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I Esplanadens februarnummer 
bragte vi billeder og en artikel om 
de mange el-ledninger, der hæn-
ger lidt på må og få i området om-
kring det nye kulturhus. Efter flere  
rykkere fik bladet et svar fra Dong, 
der er hyret af Brøndby Kommune 
til at vedligeholde og opsætte lys. 
Af brevet fremgår det, at Dong og 
Brøndby Kommune langt fra har 
været enige om arbejdsprocessen 
og prisen på de ydelser, som Dong 
skulle levere, og det har været med 
til at trække sagen i langdrag, så der 
stadig den dag i dag er tale om mid-
lertidige løsninger.

I bladet har vi valgt at bringe et fæl-
les svar fra Dong og Brøndby Kom-
mune. Her fremgår det, at begge 
parter i begyndelsen af marts har 
været ude at gennemgå sikkerhe-
den i den midlertidige installation. 
Den er blevet godkendt, bortset 
fra en enkelt fejl, som Dong nu har  
udbedret. Parterne har desuden af-
talt, at det manglende lys udbedres 
hurtigst muligt, og at kablerne gra-
ves ned, ligeså snart frosten er væk 
fra jorden. 

Mange beboere har her i det nye år 
oplevet problemer med at komme 
på internettet eller at nettet frøs 
fast. Det er sket i forbindelse med, 
at Antennefore ningen Brøndby fra 
nytår har lanceret nye net-hastig-
heder. Det har tilsyneladende voldt 
en del problemer. Der er nu rettet op 
på en del fejl og mangler, og både 
leverandør og Antenneforening be-
klager problemerne.

I sidste nummer var det T13 og af-
delingens ejendomskontor, der blev 

nomineret til en fin pris. Nu er det 
Brøndby Kommune og Kulturhuset 
Brøndens tur. De er blevet nomine-
ret til Den Kriminalpræventive Pris 
- for at have skabt et åbent kultur-
hus med lige adgang for borgerne. 
Her tænkes specielt på, at huset - i 
stedet for at indføre vagtordninger 
eller forbyde børn og unge adgang - 
har ansat unge til at skabe aktivite-
ter, så børn og unge fra start lærer 
at bruge huset på en positiv måde.

Og det lykkedes Brøndby Kommune 
og Kulturhuset Brønden at vinde 
prisen, der blev overrakt på Det Kri-
minalpræventive Råds årsmøde den 
19. marts. Som justitsministeren 
sagde i din begrundelse: ”Brønden 
rækker ud mod alle borgere, både 
gamle, unge og ballademagere.”

Og så kan vi glæde os over, at også 
Perlen er blevet et attraktivt sted 
for børn og unge. Hver mandag og 
onsdag aften er der mellem 30 og 
60 børn og unge, der hygger sig, ser 
fjernsyn, spiller spil og bordfodbold. 
Ideen til aktiviteten er kommet fra 
beboere i Hallingparken og Dyring-
parken og bakkes op af huset og 
den opsøgende medarbejder, der 
også har planer om at arrangere lek-
tielæsning og jobsøgning. Et glim-
rende initiativ, der ikke bare gavner 
børn og unge, men som også er med 
til at forbygge problemer, da sådan-
ne iniativer er med til at skabe fæl-
les ansvarsfølelse og sammenhold 
hos børn og unge i Brøndby Strand. 
 
Med venlig hilsen
Redaktionen

Fra problem til løsning

LEDER



Mange beboere i Brøndby Strand har 
haft problemer med at komme på in-
ternettet eller at nettet frøs fast, og at 
man måtte vente i flere minutter for at 
komme videre. Problemerne skyldes, at 
Antenneforeningen Brøndby fra nytår 
har lanceret nye hastigheder for de ca. 
6500 internetbrugere. Desværre viste 
virkeligheden, at "det nye internet" ikke 
var klar til at blive taget i brug.

Bestyrelsesformand Michael Buch 
Barnes er både vred og skuffet over si-
tuationen med internettet. Driftschef 
Michael Sylvestersen fra Aplus, som er 
Antenneforeningen Brøndbys leveran-
dør af internet, er også ærgerlig over si-
tuationen med internettet. – Vi kunne 
forudse nogle af problemerne og skulle 

have gjort mere for at informere. Andre 
problemer var det desværre ikke muligt 
for os at forudsige, siger han. 

- Vi har testet de nye hastigheder i et 
par uger, og er blevet klogere på de tek-
niske problemer, der skaber de fejl, som 
brugerne oplever. Efter testperioden 
planlægger vi sammen med Antenne-

foreningen, hvordan vi kommer videre. 
Det er vigtigt for os, at give brugerne 
de bedst mulige oplevelser med de nye 
hastigheder. Vi beklager startproble-
merne og arbejder på fuld kraft på at 
løse dem, så vi kan få genoprettet til-
liden til systemet, siger Hans Granhøj, 
der er salgschef i Aplus.
- Antenneforeningen følger sagen nøje 
og i fremtiden vil Aplus Fascom holde 
mig, bestyrelsen og vores brugere in-
formeret. Forhåbentlig bliver alle glade 
og tilfredse til sidst, siger  Michael Buch 
Barnes.

Du kan holde dig opdateret om udvik-
lingen på www.antenneforeningen.dk.
Ved akutte problemer kan du henvende 
dig til Fascom på tlf. 44 20 77 02.

Forstyrrelserne på internettet  
i Brøndby Strand

Mange beboere  

i Brøndby Strand  

har haft problemer  

med at komme  

på internettet.

Af Anet Tamborg
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Af Charlotte Hansen

Søndag den 21. februar, mødte om-
kring 30 glade børn i alderen 5 – 10 år 
op i Rheumhus for at se teaterstyk-
ket ”Sneens Stemme”. Det var 35 mi-
nutter med tryllebindende teater i et 
stykke med morale og fantasi, som 
leder tankerne hen imod vores klode 
og den globale opvarmning og det at 
passe bedre på vor jord. Forestillingen 
vekslede mellem dukkespil og menne-
skespil, med kun 2 personer på scenen. 
Truppen bestod af 5 energiske perso-
ner. Historien udspiller sig i Grønland 
og handler om drengen Kaapi, som er 

ude at fiske med sin far. Men der er 
ikke mange fisk – og imens de venter, 
fortæller Kaapis far om de forandrin-
ger der sker, og at sneens hjerte smel-
ter. Dette kan kun stoppes ved at lytte 
til naturen. Kaapi beslutter at rejse ud 
for at tale med sneens stemme, og un-
dervejs bliver han mødt af mange ud-
fordringer. Stykket havde lyd og film-
billeder som en del af scenen, hvilket 
skabte den rette stemning omkring 
det at befinde sig i Grønland.

Fodboldliga med  
Tranens Drenge
Netværkskontoret

I vinterferien arrangerede Tranens Drenge fodboldliga, så-
dan som det efterhånden er blevet tradition. Det var den 
mest velbesøgte liga overhovedet med 45 hold, der spille-
de over 3 dage. I alt var der omkring 200 spillere, og der var 
mange tilskuere, som kom og kiggede på. Tranens Drenge 
havde opstillet en info-skærm, hvor spillere og tilskuere 
kunne følge resultaterne i kampene og se, hvornår de for-
skellige hold skulle spille.

Tag med til Møns Klint
Lørdag den 1. maj er der tur til Møns 
Klint med Børnenes Rejsebureau. Vi 
skal besøge GeoCenter Møns Klint, hvor 
I kan opleve den flotte natur i området 
og lære om de geologiske processer, der 
har skabt Danmark.
Vi tager af sted fra Tranumparken 3 kl. 
9.30 og forventer at være hjemme igen 
ved 17.30-18-tiden. Turen koster 30 kr. 
for børn til og med 11 år og 60 kr. for 
voksne. Biletter købes på Netværks-
Kontoret, Kisumparken 2, Brøndby 
Strand, eller på telefon 43 54 22 75.

En dejlig teater 
oplevelse med 
Børnenes Rejse-
bureau
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"En Ny Vej" fejrede  
8. marts på  
Kvindemuseet
Netværkskontoret 
Danmarks første kvindelige mi-
nister, Nina Bang og malerinden 
Anna Ancher skuer fra fotostaterne 
ud over en sal på Kvindemuseet 
i Århus. Her valgte kvinderne fra 
Herfra og Videres kursus "En ny 
Vej" at spise frokost, da de besøgte 
Kvindemuseet den 8. marts. Både 
Nina Bang og Anna Ancher var 
visionære kvinder, og måske var de 
slet ikke blevet forbavsede over, at 
kvinder fra mellemøsten ville stifte 
bekendtskab med dem i 100 året for 
kvinders internationale kampdag. 
Der var 20 kvinder med på turen, 
og Kvindemuseet bød på et både 
underholdende og informativt pro-
gram, så alle nød turen i fulde drag.

