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Livsglæde og -lyst var nogle 
af mantraerne, da landskendte 
Thyra Frank fra det anderledes 
plejehjem „Lotte“ lagde vejen 
forbi Strandstuen. Uagtet ens 
holdning til plejehjem, bredt 
formuleret, kan det være svært 
ikke at ønske sidste stop på 
„Lotte“. Noget tyder da på, at 
man bliver ældre end 'planlagt' 
hos Thyra Frank, som „ikke 
har demokrati men oplyst ene-
vælde, hvor man ryger, rejser, 
drikker og elsker, som man har 
lyst og evne til“, og således gør 
livet før døden leveværdigt.

Og for at komme til den anden 
ende af livet deltager Brøndby 
Strand Parkerne sammen med 
14 andre kommuner i det spæn-
dende projekt Bogstart, som er 
tilegnet familier med børn op til 

fi re år. Velfærdsministeriet står 
bag - Vore biblioteker er i front.

Foreningslivet har det godt i 
Brøndby. I dette nummer kan 
du læse om den ret nye Brønd-
by Strand Minigolf Klub med 18 
internationalt godkendte baner, 
der er placeret i Esplanadepar-
ken mellem Rheumhus og Mag-
lelund. Sæsonen starter til maj, 
hvor muligheden for hyggeligt 
familiesamvær er i højsædet. 
  At foreningslivet har det godt 
er Brøndby Jazzklub et bevis på. 
30 år med sprudlende klassisk 
jazzmusik er det blevet til.

Nostalgiske Klitrosen er 
ik ke en forening, men et unikt 
eksempel på, hvad der kan kom-
me ud af en frivillig indsats. Kik 
forbi i åbningstiden og tag et 

skridt ind i en af fortidens 'lom-
mer' hos Clausens.

Tilbage til nutiden og et kik 
ind i fremtiden; nemlig hel-
hedsplanen for Brøndby Strand 
Centrum. Husk borgermødet 
tirsdag den 14. april på Lang-
bjergskolen, Tybjergparken 2, 
Brøndby Strand. Journalist, 
forfatter og i fl ere henseender 
kontroversielle Peter Olesen 
læg ger op til en debat.

På Esplanadens redaktion 
er det også på tide at skue ind 
i fremtiden. Der skal suppleres 
med nye kræfter. Kast et blik på 
side 3 og se, om du måske har 
lyst til at give en hånd med.
 
Velkommen til foråret, som 
i den grad spirer på forsiden.

Fortid - nutid - fremtid

2

Esplanaden  april 2009



Frem til og med år 2012 
deltager Brøndby Strand 
Parkerne i Brøndby Kom-

mune i et spændende projekt 
sammen med 14 andre kommu-
ner. Finansieringen kommer i 
form af en bevilling på i alt 16 
mio. kr. fra Velfærdsministeri-
et. Koordination og administra-
tion er i hænderne på Styrelsen 
for Bibliotek og Medier.
  Projektleder Lene Serup fra 
Brøndby-bibliotekerne glæder 
sig rigtigt meget til at komme 
på besøg hos mange børnefami-
lier med gratis bogpakker.
Hvorfor nu gratis bogpakker? 
Jo, siger Lene Serup: „Det hand-
ler blandt andet om, at børn el-

sker at få læst godnathistorie af 
far og mor, men nogle familier 
har ikke tradition for at hygge 
sig sammen over en bog.“
  Bogstart-programmet retter 
sig først og fremmest mod børn 
op til 4 år. I denne periode får 
børnene en bogpakke fi re gange 
i alt. Når barnet er 6 og 12 må-
neder besøger biblioteket fa-
milierne derhjemme. Efter 18 
måneder inviteres familien til 
at hente en bogpakke på biblio-
teket, og ved barnets 3 års fød-
selsdag gives en bogpakke i bør-
nehaven i lokalområdet, slutter 
Lene Serup.
   På Esplanaden vil vi følge dette 
projekt i tiden, der kommer.   Ω

Bogstart
- alle børn

elsker bøger!

De heldige familier vil modtage et 
farvestrålende postkort, når der er 
en bogpakke på vej.

 Elo Christiansen

Esplanaden søger nye kræfter
Den ansvarshavende redaktør gennem knap fem år ønsker at fratræde for at kunne hellige sig enkelte 
interesseområder som fast skribent på bladet. Derfor søger udgiverne en ny redaktør, der har lysten til at 
medvirke ved udgivelsen af Beboerbladet ESPLANADEN.

Redaktøren må kunne: 
  ●  være ansvarlig overfor medieansvarsloven (presseloven)
  ●  begå sig i alle samfundslag
  ●  have fl air for „den gode historie“

Lay-outeren, der er „meget gammel i gårde“, ønsker, efter at have været med til at sætte samtlige blade op, 
at trække sig tilbage til „privatlivets fred“. Kendskab til InDesign og Photoshop vil være en fordel. 

Interesserede skal bo i Brøndby Strand Parkerne eller Gurrelund/Bjerrelund. Der er tale om frivilligt arbej-
de, men omkring bladets dead-line er det en full-time beskæftigelse. Udgifter relateret til bladproduktionen 
dækkes efter aftale med udgiverne.
Henvendelse til NetværksKontoret, Kisumparken 2, Brøndby Strand, tel. 4354 2275.
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Det har ikke været nemt at 
 være fi sker under den tyske 

besættelse 1940-45. Heller ikke 
her i Brøndby Strand. Det frem-
går af ”Legitimationskort for 
sejlads”, for fi sker Jens Peter 
Knud Hansen. Jens Peter boede 
i et hus på Gammel Køge Lande-
vej, som han havde byg get sam-
men med sin søn i 1917. Sønnen 
'Gamle Hans' fortalte vi om i Es-
planadens martsnummer.

Ørn og hagekors
Jens Peters legitimationskort er 
stemplet af den tyske besættel-
sesmagt, med ørn og hagekors 
i stemplet, så sent som i april 
1945, og fastsætter hvor fi ske-
ren måtte sejle, eller snarere 
hvor han ikke måtte sejle.
 Kortet gælder „Tilladelse til 
fi skeri som Hovederhverv“ og 
fastsætter „Adgang til at færdes 
på dansk Søterritorium i et nær-
mere angivet Omfang for der at 
udøve en særlig tilladt Virksom-
hed.“ Og på side fem fastsættes 
„Begrænsninger i Sejlads i Kyst-
bevogtningsområdet.“ Kortet er 
udstedt i 1941 og fornyet i 1944. 
Jens Peter var født i 1875 i Aved-
øre og senere fl yttet til Brøndby 
Strand. Han var fi sker, og det 
blev sønnen Hans, født 1902, 
også. Og hvordan det var at væ-
re fi sker for en ung mand før 
besættelsen, fortæller Hans om 
i sin dagbog fra årene 1926-33.

Skidt forretning
Jens Peter og hans søn Hans 
fi skede hovedsagelig med bund-
garn ud for Brøndby Strand.
 18. juni 1926 skriver Hans: ”for 
første Gang i dette Aar har vi 
været ude og ramme Pæle, fi k 
ikke rammet alle dem vi hav-

de med, da der blev Vind op 
ad Dagen.” 1. august kan han 
så fortælle: ”Har i dag været 
ude og rammet færdig for i 
Aar, (forhåbentlig).” Senere i 
august fortæller han, at ”Det er 
nu Tiden vi skal have Garnene 
ud”, og dagen efter: ”for første 
Gang i Aar været ude og hænge 
Garn”. De fi sk, der blev fanget, 
blev bl.a. sejlet ind til Gammel 
Strand. Det var ikke altid en 
lige god forretning. 
  Ved årsskiftet 1927-28 kon-
staterer Hans: ”Fiskeriet har 
lige som i Fjor været meget 
sløjt. Ialt fi sket for cirka 2600 
Kr. Brutto i det Aar 1927.” Igen 
i december 1929 skriver han: 
”Aaret 1929 blev ligesom de tre 
foregående Aar et meget sløjt 
Aar med Fiskeriet.” 

Lavvande
Nu har Brøndby Strand, eller 
rettere sagt Køge Bugt, måske 

heller ikke altid været det bed-
ste sted at fi ske. Her har jo altid 
været lavvandet. 17. august 1926 
konstaterer Hans at: ”det blæ-
ser stadig haardt, Lavvandet 
er det ogsaa,” I oktober skriver 
han om en storm: ”Vinden gik 
om til Nordvest, og det blev me-
get Lavvandet. Den varede i 3 
dage”. Og det lavvandede kun-
ne give problemer for nogle. I 
juli 1927 fortæller Hans, at han 
sammen med sin far og endnu 
en fi sker har været: ”ude og 
hente tre Fiskere fra Taarbæk, 
som med deres Baad var drevet 
ind paa den høje Sandrevle ud 
for Vallensbæk Strand.” 
  Man skulle åbenbart være sted-
kendt for at fi ske ved Brøndby 
Strand. Og hvad var det så for 
fi sk, der blev fanget ved Brønd-
by Strand? I august 1926 fortæl-
ler Hans, at han har været ved 
Gammel Strand med ”2 Kasser 
Blankfi sk  1 Kasse Torsk”.      Ω

Fiskerliv ved stranden

'Legitimationskort for sejlads' med den tyske ørn og hagekorset i stemplet.

