
siges! Vi taler om KulturWeek-
end i Brøndby Strand, der som 
en fugl Phønix atter genopstår. 
Selvom den gamle struktur er 
(vel)bevaret bliver dette års 
festligheder gennemført i ly-
set af den nydannede forening, 
Kulturweekendens Støtter. der 
fortsat kan rumme mange fl ere 
medlemmer. Så der er også 
brug for din indsats.
Og således er den fremtidige vej 
for KulturWeekend nyasfalteret 
og klar til at tage imod nye og 
spændende udfordringer.
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Én af historierne
om KulturWeekend

KulturWeekend er blevet en 
årlig tilbagevendende begi-
venhed i Brøndby Strand - 
men hvordan startede den

Michelle Beldner

I virkeligheden rummer Kul-
turWeekend mange forskelli-

ge historier. Lige så mange som 
der har været enkeltpersoner, 
klubber, foreninger, institutio-
ner og myndigheder involveret.
  Hver eneste enkelt person som 
har deltaget i kulturWeekend, 
som har opstillet boder, som har 
solgt mad, øl, balloner og meget 
andet, som har stået og under-
holdt eller siddet og passet en 
telefon, hoppepuden, mixerpul-
ten og toiletvagten har bidraget 
med hver deres historie og som 
har fortalt KulturWeekends hi-
storie videre. 
  
KulturWeekends oprindelse
Der fi ndes ikke én historie om 
begyndelsen på KulturWeekend, 
fordi KulturWeekend har haft 
mange begyndelser og oprindel-
seskilder. KulturWeekend gen-
opstår hvert år, selvom den 
har levet i vores fælles hukom-
melse hele året rundt igennem 
fl ere år. De frivillige har fået 
Kul  turWeekend til at opstå og 
har pustet liv i KulturWeekends 
samlet historie år efter år. Kul-
turWeekenden har aldrig hand-
let om fortidens historier. 
  Den har handlet om at skabe 
fremtiden - SAMMEN - hvert 
år. KulturWeends historie har 
hverken handlet om enkelte 
personer eller summen af de 
mange mennesker som har en-

gageret sig inderligt i den. Den 
har handlet om det, der eksiste-
rer imellem os, når vi er i gang.
Det er noget, som er stærkere 
end ståldragere - sart som glas,   
der kan smadres under vores 
fødder, uden at vi mærker det.
Det er noget som er mere virke-
ligt end høje betonmure - mere 
fl ygtigt  end ønskerne,   når man 
puster lysene ud på  lagkagen. 
Så tungtvejende og ægte som 
det ædleste metal - så let og 
usynligt som vindene over Køge 
Bugt. Så vigtigt for os som den 
luft vi ikke kan leve foruden. 
Det er alt det, som har fået Kul-
turWeekend til at opstå og gen-
opstå og overleve fattige som 
rige tider. Det er vores ønske 
om samhørighed og de bånd, 
der bliver skabt, når man ska-
ber noget sammen. Vi skal vær-
ne om om følelsen af fællesskab 
- ja, selve skabelsen af fælles-
skabet. Det er netop det, som vi 
skal værne om. Det er det, som 
gør, at KulturWeekend er alt 

besværet, alle skænderier og al 
slæbet værd.

KulturWeekends fremtid
KulturWeekend handler om 
fremtiden - ikke om fortiden. 
Den handler om fællesskabet og 
ikke om enkelte personer. Den 
handler om viljen til at ville hin-
anden, at ville noget sammen og 
ikke om enkelte præstationer el-
ler bidrag. KulturWeekend star-
tede med vores drømme. Det er 
det, som vi skal værne om.
VÆR MED TIL AT SKABE 
VORES FÆLLES FREMTID! 
BLIV FRIVILLIG FOR KUL-
TURWEEKEND. DET ER EN 
HISTORIE SOM ALDRIG BLI-
VER GLEMT.
Meld dig som frivillig: 
Kontakt Kulturweekendens  
Støt    ter ved Michelle Beldner,
på telefon: 7799 2404, e-mail: 
Beldner@brnet.dk - Svenning 
Haaning på telefon: 4114 7509 
eller Hugo Thuge på te lefon 
4095 8479.              Ω

Artiklens forfatter Michelle Beldner står som nr. to fra venstre ved en cere-
moni ved uddeling af en pris fra LO for initiativet til KulturWeekend tanken.
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Johan Suszkiewicz

Bænken
Så står den der - bænken -

 ved ”Brøndby Strands ga-
dekær”, den lille sø på hjørnet af  
Ulsøparken og Kettehøjvej. Med 
larm fra kædesav og fl ishakken-
de traktor er der blevet ryddet 
op i plantagen omkring søen. 
Forhåbentlig til glæde for man-
ge, som kan få et stille hvil.

Et dejligt grønt område
Søens oprindelse fortaber sig i 
det uvisse, men den regnes for 
en vandingssø. Dvs. at den er 
gravet til opsamling af regnvand 
til brug til at vande med i gart-
neriet Kettehøj som lå på stedet 
frem til midt i 1970' erne. 
 Det længste søen kan spores 
tilbage er til 1930. På dette tids-
punkt eksisterede både sø og 
gartneri. Men den kan godt være  
ældre. Bænken og søen var et 
sidste efterslæb fra Kvarterløft.