Kom på fisketur 
Med Børnenes Rejsebureau Lørdag  
d. 24. april kl. 10. Vi gentager efterårets 
succes og tager på endnu en fisketur fra 
Helsingør. Husk at tage varmt tøj med, 
det kan stadig være køligt på havet. 
Omklædning kan foretages i kahytten 
under dæk. Medbragt mad og drikke 
kan indtages i kahytten under dæk el-
ler i fri luft på dækket. Der kan købes 
sodavand og kaffe ombord. Der er in-
gen fangstgaranti, men skipper vil gøre 
hvad han kan for at lokke fiskene til at 
bide på krogene.
TUREN ER FOR FORÆLDRE/BEDSTE-
FORÆLDRE MED  BØRN. Der er ingen 
aldersgrænse for børnene, men det er 
forældrenes ansvar, at børnene færdes 
sikkert ombord på kutteren. 
Vi mødes på Brøndby Strand Station kl 
10.00. Forventet hjemkomst ca. 19.00
Pris: 50 kr. for børn og 100 kr. for voksne.  
Leje af  fiskestang 25 kr.  pr. stk.
Tilmelding til Mette Undall på Net-
værksKontoret, tlf. 43 54 22 75 eller 
mail: mun@bo-vest.dk. 

Sommerkoloni
Husk også Børnenes Rejsebureaus 
sommerkoloni til Skåstrup strand v/
Bogense på Fyn fra den 12. til 17. juli 
2010.  Pris: 300 kr. pr. barn og  600 kr. 
pr. voksen.
Kolonien har i år inkluderet en udflugt 
til EGESKOV SLOT. Du kan få flere op-
lysninger eller melde dig til hos Mette 
Undall på NetværksKontoret, tlf. 43 54 
22 75 eller mail: mun@bo-vest.dk.

Ny beboerrådgiver på 
NetværksKontoret
Netværkskontoret 
Første marts tog NetværksKontoret 
afsked med beboerrådgiver Mette 
Holck. Den nye beboerrådgiver Laura  
Wogensen startede den 15. marts. 
Hun overtager alle Mettes arbejds-
opgaver. Laura er 27 år. Hun har 
læst på RUC og glæder sig til at lære 
Brøndby Strand at kende. I hører 
mere om Laura i næste nummer af 
Esplanaden.

Nåede rygtet om 
Langbjergskolen 
helt til Ægypten?
Af Bitten Drews 
Rygtet om Brøndby Kommunes 
nye skolepolitik med nedlægning 
af skoler på grund af faldende 
fødselstal er nået viden om. Helt 
til Ægypten, hvor storkene vinte-
ren over har drøftet problemerne. 
De besluttede sig for at sende en 
delegeret ud for at se på det. 

Først i marts landede hr. Stork i 
Brøndby Strand, hvor han tog et 
grundigt overblik over strandens 
skoler.  Han blev et par dage, mens 
han satte sig ind i problematikker-
ne og fløj så videre for at finde sin 
mage og reden fra sidste år. 

Men hvem ved, måske syntes hr.  
Stork så godt om området, at han 
næste år tager fruen med for at se 
på lokaliteterne. Det kunne måske 
være en god ide, hvis vi startede en 
indsamling og byggede en rede på 
et godt og fredeligt sted, så parret 
kunne slå sig ned permanent. Her 
har vi alt, hvad en stork kan ønske 
sig, altså bortset fra boligen. 

Har du lyst til at skrive til 
Esplanaden og være med 
til at præge debatten i  
vores boligområde?

Så henvend dig til Anet 
Tamborg, NetværksKon-
toret. Tlf. 43 54 22 75.  
mail: ata@bo-vest.dk
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DONG Energy har styr på sikkerheden  
– og nu kommer udendørslyset !

Beboerbladet Esplanaden retter i sin fe-
bruarudgave en kritik af DONG Energy’s 
arbejde på strækningen fra Tranum-
parken og ned foran hovedindgangen i 
Brønden. Teknisk Forvaltning og DONG 
Energy er glade for at få mulighed for at 
svare på indlægget, idet DONG Energy 
ikke har den rolle eller det ansvar, som 
artiklen giver indtryk af.

I forbindelse med opstarten af Kultur-
huset skete der desværre det, at DONG 
Energy ikke var involveret i rydningen af 
området. Dette påvirker således uden-
dørsbelysningen i området.
Brøndby Kommune og DONG Energy 
indleder i foråret 2009 en positiv dialog 
om udendørsbelysning til Kulturhuset. 
Brøndby Kommune måtte desværre 
afvise DONG Energy’s forslag grundet 
økonomi. Derfor færdigbygges Kultur-
huset i august 2009 uden udendørsbe-
lysning.
Kulturhus Brønden blev indviet i august 
2009. På det tidspunkt var der stadig 
en del hængepartier mht. parkering, 

beplantning, asfalt, fliser, nedlæggelse 
af byggepladsen osv. , og desværre også 
belysningen.

Efterfølgende har Brøndby Kommune 
bedt DONG Energy om at etablere en 
midlertidig løsning. Der opstilles derfor 
rørmaster, som bliver tilsluttet DONG 
Energy’s anlæg. Vi har den 9. marts i 
fællesskab gennemgået sikkerheden i 
den midlertidige elinstallation. Den er 
generelt i orden med undtagelse af en 
enkelt fejl, som DONG Energy har ud-
bedret. Det er endvidere aftalt, at det 
manglende lys udbedres i løbet af få 
dage. De nye lysmaster monteres, og 
det midlertidige kabel graves ned, når 
frosten er afløst af plusgrader.

Med venlig hilsen

Christian Terkildsen  
Belysningschef, DONG Energy 

Henrik Winther 
Teknisk Direktør, Brøndby Kommune

Ring uden tøven  
til DONG

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at 
jeg ikke har svaret på Esplanadens ar-
tikel om den ufuldstændige belysning 
på stierne omkring Brønden. Det vil 
jeg gerne undskylde, ligesom jeg må 
undskylde, at frosten har udskudt 
færdiggørelsen af belysningen i alt for 
mange måneder.

Når der så oven i dette flere gange er 
sket hærværk mod den "gamle" be-
lysning på stier og i tunneller, har det 
desværre alt for tit været urimeligt 
mørkt at færdes omkring Brønden. 
Flere aftener og nætter var der så vidt 
jeg kunne se kun lys fra de tre midler-
tidige lysmaster syd for Brønden. Så 
held i uheld at de var der.

Når dette læses er frosten formentlig 
væk og de hængende kabler gravet 
ned af DONG Energy – som det efter 
planen skulle være sket for adskillige 
måneder siden.

Hvis hærværk eller andre årsager af-
bryder lamperne igen, så meld det en-
delig til DONG Energy uden tøven. De 
plejer at komme allerede næste dag, 
hvis det er en hel strækning som er 
afbrudt. 

DONG Energy har telefon 72 10 20 30 

Med venlig hilsen

Vagn Kjær-Hansen,
formand for Teknik- og Miljøudvalget 
i Brøndby

Billeder fra Esplanadens februarud-
gave som kritiserede den manglende 
belysning.

  SVAR FRA BRØNDBY KOMMUNE OG DONG PÅ KRITIK I ESPLANADEN AF 

  BELYSNINGEN VED BRØNDEN:.

 SVAR FRA TEKNIK- OG MILJØUDVALGET:..
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Brøndby Kommune har modtaget 
Den Kriminalpræventive Pris for sin 
indsats i Kulturhuset Brønden  

Justitsministeriet uddeler hvert år en 
pris til et projekt, der på en særlig måde 
har vist sig at have en kriminalpræven-
tiv betydning i et lokalsamfund. Der er 
kun tre projekter i Danmark, som er no-
minerede. I år var det kulturhuset Brøn-
den, som fik prisen, der blev overrakt på 
Det Kriminalpræventive Råds årsmøde 
den 19. marts 2010. Justitsminister Lars 
Barfoed begrundede kå-
ringen med, at ”Brønden 
rækker ud mod alle bor-
gere, både gamle, unge 
og ballademagere”.
Det er Lokalrådet, som 
består af repræsentan-
ter for Københavns Vestegns Politi og 
Brøndby Kommune, der har indstillet 
Brøndens kriminalpræventive projekt 
til prisen. Projektet sikrer, at alle bor-
gere har lige adgang til det nye kultur-

hus Brønden i Brøndby Strand, og at der 
bliver opbygget et værdigrundlag, der 
understøtter formålet om, at Brønden 
er for alle.
Projektet blev gennemført efter åbnin-
gen af Brønden i efteråret 2009, hvor 
rigtig mange børn og unge begyndte at 
benytte kulturhuset. Blandt disse var 
nogle få, der begik hærværk og chikane-

rede andre brugere. 