    Johan Suszkiewicz
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Februar 2009 blev måne-
 den, hvor jazzentusiaster 

føl te sig som „små ål i pladder“.
 Brøndby Jazzklub fyldte 30 år, 
og fødselsdagen blev markeret, 
først med søndagsmatiné i Kul-
turhuset Kilden, hvor „Oregon 
City Jazzband“, der var med ved 
klubbens fødsel, endnu en gang 
blev 'genoplivet' og gav alt, hvad 
de havde i sig, 
  De 160 publikummer havde en 
pragtfuld eftermiddag og kunne 
slet ikke få nok. Jazzklubben har 
et motto: „Klubben med de rare 
mennesker og de billige priser“, 
og så glemmer de endda al den 
gode musik!! 
 Den egentlige jubilæumsfest 
blev fejret i Rheumhus i Brønd-
by Strand om aftenen, hvor for-
mand Kirsten Plannthin, sam-
men med personale, bestyrelse 
og en skare frivillige hjælpere, 
havde fået et pragtfuldt arrange-
ment op at stå. Den aften var 
der magi i luften. Det danske 
orkester „New Orleans Delight“, 
med gæstesolist Steve Graham 
fra England, serverede New Or-
leans jazz, når det er allerbedst, 
krydret med spirituals og hym-
ner. „All That Jazz“ - hvad er det 
egentlig for noget? 

Hvad er jazz?
For mig er det swing. Det er for-
tællinger. Det er soul, og det er 
pop. (Pop er en forkortelse af 
populær). Det er meget af alt 
det, mange mennesker tror, at 
det ikke er, når de siger: „Jeg 
kan ikke fordrage jazz“. Tænk 
på Louis Armstrong med 'Hallo 
Dolly' eller Nat King Cole med 
'Moon River'. Tænk på 'Petit 
Fleur' med Mr. Acker Bilk, der 

med sin vidunderlige klarinet 
leverer det gennemgående tema 
i Nils Malmros' nye fi lm „Kæ-
restesorger“. Tænk på musik, 
som 'kæler' mellem ørerne, og 
som blødt rytmisk bevæger sig 
ned mod fødderne, så du sim-
pelthen ikke kan sidde stille. 
Jazz er meget af det, der giver 
dig lyst til at danse, elske, le el-
ler græde. Mange véd bare ikke, 
at det også kan være jazz. 
 Lyden den aften blandede per-
fekt, og man tog sig gang på 
gang i slet ikke at ha' lyst til at 
tale, selv om man egentlig hav-
de så meget, man sku' ha' sagt. 

Hvad er evergreens?
En evergreen skal have over-
levet mindst 20 år for at blive 
kaldt sådan og nye dukker 
jævnligt op indenfor næsten 
alle genrer, men evergreens in-
den for traditionel jazz, soul og 
ballader, har i reglen ikke bare 
overlevet, men også gennem-

levet slaveri og ydmygelser af 
enhver art, samt århundreders 
livsglæde, der ikke har kunnet 
undertrykkes. Jazzen længe leve 
på den gammeldaws facon. 

Alle er velkomne
Tak til samtlige musikere for en 
dejlig oplevelse. Har du lyst til 
at høre mere om jazzklubben 
så ring til vores søde kasserer, 
Urszula, udenfor arbejdstid på 
telefon: 4373 5226 eller kom til 
Brøndby Strands KulturWeek-
end fredag den 12. juni, hvor 
„Blåbærrene“ kl. ca. 20 vil spille 
og lade deres gode humør gå ud 
over dig. 
 Guderne skal vide, at jeg, efter 
18 år med en jazzmusiker, der 
nu 'swinger' på Azorerne, var 
meget, meget længe om at lade 
mig 'lokke ind i fælden', men nu 
er jeg der, og jeg elsker det. 
 Og der er - i hvert fald i skri-
vende stund - stadig 'plads til en 
til', der elsker jazz.              Ω

All That Jazz

„New Orleans Delight“ med gæstesolist Steve Graham gjorde aftenen til en 
uforglemmelig oplevelse for de mange tilhørere.

  Bitten Drews

30 år med glad musik
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Håndværkere går natur-
ligvis på valsen. Eller 
rettere sagt, det gjorde 

de en gang. Nu er det ikke så 
nemt at gå ud ad landevejen for 
at søge arbejde. Derfor hedder 
foreningen bag Naverhulen i 
Helsingør også kun 'Klub for be-
rejste håndværkere'. Vi har måt-
tet tilpasse os, siger sekretær i 
foreningen, Torsten Agger.

Tæt besatte vægge
Det er 3'eren, T-13´s pensionist-
forening, som er på tur til Na-
verhulen i Helsingør for at høre 
om naverne, og hvor Torsten 
Agger fortæller vidt og bredt om 
farende svende gennem tiderne. 
Regelmæssigt henviser han til 
genstande på væggene i 'hulen'.
  Hulen, hvor de berejste svende 
nu holder til, købte foreningen 
(som holder 90 års jubilæum i 
år) i 1944, restaurerede og ind-
rettede den og vedligeholder 
den fortsat efter alle håndvær-
kets regler.
  Den minder nok mest om en 
blanding af et hjemstavnsmu-
seum og et loppemarked. 
 Men hver eneste af de mange 
hundre de genstande er registre-
ret og har sin helt egen historie, 

På valsen 
til Helsingør

siger Torsten Agger. Væggene er 
tæt besat med billeder, fi gurer, 
krus, dokumenter, tavler, kort, 
stokke, lange piber, vimpler, 
platter m.m. Alt sammen noget 
berejste håndværkere har haft 
med hjem fra nær og fjern.
  Og det er tydeligt, at de er kom-
met langt omkring. F.eks. Asien 
og Australien. Så langt kom de 
oprindelige farende svende, 
naverne, som de hed, fordi de 
kom fra Skandinavien, selvføl-
gelig ikke. Hovedparten vandre-
de ned gennem Europa, og hele 
be vægelsen var stærkt præget af 
tyske regler for hvem, der måtte 
hvad - og hvornår.

Skær en knap
Det var ikke altid lige romantisk 
at være farende svend. Mange 
var selvfølgelig draget ud af 
eventyrlyst. Men mange var og-
så draget ud af nød. 
 Fordi der var for mange hånd-
værkere i forhold til mængden 
af arbejde. Det var så, ifølge Tor-
sten Agger, de dårligst uddan-
nede, som måtte på farten. De 

kom så til gengæld hjem som 
fuldbefarne med ny lærdom og 
erfaring.
  Man skulle være væk i mindst 
tre år og en dag og måtte højst 
arbejde samme sted et halvt år 
for at være 'ægte' farende svend. 
Efter et år måtte man gå med 
slips. For der var også regler for 
påklædningen. 
 Og det var ikke kun til pynt, 
når nogle havde pralende knap-
per af f.eks. sølv på jakken. For 
var knapperne værdifulde, og 
man en dag var på spanden, ja 
så kunne man skære en knap og 
omsætte den til penge.             Ω

    Johan Suszkiewicz

Ingen mejsel uden hammer.Drikkekrus til tørstig naver.

Torsten Agger beskrev indgående remedier og regler for de farende svende.