 Søen og plantagen ligger på det 
som kaldes 'det grønne over-
drev', som starter helt oppe ved 
Brøndbyvester Boulevard, hvor 
Middelalderlandsbyen tidligere 
lå, og løber hele vejen langs syd-
siden af Køge Bugt-motorvejen 
til grænsen til Vallensbæk. Om-

rådet er i kommunalplanen be-
regnet til fritidsformål og rum-
mer på nuværende tidspunkt 
bl.a. en naturlegeplads og Dyre-
gården Søholtgård.

Rideskolen bliver ny nabo
Mellem den lille plantage med 
søen og Bækkelund ligger et 
stort åbent stykke hvor der i 
gartneritiden var drivhuse.
 Her er der nu planer om at 
lægge Brøndby Rideskole, som 
nu ligger ved Lagesminde syd 
for jernbanen. Det vil imidlertid 
kræve bygning af ridehal, stalde 
m.m.
  Et byggeri som går ud over 
hvad der er mulighed for ifølge 
kommuneplanen. 
  Der arbejdes nu på en lokalplan 
og et kommuneplantillæg for 
området. Fordelen ved at pla-
cere rideskolen her skal være, at 
den via en ridesti kan forbindes 
med 'Den grønne kile' på den 
anden side af motorvejen.       Ω

Det åbne område i 'Det grønne overdrev' hvor rideskolen tænkes opført, når 
den bliver flyttet fra sin nuværende placering for enden af Strandskolevej.

Energisk indsats og megen larm gør skovbunden farbar for de besøgende.
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Motion er sundt
Bitten Drews

Onsdag 2. april kl. 11.00 blev
 den udendørs motions-

plads offi cielt indviet. Der var 
kaffe, vand og frugt såvel som 
balloner og et væld af mennesker. 
Charlotte Vedel fra Strandstuen 
gav mikrofonen til Annelise Pe-
tersen, formand for Seniorrådet, 
som bød velkommen og fortalte 
hvordan folkesundhedspladsen 
i Peder Lykkes Centret havde in-
spireret til vor plads, og hvordan 
alle involverede var gået til den 
fulde af begejstring, og der på 
forholdsvis kort tid og trods alle 
besværligheder i dag ligger en 
fuld færdig motionsplads med 
uddannede instruktører og det 
hele. Annelise Petersen sluttede 
af med:  

  „Det har været rigtig spænden-
de at følge projektet, og deer er 
lagt mange kræfter i arbejdet, 
så motionspladsen i dag frem-
står som et rigtigt godt sted for 
alle Brøndbys borgere, både til 

at træne deres krop, balance og 
muskler. En stor tak til hele sty-
regruppen som virkelig har væ-
ret ildsjæle for, at dette dejlige 
projekt er blevet muligt. Det er 
blevet en smuk lille oase, hvor 
der også vil blive stor mulighed 
for at møde andre borgere og få 
sig en snak. Stort tillykke med 
motionspladsem og pas godt på 
den“.
Derefter var der opvisning af Se-
niormotion, og til sidst prøvede 
man redskaberne af. Der er en 
del, der allerede er ret dygtige, 
men er du nybegynder, vil der 
være instruktører ved pladsen 
med jævne mellemrum. 
  Strandstuen ved en hel masse 
om dette.             Ω

Som der fremgår 
af billederne, var 
der aktivitet og 
stor entusiasme 
ved indvielsen af 
motionspladsen 
i Esplanadepar-
ken. 
  På øverste foto 
holder Annelise 
Petersen fra Se-
niorrådet tale.
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Mai-Britts nødråb til politikerne.

- Kære politikere
i Brøndby kommune

Artiklen er ikke udtryk for redaktio-
nens/udgivernes mening, men udeluk-
kende skribentens egne synspunkter.

Skolestrukturen

Nu sidder jeg igen her med 
pennen i hånden og ryster 

opgivende på hoved.
 Hvad sker der oppe på jeres 
kontorer? Nu har jeg boet i 
Brøndby Strand i ni år og hvert 
år har jeg været med i den grup-
pe af forældre, der har stået 
uden foran døren og demon-
streret over jeres besparelser 
på skole/ fritids området. Helt 
ærligt hvad havde i forestillet 
jer, der ville ske, når der år efter 
år bliver sparet fl ere hundrede 
millioner på skolerne, og at børn 
som har brug for ekstra støtte 
og omsorg bare bliver fl yttet til-
bage i en skole klasse, hvor der 
ikke er hverken tid eller den for-
nødne viden til at hjælpe dem? 
Det skal jeg sige jer! 
 Der opstår ballade og uro i 
klassen, og når man som kon-
takt forældre igennem fl ere år 
har prøvet at skabe ro igen, men 
bare er blevet fejet af bordet - ja, 
så opgiver man. Der er sket lige 
nøjagtigt det, vi var bange for.
 Flere og fl ere fl ytter deres 
børn på privat skoler, hvor der 
er godt indeklima, ro i klassen 
samt tid og overskud til at tage 
sig af dem. Det medfører jo så, 
at børnetallet falder i kommu-
neskolerne. Ja, men vi har jo 
prøvet at råbe jer op, men I vil 
jo ikke høre.