Traditionelt væl-
ger man at løse den 
type problemer ved 
at indføre vagtord-
ninger eller forbyde 

de vanskelige grupper af børn og unge 
adgang.  Brønden valgte i stedet at 
samarbejde med SSP (skole, social-
forvaltning og politi). Der blev ansat 3 
unge under vejledning af Mohy Eid, der 

er SSP-medarbejder og leder af Satel-
litten i Brøndby Strand til at skabe ak-
tiviteter, der kunne sikre, at man også 
havde noget at tilbyde de børn og unge, 
der havde brug for at lære, hvordan 
man kunne bruge sin fritid positivt i 
kulturhuset.
Det øvrige personale i kulturhuset har 
ligeledes påtaget sig opgaven med at 
møde samtlige brugere på en anerken-
dende og respektfuld måde, der sikrer, 
at alle føler sig velkomne i kulturhuset.
Herefter har det vist sig, at der ikke er 
behov for vagter og sanktioner i daglig-
dagen. Brugerne har taget tanken om at 
Brønden er for alle til sig. Næste skridt 
er at uddanne alle medarbejdere i kon-
flikthåndtering, så måden at håndtere 
konflikter bliver til en integreret kultur 
i kulturhuset.

I alt tre projekter 

i Danmark var 

nomineret til prisen.

Foto: Jens Ansbjerg og Sole Nørgaard

 SVAR FRA TEKNIK- OG MILJØUDVALGET:..

Af Anet Tramborg
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Alien Beat Club blev nr. 2 i finalen i X 
Factor 2009 på DR 1. Programmet hav-
de 2,3 millioner seere. Så mange kan de 
nok ikke samle på årets KulturWeek-
end, hvor de optræder lørdag d 12. juni 
kl. 17. Dommer Remee fra X Factor blev 
så begejstret, at han har stået i spidsen 
for udgivelsen af deres debutalbum 
”Diversity”. 

- De er kulminationen af alt, hvad jeg har 
lært om at spotte talent, skrive sange, 
sammensætte et hold. Jeg var ikke et se-
kund i tvivl om, hvilken type sange, der 
skulle være på pladen, siger han.

Gruppen består af Stephanie, Patricia, 
Marcel og Kasper. De har vidt forskel-
lige personligheder, opvækst og aldre. 
Det giver en stærk dynamik i deres mo-
derne pop med inspiration fra blandt 
andet rock, reggae og dance. Nogle af 
deres sange er skrevet af Remee i sam-
arbejde med danske og internationale 
sangskrivere og producere.

I år afholdes Kulturweekend med kul-
turhuset Brønden som nabo. Det tages 
med i planlægningen af, hvordan boder, 
telte og den åbne scene skal placeres. 
I øjeblikket har Brønden verdenskultur 
som tema for sine udstillinger. Under 
KulturWeekend kan man se en udstil-
ling fra Zwasiland. Og KulturWeekend 
har valgt temaet ”Brøndby Strands 
Forenede Nationer”. Der bor omkring 
90 forskellige nationaliteter i Brøndby 
Strand Parkerne, og det er værd at fej-
re, at så mange forskellige kulturer har 
fundet en god og tillidsfuld måde at 
leve sammen på. 

Også i år byder KulturWeekend på hop-
peborg og karrusel for børnene. For de 
lidt større er der alt fra beach-fodbold til 
counterstriketurnering. De voksne kan 
danse til Flashback på Afdelingernes 
Fest lørdag aften, eller starte allerede 
om fredagen med jazz i Cafételtet. Og 
Brøndby Strands foreninger og klub-
ber giver inspiration til nye aktiviteter i 

telte og boder. Traditionen tro afholder 
Brøndby Musikskole sin afslutningskon-
cert under KulturWeekenden og Brønd-
by Strand Kirkes gudstjeneste søndag 
formiddag  foregår i Cafételtet. Kirken 
står traditionen tro for KulturWeekends 
afslutningskoncert søndag eftermiddag. 
Der er som altid masser af grunde til at 
sætte kryds i kalenderen ved Kultur-
Weekend fra den 11. til 13. juni.

KulturWeekend er hverken mere 
eller mindre end det, som de 
frivillige lægger i den. Vi vil som 
sædvanlig gerne have forslag, 
ønsker og ideer til årets Kul-
turWeekend. Så hold jer ikke 
tilbage, hvis I har en ide, I selv vil 
være med til at gennemføre eller 
en ide, som I vil give videre til os.  
Skriv eller mail til KulturWeekend 
c/o NetværksKontoret Kisum-
parken 2, 2660 Brøndby Strand, 
ata@bo-vest.dk

KulturWeekend 2010 - Alien Beat Club og masser af anden underholdning
Af Anet Tramborg
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Hvis man var på Bakken en regnfuld dag 
i juni for nogle år siden og så to ældre 
damer hoppe i vandpytter, så kan det 
have været to medlemmer af klubben 
Strikkeriet i Paraplyen. Sådan tilbragte 
de nemlig noget af tiden på deres år-
lige udflugt. At en tredje også forsøgte, 
men gled og fik pløret sine hvide bukser 
til, vækker stor morskab, mens klub-
bens medlemmer fortæller. 
Strikkeriet i Paraplyen, som er en del af 
aktivitetshuset Perlen, er i det hele ta-
get langt fra forestillingen om en grup-
pe nydelige ældre damer, der sidder og 
”baldyrer”. De smådriller hinanden og 
griner, mens strikkepindene gløder. Der 
bliver strikket bluser, sokker og hals-
tørklæder i mange forskellige farver 
og mønstre. Somme tider er der også 
nogle, der hækler og broderer, og det 
eneste krav for at komme i klubben er, 
at man laver en form for håndarbejde. 
Tonen er grov, men kærlig og ingen kan 
være i tvivl om, at de kender hinanden 
godt.
- Men vi skændes ikke og den måde vi 

omgås hinanden på, er opstået hen ad 
vejen i de fem år, klubben har eksiste-
ret. Det var Lis Sørensen, der fik ideen. 
På det tidspunkt kom vi i Perlen, men 
så fik vi lokaler her i Paraplyen, som 
hører til Perlen, men ligger adskilt. 
Susi Mortensen og jeg er ansvarlige. I 
begyndelsen var vi seks, nu er vi om-
kring femten, hvoraf de nyest tilkomne 
har været her et års tid. Vi mødes hver 
mandag fra klokken 12.30 til klokken 
16.00. Vi betaler 5 kr. om måneden til 
kaffe, og så skiftes vi til at bage en kage 
og tage med, fortæller Lizzi Lykke Jep-
pesen. Ved siden af Lizzi sidder Ruth, 
der er alderspræsident med sine 82 år. 
Gerda er svagsynet, men det afholder 
hende ikke fra at strikke de smukkeste 
bluser. Hun tæller maskerne, så møn-
steret bliver rigtigt, og hvis hun kom-
mer ud af trit, hjælper de andre hende. 
Den yngste er 60 år.
- Fordelen ved at være sammen i en 
klub er, at vi kan inspirere og hjælpe 
hinanden. Alle beslutninger bliver taget 
i fællesskab. Vi plejer gerne at sige, at vi 

holder generalforsamling, hver gang vi 
er sammen. Det er ikke så formelt. Ud-
over den årlige tur til Bakken holder vi 
påske- og julefrokost. Alle er velkomne 
i klubben, og hvis nogen ikke kan strik-
ke, hjælper vi dem gerne. 
- Jeg har efterhånden besøgt en del 
klubber og foreninger her i Brøndby 
Strand. Hver gang glæder jeg mig over, 
hvor rart folk har det sammen.
- Ja, vi har det godt her i Brøndby Strand. 
Her er klubber og foreninger for alle, og 
masser af andre aktiviteter. Man be-
høver aldrig sidde hjemme, hvis man 
ikke har lyst. Mine venner andre steder 
misunder os vores aktivitetshuse, og 
fordi der er hele tre, sker der altid noget 
et eller andet sted. Der er ikke nogen, 
der skal sige noget ondt om Brøndby 
Strand, når jeg hører på det, siger Li-
lian.
De andre er enige. Ingen af dem ville 
flytte fra Brøndby Strand frivilligt. Og 
så fortæller de om endnu en udflugt til 
Bakken, hvor de købte ens cowboyhatte 
med blinkende lygter foran.