Serien om gamle håndvær-
kere fortsætter her med 
beretningen om håndvær-
kere på farten.
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Tirsdag den 10. marts var 
en spændende aften på 
Café 13. Netværkskonto-

ret hav de på vegne af De 9 ar-
rangeret foredrag med den 
tid ligere chef for Politiets Efter-
retningstjeneste, Hans Jørgen 
Bon nichsen. 
  Han tog udgangspunkt i DR´s 
dramaserie „Livvagterne“, men 
gik hurtigt fra fi ktion til fakta. I 
PET arbejder man benhårdt for 
fredelig sameksistens på tværs 
af meninger, vilkår og tro. PETs 
arbejde er at vide og forhindre, 
at tingene sker. Politiets arbejde 
er at rydde op og afslutte de ting, 
der er sket. Kravene til en livvagt 
er store. Først og fremmest skal 
man have gennemgået en politi-
faglig uddannelse og 8 års tjene-
ste i politiet. Blandt mange andre 
er der ufravigelige krav om, at 
en livvagt skal ● være i topform, 
hvad angår både fysik og psyke. 
Man bliver testet for ekstrem 
fysisk formåen såvel som fuld-
stændig kontrol i stress-situa-
tioner ● kunne mindst engelsk 
på højt niveau, gerne fl ere sprog 
● have en høj diciplin + 100% 
diskretion ● kunne avanceret l. 
hjælp ● kunne tåle smerte. Der-
for trænes bl.a. boksning ● have 
en god sans for etik og moral ● 
have gennemgået et tre-dages 
avanceret kørekursus i bl.a. nat-
kørsel uden lys og ● vigtigst af 
alt, skal man kunne tænke det 
utænkelige. Det hele sluttes af 
med en to-døgns øvelse, hvor 
man bliver prøvet i alt tænkeligt 
fra den virkelige verden med ek-
sempler hentet fra udlandet. 
 Består man, bliver man livvagt 
og kommer til at høre til Gam-
magruppen, som bl.a. passer på 
vores dronning. Man får også 
ret til at bære Gammanålen, der 
er et knaphulsmærke, designet 
af dronningen selv. Samtidig får 

man, som de eneste politifolk i 
Danmark, 'license to kill'. Dog 
kun i nødværge.
  I 1997, da Bonnichsen tiltråd te 
som chef, var der 30 livvagter. 
I dag er der formentlig ca. 100, 
bl.a. på grund af 11. september 
og vort kommende værtsskab 
for klima-topmødet.
 Som medlem af Gammagrup-
pen, får man adgang til et utro-
ligt spændende liv, som man i 
det store og hele ikke må for-
tælle om. Man rejser overalt i 
verden med en kæmpe bagage. 
Man ved aldrig, hvad man får 
brug for fra joggingtøj til kjole 
og hvidt. Man ved heller ikke, 
om man kommer hjem i live.
 Man må være parat til, uden 
tøven, at ofre sit liv for den, 
man passer på. Det er et job, 

hvor man skal kunne leve med 
at kede sig de 80% af tiden, og 
at resten er fortroligt. Alt dette 
må famili en også leve med, men 
man må huske, at faren for at dø 
i trafi kken på en fridag, stadig er 
langt større. 
  Der var mange ting, Bonnichsen 
ikke fortalte, og på et spørgsmål 
fra salen så han direkte på spør-
geren og spurgte: „Og det reg-
ner du med at få svar på?“ Det 
gjorde vedkommende egentlig 
ikke.
 Til et andet spørgsmål der lød: 
„Hvem afgør, hvem der er terro-
rister og hvem der er friheds-
kæmpere?“ svarede han: „I reg-
len sejrher ren,“ og fortalte om 
Nelson Man dela, der var startet 
som 'terrorist' og indtil videre 
har fået Nobels Fredspris.       Ω 

Livvagterne

Tilhørerne fik et indblik i, hvordan virkelighedens livvagter arbejder.

  Bitten Drews

Det andet af de tre forårsarrangementer i vore aktivitets-
huse foregår i Perlen den 18. april kl. 14.oo, hvor man 
opfører teaterstykket „Børnene i kælderen“, som ærligt 
fortæller om konsekvenserne ved stofmisbrug. 
Det tredie arrangement bliver et foredrag om „Feng Shui“ 
i Rheum hus den 20. maj kl. 19.oo.
Vi vil bringe mere om begge dele her i Esplanaden, men 
sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der vil blive rift om 
billetterne. 
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Brøndby-Bibliotekerne og 
Værestedet Strandstuen i 
Brøndby Strand gjorde et 

scoop, da de fi k fat i plejehjems-
leder og foredragsholder Thyra 
Frank fra Plejehjemmet „Lotte.“
 Hun er en stor, dejlig dame på 
alle måder, og hun startede fore-
draget med at fortælle lidt om 
sin opvækst midt i Rold Skov, 
hvor der er højt til loftet, og 
hvor hendes lille by bestod af 70 
landsby tosser, eller individua-
lister, som man også kan kalde 
dem. Hun slog fast, at man ikke 
bliver me re ens, bare fordi man 
bliver gammel. 
 Fra barndommen har hun to le-
veregler med sig, der siger: „Be-
handl aldrig andre ringere, end 
du selv ønsker at blive behand-
let!“ og „Skal du absolut sige no-
get grimt om andre, så sig det til 
dig selv. Ingen andre har brug 
for at høre det.” Derudover gør 
hun, hvad hun kan for at møde 
andre mennesker med mundvi-
ge ne opad. Det sidste kan dog 
godt være lidt svært, hvad alle 

kommunens regulativer an-
går. „Jeg vil altså hellere æde 
mig ihjel end at løbe mig ihjel. 
Så må kommunen simpelthen 
vente til vi og vore beboere en-
ten er færdige med at skrælle 
kartofl er, holde ferie eller dø. 
Der skal være plads til det hele.
Jeg fatter det ikke! Man gør så 
meget ud af det, når vi skal ind i 
denne verden, hvilket er smukt, 
men samtidig gi' r man ikke så 
meget som en hånd at holde i, 
når vi skal herfra. Det får vi i 
vores hjem.“ Og dermed mener 
hun 'Lottehjemmet'. 

Lukker små plejehjem
Thyra Frank har gjort sig mange 
tanker om, hvor hun vil dø. Det 
vil hun i et hjem, ikke på et cen-
ter, og derfor gør hun alt, hvad 
der er muligt, for at skabe et 
hjem for hver enkelt beboer.
 „Der laves så mange regler ’til 
gavn’ for vore ældre. Men hvad 

hjælper det at ha’ et toilet i et 
badeværelse så stort som en 
balsal, når den gamle har glemt, 
hvordan man bruger det?” Langt 
de fl este kan lære det igen, og 
der er altså bedre økonomi i at 
bruge toilettet til måske 10 øre, 
hvor en ble til sammenligning 
koster 10 kr. Og så giver det 
selvværd at få lov til at gøre alt 
det, man kan og gerne vil. 
  Thyra har været leder af „Lotte“ 
i godt 20 år, men den 18. okto-
ber for 10 år siden fi k hun sit livs 
chok. Københavns Kommune 
med delte, at de små plejehjem 
skulle lukkes, og at man i stedet 
ville gå over til plejecentre. 
 Hun havde 2½ måned til at 
afvikle i. Hjælp - tænkte Thyra 
medens tankerne myldrede gen-
nem hovedet på hende. Telefo-
nen ringede, og en venlig herre 
præsenterede sig som journalist 
fra et af vore store dagblade. Fra 
det øjeblik blev Thyra 'offent-

Thyra Franks råd:
Ryg, rejs, drik og elsk

  Bitten Drews

120 forventningsfulde Brøndbyborgere fik en god oplevelse i Strandstuen.

Thyra Frank kæmper for de svage.
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lig’, hvilket hun hverken havde  
ønsket eller forestillet sig. Men 
hun er knag’me god til det. 
 I Lottehjemmet lever og dør 
man stadig, og man gør det med 
'husets familie' omkring sig. Og 
med de pårørende naturligvis. 

Frida på 94
Der kom mange både skønne og 
rørende fortællinger om daglig-
livet. Bl. andet om Frida på 94, 
der elskede at skrælle kartofl er. 
Når kæmpegryden var færdig, 
havde Frida måske nået de seks 
af kartofl erne, og de var i reglen 
fi rkantede. Men når maden kom 
på bordet, gav man gerne hende 
hele æren. Hun rettede sig stolt 
op hver gang. En dag kom en re-
præsentant fra Levnedsmiddel-
kontrollen på uanmeldt besøg.
 Hun stod længe og iagttog 
Frida, og følgende dialog kom 
igang mellem Levnedsmiddel-
kontroldamen (L) og Thyra (T).
  L: Hvad laver hun? T: Hun 
skræller kartofl er. - Lang pau-
se. - L: Redskabet er forkert! 
T: Ja, men det kan hun nu bedst 
lide at bruge (en alm. kartoffel-
skrællekniv). L: Er I ikke bange 
for alle de bakterier, der kan 
komme i maden? T: Næh - vi 
koger dem først. - Lang pause. 
- L: Man skal altså på et 37 ti-
mers kursus for at få lov til at 
arbejde i et køkken!!
  Hvad gør man så, spurgte Thyra 
sig selv og os andre? Jeg sendte 
Frida på et 37 timers kursus, 
med en hjælper naturligvis. Så 
ringede de og spurgte: „Hvor-
dan i alverden kan du sende en 
94 årig på kursus? Hun kan ikke 
engang huske sit eget navn!“ 
„Næ -“, svarede Thyra, „men 
hun kan skrælle kartofl er!!“ 
 „Og sådan er loven.“ Siden 

snakkede de ikke mere om det. 
„Hos os har vi ikke demokrati“, 
fortsatte Thyra, „Vi har oplyst 
enevælde og man ryger, rejser, 
drikker og elsker, som man har 
lyst og evne til.“ 