Mange af skolerne er så ned-
slidte at de er sundhedsfarlige 
at opholde sig på. Toiletterne 
er så ulækre, at børnene nægter 
at benytte dem. Klasselokalerne 
trænger gevaldigt til istandsæt-
telse. Bøgerne er så slidte eller 
vandskadede, at de lugter mug-
ne, lærerne fl ygter til de skoler, 
som har ordnede forhold, og 
hvem kan klandre dem? Vi er 
alle interesserede i et godt ar-
bejdsmiljø, og det er svært at 
fi nde i Brøndby. For det er der 
ikke råd til! Hvad med at bruge 
nogle penge på det i stedet for at 
fl ytte rundt på børnene? Nu vil I 
så skille store og små. 
 Hvad bliver det næste, at I skil-
ler drenge og piger med den be-
grundelse, at piger er hurtigere 
udviklet end drenge? Jeg kan 
ikke lade være med at tænke på, 
hvor vigtigt det er, at små børn 
lærer at omgås store og store 
lærer at passe på de små, og det 
bedste sted at lærer det er i sko-
len, hvor vi forældre ikke kan 
blande os i frikvartererne.
  Samtidig ophører det frie skole 
valg, for som jeg læser forslaget, 
er der en masse forældre, som 
vælger nogle skoler fra, og så 
slår I bare de skoler sammen. 
Har det ikke strejfet jeres tan-
ker, at der måske er en grund til 
dette fravalg?
 Og hvad er alternativet så? Mit 
barn er meget aktiv, hvad sport 
angår. Han spiller fodbold og 

bordtennis, noget han selv har 
valgt, fl ere gange om ugen. Og 
det ville han ikke kunne hver-
ken nå eller have overskuddet 
til, hvis han skal tilbringe sin 
dag til kl. 16 sammen med alle 
de andre børn og den larm, der 
opstår, når mange er samlet på 
et sted. Vi har valgt SFO´en fra, 
da det ikke fungerede for vo-
res barn pga. den megen larm 
og uro, der er, når 180 børn er 
samlet på én institution. Der bli-
ver skrevet så meget om stress i 
dag, og en af grundene til stress 
er, at man ikke kan fi nde ro til 
sig selv. Jo fl ere børn på samme 
sted - jo færre personaler til at 
se efter dem.
  BESPARRELSE. Det må stoppe 
nu. Nu vil vi have ordentlige for-
hold for vores børn. De kan ikke 
nøjes med mindre eller ringere 
forhold. Tværtimod trænger de 
til voldsomme forbedringer.
  Der bliver fokuseret så meget 
på økonomi, men hvad med 
børnene i det her? Sidst der var 
besparelsesrunde, var der tale 
om, at rigtig mange forældre 
gerne ville stige i skat for at til-
føre penge til skolerne. Det må 
da fortælle jer, at det ikke hand-
ler om penge, men om vores 
børn. Og deres hverdag er slem 
nok, som den er lige nu. Og med 
det forslag der er stillet, bliver 
det kun værre. 

Mange bekymrede hilsner 

fra Mai-Britt

Mai-Britt Lindevang
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Skal disse børn tilbringe hele dagen i en heldagsskole?

Skolestrukturen

Indlægget, som er skrevet 9. marts, stam-
mer fra Brøndby Kommunes debatsider, og 
er bragt med Jesper Stæhrs viden.

En ide - vent til efter 
kommunalvalget

Jesper Stæhr

De erfaringer, man har gjort 
i de fl este kommuner, er, 

at helhedsskolen kommer til at 
fungere fi nt, hvis der samtidig 
gives gode måltider i løbet af da-
gen, og hvis der veksles fornuf-
tigt mellem leg og læring i løbet 
af dagen. Hensigten er også, 
at barnet har 'fri' efter kl. 16. 
Lektierne skal være overstået.
 Enkelte kommuner har haft 
andre erfaringer, eller har 
endnu ikke fået omstillingen 
helt på plads. Oplys os gerne 
om fl ere gode og dårlige erfa-
ringer fra de andre kommu-
ner. Brøndby skal jo ikke at 
gentage de åbenlyse fejlgreb.
Grundlæggende synes jeg, at 
ideen med helhedsskolen er god 
- hvis det vel at mærke bliver 
grebet rigtigt an. Dog må sko-
len planlægge undervisningen 
sådan, at man kan hente sine 
børn tidligere de dage, hvor 
man har tidlig fri, eller fx. en 
bedsteforælder kan hente dem. 
Tiden i skolen frem til kl. 16, 
regner vi i hvert fald ikke med 
at benytte os af alle dage i ugen.
 Hvis kommunen mener, at 
de trindelte skoler vil bibringe 
højere faglighed og vil afsætte 
ressourcer til at løfte de svage, 
samtidig med at alle børn bliver 
udfordret socialt og fagligt - ja 
så er det da bestemt en god ide. 
Trindeling kan også være for-
nuftig derved, at man får lærere, 
der er mere specialiserede mod 

de enkelte klassetrin. Hvilken 
lærer kan alt det, der i dag 
forlanges på de enkelte klas-
setrin? Tror da pokker, at læ-
rerne skal bruge lang tid på at 
sætte sig ind i nyt stof og regler.
  Jeg og min familie er nytilfl yt-
tere til Brøndby Strand og er 
sandt at sige noget bekymrede 
for de tre folkeskolers evne 
og mulighed for at levere til-
strækkelig god undervisning. 
Hertil skal siges, at jeg sjæl-
dent har set så nedslidte of-
fentlige bygninger (i hvert fald 
når man ser Søholt- og Lang-
bjergskolerne udefra). Fra det 
perspektiv er det vel fornuftigt 
at nedlægge en skole i Brønd-
by Strand for så at renovere 
og modernisere de to andre.
  Som nytilfl ytter er en anden 
af mine bekymringer, at de 
gode kammerater, vores barn 
får i børnehaven (samt de gode 
kontakter mellem forældrene), 
bliver splittet op på mange for-
skellige skoler ved skolestart. 
Ved en trindelt skole i hvert 
af denne lille kommunes tre 
områder er man da sikker på, 