Strikkeriet i Paraplyen
– glødende strikkepinde og godt humør

Af Anet Tramborg

9

Esplanaden april 2010



Tekst & foto: Anet Tamborg

Esplanaden april 2010

10

Når man kommer ind i aktivitetshuset 
Perlen en mandag eller onsdag aften 
blander lyse drengestemmer sig med 
stemmer i overgang og voksne mande-
stemmer. Der kan være mellem 30 og 
60 drenge og det er bestemt ikke lyd-
løst. Så er der også lige smældene fra 
fodboldspillet, bordtennisboldene og 
dominobrikkerne og fjernsynet, der går. 
De unge er drenge fra Hallingparken og 
Dyringparken, som har fået et sted at 
være i Perlen.

En udenforstående kan fristes til at tæn-
ke, at sådan en flok unge ikke har andet 
end pjat og ballade i hovedet. Men det 
har de ikke kun og det imponerede en 
gruppe studerende fra Den Sociale Høj-

skole i København, da de interviewede 
drengene i efterårsferien sidste år. ”Det 
var overraskende, at drengene havde 
deres planer, ideer og ønsker helt klar 
og alle ideer også havde det praktiske 
og økonomiske tænkt ind i konceptet”, 
skrev en af de studerende bagefter.

Den 22. februar i år holdt drengene i Per-
len 1 års jubilæum, og drengene er lige 
eftertænksomme og målbevidste. De 
tænker blandt andet over, hvordan de 
kan bidrage til boligområdets trivsel.
- Det dårlige image Brøndby Strand har 
haft, vil forsvinde helt, hvis man bliver 
ved med at gøre noget for børnene og 
de unge. Idris og Wen har ansvaret her, 
men vi ældre føler også ansvar og vi prø-

ver at være rollemodeller for de yngre og 
hinanden. Jeg tror på en god fremtid for 
Brøndby Strand, siger en af de unge, og 
de andre er enige. 

De er også enige om, at de godt kunne 
tænke sig et sted, der var åbent flere 
dage om ugen, og hvor der var plads til 
aldersopdelte aktiviteter. Mange har 
travlt med gymnasiet, lærepladser eller 
8. - 9. klasse. Men samværet med de an-
dre drenge fra Hallingparken og Dyring-
parken er en vigtig del af tilværelsen.
- Det er anderledes end bare at møde 
hinanden i gårdene. Efterhånden føler 
vi det, som om alle har spist grød af det 
samme fad. Vi er blevet som hinandens 
familie, siger en anden.

Drengene i Perlen har et års jubilæum



Esplanaden april 2010

11

Ideen til at åbne Perlen for de unge kom 
fra Idris Ruhi og Wen Liu, der begge bor 
i området omkring Hallingparken og 
Dyringparken. 
- Der var ikke noget sted for de unge i 
denne del af boligområdet, og Perlen 
ligger centralt for alle. Vi præsenterede 
ideen for Thorsten fra Perlen og den op-
søgende medarbejder, Zahid Mansoor. 
Der blev formuleret et projekt, hvor vi 
laver lektielæsning og jobsøgning sam-
men med de unge. I begyndelsen kom 
der 10-15 unge, men rygtet spredtes 
hurtigt og nu kommer her 50-60 unge. 
Vi føler at drengene har tillid til os og 
vi fungerer nærmest som et par ekstra 
ældre brødre. Vi har brugt meget tid på, 
at drengene skulle lære hinanden at 

kende. Efterhånden er der opstået en 
ansvarsfølelse over for huset og også 
for hinanden. Vi sørger for at alt går 
efter tur, at alle får sodavand og at de 
små også kommer til.  Og vi rydder altid 
op efter os, det er en vigtig del af sam-
været og i dag føler vi, at Perlen også 
er vores sted. Somme tider tager vi på 
udflugter og så spiller vi fodbold en 
gang om ugen i Søholthallen. Vi er hver 
ansat 5 timer om ugen, de er afsat til 
projektdelen, resten er frivilligt arbejde, 
fortæller Idris og Wen.
Tanken om at blive pædagoger har 
strejfet både Idris og Wen, men de er 
begge godt i gang med en uddannelse. 
Idris læser til installatør og Wen går på 
Københavns Erhvervsakademi. 

- Vi har begge deltaget i Noget for Noget 
projekter og har været involveret i an-
det arbejde for unge i Brøndby Strand. 
Og så fik vi lyst til at starte noget i vores 
egne boligafdelinger. Det gavner ikke 
bare drengene, det gavner hele områ-
det. De aftener, vi har åbent i Perlen er 
der ikke så mange der står udenfor og 
hænger eller går ned i kældrene. 

Perlen er åben for de unge mandag og 
onsdag aften fra kl. 18-22. 
Hver fredag er der fodbold i Søholthal-
len fra kl. 22.00-24.00

Se mere om alle de andre aktiviteter i 
Perlen på side 19



AKTIVITETSHUSENE

KEND DIN MOBIL
Tirsdage og torsdage i april 16 - 17 - fra 6. april
Undervisning i brug af de moderne mobiltelefoners fines ser. 
Underviserne er nogle unge ”eksperter”. Det foregår hver 
tirsdag og torsdag fra 16 - 17 i april måned med start den 
6. april. Man skal bare møde op og medbrin ge sin tele-
fon, og man må gerne komme flere gange.

Der bor en bager…..
Så kom dagen, hvor Rheumparks bedste kage skulle findes. Beboerne havde 
lavet hver deres kage. Der var ikke mindre end 7 forskellige kager:  Sarah Ber-
nard, frugtkage, frugtkage, blandet frugtkage, chokoladekage, squashkage og 
sidst, men ikke mindst, kransekage. Dommerkomiteen var Dorthe Bengtson og 
Ursula Ljungquist.  
Lizzie Taggaard Nielsen løb med prisen for årets kage 
for sin frugtkage med flødeskum.  UmUmUm. Stort til 
lykke til Lizzie. Der var rigtig hyggestemning blandt de 
25 personer  med hang til det søde. Gitte i Rheumhus 
siger, at vi gentager succesen. Så kig efter opslag i Es-
planaden. Og hvem ved, måske er det lige netop DIN 
kage, der bliver belønnet næste gang.

Ann-Camilla

Brunch i Rheumhus
 
Lørdag d. 17. april kl. 10

I lyset af det spirende forår lægger 
vi op til at servere Brøndbys største 
brunch i Rheumhus lørdag d. 17. april.  
Vi slår dørene op kl. 10.00 og serverer 
en menu med alt fra yoghurt og pan-
dekager med sirup til leverpostej og 
pålæg, samt selvfølgelig god ost og 
friskbagt brød. 

Prisen  er 69 kr. incl. kaffe, te og juice.  
Prisen for børn under 3 år er 20 kr.,  
og for børn fra 3 til 12 år er den 35 kr.

Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby Strand  
afholder deres næste arrangement fredag den 23. april
med Finney`s Jazzmen

Musikken er Jazz-evergreens og en del tidlig swingmusik fra 20'erne og 30'erne 
tilsat Lidt blues og et par stænk gospel. Det er hørevenlig og dansevenlig musik.

Musikerne er: Finn Frøsig, trombone og sang; Arne Mathiesen, trompet, vocal; Jes-
per Koch, clarinet, altsax, vocal; Henning Schreiber, bas; Arne Frederiksen, piano og 
Jørgen Fjelstrup på trommer. 
 

(Der kan købes spisebilletter 
senest 8 dage før arrangemen-
tets afholdelse hos kassere-
ren, Urszula på tlf. 4373 5226).  
Se også: 
www.brondbyjazzklub.dk 
Kom og vær med. Oplev stem-
ning og dans. Rimelige priser i 
baren. Der findes rygerum.

Country Musik i Perlen

Det kørte bare derudaf da Coun-
try Ekspressen holdt stop i Perlen 
den 10. marts. De var månedens 
trækplaster og forstod virkelig at 
underholde og begejstre alle de 
danseglade gæster i Perlen.  Der var  
flotte kostymer, men også de mere 
almindeligt klædte var på danse-
gulvet. Nogle forsøgte sig med line 
dance, det ser let ud, men er vist 
nok meget svært.

Der skal også lyde stor ros til Tor-
sten og Susan for både borddæk-
ning og dejlig mad samt god be-
tjening. Jeg tror og håber på, at der 
også vil være fuldt hus til næste ar-
rangement i Perlen. Tak for en skøn 
aften siger
 
Ditte Jeier  og andre glade gæster.