Et liv før døden
Man gør alt med måde, men 
Thyra Franks devise om, at der 
skal være et liv før døden, var så 
livsbekræftende, at man umid-
delbart tænkte: 'Hvor kan man 
blive skrevet op?' Der er 23 be-
boere på „Lotte“, som hver især 
får deres livret én gang om må-
neden. Det kan godt være dyrt 
den ene dag, men så bliver det 
måske risengrød med kanel og 
sukker den næste. Det går lige 
op! Min fødselsdag de sidste 20 
år er fejret med stegt fl æsk og 
persillesovs med nye kartofl er.
  Vi har en beboer, der ikke kan 
tygge skorpen på et stykke blødt 
brød, men I skulle se ham knase 
fl æsk! Han gør det hurtigere end 
jeg - og jeg er endda i træning.
 Der er så mange glæder ved at 
arbejde med ældre mennesker, 
sluttede hun sit foredrag, men 
man skal være parat til at holde 
af, holde om og holde ud, hvis 
det bliver nødvendigt. Livsgni-
sten og livslysten skal bevares 
så længe som overhovedet mu-
ligt. Hellere et glas portvin end 
sovemedicin, som vi afskaffede 
hos os i 1989. Efter ca. tre må-
neder kom en beboer til mig og 
sagde: „Det er i orden at undvæ-
re sovepillen, men må jeg ikke 
nok blive fri for den portvin?“
 Thyra Frank skjulte på intet 
tidspunkt, at hun er troende, og 
hun har bl.a. mange gange bedt: 
„Kære Gud, giv mig styrke! (og 
ikke for højt blodtryk)!!“ 
Må hendes bønner blive hørt!   Ω

Lørdag 16. maj kører pensio-
nisterne i Brøndby Strand til 
Gavnø Slot. Bussen kører fra 
Tranumparken 3 (foran Strand-
stuen) kl. 10.00, og vi kommer 
tilbage kl. 17.00.
  Gavnø Slotspark er en af Dan-
marks smukkeste haver med 
mere end ½ million blomster-
løg, en romantisk rosenhave og 
en sansehave. I maj måned kan 
Danmarks største tulipanud-
stilling opleves. 
  Gavnø er tilgængeligt for han-
dicappede og kørestolsbrugere 
bortset fra selve slottet på grund 
af de mange trapper. Det er mu-
ligt at låne en kørestol. 
 Der er også mulighed for at 
nyde medbragt mad i picnic- 
området i slotsparken, hvor der 
også kan grilles, såfremt man 
selv medbringer det nødven-
dige i relation hertil.
  Hvis du har lyst til at tage med, 
kan du købe billetter hos bebo-
errådgiver Mette Holck på Net-
værksKontoret, Kisumparken 2 
(i samme bygning som Café 13). 
Du kan ligeledes bestille billet-
ter på telefon: 4354 2275.

Billetterne koster 50 kr. 
Seneste tilmelding er den 1. 
maj. Vi har en arabisk tolk med. 
Vil du vide mere om Gavnø Slot, 
så tjek deres hjemmeside: www. 
gavnoe.dk               Ω

Pensionisttur
til Gavnø Slot
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I Brøndby Strand bor der lige 
 så mange som i en lille pro-
 vinsby. Og ligesom en pro-

vinsby består Brøndby Strand af 
små verdener. Hver gang man 
går ind i en af gårdene, fornem-
mer man, at den har sit eget liv 
og sin egen historie. 
 I Gurrelund-Bjerrelund er to      g-
enes duren en underlægnings-
musik til hverdagslivet. Men 
inde i boligområdet får man en 
stærk fornemmelse af fred og 
ro, og ord som 'oase' og ' idyl' 
popper op i hovedet på en. Er 
det forårssolen, der narrer en, 
eller er det virkelig sådan? Det 
er spørgsmålet til boligafdelin-
gens formand, Steen Lippert. 

Blomster og vin
- Vi har det for det meste frede-
ligt her i Gurrelund-Bjerrelund. 
Vi har mange beboere, som har 
boet her meget længe, og når 
deres børn fl ytter hjemmefra, 
er der slet ikke så få, der fl ytter 
tilbage senere. Jeg har selv gjort 
hele rejsen med, fra husene stod 
færdige i 1967. Vi modtager al le 
nye beboere med en buket blom-
ster og en fl aske vin, vi vil gerne 
have, at de føler sig velkomne. 
Og over halvdelen møder op til 
vores afdelingsmøder, det synes 
jeg er meget fl ot. Men vi undgår 
naturligvis ikke helt problemer 
og uro. Det har for størstedelen 
været helt almindelige etniske 
danskere. Det har ikke noget 
at gøre med bander. I de situa-
tioner er vi er glade for at være 

medlem af 'De 9', for den opsø-
gende medarbejder, der er ansat 
for hele De 9's område, er trådt 
til og har hjulpet med at dæmpe 
gemytterne.
- Havde I mange overvejelser, 
inden I meldte jer ind i De 9?
- Nej, det var en let beslutning. 
Når boligafdelingerne står sam-
men, kan man samarbejde om 
store ting som helhedsplanen 
'Herfra og Videre', man kan få 
del i imagearbejdet, herunder 
også et beboerblad som Espla-
naden. For vort vedkommende 
koster det ca. 26 kr. om måne-
den for hver husstand at være 
med i 'De 9'. Vi får virkelig me-
get for de penge.  

Er gammel i gårde
- Hvor længe har du været for-
mand for boligafdelingen?
- Siden 1972, altså i 37 år. Jeg 

har nærmest fået boligarbejde 
ind med modermælken. Mine 
forældre fl yttede i 1935 ud i Dal-
husene i Vanløse. Det var helt 
moderne byggeri, med bad og 
vaskemaskine til den svimlende 
sum af 55 kr. om måneden. Min 
far kom hurtigt med i lejerfor-
eningen, og det prægede vores 
liv. Lejerforeningen lavede også 
dengang sociale arrangemen-
ter og under krigen, især under 
Folkestrejken, samlede den hele 
bebyggelsen til arrangemen-
ter, men også hjælp til at skaffe 
brød, som var en mangelvare. 
De kendte bagvejene og kunne 
komme bagom tyskernes blo-
kader. Jeg boede hjemme til jeg 
blev gift.
  Vi kom til Sydhavnen via Nør-
rebro og havde nogle venner, 
der boede i Maglegården. Vi 
var tre par, der byttede lejlig-

Gurrelund-Bjerrelund

Steen Lippert foran fotostat fra en lejerdemonstration i slutningen af 1970´erne på 
Christiansborg Slotsplads. Den hænger på afdelingskontoret i Gurrelund-Bjerrelund.

Afdeling T 15 i Tra-
nemosegård er en 
lille enklave - hvor 
hver lejlighed har 
sin egen gårdhave

  Anet Tamborg
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hed imellem os, og på den måde 
kom vi til det daværende Mag-
legården, som nu er Maglelund. 
Vi gik og kiggede på Gurrelund-
Bjerrelund, når vi gik tur og blev 
enige om, at der ville vi ikke bo, 
men det kom vi alligevel til. Jeg 
blev formand for lejerforenin-
gen, og i mange år var jeg også 
aktiv i LLO, Lejernes Landsor-
ganisation. 

Kæmpehøje indskud
- Nu er LLOs Brøndbyafdeling 
lagt ind under LLO i Hovedsta-
den. Hvordan var det, da du 
startede?
- Dengang var LLO i Brøndby 
rygraden i lejerarbejdet. I 1977-
78 var der de store demonstrati-
oner mod regeringens boligpo-
litik. Huslejerne var svim lende 
høje og indskuddene så store, at 
det samme beløb var nok til ud-
betalingen på et parcelhus. Det 
var dengang alle vil le have eget 
hus, så der var mange tomme 
lejligheder. 
 I Tranemosegård var der ikke 
de store problemer, men netop 
derfor havde vi ressourcer og 
økonomi til at støtte protester-
ne. Der blev lavet et protest-
møde på Langbjergskolen, og 
der mødte 600 op. Senere blev 
der åbnet mulighed for, at afde-
lingsbestyrelserne kunne bestå 
af valgte beboerdemokrater.
  Der blev grunden lagt til den 
organisering, som de almene bo-
liger har den dag i dag. Det var 
en spændende og bevægende 
tid. For de unge er hele organi-
seringen af fagbevægelse, lejer-
arbejde og beboerdemokrati en 
selvfølge. De tænker ikke over, 
at man har skullet kæm pe for at 

komme hertil, hvor vi er i dag. 
Og måske er det en af grundene 
til, at de ikke engagerer sig så 
meget i det.

Gentagne boligcykluser
- Har I problemer med at få un-
ge med i bestyrelsesarbejdet?
- Heldigvis har vi fået tre yngre 
med i bestyrelsen. Gurrelund-
Bjerrelund har, som så mange 
andre boligafdelinger, gennem-
gået en cyklus. Da jeg fl yttede 
ind, var vi fl est unge. Der blev 
la vet en masse fælles projekter, 
meget omkring legepladser til 
bør nene. Nu er børnene fl yttet 
hjemmefra, og det er børnebør-
nene, som kommer med til fa-
stelavnsfesterne. 
 Men nu er der begyndt at fl ytte 
unge mennesker med børn ind, 
og så begynder der en ny cyklus. 
I dag er en af de store legeplad-
ser blevet til containergård. Nu 
håber vi så, at de unge vil kom-
me med nye ideer til aktiviteter 
for deres børn. 
- Har du ikke noget negativt at 
sige om Gurrelund-Bjerrelund?