at ens barn får sine gode kam-
merater med videre over i den 
nye skole. Hvis børnene fra 
de enkelte bør-nehaver så vidt 
mulighed får lov til at starte i 
samme klasse, så understøtter 
man i hvert fald, at barnet får 
en tryg og stabil overgang fra 
børnehave til skolen. I Brøndby 
Strand tror jeg ikke, at man kan 
være bekymret for trafi ksikker-
heden ved, at børn skal cykle 
eller transporteres til en skole 
lidt længere væk. Alt ligger ret 
tæt på, og der er vist ikke mange 
steder man ikke kan nå til og fra 
via en cykelsti. Ellers må en sko-
lebus vel kunne klare den sag.
  Denne skoledebat er yderst 
velegnet og engagerende som 
politisk diskussionsemne til 
valgdebatten i 2009, hvor vi 
skal vælge ny kommunalbe-
styrelse. Så - beslut ikke denne 
gennemgribende ændring forin-
den. Hvis politikerne venter til 
efter kommunalvalget, tager jeg 
sandelig hatten af for, at de så 
markant fremlægger deres sko-
levisioner for vælgerne i god tid 
FØR et valg.
  Så kan borgerne lade det indgå 
i deres stemmeafgivning, og der 
er god tid til både debat og in-
formation. Det vil sikre legitimi-
teten af denne vidtrækkende be-
slutning - også ud over, hvad der 
er mulighed for på denne blog.
  Noget skal i hvert fald gøres på 
skoleområdet i denne kommu-
ne. Ellers stiger overfl ytningen 
fra folkeskolen til privatskoler-
ne. En trist udvikling.

Jesper Stæhr
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Så kom KRAM-bussen
Mange mennesker var mødt op, da KRAM arrangementerne i Brøndby Strand blev skudt igang. På parkeringspladsen 
foran Centret blev der holdt taler af bl.a. borgmester Ib Terp og vicemorgmester Eva Roed.

Bitten Drews

Forskningsleder Tine Curtis gav 
borgmester Ib Terp et diplom for 
kommunens deltagelse i KRAM.

Så er der igen gang i den i 
Brøndby. I en landsom-
fattende undersøgelse var 

der 13 kommuner, der blev valgt 
ud til at deltage, og blandt dem 
var Brøndby og Albertslund.
 KRAM lyder bare så dejligt, 
men der skulle åbenbart ikke 
tages helt så alvorligt, og hen af 
vejen gik det op for én, at de fi re 
bogstaver stod for KOST, RYG-
NING, ALKOHOL og MOTION.

KRAM skydes igang
Mandag den 31. marts startede 
løjerne med dejlig musik fra 
Brøndby Musikskole og kl. 12.45 
åbnede borgmester Ib Terp ar-
rangementet med følgende ord:
 „Kære venner - Det er dej-
ligt forår, vi har marts, og det 
er snart april og så er det også 

KRAM-måned. Der bliver fokus 
på sundhed, motion og bevæ-
gelsesaktiviteter i Brøndby og 
Albertslund. Det glæder mig, at 
vi her på Vestegnen er med til at 
sætte fi ngeraftryk på den lands-
dækkende KRAM-undersøgelse. 
Så bliver vores erfaringer og vo-
res forhold også taget med i be-
tragtning, når man på landsplan 

skal vurdere befolkningens sund-
hedstilstand og lægge planer for 
den fremtidige sundhedspolitik. 
Alle Brøndbyborgere over 18 år 
har fået tilsendt et spørgeskema, 
hvor de opfordres til at svare på 
en række spørgsmål om helbred 
mv. Jeg vil gerne opfordre så 
mange som muligt til at besvare 
dette skema, så vi her i Brønd-
by kan give vores besyv med i 
KRAM-undersøgelsen.
  Denne undersøgelse, som om-
fatter 13 kommuner fordelt 
over hele landet, er den største 
folkesundhedsundersøgelse i 
Danmark - nogensinde. Om lidt 
åbner KRAM-bussen, og i løbet 
af de næste fjorten dage har 850 
borgere i Brøndby fået mulighed 
for at få foretaget en grundig 
helbredsundersøgelse.
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Man får målt muskelstyrke, 
balanceevne, kondition, knog-
lestyrke, lungefunktion, fedt-
procent, kolesteroltal og meget 
mere. Med kommunalrefor men 
er ansvaret for sundhedsfremme 
og forebyggelse blevet kommu-
nalt. Vi har allerede 2. genera-
tion af en kommunal sundheds-
politik, som beskriver, hvilke 
kommunale aktiviteter der bliver 
satset på. Brøndby Kommunes 
befolkning har en høj sygelig-
hed, som kan tilskrives livsstilen 
med hensyn til Kost, Rygning, 
Alkohol og Motion. Netop derfor 
er det glædeligt, at så mange for-
skellige arbejdspladser, idræts-
klubber, beboerforeninger og 
væresteder har budt ind med ak-
tivitetet i KRAM-måneden.