Linette Pedersen og Jess Jessen sang 
og spillede, så det var en lyst.
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AKTIVITETSHUSENE

Loppemarked i Rheumhus
Lørdag d. 10 april.
Så er der igen loppemarked i Rheumhus med masser af spændende boder, denne gang 
lørdag d. 10. april. Vi slår dørene op for besøgende klokken 10 og der er mulighed for 
både morgenmad og senere en god frokost, evt. med en lille snaps.
Hilsner fra Rheumhus

Maleren Kjeld Henriksen 
udstiller i
Rheumhus
Fernisering 28. april 2010 kl. 16.00

 ’’Mine malerier er skabt 
 gennem min livsglæde,
 mit humør, fantasi og 
 kærlighed til naturen’.’

Kjeld Henriksen

DANSEAFTEN PÅ CAFE PERLEN

Den 7. april kl. 18 i Perlen

ROCK & Roll

Thomas Andersen spiller 60’er musik som vi alle kan 
synge med på og danse til.

Menu: Stegte nøgleben med kartofler og sovs.
Til dansen vil der være kaffe og kage.

Pris: kr. 100 pr. næse.

Husk tilmelding senest den 6. april kl. 14
På tlf. 43 73 42 20 
eller i Perlen, Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

AKUPUNKTURAFTEN
Torsdag den 15. april 19 - 21 på dansk
Torsdag den 22. april 19 - 21 på tyrkisk 

Foredrag om akupunktur og zoneterapi 
ved Mustafa Ceren.
Akupunktur er en 5000 år gammel be-
handlingsform, der stammer fra Kina. 
I vores vestlige verden er der ikke så 
mange mennesker, der har kendskab til 
akupunktur og zoneterapi. Men denne 
aften får du mulighed for at høre om de 
to behandlingsformer og måske prøve 
en lille behandling selv.

I Café 13, Kisumparken 2
Næste gang: Torsdag den 25. marts

•  Lær de andre børnefamilier at 
kende

•  Udvid dit netværk
•   Glem madlavningen for en enkelt 

aften

Der bliver serveret børnevenlig mad 
og isvand. Andre drikkevarer kan  
købes i baren.

Tilmelding senest: søndag den 21. 
marts til Conni Sparlund på mail 
cs@lundens.net eller på telefon  
50 54 67 82 eller til Charlotte Hansen 
på mail: charlottehansen72@sol.dk 
eller på telefon: 60 43 18 31

Vi er også på Facebook: 
Enliges Spiseklub, Café 13 

Kig forbi. Vi glæder os 
til at lære jer at kende.

Spiseaften for enlige med børn
Sidste torsdag i måneden fra 17 – 20

Esplanaden april 2010
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Brøndbylejren og dens badebro sandsynligvis 1930'erne.

 
Min allerførste oplevelse var engang 
i 1965, hvor vi kørte en tur og syn-
tes, at det var da godt nok nogle store huller de  
gravede. Der var jordvolde overalt, så vi tænkte, det nok var en 
mega-stor fabrik, de ville bygge her.

Men vi blev meget klogere senere hen, da vi fandt ud af, at det 
var Esplanadebunden, de gravede ud til.

Den næste oplevelse var, da vi havde fået en dejlig lejlighed i 
Tranumparken 7.7. Det var dengang der var sort plast på vin-
duerne. Da vi ankom med flyttelæs og skulle ind i lejligheden, 
stod der Jørgensen på døren, på trods af at vi havde fået at 
vide, at lejligheden ikke havde været lejet ud før. Det viste 
sig, at lejligheden havde været lejet ud til et filmselskab, så vi 
skulle have omtapetseret og malet inden vi kunne flytte ind.

Vi blev rigtig glade for at bo der, men vaskeriet fungerede 
ikke, så vi skulle hen til Albjergparken for at vaske. Senere 
blev vaskeriet Tranum indviet ved afsløring af statuen ”Fir-
kanten” med balloner og fest. Det var i 1973.

 

 
 
 
 
 
Vi flyttede igen i 1976, men jeg kom tilbage til Brøndby i 1979 
– Kisumparken 110.3. hvor jeg boede i 22 år. Siden har jeg boet 
i Ulsøparken 2.10., hvor jeg er meget glad for at bo. Jeg flytter 
ikke, før jeg skal bæres ud med benene først.

Vi har det jo dejligt her ved Stranden. Hvis vi gider bevæge 
os ud, er der jo mange skønne aktiviteter hele vejen rundt. 
Jeg kunne skrive om mange dejlige og også mindre dejlige 
oplevelser, blandt andet når vi dengang skulle ud at bade. Vi 
skulle MEGET langt ud gennem tang og sten for overhovedet 
at få måsen våd. Men senere er der kommet en flot strand, 
som vi alle holder meget af.

Af:  Ditte Jeier 
Billederne er fra Brøndby Lokalarkiv

Kan du huske 
- Historier fra Brøndby Strand

Esplanaden anno 1971

Har du en god historie, så vil vi meget gerne bringe den i 
Esplanaden. Fat pennen og skriv til os
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   LÆSERBREV:  

Goddag Redaktion af Esplanaden

Tak for jeres fine blad. Festligt og for-
nøjeligt. Hvis jeg må sige noget, synes 
jeg, at det er lidt synd at lave Indholds-
fortegnelse hen over det flotte forside-
billede.

Lad os få indholdsfortegnelsen på in-
dersiden. Vi skal nok læse det alligevel.

Ja! Undskyld! Bare et lille forslag.

Venlig hilsen Brøndby Jazzklub
Formand Kirsten Plannthin

   LÆSERBREV:  

Da jeg i 1995 flyttede fra Vester til 
Stranden, blev jeg straks indfanget i 
det fantastiske miljø af aktive græs-
rødder, som kæmpede en brav kamp 
for at give bebyggelsen et bedre image. 
Ét af de projekter, som jeg hurtigt kom 
til at brænde for, var det nye beboer-
blad, som lå på tegnebrættet hos be-
boerrådgiver Bente Larsen. Det skulle 
være afløseren for Strandløberen og 
Beboerrådgivernes Nyhedsbrev, og der 
kom rigtig skred i sagen, da Byudvalget 
ansatte journalist Kim Tverskov den 2. 
januar 1997.
 
I starten af en lang række af bladmø-
der dukkede der ca. 30 beboere op hver 
gang for at diskutere, hvordan vores 
nye blad skulle se ud. Skulle vi lave det 
selv, og hvem kunne det? Eller skulle 
det laves ude i byen, og hvad ville det så 
koste? Hvordan skulle det se ud? Hvad 
skulle der stå i det? Hvem ville og kunne 
holde fast i den gode ide? Hvem kunne 
skrive? Hvem kunne lave layout? Hvem 
kunne ...? Der var rigtig meget at tage 
stilling til, og vi var jo kun en flok glade 
amatører, som brændte for at formidle 
alle de mange historier og tiltag ud til 
alle i Brøndby Strand Parkerne.
 

Lidt efter lidt faldt tingene på plads, 
og det var et utrolig stolt øjeblik, da vi 
stod med det første trykte eksemplar 
af Esplanaden i hånden. Det udkom i 
oktober 1997 - 1. årgang nr 1 - hvilken 
fryd? Jeg havde skrevet en side om, 
hvorfor jeg flyttede hertil, og jeg kaldte 
historien "Livet ved Stranden". Det blev 
indledningen til en serie, som strakte 
sig over de 10 år, jeg var "ansat" som fri-
villig på bladet, og som fortalte mange 
forskellige historier om, hvorfor bebo-
erne valgte Brøndby Strand, som deres 
bosted. 

Når jeg ser på de tre første prøvenumre 
fra 1997 og sammenligner dem med 
de sidste to udgivelser af Esplanaden, 
så er der en verden til forskel. Det nye 
layout og de sprudlende farver er virke-
lig en forandring, som giver mig lyst til 
hurtigt at bladre videre, og jeg er impo-
neret over, hvor mange gode historier og 

informationer, I har formået at få med, 
uden at det føles sammenpresset.
 
Selv om det efterhånden er et par år 
siden, jeg stoppede i redaktionen på 
Esplanaden, så føler jeg alligevel en 
vis form for stolthed over bladet. Jeg 
føler, at "min baby" nu endelig er ble-
vet voksen, og at den gennem årene er 
blevet passet og plejet med kærlighed 
og omhu.

Mange hilsner fra Gurli Hansen, 
Tranumparken 2, 12.-2

LÆSERBREVE

Søndag den 18. april arrangerer Dan-
marks Naturfredningsforening den år-
lige aff aldsindsamling, hvor de sætter 
fokus på henkastet aff ald. År efter år 
stiger opbakningen til aff aldsindsam-
lingen i befolkningen, og i år arrangerer 
Herfra og Videre aff aldsdag for Brøndby 
Strand i samarbejde med kulturhuset 
Brønden.