- Ikke egentlig negativt. En af de 
ting, vi aldrig har haft, er fælles-
lokaler. Men vi har altid haft et 
godt forhold til institutionerne 
heromkring og har kunnet låne 
deres lokaler til arrangementer. 
Nu har vi en aftale om, at vi kan 
leje T 13's selskabslokaler, og 
man   ge herfra deltager i klub-
berne derovre. 
- Hvordan har du overhovedet 
haft tid til at arbejde og have 
familie med så meget organi-
sationsarbejde?
- Det er vel først og fremmest et 
spørgsmål om organisation og 
enighed i familien om, hvad der 
er vigtigt i tilværelsen. 
  Jeg er uddannet skiltemaler, og 
var dengang formand for skilte-
malerklubben. Jeg har haft min 
egen virksomhed siden 1974 og 
arbejder endnu. Jeg kan godt 
lide at være i gang.
  Og så forlader Steen Lippert og 
jeg hinanden sidst på eftermid-
dagen. Han er slet ikke færdig 
med dagens program. Han skal 
nemlig hjem og læse tysk med 
sit barnebarn.              Ω

En af de hyggelige udendørs fester i Gurrelund-Bjerrelund.
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen
Tirsdag og torsdag kl. 
10.00-20.00, onsdag og 
fredag kl  10.00-15.00. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

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

Legestue 
Fredag - kl. 12.00-15.00.
Banko
Hver 3. tirsdag/md kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00.
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Henvendelse nødvendig til 
Erik Larsen: Telefon 4353 0213

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger.
Kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063.

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063.
 
April-arrangementer:
Legestue for de mindste to gange om 
ugen samt en søndagsbrunch. Hvilken 
søndag bliver annonceret i Café 13's 
lokaler.

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-14.00.
Fredag kl. 9.00 - 13.00.
Hverdage serveres 
smørrebrød. 

Se menu på www.bro-
endbynettet.dk/aktivi-
tetshuse/Rheumhus.

Mandag + onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
telefon: 4354 1138 

Søndags-banko
Første søndag i måneden 
Dørene åbnes kl. 13.00 og spillene 
begynder kl. 14.00.

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Hver tirsdag 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 Thorsten
Cafeén åben:
Mandag 10-17, tirsdag  
9-14, onsdag 9-17, tors-
dag 9-14, fredag lukket. 
Dagligt: Kaffe/te/vand/ 
ostemad/smørrebrød og
varm mad kl. 11.30-13.00.

Lektiehjælp ved Umar
Mandag kl. 14-17.

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Hygge-banko
Første tirsdag i måneden
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.

Netcafé
Mandag og onsdag kl. 14.00-17.00.
Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Pensionistklub
Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub - Onsdag og torsdag kl. 19.00-23.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler
  Ejendomskontoret: 7741 6888

Henvendelse i åbningstiden: 
Telefontid: Mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag kl. 09.00-9.30 
samt onsdag kl. 16.00-16.30.
Personlig henv. Samme dage 
kl. 9.30-11.00 og kl. 16.30-17.30.

Som noget nyt er der også spiseaften mandag. Vi holder åbent fra kl. 17.00 til 19.30. 

Mandag serveres sund og fedtfattig mad til rimelige priser. Børn under 3 år spiser 

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.

12

Esplanaden  april 2009



Café 13 i afdeling T13 har 
ansat Sune Roed-Jeppe-

sen som aktivitetsmedarbejder. 
Han skal koordinere de aktivite-
ter, der foregår i afdelingen, og 
sørge for, at så mange beboere 
som muligt føler, at de får gavn 
af afdelingens nye café. 
  Sune Roed-Jeppesen er 31 år 
og uddannet i fi losofi  og reto-
rik fra universitetet. Han har 
tid ligere lavet teater, herunder 
børneteater, han har arbejdet i 
folkeskolen og været aktiv som 
frivillig på en lokalradio. 
  - Da den nye café stod færdig, 
var der nogen, som indså, at ca-
feens to ansatte ikke har timer 
nok i døgnet til at løse alle de 
opgaver, som huset indbyder 
til. Jeg tror, det er baggrunden 
for at ansætte en medarbejder 
mere. Mit job er at støtte alle 
de beboere, der vil bruge café 13 
og de tilhørende lokaler, siger 
Sune og fortsætter: 
  - En gruppe er mere end sum-
men af dens medlemmer. Hvor-
dan en boligafdeling bliver at 
bo i, har meget at gøre med, 
hvilken ramme man giver det 
sociale liv, og jeg er rigtig glad 
for at være med til at skabe den 
ramme i afdeling T13.             Ω

Ny medarbejder
i 

Er du alene med dine børn? 
 Nu arrangerer Netværks-

Kontoret fællesspisning for alle 
enlige med børn. Alt er halal.
 Ideen er at styrke det lokale 
netværk. Du får et pusterum 
i en travl hverdag, slipper for 
at lave mad en enkelt aften og 
kommer ud og møder andre i 
samme båd. Dine børn har mu-
lighed for at få nye venner. Der 
bliver serveret børnevenlig mad 
og saft, andre drikkevarer kan 
købes i baren. Du skal bare tage 
dine unger under armen, møde 
op, spise, snakke og hygge.
● Lær de andre børnefamilier 
at kende.
● Udvid dit netværk (letter bør-
nepasningen).
● Glem madlavningen for en 
enkelt aften.
  Det er et forsøg for at se, om 
der er opbakning, så vi genta-
ger kun arrangementet, hvis 
tilstrækkeligt med beboere har 
lyst til at deltage. 
  Kunne du tænke dig at styrke 
dit netværk? Så kom og vær 
med. 

Det sker i Café 13
 22. april fra kl. 17 til 20

Prisen for voksne er 20 kr. og 10 
kr. for børn. Husk at tilmelding 
skal ske senest 17. april. Kun for 
voksne med børn. Spørgsmål/
tilmelding til:

Café 13, Kisumparken 2
Telefon.: 6035 4692 eller
e-mail: mho@bo-vest.dk 

Spiseaften for
enlige med børn

FAKS afholder 
bankospil

Tirsdag 5. maj kl. 19

FAKS arrangerer bankospil i
 

Rheumhus

Dørene åbnes kl. 18. Der vil 
 være 10 spil. Pris pr. plade 

er 10 kr. Superbanko - 15 kr. for 
hele striben. Lotteri - 10 kr. pr. 
farve med 5 nr. I pausen - salg 
af øl/vand/kaffe m/kage til ri-
melige priser. FAKS´ normale 
funktioner er lukket denne dag 
grundet bankospillet.

Boder til
KulturWeekend

Hvis du vil have en bod til Kul-
turWeekend så ring til beboer-
rådgiver Metter Holck på tlf: 
4354 2275 eller send en mail 
mho@bo-vest.dk

Debat og information
om KOL-rygelunger

Fredag 24. april kl. 11.00
vil der i Værestedet Strand-
stuen være et foredrag af sy-
geplejerske Britt Andersen, 
som vil  fortælle og give gode 
råd om håndtering af sygdom-
men KOL. Det vil henvende sig 
til borgere med KOL og pårø-
rende til KOL-patienter.  Efter 
foredraget kan man spise sin 
frokost i Strandstuen forme-
delst 25 kr. Yderligere infor-
mation på tlf: 4373 7500 eller 
strandstuen@brondby.dk

Jazz i Rheumhus

Brøndby Jazzklub slutter for-
året af med et bredt repertoire 
af traditionel jazz, swing, dixie-
land samt enkelte populære me-
lodier 'udsat for jazz'. 
  Det foregår Langfredag den 
10. april kl. 20.00 i Rheumhus, 
Albjergparken 4. Orkestret, der 
leverer musikken, er 
SLINGERTOWN JAZZBAND.

  Anet Tamborg

Sune Roed-Jeppesen.
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Når man besøger Klitro-
sen i Brøndby Strand, 
er det som at gå ind i en 

tidslomme, hvor fortiden ikke 
er forbi, men en del af nutiden. 
Og sådan er virkeligheden også, 
selvom de færreste tænker over 
det. Fortiden lever i erindringen 
og er med én alle vegne, selv  
om Madam Blå bliver skiftet ud 
med en kaffemaskine, og blyant 
og papir med en computer. 
  I Klitrosen er det let at få min-
derne på gled, og samtalerne 
gli der frem og tilbage mellem 
den gang og nu. Det gør de let, 
når man bliver ældre, men Klit-
rosens matador-indretning gør 
det endnu lettere, og det er også 
meningen. Man kan mærke, at 
der er forskel på at gå på mu-
seum og på at sætte sig ved et 
dækket bord mellem de gamle 
ting. Det giver en helt anden 
følelse af at høre til og være til 
stede i tidslommen. 
  Erich Clausen, der har indrettet 
Klitrosen, har erfaringer fra re-
staurations- og hotelbranchen. 