Brug nu de mange tilbud
Jeg vil opfordre alle til at gøre 
god brug af de mange tilbud, 
der er nævnt i programmet, og 
jeg håber, at mange af kommu-
nens borgere fastholder nogle 
af de mange sunde tilbud. Ha' 
en god måned og husk at ud-
fylde spørgeskemaet“. Dernæst 
kom Eva Roed på banen og hun 

fortalte, at det er bevist, at vi i 
Brøndby desværre dør tidligere 
end gennensnittet af den dan-
ske befolkning, så hun bad os 
alle om at tage os sammen og 
benytte nogle af de fritidstilbud, 
der fi ndes i kommunen.
  Hun fortalte også, at hvis der 
er noget, vi synes, vi mangler, så 
bør vi udfylde KRAM-skemaet. 
Kommunen er meget interesse-
ret i at læse svarene. En svøm-
mehal skal vi dog ikke forvente 
de første mange år, men Vest-
badet, som vi deler med Rød-
ovre, er netop renoveret og er 
bl.a. udvidet med varmtvands-
bassin. Efter en forfriskning, 
der bestod af en sund bolle fra 

Strandskolen, et æble og en fl a-
ske kildevand var der linedans. 
Allround Linedance, Brøndby, 
gav en forrygende opvisning, 
der lyste langt væk af danse- og 
livsglæde.
 Preben Grøn, der var eneste 
hane i kurven, fulgtes med sin 
kone Anita og mente, at det var 
generthed, der holdt de andre 
mænd hjemme. Han havde i 
hvert fald svært ved at få armene 
ned af begejstring, og linedan-
serne udstrålede i det hele taget 
en vitalitet og glæde, samtidig 
med at de var slanke og fulde af 
energi. Det virker faktisk som 
en motionsform, der er rigtig 
sjov.               Ω

Et kig ind i KRAM-bussen, hvor undersøgelserne finder sted.

Royalt besøg på Langbjergskolen
Tirsdag den 1. april over-

rakte Kronprinseparret en 
check på ca. 2,2 mill. kroner til 
PsykiatriFonden.
 Beløbet er overskuddet ved sal-
get af det velgørenhedsfrimær-
ke, der var blevet udvalgt som 
Årets Frimærke 2007.
 Overrækkelsen fandt sted på 
Langbjergskolen til stor glæde 
for en masse fremmødte børn, 
hvoraf mange fi k lejlighed til 
at trykke HKH Kronprinsesse 
Mary i hånden. Vi vil senere la-
ve en artikel om begivenheden 
og Kronprinsessens tilknytning 
til PsykiatriFonden.            Ω
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Bertha's 20 års fødselsdag

Møffe guffer resten af kagen i sig. To fjordheste fra Regnbuen.

Malou B. Pedersen

Bertha på Podiet flankeret af Hanne(tv) og Rikke. Børnene saluterede derefter Bertha med 19 korte og et langt vrinsk.

Onsdag den 12. marts 
fej re de Dyregården  Sø-
holt Bertha’s 20 års 

fødselsdag. Bertha er en lille 
rød pony, som har hængemave 
pga. alderen, men den er ikke 
for gammel til stadig at lave 
bukkespring og lave ballade. 
Alle børnene holder meget af 
Bertha, og de betegner hende 
som deres 'forsuttede tøjdyr', og 
hun elsker at blive nusset om. 
Hun kom til gården for ca. 2 
år siden, sammen med sin dat-
ter Tot. Dyregården havde købt 

Bertha og Tot for 2.000 kr. fra 
Lunden, senere solgte de Tot for 
1.800 kr. så faktisk har de givet 
200 kr. for Bertha.
  Da dyregården hentede Bertha 
og hendes datter, hed de Mary 
og Alexandra, men de synes ik-
ke rigtigt at navnene passede til 
dem. De stod mellem Prop og 
Bertha, og Knold og Tot. Så blev 
det til Bertha og Tot.
  Der var mange til Bertha’s fød-
selsdag. Der kom børn fra byg-
gelegepladserne Tranehytten og 
Regnbuen, og de kom med de-
res egne heste som var spændt 
for vogn. 

Bertha fi k sin egen hestelag-
kage, som bestod af hestefoder, 
rugbrød, revet gulerødder, æb-
ler og som prikken over i’et var 
der sat hele gulerødder i toppen 
som lys, og børnene fi k rigtig 
lagkage og varm kakao og saf-
tevand. Børnene havde lavet et 
fi nt podium, som Bertha blev 
hyldet på, og hun fi k 19 små og 
et stort vrinsk. Hun fi k gaver og 
hestelagkage og hun spildte no-
get af kagen til gavn for Møffe, 
et hængebugsvin, som gnaskede 
det i sig.              Ω

Gaverne bestod af hestetilbehør.
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       i 
Brøndby Strand

Motionspladsen
Esplanadeparken ud for 
Tranumparken
Tirsdag og onsdag i uge 16 - kl. 
11.00-12.00 samt kl. 14.00-
15.00 - motion med instruktør.