Op til datoen for aff aldsindsamlin-
gen vil kulturhuset gerne sætte fokus 
på, hvordan aff ald kan forvandles til 
kunst.

Børneinstitutionerne i Brøndby Kom-
mune udstiller op til aff aldsdagen 
”kunstværker” lavet af aff ald. Skulp-
turerne vil komme til at stå rundt om-

kring i Brønden. Fredag den 26. marts 
kl. 10.00 er der fernisering, hvor alle er 
velkomne til at se skulpturerne. 

Vi håber rigtig mange vil bakke op om 
aff aldsindsamlingen, så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen d. 18. april. Der 
kommer mere om dagen i næste num-
mer af Esplanaden.

KulturWeekend 2010 nærmer sig

De Frie Midler
Har du en aktivitet, du kunne tænke 
dig at starte op, men mangler  øko-
nomiske midler hertil, så prøv at 
søge De Frie Midler. 
De Frie midler er en pulje, du kan 
søge gennem NetværksKontoret. 
Du kan søge op til 5000 kr. om året. 
I 2009 blev der bl.a. givet midler 
til counterstriketurnering på Kul-
turWeekend, udfl ugt til Zoo efter 
lukketid, håndbolddragter til et pi-
gehold og en motionsmaskine til 
Motion og Trivsel. 
Hvis du er interesseret så kontakt 
Anette Hestlund, NetværksKontoret
på tlf. 43 54 22 75 eller ahe@bo-vest.dk. 
Du kan læse mere om De Frie 
Midler på www.broendbynettet.dk/
NetværksKontoret/De Frie Midler.
 

KulturWeekend 2010 nærmer sig

Aff ald og Kunst

Datoen er fra den 11. til 13. juni, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Selv 
om programmet ikke er færdigt, kan 
vi allerede nu afsløre, at Cirkus Panik, 
Brøndby Strand Gøglerne og Alien 
Beat Club kommer i år. 

Hvis du vil bestille en bod, kan du 
henvende dig på NetværksKontoret, 
Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, 

telefon 43 54 22 75 eller mail: 
mun@bo-vest.dk
Priserne for loppeboderne er: Fredag 
75 kr., lørdag 150 kr., søndag 75 kr. Alle 
3 dage 250 kr. 
Madboder alle dage 500 kr.  
Børneloppe boderne koster som altid 
2 kr. og kan ikke bestilles, du kom-
mer bare på dagen og får et tæppe i 
Børnehjørnet. 
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Husk at sætte kryds i kalenderen fra 
d. 12. til 17. juli, hvis du vil med Bør-
nenes Rejsebureau på sommerkoloni 
til Skåstrup Strand på Fyn. Kolonien 
er for børn og deres forældre eller bed-
steforældre. 
Pris: 600 kr. for voksne og 300 kr. 
for børn. Prisen inkluderer busturen, 

mad, hyggeslik, drikkevarer og meget 
mere. 
Har du spørgsmål om kolonien, 
så ring til NetværksKontoret på 
tlf. 43 54 22 75. 

Se mere om kolonien i de kommende 
numre af Esplanaden.

Hvert sjette menneske på kloden får 
ikke nok at spise. Brøndby Strand 
Sogn er søndag den 7. marts med i 
Folkekirkens Nødhjælps årlige sog-
neindsamling for 9ende gang.                                                                                                                               
                                     
Henrik Skovborg fra Brøndby Strand 
menighedsråd understreger, at både 
de borgere, der går ud med raslebøs-
serne og de, der putter noget i dem, 
bidrager til at forbedre de fattige fa-
miliers liv. 
”I 2009 samlede 21 frivillige i Brønd-
by Strand Sogn 23.267,50 kroner ind 
ved den årlige Sogneindsamling. 
Landsresultatet blev 16 mio. kroner. 
I år håber vi at nå et endnu bedre re-
sultat. Blandt andet vil vi forsøge os 
med indsamlere ved søndagsåbne 
butikker. Det kræver fl ere indsam-
lere, så alle, der vil tage en tur med 
en indsamlingsbøsse, er hjertelig 
velkomne,” siger Henrik Skovborg.

SOGNEINDSAMLING 2010 
Giv sultne hjælp 
til selvhjælp  
Brøndby Strand Sogn samler ind ved 
Folkekirkens Nødhjælps sogneind-
samling søndag den 7. marts og går 
dermed til kamp mod sult i verden. 

FLY ME TO THE 
MOON 3D fi lm i 
Planetarium
Du kan stadig nå at komme med 
på tur med Børnenes Rejsebu-
reau til Planetariet og se fi lmen 
FLY ME TO THE MOON søndag d. 
7. marts. Du kan købe billetter på 
NetværksKontoret, Kisumparken 
2, 2660 Brøndby Strand eller på 
telefon 43 54 22 75.

Mediekursus for unge 
begynder d. 22. marts

Vil du blive bedre til at skrive? Er du 
vild efter at fotografere eller lave fi lm 
til YouTube? Har du eller din forening 
et budskab, der skal ud?
Hvis du er mellem 15 og 25 år kan du 
melde dig til Mediekurset, der starter 
d. 22. marts og løber det meste af 
foråret. Her kan du blive bedre til at 
fortælle historier på skrift, video, som 
lyd eller fotografi . Kurset afholdes kl. 
18-20 på NetværksKontoret, Kisum-
parken 2 i Brøndby Strand. Tilmelding 
til kursusleder Jakob Fälling, tlf. 29 13 
17 16, mail: jakob.falling@gmail.com 
eller NetværksKontoret tlf. 43 54 22 75, 
mail: ata@bo-vest.dk

Tag med Børnenes Rejsebureau på sommerkoloni

Meld dig som indsamler 
Vil du være med til at give ver-
dens fattigste mulighed for at 
ændre deres liv? Så meld dig som 
indsamler den 7. marts hos Hen-
rik Skovborg på tlf. 20 83 34 84 
eller e-mail: skovborg@lite.dk

Esplanaden marts 2010
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Efter snart 38 år er tiden nu inde til at lade nye kræfter tage over 
på klinikken. Niels Hjorth vil fortsat være tilstede på klinikken et 
par dage om ugen, men glæder sig til at have mere tid til at sejle. 
Torben Herbst glæder sig til nyde sit otium.

Vi har været så heldige at fi nde tre friske og dygtige tandlæger, 
med både erfaring og nyopdateret viden, som glæder sig til at 
overtage. 

GENERATIONSSKIFTE
H O S  T A N D L Æ G E R N E  I  B R Ø N D B Y  S T R A N D

Vi er derfor glade for at kunne byde velkommen til tandlægerne 
Susan Damgaard, Iben Sønderstrup og Mikkel Østergaard, som 
fremover vil drive klinikken.

Du vil fortsat kunne møde det samme trofaste og dygtige perso-
nale på klinikken, og vi glæder os over, at den gode stemning og 
det høje serviceniveau vil blive bevaret.

Niels Hjorth Susan Damgaard Iben Sønderstrup Mikkel Østergaard Torben Herbst

Efter snart 38 år er tiden nu inde til at lade nye kræfter tage over 
på klinikken. Niels Hjorth vil fortsat være tilstede på klinikken et 
par dage om ugen, men glæder sig til at have mere tid til at sejle. 
Torben Herbst glæder sig til nyde sit otium.

Vi har været så heldige at fi nde tre friske og dygtige tandlæger, 
med både erfaring og nyopdateret viden, som glæder sig til at 
overtage. 

GENERATIONSSKIFTEH O S  T A N D L Æ G E R N E  I  B R Ø N D B Y  S T R A N D
Vi er derfor glade for at kunne byde velkommen til tandlægerne 
Susan Damgaard, Iben Sønderstrup og Mikkel Østergaard, som 
fremover vil drive klinikken.

Du vil fortsat kunne møde det samme trofaste og dygtige perso-
nale på klinikken, og vi glæder os over, at den gode stemning og 
det høje serviceniveau vil blive bevaret.

Niels Hjorth Susan Damgaard Iben Sønderstrup Mikkel Østergaard Torben Herbst

Kamp til stregen
Af Bitten Drews

I Strandstuen går det af og til livligt 
for sig. Torsdag den 25. februar blev 
der kæmpet til det yderste. Der blev 
bowlet på livet løs i Wii-konkur-
rence, og det var Seniorerne med 4 
mand høj, hvoraf de 3 var damer og 
de, i hvert fald aldersmæssige ”Lil-
leputter”, der konkurrerede. 

Det hele startede stille og roligt, 
men man må nok sige, at alle klap-
pede af hinanden, når det gik godt 
og jo længere spillet skred frem, jo 
bedre gik det. Man havde en lig-
nende kamp sidste år og den gang 
vandt Seniorerne stort, men selv 
om Lilleputterne ikke havde haft 
mulighed for at træne, var konkur-
rencen væsentlig skarpere i år. 