Det kommer både ham og gæ-
sterne til gode, når der dækkes 
op til kaffe om eftermiddagen 
eller til søndagsfrokoster. Her 
mangler hverken kagegafl er el-
ler smukt opsatte servietter.
 Men hvorfor valgte han lige at 
indrette Klitrosen med de gam-
le ting? Og hvorfor valgte han i 
det hele taget at kaste sig ud i 
det projekt?
- I hotelbranchen er der altid 
fart over feltet, og derfor kunne 
jeg ikke bare sætte mig ned, da 
jeg blev pensionist. Jeg interes-
serer mig for historie, og jeg 
interesser mig for andre men-
nesker, og så var der ikke langt 
til at kombinere de to ting i et 
værested.
 - Har du nogensinde hørt om 
'reminiscens'?
 Det har Erich Clausen ikke, 
og det er der måske heller ikke 
mange andre, der har. Remini-
scens er en metode, som man 
har anvendt på blandt andet ple-
jehjem i de sidste ti-femten år. 
Den består i at lave en samling 

af ting fra dengang beboerne 
var børn og unge eller ligefrem 
indrette en mindestue efter sam-
me mønster som Klitrosen. En 
vigtig del af reminiscens er, at 
man må røre ved de gamle ting.
 For man kan også føle min-
derne - som når man tager en 
marmorkugle i hånden, lader 
den rulle og pludselig er tilbage 
i barndommens gade og spiller 
kugler. De plejehjemsbeboere, 
der har demens, har ekstra gavn 
af reminiscens. De bliver mere 
trygge og harmoniske, fordi de 
husker fortiden langt bedre end 
nutiden. Reminiscensmetoden 
er udviklet i England for 25 år 
siden og anvendes nu både i 
Europa og USA.
- Jeg tænkte bare på, hvordan 
jeg kunne indrette Klitrosen 
hyggeligt og rart for ældre men-
nesker. Det er sund fornuft og 
ikke spor andet, siger Erich 
Clausen. 
  Og det kan få en til at tænke 
over den gamle diskussion om, 
hvem der kommer først:

Hønen eller ægget? 
Er det fagfolkene, der har de vi-
ses sten? Eller er det de mange 
frivillige, som ved hjælp af sund 
fornuft, menneskelighed og in-
tuition gør det rigtige i de sam-
menhænge, de engagerer sig i? 
Der er mange sandheder, og in-
gen af dem er helt forkerte.    Ω

Hønen, ægget 
og Klitrosen

Klitrosen ligger 
i Tranumparken 

7. st. Der er åbent 
søndag, mandag, 
onsdag og fredag 

kl. 14.30-18.00
også sommeren 

igennem, hvor man 
kan drikke kaffe

i gårdhaven.

Interiør fra Korsbæk - næh, det er såmænd fra Klitrosen i Brøndby Strand.

  Anet Tamborg
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Gratis rygestop-kursus
for borgere med
kronisk sygdom

Kurset starter torsdag 23. april 
kl. 15 i Kilden, Nygårds Plads 31 
i mødelokale 2. Underviser er 
KOL-sygeplejerske Britt Ander-
sen, og undervisningen forgår 
følgende syv torsdage: 

23. + 30. april 
7. + 14. + 28. maj 
18. juni
6. august

alle dage fra kl. 15 til 17. 
  Tilmelding på KOL-hotline tlf: 
5116 6006 onsdage og fredage 
kl. 8-13 og torsdage kl. 8-17 el. 
e-mail: rygestop@brondby.dk

Bliv smøgerne kvit nu

Det er hverdagen for mange med rygerlunger. Den 4. februar mødte 
20 deltagere med rygerlunger op til undervisning i Kilden. De vil 

gennem de næste 10 uger få oplysninger om rygerlunger, få kostvejled-
ning, og der vil være tilbud om motion. Sygdommen kan være meget 
alvorlig for den enkelte; besvær med at gå op og ned ad trapper, angst 
for ikke at kunne få vejret, afhængighed af iltapparat. Mange siger nej 
tak til familiemiddage af angst for problemer med vejrtrækningen.    
  Det anslås, at der i Brøndby Kommune er over 2000 borgere med 
rygerlunger. Rygerlunger kaldes kronisk obstruktiv lungesygdom, 
(KOL) og fi ndes i fl ere sværhedsgrader; mild, moderat, svær og meget 
svær. Tidligere kaldte man sygdommen kronisk bronkitis. Årsagen til 
sygdommen er normalt rygning, men kan også skyldes svejserøg. 
  Man har tidligere ment, at 10-15 % af alle rygere udvikler KOL. En 
nyere undersøgelse i 2001-2004 af borgere over 35 år på Østerbro har 
dog vist, at det snarere er 35-40 % af alle rygere, der udvikler KOL.
  Det svarer til, at 430.000 mennesker (ca.14 % af befolkningen over 35 
år) i Danmark kan have KOL. I Danmark dør hver dag 10 mennesker 
af KOL. Ved helbredsundersøgelsen i KRAM måneden i april 2008 fi k 
614 Brøndbyborgere undersøgt deres lungefunktion, og 22,6 % havde 
nedsat lungefunktion i en grad, der betegnes som KOL.
  Hvis man har KOL, er den største tjeneste, man som ryger kan gøre 
sig selv, at holde op med at ryge. De, der går på holdet i Kilden, lærer 
desuden, hvordan de kan lave energibesparende bevægelser. Desuden 
kan motion få én til bedre at udnytte den ilt, man har. På den måde 
kan hverdagen og symptomerne på KOL blive lettere at håndtere.
 Borgere, der vil på kursus med undervisning, kostvejledning og mo-
tion, skal kontakte egen læge. Yderligere oplysninger om undervisnin-
gen kan fås hos Lars Ole Andersen eller Perle MacDonald, Brøndby 
Kommune på tlf. 4328 2306 eller 4328 2307.         Ω

Den 4. november sidste år skulle jeg opereres på 
venstre øje for grå stær på Frederiksberg Hospi-
tal, men der blev ringet til mig fra hospitalet om, 
at operationen var afl yst, fordi lægen var blevet 
syg. Jeg fi k så en ny tid den 2. januar i år. Denne 
gang var det mig selv, der var syg og måtte mel-
de afbud. Ny dato blev så 6. marts. 
  Jeg var hamrende nervøs, selv om jeg havde 
min søde, tidligere  nabo, Krista med. Operatio-
nen gik fi nt og var helt smertefri. To timer efter 
kunne jeg se uden briller. En meget sær og fan-
tastisk oplevelse efter at have brugt briller i 62 
år. Et mirakel. Den 9. juni skal jeg have opereret 
højre øje, og denne gang er jeg ikke spor nervøs, 
for jeg ved, hvor dygtig lægen er. 
PS. Dette er ment som en trøst og opmuntring 
for de kommende opererede.           Ditte Jeier

Læserbrev:  Et mirakel! Hyggebanko i Perlen

Tirsdag den 7. april kl. 18 slår vi  dørene op for salg af 
plader til bankospillene, der starter kl. 19. Vi spiller 
15 spil med fuld gevinst til alle med banko. Vi forven-
ter at slutte ved 22-tiden.

Præmierne er: 
På hele pladen 200 kr.
på to rækker 100 kr. 
på en række 50 kr.

Banko under 10 numre: En ekstra fl aske vin. 
Så er det atter muligt at spise aftensmad i forbindel-
se med banko. Husk at bestille plads senest mandag 
den 6. april på telefon: 4373 4220.

Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer, og ryg-
ning skal foregå udendørs.              Hyggebanko

'Lufthunger' 
- og nej tak til familiemiddage
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Med Børnenes
Rejsebureau til

Andelslandsbyen
Nyvang

Søndag den 3. maj kl. 9.00 kø-
rer vi fra Tranumparken til 
Andelslandsbyen Nyvang og er 
hjemme igen kl. 18.00.
  Andelslandsbyen Nyvang er ik-
ke et museum, men et historisk 
oplevelsescenter beliggende i 
na  turskønne omgivelser 5 km 
fra Holbæk. Det dækker perio-
den 1870 til 1950 nemlig de år, 
andelsbevægelsen var en del af 
dagligdagen på landet. 
  Man kan både se, høre, lugte 
og smage sig frem. Der foregår 
nemlig dagligt relevante aktivi-
teter i langt de fl este af Andels-
landsbyens bygninger. 
 Hvis du og dine børn har lyst til 
at tage med, så kan du købe bil-
letter hos beboerrådgiver Mette 
Holck på NetværksKontoret, 
Ki  sumparken 2. Du kan bestille 
billetter på tlf: 4354 2275.