Halling Fitness
Hallingparken 3, kld.
Alle over 21 år - prøvetime. 
Medbring rene træningssko og 
håndklæde

Værestedet Strandstuen
Brøndby Strand Centrum 17
Mandage kl. 12.30
Gymnastik.
Tirsdage kl. 10.00
Svømning - pris 20 kr.
Onsdage kl. 10.45
Petanque - pris 10 kr.
Fredage - kl. 10.00
Stavgang - (ikke Bededag).

- og for de små -
til alle dagtilbud i Børneforvaltningen

Kost, Rygning, Alkohol, Mo-
tion er, som de fl este nok alle-
rede ved, temaerne bag ordet 
KRAM. Det gælder dog af gode 
grunde ikke helt for vore yngste 
medborgere. Men KRAM skal 
de alligevel have. Sideløbende 
med 'voksenprojektet' har bør-
neforvaltningen ifl g. Charlotte 
Faldt Andersen tilpasset tema-
erne, så ordet KRAM bevares: 
Kost, Ræs, Aktivitet,  Motion 
er blevet børnenes udgave af 
programmet, som bl.a. omfat -
ter rytmik for de 0-3 årige i 
Rheumhus mandag

den 21. april
fra kl. 8.30 til 14.00.

Her vil Annette Møs fra Ryt-
mos give børn i blealderen 
succesoplevelser i en social 
sammenhæng. Gennem sang, 
musik og masser af bevægelse 
får børnene præsenteret en kuf-
fert fuld af oplevelser og overra-
skelser. Der serveres frugt (det 

er ikke muligt at spise medbragt 
mad i Rheumhus). Tilmelding 
inden 14. april til Christina Wel-
sien på chwel@brondby.dk
Et andet arrangement i april for 
større børn fi nder sted i

Sejlerhuset
torsdag 24.+ fredag 25.+

mandag 28. + tirsdag 29. +
onsdag 30. - Alle dage 

kl 09.30.
Aksel fra Sejlerhuset tilbyder 
sejlture på indsøerne. Der er 
mulighed for børn og voksne på 
disse dage at sejle i kajak, robåd 
eller kano. Der bliver udleveret 
redningsveste til både børn og 
voksne, og børnenes forældre 
skal give skriftlig tilladelse til 
arrangementet. Aksel er uddan-
net livredder. Der er mulighed 
for at lave bål og spise medbrag-
te madpakker i Sejlerhuset.
  Har I spørgsmål om aktivite-
terne eller sikkerheden kontakt 
Aksel på telefon: 2044 4103.

Helhedsplan - Fase 3
Helhedsplanen er nu nået 

til fase 3, der omfatter re-
novering af rækkehusene langs 
med Esplanaden. Det er tan-
ken dels at forskønne de grå 
facader og dels at sørge for ly-
sere og grønnere gårdrum, der 
kunne tænkes forsynet med en 
træterrasse samt en pergola. 
Dette skal beboerne i samtlige 
boligafdelinger tage stilling til 
på afdelingsmøder, der fi nder 
sted her i foråret. Der er fra aki-
tektfi rmaet WITRAZ udsendt 
en boligomdelt brochure, som 
i detaljer redegør for mulighe-
derne.

ET GRATIS TILBUD - fra Tranen, Tranumparken 3A:
Tirsdag 6. maj fra kl. 17.00 til 20.00 skal Tranens bibliotek tømmes. - Alt skal væk! 
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen 
Hverdage fra kl. 9.00
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling inden kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.00
To retter mad. - Salatbuffet med hjem-
mebagt brød.

Pigeklub 
Mandag og onsdag 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Vi tager det stille og roligt - alle kan 
være med - henv: Erik Larsen.

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger. 
Henv: Jens Rathje 4373 7063.

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00
Henv: Jens Rathje 4373 7063. 

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. 
Se menu på www.bro-
endbynettet.dk under 
aktivitetshuse, Rheum-
hus.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding 
på tlf: 4354 1138 senest tirsdag.

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 18.00 og spillene begynder 
kl. 19.00.

Loppemarked
Første lørdag i hver måned 
mellem kl. 10.00-15.00.

Mimre-banko 
Anden onsdag i hver måned
Spillet starter kl. 12.30.

 
Kreative dage 
Torsdag fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Tirsdage kl. 12.00-16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 
Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131.

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

Caféen 
Man. 9-16, tir. 12-20, 
ons. 9-18, tor. 9-16 og 
fre. 9-16. -  Hver efter-
middag kan der købes 
lettere ret ter og bestil-
les smørrebrød, sand-
wich, salat med brød, 
æggekage, pom mes 
frites med nuggets eller 
fiskefilet:
Pris: 25 kr. - kage: 5 kr.

Aftenspisning - tirsdag
Stor/lille portion: 
40 kr/30 kr.- Dessert: 15 kr.

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

'Kom og vær med'
Onsdag kl. 18.00-20.00
Tegne og male på købte lærreder
Lav dine egne smykker - halskæder/

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

armbånd med perler -  kostpris 10 kr.

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00.

Udlejning af selskabslokaler
- kontakt PERLEN:
Hverdage: kl. 12.00-14.00
samt tirsdag: kl. 19.00-21.00.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 

Silke/stofmaling - Torsdag + fredag fra kl. 13.00-16.00 - tlf: 2460 1716.
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Fiskeri i verdensklasse
Torsdag 17. april kl. 19

I Perlen, Hallingparken 5 kan 
du på storskærm opleve Allan 
Riboes holde foredrag og vise 
fi lm fra sine oplevelser med at 
fange bl.a. Blue Marlin.
Der er denne aften tilbud på:

3 stk smørrebrød
+ en øl/vand til kr. 40.00.