Da Charlotte hørte, at drengene 
ikke havde adgang til bowling til 
hverdag, aftalte man omgående 
en ny konkurrence i efterårsferien 
med træning i Strandstuen, også 
for juniorer. Der var kun én pige på 
Lilleputholdet, og det var Ayat, som 
overraskede stort, da hun, med kra-
ven helt op om næsetippen, lavede 
2 strikes i træk med den ene hånd i 
lommen, men hun havde et spil der-
hjemme, fortalte hun. 

Også Ena fra Seniorerne lavede den 
ene strike efter den anden, og det var 
i det hele taget en underholdende ef-
termiddag. Biblioteket havde spon-
soreret gevinsten, som bestod af 4 
gavekort til biografbilletter, og dem 
fik Seniorerne – ganske retfærdigt. 

Udstilling og Kulturpris 2010
Borgmester Ib Terp indbyder til uddeling af Kultur-
prisen 2009, og til åbning af Brøndby Kunstforenings 
maleholdsudstilling 2010, torsdag den 8. april 2010, 
kl. 17.30 i foyeren på Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 
Brøndby.
Kulturprisen gives til en person, der har ydet en stor 
indsats for maler- og skulpturkunst i Brøndby, og 
borgmesteren byder sammen med kunstforeningen 
indenfor til en hyldest af kunst- og kulturlivet i Brønd-
by. Kommunen vil samtidig byde på en forfriskning.

Filmfremvisning og paneldebat
Arken, Herfra og Videre og Brønden inviterer til filmfremvis-
ning og paneldebat i Brønden onsdag den 14. april kl. 19.00

Kom og se Arkens kortfilm om Vestegnens byudvikling og hør historien fortalt 
af byplanlæggerne fra halvfjerdserne, borgmesteren, etnologen, arkitekten, 
kunstneren og lokale beboere. I filmen møder vi bl.a. en række af de unge, som 
bor her og spørger, hvordan det er at leve i en by, der startede som en arkitek-
tonisk vision. Bagefter bliver der paneldebat og diskussion om det særegne ved 
livet i Brøndby og hvad der skaber det gode liv og den gode by i dag. Journalist 
Michel Henri Jadouin fra Vestegnen sætter gang i debatten. Vil du vide mere: se 
www.broendbynettet.dk/Nyheder eller www.kulturhusetbroenden.dk

Tranumparken 1
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Flotte præmier til dem der samler mest skrald

Deltag i Dansens Dage

Zumba, danseteater, mgp-dans, les lan-
ciers, kørestols-dans, cheerleaders, fol-
kedansere, Henkell Dans og Vivis Dans, 
hip hop, linedans og meget andet.

29. april slår Brønden dørene op for bør-
nehaver, skoler, kørestolsbrugere, danse- 
foreninger, danseskoler og andre danse-
glade mennesker. Om formiddagen har 
Foreningen Brøndby Squaredansere invi-
teret udvalgte skoleklasser til at lære at 
danse. 

Efter middag kommer kørestolsdanserne 
fra Sorø, som vil vise kørestolsbrugere i 
Brøndby, at det ikke er en begrænsning 
at være på hjul, når der skal danses. Alle 
handicapgrupper kan danse kørestols-
dans, og man kan danse i alle typer køre-
stole, både manuelle og el-stole. Er dan-
seren ikke selv i stand til at køre stolen, 
bruger man en ”musikalsk skubber”. 
Kl. 16 indtager et væld af danseforenin-
ger, danseklubber, danseskoler m.v. dan-
segulvet. De vil vise, hvad de kan, og hvor 
mange muligheder der er i Brøndby, hvis 
man er vild med dans. Deltagerne er Bør-
nedans med PA-dans, Brøndby Square-
dansere, Magic Cheerleaders, Folkedan-
serne fra Rheumhus, Henckell Dans, hip 
hop med Sami og co., Vivis Danseskole, 
Brøndbys Ungdomsskoles musicalhold 
og Allround Linedance.

Fra kl. 17 er der dansebuffet i Strandca-
feen for både børn og voksne, og om af-
tenen er der dansebal med Bobo Molino. 
Danseballet indledes af en workshop, 
hvor Henckell Dans vil indføre de dan-
seglade i jitterbuggens dansetrin. Det er 
gratis at deltage i danseballet, men det er 
nødvendigt at reservere billet på Brond-
bybilletten.dk.

Mere information: www.dansensdage.dk 
og Brøndens hjemmeside www.kulturhu-
setbronden.dk eller kontakt Anne Brege-
nov-Larsen pr. email aas@brondby.dk.

Bliv smuk med naturens produkter

Torsdag den. 15. april kl. 19
Inviter din datter eller veninde med til en aften med skønhedsekspert og for-
fatter Charlotte Rachlin og få skønne tips til at pleje kroppen for næsten ingen 
penge. Mange mennesker er kritiske med, hvad de spiser, men hvad med det vi 
smører på vores hud eller putter i håret? Charlotte Rachlin viser, hvordan vi kan 
undgå de skadelige kemikalier i skønhedsprodukter, og alligevel pleje vores 
hud, tackle rynker og uren hud nemt og billigt med egne naturlige produkter. 
Billetter: 30 kr. Arrangeret af Brøndby-Bibliotekerne.

Søndag d. 18. april arrangerer Dan-
marks Naturfredningsforening den år-
lige affaldsindsamlingsdag, hvor hele 
Danmark går sammen om at indsamle 
henkastet affald. I Brøndby Strand ar-
rangerer Herfra og Videre affaldsdagen 
i samarbejde med kulturhuset Brønden. 
Så mød op i Brønden d. 18. april. De 9 
boligafdelinger vil hver især gøre deres 
for at få så mange børn med ned i Brøn-
den som muligt, således at affaldsind-
samlingen for alvor bliver en fælles sag.

Klokken 10 er der kaffe, te og juice i 
Brønden og så begynder indsamlingen. 
Man deles op i mindre hold og alle grup-
per får uddelt en affaldssæk og hand-
sker. Man kan vælge at gå på stranden, 
i Esplanade Parken eller i boligområ-
derne. 
Klokken 12 bliver gruppernes affald ve-

jet og den grupper der har samlet mest, 
kåres som vinder. 1. præmien er et ga-
vekort på 600 kr., 2. præmien er et ga-
vekort på 400 kr. og 3. præmien er et 
gavekort på 200 kr. alle til Strandcafeen 
i Brønden. 

Fra 12-14 er der affaldsworkshop for 
børn, hvor man lærer at lave kunst af 
affald. Udvalgte kunstværker vil efter-
følgende blive udstillet i Brønden samt 
de tre aktivitetshuse.

Det er muligt at købe frokost i Strand-
caféen.

Hvorfor samler vi affald?
Affald kan skade vores grundvand.•	
Affald i naturen ødelægger vores •	
naturoplevelser.
Affald i naturen er farligt for vores •	 dyr.
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Som formand for BB afd. 607 sker der 
ikke så meget, og alligevel sker der no-
get.
Der har her i starten af året være brand 
i kælderen af Hallingparken 7. Hvilket 
har været meget skræmmende for de 
fleste beboere. Der lugtede kraftigt af 
røg, men ingen viste hvorfra. Når der 
sker sådan noget, mangler der kom-
munikation til beboerne om, hvad det 
er, der sker. Som formand og afdelings-
bestyrelse får vi ikke noget af vide. En 
beboer fortalte mig det, flere dage efter 
det var sket.

Der er også jævnligt problemer med 
uvedkommende personer, der bruger 
det samme højhus som varmestue. Det 
er ikke acceptabelt for beboerne. Det 
skaber utryghed, men den opsøgende 
medarbejder står til rådighed for os, når 
sådanne problemer opstår.
 
Her fra 1. januar har vi fået ændringer 
af boliglovgivningen, som betyder, at 
kommunen og boligorganisationerne 
skal samarbejde på en anden måde en 
tidligere. For afdelingsbestyrelser bety-
der det, at referater og dagsordner skal 
offentliggøres. Hos os har beboerne 
kunnet læse referaterne på tavlerne i 
opgangene. Men fremover kan bebo-
erne hente en dagsorden og et referat 
på afdelingskontoret i kontortiden. Vi 
vil også lave en mailliste for de beboere, 
der ønsker at få begge dele på mailen.

Som formand for Boligorganisationer 
i Brøndby (BIB) går jeg og venter på en 

henvendelse fra kommunen, om hvor-
dan vi kommer i gang med samarbejdet 
efter ændringerne i lovgivningen.
Kommunen skal samarbejde enkeltvis 
med boligorganisationerne på nogle 
områder. Men på andre områder kan 
det sagtens ske gennem BIB.