Børnebilletter koster 50 kr.

og voksenbilletter 75 kr. 
I kan enten tage madpakker 
med eller spise for egen regning 
i landsbyen. - Seneste tilmel-
ding er den 17. april. - Vil du 
vide mere om Andelslandsbyen 
Nyvang så tjek deres hjemme-
side: www.andelslandsbyen.dk

Smag en kop kaffe fra 'Madam Blå'.

I slutningen af sidste år 
 holdt Erik Petersen op 
 som varmemester i Trane-

mosegaard. Den 1. februar i år 
tiltrådte inspektør Torben Bir-
kebæk. 
  Udover Erik Petersens opga-
ver har han ansvaret for drifts-
budget og personale. Torben 
Birkebæk er oprindelig uddan-
net elektriker, og det har ført 
ham vidt omkring. Han har 
blandt andet været konsulent 
i Sikringsafdelingen for video-
overvågning og været rådgiver 
i brandalarmeringsanlæg. Han 
kommer til Tranemosegaard fra 
en stilling som driftschef i KAB. 
Her var han i syv år, mest på 
Amager, hvor han blandt andet 
deltog i overtagelsen af to store 
nybyggerier i Ørestaden. 
- Indtil 1. februar havde jeg kun 
set Brøndby Strand fra motor-
vejen. Så snart man er her, fal-
der det i øjnene, hvor meget 
der er gjort for at gøre området 
rart med grønne kiler og mas-
ser af muligheder for at dyrke 
sport. Det imponerer mig, at 
der bruges så mange ressour-
cer på det boligsociale arbejde. 
Både den opsøgende medarbej-
der Zahid og aktivitetsmedar-
bejderen Sune i Café 13 gør et 
godt og stort arbejde. 13-huset 
er virkelig fl ot indrettet, og det 
er dejligt, at det bruges af så 
mange. Arrangementerne kan 
også fange mig, jeg og min kone 
var med, da Hans Jørgen Bon-
nichsen holdt foredrag om liv-
vagterne.
- Dit primære arbejde er, at 
ejendomskontoret og alle dets 
opgaver fungerer. Hvad har 
du af planer for fremtiden?

- Alt, hvad ejendomskontoret 
gør, sker i samarbejde med bo-
ligforeningens bestyrelse. Det 
optimale må være, at beboerne 
er tilfredse, og mit indtryk er, 
at mange er glade for at bo her 
og også meget engagerede i bo-
ligområdet. I øjeblikket stiller 
vi skarpt på de små detaljer: At 
her skal være rent, grafi tti-frit 
og en ordentlig og velfungeren-
de belysning. Men vi vil også 
gerne spare energi, derfor er vi i 
gang med at skifte til energipæ-
rer i kældrene. I KAB holdt jeg 
kurser i energispareforanstalt-
ninger, så jeg har vænnet mig til 
at tænke i de baner. Vi er også i 
gang med at undersøge, om sty-
ringsanlægget til varmecentra-
len fungerer optimalt. Når det 
gør det, bruger det langt mindre 
energi. 
- Hvor får du selv energi fra?
- Jeg lever et almindeligt fami-
lieliv og har to børn. Vi har rejst 
meget og været i over 40 lande.
 Derudover løber og svømmer 
jeg meget og træner til at deltage 
i triatlon. Tidligere har jeg løbet 
maratonløb. Det giver overskud 
til at give den fuld skrue på ar-
bejdet.              Ω

Ny inspektør i
Tranemosegaard

Den nye varmemester i Tranemo-
segaard Torben Birkebæk.

  Anet Tamborg
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Brøndby Kommune har bevilget penge til, at teaterforestillingen “Rumlerikkerne i Fedtefadet” 
kan opføres på samtlige skoler i kommunen. Det er en interaktiv teaterforestilling, hvor tilskuer ne 
skal løbe, danse og hoppe. Stykket henvender sig til børn fra 0. til 3. klasse. 

 Det er tænkt som en fortsættelse af KRAM-kommunernes tiltag for at forbedre den almene folkesundhed, 
der bl.a. består i at få børn og unge til at leve og spise sundt og til at bevæge sig så meget som muligt i hverda-
gen. Det er en fortsættelse af bestræbelserne fra ‘Børn og bevægelse’, der er et af projekterne i KRAM-pro-
grammet.                        Ω

Teaterforestilling på skoler

Aktivitetshuset PERLEN
 i Hallingparken fejrer
  10 års fødselsdag lørdag 

den 18. april med et spændende 
program for små som store.
Kl. 09.00 serveres gratis mor-
genmad.
Kl. 10.00 træder Jens-Jørgen 
Benedikt op med trylleri og bal-
lonfi gurer for de små.
Kl. 14.00 kan du for den be-
skedne sum af 20 kr. komme i 
teateret og se et nyskrevet styk-
ke, der opføres af Teater Rejse-
holdet med titlen „Børnene i 
kælderen“. Aldersgruppen er 
14+, og handlingen løfter sløret 
for en verden, vi har svært ved 
at forstå. Den bringer tilskue-
ren helt tæt på en gruppe unge, 
der ofte ikke kan nås. Det er vir-

keligheden råt for usødet, som 
den rent faktisk opleves af unge 

10 år med PERLEN
i Danmark anno 2009. Styk-
ket er instrueret af Ken Vedse-
gård - blandt andet kendt fra en 
af hovedrollerne i DR1 serien 
„Krøniken“. Billetter kan købes 
i PERLEN, Café 13, RHEUM-
HUS samt på Brøndby-Bibliote-
kerne og i Kulturhuset KILDEN 
i Brøndbyøster. Du kan end-
videre online bestille på www.
brondbybibliotekerne.dk 
Kl. 17.00 - 19.30 slutter festen 
med middag, som koster 50 kr.  
Forudbestilling senest onsdag 
den 15. april i PERLEN, telefon: 
4373 4220.
  PERLENs ny leder, Thorsten, 
byder alle velkommen og kan 
samtidigt præsentere nok en 
ansat, nemlig Susan Larsen, der 
startede den 1. april.             Ω

 Elo Christiansen

Teaterstykke om unges problemer.

Kilde: Perle MacDonald
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Der er nye TV-signaler på
 vej i Brøndby Strand.  An-

tenneforeningen Brønd by sen-
der nemlig digitale signaler fra 
den 31. marts.
  Det er blevet kaldt en revolu-
tion. Eksperter siger, at det er 
den største omvæltning inden 
for TV siden Danmarks Radio 
begyndte at sende i farver den 
12. februar 1969. Nu skal vi se 
digitale TV-signaler i stedet for 
analoge TV-signaler.
  Tirsdag den 31. marts er den 
digitale TV-tur så kommet til 
Brøndby Strand. Da åbner An-
ten neforeningen Brøndby for 
de nye digitale signaler. Det 
sker i et samarbejde med You-
See, der bringer medlemmerne 
i Antenneforeningen helt frem 
i forreste geled, når det gælder 
digital TV i Danmark. 
 „Medlemmerne har stemt ja til 
en dobbelt-løsning. De får både 
fremtidens digitale signaler 
og nutidens analoge signaler. 
Det betyder, at der ikke bliver 
sort skærm i Antenneforenin-
gen Brønd by”, siger Michael 
Buch Barnes, der er bestyrelses-
formand i Antenneforeningen 
Brøndby, til Esplanaden.

Rundt om digital TV
Men det er ikke det eneste, med-
lemmerne får. Der venter også 
bedre billed- og lydkvalitet. Og 
så vil man kunne sætte en live-
udsendelse på pause, hvis man 
lige skal hente kaffe, og man vil 
kunne leje videofi lm ved at ta-
ste et par gange på fjernbetje-
ningen. Men dertil kommer en 
lang række andre muligheder 
i form af sprogpakker, valgfrie 
kanaler og HDTV. 
 Det kræver dog en digital mod-
tagerboks fra YouSee for at få 
adgang til disse ting, men så 

skulle man også have mange 
gode TV-timer foran sig. 

Skal man købe nyt apparat
Men digitale signaler er en 
kompliceret størrelse. For hvad 
er op, og hvad er ned? Hvordan 
gør man, og skal man købe fl ad-
skærms-TV nu?
 „Medlemmerne har nu fået An-
tenneforeningen Brøndbys med-
lemsblad 'Bredbåndsnyt' om delt. 
Det kommer bredt rundt om de 
nye digitale signa ler, men som 
udgangspunkt be høver man ik ke 
købe nyt fjernsyn for at kunne se 
TV i Antenneforeningen Brønd-
by. Digitale signaler og digitale 
modtagerbokse er til dem, som 
ønsker at få en ekstra oplevelse 
ud af deres TV“, fortæller Mi-
chael Buch Barnes. 