Tilmelding til Claus Blok på tlf: 
2678 6258 af pladshensyn.

Stor festmenu med underholdning og show for alle pengene.
Magi og underholdning af:

Mystiske Mr. Mox
Fantastiske Mike Whellans gæster igen Danmark og vi kan

atter en gang nyde hans fantastiske musikalitet denne aften.
Reserver allerede nu datoen

Pinselørdag i Tranen
Lørdag 10. maj kl. 18.00

Husk De Frie Midler
Midlerne er målrettet til beboere i De 9 boligafdelinger. Er I en gruppe 
beboere, en klub eller forening, der mangler penge til for eksempel:

• kostumer til en opvisning
• en udfl ugt
• redskaber til et sportsarrangement
• foredragsholder til at belyse et emne
• enkeltstående arrangementer eller opstart af nye aktiviteter

Så skulle du prøve at søge De Frie Midler!
De Frie Midler administreres af NetværksKontoret. Det er let at ud-
fylde ansøgningsskemaet, og man kan søge op til 5.000 kr. Henvend 
dig til Anette Hestlund på NetværksKontoret, Kisumparken 2. Tlf. 
4354 2277, e-mail: ahe@bo-vest.dk - De Frie Midler yder ikke tilskud 
til forplejning til lukkede arrangementer.

Pensionistforeningen

arrangerer til til
Danmarks Jernbanemuseum 

ved Banegårdscentret i Odense 
tirsdag den 6. maj

På Nordens største jernba-
nemuseum kan vi boltre os 

på 10.000 m2 med teknik, ople-
velser og nostalgi. Museet viser 
tog og færger fra de sidste 150 
år. Kig ind i den fl otteste pri-
vate salonvogn eller tag plads 
på træsæderne i en kupé på 3. 
klasse.
I den blå Wagons-Lits spisevogn 
er der dækket op, og de fornem-
me kongevogne holder parat. 

Du fi nder også busser, model-
baner, minitog og computere. 
Vi regner med at have vor egen 
rundviser på ca. 45 minutter. 

Yderligere oplysninger kan ses 
på opslag bl.a. i vore 3 aktivitets-
huse og på Brøndby Net Hjem-
meside.           Esther Genker
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Hvem skal være årets Brøndby 
Strand Borger 2008?

Følgende betingelser skal være opfyldt for at komme i betragtning:

Kandidaten skal have gjort en særlig, frivillig og ulønnet indsats for Brøndby Strand, men 
behøver ikke at bo i bydelen. De nominerede offentliggøres af KulturWeekends styregrup-
pe i festprogrammet, der husstandsomdeles i uge 22 i Brøndby Strand.

Min kandidat er:
Navn: ...........................................................................................................................................

Adresse: .......................................................................................................................................

Indsats: ........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Forslaget skal være Beboerbladet ESPLANADEN, Hallingparken 2, stuen, 2660 Brøndby Strand i 

hænde senest mandag den 5. maj kl. 12.00.

Mit eget navn og adresse: ................................................................................................................................

Abent brev . . .
Må jeg udtrykke min tak for 

 en god samtale om byg-
geriet af kulturhuset? 
  Her i starten af Februar hav-
de jeg en samtale med Mogens 
Ihler Holm (måske ikke rigtigt 
stavet) fra Brøndby Kommune 
omkring problemer med den 
offentlige sti ved byggepladsen.
 Efter fl ere uger i ægyptisk 
mørke med en knoldet grusvej 
var der endelig kommet lys på 
omvejen. Og på Esplanadestien 
efter fl ere overgravede kabler 
eller hvad årsagen nu var. 
  Jeg fremlagde nogle forslag til 
forbedringer, og Mogens lovede 
meget positivt at bringe dem vi-
dere i systemet. 
Mine forslag ver bl.a.: 

• Omvejen fl yttes til øst for jord-
bunkerne (ud for posthusets 
gård) med indhegning af jord-
bunkerne, så man ikke behøve-
de krydse gangstien med store 
og små arbejdskøretøjer. 
• Omlægning af grusstien fra 
trappen ved busstop Tranum-
parken og over til den fl yttede 
omvej (retning posthuset). 
• Asfaltering af omvejen med en 
midlertidig asfalt, af hensyn til 
cyklende og dårligt gående. Det 
er jo trods alt stadig en del af of-
fentligt stisystem. 
• Etablering af midlertidigt for-
tov langs vestsiden af Boulevar-
den og broen, så beboerne fra 
Tranumparken får en nemmere 
vej til Center og station. 

• Mogens nævnte selv mulig-
heden for genåbning af gang-
tunnellen under Strandespla-
naden ved Tranum lige nr., og 
det bakkede jeg op med forslag 
om anlæg af nødsti langs broens 
vestmur og indhegning til byg-
gepladsen. 
  Dette ville være en endnu bed-
re adgang (næsten normal) for 
de beboere i Tranum lige, der er 
dårligt gående. 
  Så nu bliver der ihvertfald set 
på mulighederne. Så håber vi 
på en hurtig forbedring af ad-
gangsforholdene uden om byg-
gepladsen. 
Tak til Mogens Ihler Holm for 

en god dialog. 
Arne W. Petersen, Tranump.
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Renovering 
af dækplader

En skarpsindig varmemester 
sikrede, at en løstsiddende dæk-
plade blev nedtaget. Som læser-
ne allerede er opmærksomme 
på, sikres alle vore 12 højhuse i 
denne tid for eventueller svag-
heder i befæstningen af husenes 
metalplader.
På billedet kan man se mellem 
9. og 10. etage på højhuset ved 
Tranumparken, hvor den mang-
lende dækplade har siddet.