I Brøndby Strand har vi jo i mange år 
haft et samarbejde med kommunen 
omkring først byudvalgsarbejdet, se-
nere kvarterløft og nu projektet Herfra 
og videre, som betyder, at De9 bolig-
afdelinger mødes med kommunen og 
borgmester Ib Terp tre gange om året. 
På disse møder sker der en løbende 

opfølgning på alle de projekter, der er 
i gang under Herfra og videre, og der 
træffes beslutning om nye tiltag. Vi har 
f.eks. diskuteret den markante fraflyt-
ning i BB afd. 608 (Dyringparken). Vi har 
fået lavet et spørgeskema til fraflyttere 
og dem, der siger nej tak til en bolig, for 
at få belyst årsagerne. 

BL er i gang med en kampagne med 
titlen ”Lidt mere af det hele”. Man kan 
følge den via tv-reklame-spots, der vi-
ser, at der er plads til alle i de almene 
boliger. Hvis du ikke har set spotten, 
kan du gå ind på www.danmarksal-
meneboliger.dk og se den. Her kan du 
også se flere billeder af Brøndby Strand, 
som fotografen Jan Grarup har taget. 
Kampagnen kører frem til efteråret 
2010. På hjemmesiden kan du også be-
stille plakater og T-shirt. 

FORMANDEN HAR ORDET

Der er plads til alle i de  

almene boliger.

Mange sager på formandens bord

Af Joan Pedersen,  
formand BB afd. 607.
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Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 10-20.
Onsdag og fredag kl. 10-15. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaffe, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuffet
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuffet med 
hjemmebagt brød.

Banko: Hver 3. tirsdag/md. kl. 19.30-
22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10-13.
Kom og vær med til hyggelige timer.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

Slibning af knive og sakse
Afleveres i åbningstiden
Priser fra 40 kr. og opefter.

Sølv/guld smykker renses
Afleveres i åbningstiden.
Priser er 20 kr. pr. styk.

Brunch
Anden søndag i måneden.  
Voksne 65 kr./børn 35 kr.

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henvendelse: Gül Aydin 60 35 28 61

RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9-14.
Fredag kl. 9-13.
Hverdage serveres smørrebrød. 

Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 12 og spil begynder kl. 13.

Mimre-banko
Anden onsdag/md.
Spillet starter kl. 12.30.

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 
Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus
Hver tirsdag kl. 12-16. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 
Henv.: Diana Asbæk: 26 83 21 13
Anette Jørgensen: 31 61 65 85

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag/md. kl. 19.30. 
Vi synger kendte viser og sange. 
Gratis adgang. Henv.:  
Erik Steffensen - tlf. 43 73 00 13

Aktivitetshuset PERLEN 
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 42 20
Husbestyrer Thorsten

Caféen åben:
Mandag kl. 8-14.
Tirsdag kl. 8-14.
Onsdag kl. 8-19.
Torsdag kl. 8-14.
Fredag lukket.

Dagligt:
Kaffe/te/vand/ostemad/smørrebrød 
og varm mad. Dagens suppe kr. 20.
NYT: Coffee to go.

Aftenspisning 
Onsdag varm mad fra kl. 17-19.

Ny klub i Perlen
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 12.30-15.00.
Henv.: Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10-13.
Henv.: Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Netcafé – Nu gratis

Skakklub: Torsdag kl. 19-23.

Fædregruppen
Tirsdag 19-22.
Henv: Korkmaz tlf. 21 70 81 86

Udlejning af selskabslokaler
kontakt Café PERLEN
Telefon: 43 73 42 20
Henvendelse i åbningstiden.

Paraplyen
Hallingparken 3, 
Tlf.: 29 40 63 10

Pensionistklub
Tirsdag kl. 13-15.
Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub: Ons- og torsdag kl. 19-23.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Klubber og foreninger 
i Brøndby Strand

i
i
i

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
finde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid”. Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på  
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINE NÆSTE BLAD:

Har I arrangementer i maj måned, så 
send redaktionen et tip om tid, sted 
og arrangement. Deadline er den 15. 
april kl. 12. Næste blad uddeles senest 
søndag den 25. april. Vi tager forbe-
hold for fejl og mangler i kalenderen. 
 

KALENDER – april

  PÅSKEFERIE INFORMATION:  

 CAFÉ 13 HOLDER PÅSKEFERIE  
 FRA 27. MARTS TIL 5. APRIL   

 RHEUMHUS HOLDER PÅSKEFERIE  
 FRA 29. MARTS TIL 5. APRIL  

 PERLEN HOLDER PÅSKEFERIE  
 FRA 26. MARTS TIL 5. APRIL  

Kend din mobil 
Start tirsdag den 6. april kl. 16 – 17

(herefter hver tirsdag og torsdag i april)   
Sted: Cafè 13

Danseaften i Perlen 
Onsdag den 7. april kl. 18

Rock & Roll – 60’er musik.  

Sted: Perlen

Udstilling 
Onsdag den 7. april – mandag den 31. maj

Vægudsmykning af Christina Blåbjerg.  
Sted: Brønden

Rytmisk sang 
Torsdag den 8. april kl. 13  

Alle med lyst til at synge kan være med.  

Sted: Strandstuen

Udstilling og kulturpris 2010 
Torsdag den 8. april kl. 17.30

Overrækkelse af kulturpris – hyldest til 
kunst- og kulturlivet i Brøndby. 

Sted: Kilden

Loppemarked 
Lørdag den 10. april kl. 10 

Sted: Rheumhus

Tema-aften om engle  
Mandag den 12. april kl. 18 

Vi begynder med aftensmad (kr. 25.00)  

Sted: Brøndby Strand Kirke

Rollemodeller 
Onsdag den 14. april kl. 17.30 

For mødre og døtre.   

Sted: Cafè 13

Filmfremvisning og paneldebat 
Onsdag den 14. april kl. 19

Arkens kortfilm om Vestegnens byudvik-
ling. 

Sted: Brønden

Akupunkturaften 
Torsdag den 15. april kl. 19 – 21 

Foredrag om akupunktur og zoneterapi Ved 
Mustafa Ceren (på dansk). 

Sted:  Cafè 13

Bliv smuk med naturens produkter 
Torsdag den 15. april kl. 19

Charlotte Rachlin giver gode og billige tips 
til at pleje kroppen. 

Sted: Brønden

Tøseaften  
Fredag den 16. april  Kl. 18 

Sted: Café 13

Kæmpe Brunch 
Lørdag den 17. april kl. 10  

Se mere på side 12-13. 

Sted: Rheumhus

Affaldsdag 
Søndag den 18. april kl. 10 

Hvorfor samler vi affald? Både for børn og 
voksne.  

Sted: Brønden

Spillecafé 
Tirsdag den 20. april kl. 11 

Backgammon, skak, dart m.v.  

Sted: Strandstuen

Akupunkturaften 
Torsdag den 22. april kl. 19 – 21 

Foredrag om akupunktur og zoneterapi Ved 
Mustafa Ceren (på tyrkisk). 

Sted:  Cafè 13

Brøndby Jazzklub 
Fredag den 23. april kl. 20 

Finney´s Jazzmen spiller evergreens m.m. 

Sted: Rheumhus

Fisketur til Helsingør 
Lørdag den 24. april kl. 10

Arr. Børnenes Rejsebureau

Tema-aften om Moses 
Mandag den 26. april kl. 18 

Vi begynder med aftensmad (kr. 25.00)

Sted: Brøndby Strand Kirke

Menighedsmøde Brøndby Strand Kirke
Onsdag den 28. april kl. 19 - 20.30 

Orientering om kirkens arbejde og øko-
nomi. Kaffe og kage. 

Sted: Brøndby Strand Kirke

Forårskoncert Sjællands Politiorkester 
Onsdag den 28. april kl. 19.30 

Sted: Brønden

Maleriudstilling – Fernisering 
Onsdag den 28. april kl. 16

Maleren Kjeld Henriksen udstiller. 

Sted:  Rheumhus

Spiseaften for enlige med børn 
Torsdag den 29. april kl. 17 - 20  

Sted: Café 13

Dansens Dage 
Torsdag den 29. april (hele dagen)

Et væld af danseforeninger og danseklub-
ber giver opvisning for alle danseglade. 
Sted: Brønden

Udflugt til Møns Klint 
Lørdag den 1. maj kl. 9.30

Besøg på Geocenter Møns Klint og skønne 
naturoplevelser. 

Arr. Børnenes Rejsebureau

Esplanaden april 2010