Nye kanaler
Michael Buch Barnes er da også 
optimistisk, når det gælder de 
nye signaler. „Jeg tror, de fl este 
af vores medlemmer vil blive 
rigtig glade for de nye digitale 
signaler. Men jeg er da også 
godt klar over, at nogle for ek-
sempel vil savne visse kanaler. 
Men YouSees produkt er så gen-
nemafprøvet, og det er indrettet 

til at tilfredsstille en meget bred 
skare af TV-seere, så jo, jeg tror 
da på, at det også vil skabe glæ-
de her hos os“, kommer det fra 
Michael Buch Barnes, der for-
tæller, hvordan de nye signaler 
er skruet sammen.
 „Der er tre pakker, som vi har 
kendt det i mange år. Dertil 
kommer en række sprogpak-
ker og det, der hedder Favorit. I 
sprogpakkerne og i Favorit kan 
man købe langt de fl este af de 
kanaler, der ryger ud af vores 
egne nuværende programpak-
ker. Det kræver dog en digital 
modtagerboks“, siger Michael 
Buch Barnes. Nogle af de æn-
dringer, bestyrelsesformanden 
omtaler, sker pri mært i grund-
pakken. Her vil TV 3 og Kanal 4 
komme til at ligge. De to kanaler 
bliver gratis, så det vil ikke være 
forbundet med en merudgift for 
medlemmerne, at YouSee ryk-
ker de to kanaler ned i grund-
pakken. Og så bliver 6’eren og 
TV 3 Plus tilgængelige for for-
eningens medlemmer. 

Fremtidssikret fjernsyn
Selvom Michael Buch Barnes 
som nævnt forventer, at mange 
medlemmer i Antenneforenin-

Fremtidens TV i
Brøndby Strand  Martin Kristiansen

Et stort udbud af kanaler i 'Den fagre nye verden' i Brøndby Strand.
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gen Brøndby vil være glade for 
fremtidens TV, er han klar over, 
at mange også vil have meget 
jordnære bekymringer angåen-
de fremtiden. „Mange vil jo bare 
se TV. De er ligeglade med de 
digitale muligheder“, kommer 
det fra bestyrelsesformanden. 
 „Heldigvis kan alle fortsat se TV 
hos os. Vores signaler er frem-
tidssikrede, og vores medlem-
mer vil både kunne se analogt 
TV og være på forkant med ud-
viklingen og have adgang til det 
nyeste inden for digital TV“.    Ω

Fakta om digital TV

Antenneforeningen Brøndby 
leverer TV, radio, telefon og 
internet til alle boligafdelinger 
i Brøndby Strand bortset fra 
Daruplund-Resenlund. - Alle 
beboere i disse afdelinger kan 
snart få mere at vide om fremti-
dens digitale TV, for T 13 afhol-
der informationsmøde om det 
nye TV i Brøndby Strand. Der 
vil blive fortalt om overgangen 
til YouSee, og der vil selvfølge-
lig også være mulighed for at 
stille spørgsmål og få hjælp til 
egne TV-problemer.
Arrangementet fi nder sted 
onsdag 15. april kl. 19.00 i 
Cafe 13, Kisumparken 2. 

Genindstil dine kanaler
Det er nødvendigt for medlem-
merne at genindstille kanalerne 
på deres TV. - Det skyldes, at 
selve TV-signalet fra 31. marts 
kommer fra en ny afsender. De 
gamle kanalpladser kan ikke 
længere bruges, og man er nødt 
til at genindstille kanalerne.

Vi er en lille hyggelig klub 
(32 medlemmer) der lig-

ger i Esplanadeparken mellem 
Albjergparken og Maglelund, 
tæt på Kulturhuset, Centeret og 
Stationen.
 En lille kreds af mennesker sat-
te sig for i 2008 at få noget ak-
tivitet ind i klubben, der havde 
ligget stillet i hele 2007.
 Vi startede i maj 2008, og vejr-
guderne var så venlige mod os, 
at vi stort set havde åbent tre 
dage om ugen helt til november 
måned.
 Vi har et fi nt lille anlæg med 18 
internationalt godkendte baner, 
med en rimelig sværhedsgrad, 
der gør det rigtigt sjovt at spille 
minigolf - uanset alder.
  Det er jo en familiesport for alle 
aldersgrupper. Vi har medlem-
mer fra otte år og op til 77 år. 
Mange medlemmer ta ger deres 
børn med, og bedsteforældre 
tager deres børnebørn med i 
klubben, hvor de har nogle dra-
belige og spændende kampe 
mod hinanden, men også nogle 
hyggelige timer sammen, hvor 
det samtidig er med til at styrke 
familiesammenholdet.
 I klubben spiller vi på alle ni-
veauer lige fra meget seriøst, 

men også helt ned på legeplan. 
Det vigtigste er jo, at vi har det 
sjovt og hyggeligt sammen.
  Vi er desværre ikke en super-
liga-klub, hvor forholdene er 
helt optimale (med toilet, vand, 
strøm), men vores positive sam-
arbejde med Idrætsforvaltnin-
gen i Brøndby Kommune har 
betydet, at vi nu har fået stillet 
et lille festival-toilet til rådig-
hed, og fået bevilget et par pa-
villoner, som vi håber, vi kan få 
etableret inden sæsonstarten i 
maj.
 Hvis det skulle have din inte-
resse at komme ned og spille - så 
kig forbi. Klubben holder åbent 
fra maj, hver onsdag fra 16-20 
og lørdag og søndag fra 10-14.  
Nye medlemmer kan i starten 
frit låne udstyr af klubben.
  Har du nogen spørgsmål, kan 
du henvende dig til formanden, 
Bjarne Sørensen, på tlf. 3138 
2009 alle hverdage fra 18-19 el. 
E-mail bsminigolf@brnet.dk
  Se eventuelt vores hjemmeside 
brondby-strand-minigolf.dk
PS. Der er ligeledes mulighed 
for særarrangementer (fi rmaer, 
sko ler, institutioner og lign.)
  Ring og hør nærmere om ind-
meldelse og kontingenter.       Ω

Brøndby Strand 
Minigolf Klub

  Bjarne Sørensen
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Du kan indlevere højst tre fotos. Det eneste krav er, at motiverne skal være fra Brøndby Strand. Dommer-
kommiteen vil udvælge tre billeder som vindere. Disse og mange andre vil blive udstillet i NetværksKonto-
rets telt på KulturWeekend. Vinderne vil modtage deres præmier ved åbningen af KulturWeekend.
Fotos kan sendes til ata@bo-vest.dk, mærket ”fotokonkurrence” eller afl everes på NetværksKontoret, 
Kisumparken 2.

Krav til billedernes kvalitet: 
●  Du kan indsende både papirbilleder og digitale billeder
●  Du kan ikke indsende billeder taget på mobiltelefon. De bliver uklare, når de trykkes
●  Digitale billeder skal være mindst 2,5 MB
●  Billederne skal ikke være efterbehandlede

Vil du vide mere, så henvend dig til Anet Tamborg, NetværksKontoret - telefon: 6035 4691

Brøndby Strand i billeder
Den 1. maj er sidste frist  for at deltage i NetværksKontorets og De 9s fotokonkurrence:

Årets Brøndby Strand Borger 2009
I 2001 kårede man for første gang „Årets Brøndby Strand Borger“. Hæderen tilfaldt Gurli Hansen.
Sidste år blev det Wasim fra Tranens Drenge, der løb med hæderen. Fælles for alle årenes Brøndby Strand 
Borger gælder, at de hver især på deres egen og meget forskellige måde, har gjort 'en særlig og ulønnet ind-
sats for Brøndby Strand'. Nogle af de kårede har leveret en meget synlig indsats, mens andre har arbejdet 
mere i 'det skjulte'. Derfor opfordrer vi læserne til både at tænke sig om og se sig omkring for at få øje på den 
eller de personer, som har fortjent at komme i betragtning som „Årets Brøndby Strand Borger“.
Sidste frist for afl evering af stemmesedlen er mandag 27. april.   Styregruppen for KulturWeekend

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

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

Begrundelsen: ..............................................................................................................................

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

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

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

Mit eget navn og adresse: ........................................................................................................................
Stemmesedlen skal sendes til: NetværksKontoret, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand.

Borgermøde om Brøndby Strand Centrum

Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (telefon: 2947 2911)

Tirsdag 14. april kl. 19.00 indkalder kommunen til mødet „Helhedsplanen for Brøndby Strand Cen-
trum“. Mødet fi nder sted i Langbjerghallen på Langbjergskolen, Tybjergparken 2. Der indledes med et 
op læg af journalist/forfatter Peter Olesen. Så har du en mening om Strandens udvikling, yderligere højhus-
bebyggelser og forskønnelse af området - så mød op og giv dit besyv med. Tilmelding efter 'først til mølle'- 
princippet skal ske på tlf: 4328 2447 eller på trl@brondby.dk - Dette er nødvendigt af pladshensyn.       Ω 