Til Bonbonland med
Børnenes Rejsebureau

lørdag 24. maj

Stråtækt bondeidyl - Mølle Lejren.

Efterlysning

Jeg efterlyser gamle billeder 
fra den gamle badeanstalt 
Mandalay og fra Ishuset Gl. 
Køgelandevej 739.
  Skulle du have billeder i dit 
hjemmearkiv, må du meget
gerne kontakte mig 
Bitten Skotte - 4353 1111 

Hvad er det med
den Middelalder?

Hvorfor synes mange menne-
sker at denne historiske periode 
er så spændende? - Flere steder 
i landet er der middelaldercen-
tre, Kroppedal-museet har net-
op åbnet en ny middelalderud-
stilling, og i Brøndby har vi en 
middelalderlandsby.

Men hvad er det som
fanger interessen?

Det fortæller Villiam Berg, for-
mand for Middelalder Landsby-
ens Venner, om på et møde på 
Brøndby Strand Bibliotek

Mandag 14. april kl 19.00
  Villiam Berg har været med til 
at udvikle Middelalderlandsby-
en fra starten i 1997-98 og har 
beskæftiget sig indgående med 
middelalderen.
  Mødet er arrangeret af Lokal-
historisk forening for Brøndby 
Strand, og foregår i bibliotekets 
store sal (indgang fra stationssi-
den). Der er fri adgang og alle er 
velkomne.

Kære børn og unge

Har du lyst til at være med til at 
lave en parade til KulturWeek-
end 2008. Der bli'r sambadans 
og trommespil.
Kom og hør nærmere drenge og 
piger hos:
Camilla tlf: 2825 9548 i Perlen.
Jeg glæder mig til at se jer alle.Vi tager af sted kl. 9.00 og er 

hjemme igen kl. 18.00. Turen 
foregår i busser, der afgår fra 
Tranen, Tranumparken 3.
 Der er plads til alle, der vil med. 
Billetter købes hos beboerrådgi-
ver Mette Holck på Netværks-
Kontoret i Kisumparken 2.
 Det koster 100 kr. for børn un-
der 12 og 150 kr. for voksne at 
deltage. Billetsalget løber fra

15. april kl. 14.00 indtil 
15. maj

Sommerkoloni med
Børnenes Rejsebureau

Vi holder sommerkoloni igen 
i år og har valgt at holde den 
samme sted som sidste år, nem-
lig på Mølle Lejren i Asnæs, 
fordi vi synes, der var så dejligt. 
Kolonien løber fra den 28. juli 
til den 1. august. Det koster 300 
kr. pr. barn under 15 år og 600 
kr. pr. voksen og dækker trans-
port, ophold og mad. Forsalget 
starter 5. maj. Man kan godt be-
tale halvdelen nu og vente med 
at betale resten til lige inden vi 
tager af sted.       Anet Tamborg
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Hvem skal have
den næste blomst?
Månedsblomsten har fået en 
opblomstring i 2008. Vi har  
en lille venteliste, men hvis 
du kender en, der for tjener 
en lille erkendtlighed i hver-
dagen - så kom ud af busken, 
og henvend dig til redaktio-
nen, hvorefter vi tilføjer din 
anmodning på listen og sør-
ger for, at dit ønske bliver 
opfyldt snarest uden udgifter 
for dig. - Vi betinger os blot 
at måtte offentliggøre begiv-
en heden her på bagsiden. 

Månedens blomst
Inger Larsen

F ra den første dag vi kom 
i Perlen, var der en atmo-

sfære, som var helt speciel. En 
omgangstone som er både hjer-
telig og sjov og en helt speciel 
dame nemlig LENA GARDER.
  Vi startede med at komme i 
Perlen i juni 2007, da vi fl yttede 
her ud fra Brøndbyøster.
  Der gik ikke lang tid, før vi var 
stamgæster i huset, og grun-
den var, at Lena stråler med en 
varme, man kun kan elske. Om 
man  er  høj,  lav,  rig,  fattig  er 
ligegyldigt for hende. I tiden 
efter sommerferien var Per-
len præget af kaos. Nye regler, 
sygdom, osv. gjorde, at vi alle 
hjalp til for at huset kørte, og 

Lena stod i spidsen og dirigere-
de. Hun var træt efter jul, hvor 
hun i december stod på pinde 
i julens tegn med div. forbere-
delser. Selvom bølgerne kunne 
gå højt af stress, var vores alle 
sammens Lena den, man gik 
til, når man var trist eller fru-
streret. En sludder og et varmt 
kram klarer alt.
  Vores søn på 9 år kommer tro-
fast i Perlen efter skole for at 
sige hej og få et kram af Lena.
Hun er defi nitionen af bebo-
erhus/cafeen. Lena er bare en 
perle i Perlen.

På brugernes vegne
Familien Stapf
Dyringparken


