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På forsiden præsenterer vi logoet for operaen Parsifal, der opføres i Brøndby 
Strand den 2.-16. april. Det er en tredobbelt premiere. For første gang spil-
les der opera i Brøndby Strand. Frivillige fra boligområdet har premiere som 
operakor, andre frivillige deltager i det praktiske arbejde. Og Parsifal bliver 
nyfortolket, så den passer ind i Brøndby Strands kulisser. Det bliver fjorten 
anderledes dage, når Parsifal indtager boligområdet, og man skal vænne 
sig til at se riddere og publikum i selskabstøj gå rundt om aftenen. På side 
15 kan du se, hvor man køber billet, hvis du vil opleve det hele indefra. 

Brøndby Strand kan også selv skabe underholdning. Måske vænnede bebo-
erne sig til udklædninger omkring fastelavn, da udklædte børn ilede til fa-
stelavnsfester i Café 13 og Rheumhus. I april er det påskefrokosternes tur, 
men der bliver også plads til alvorsfulde emner. Der vises film om danske 
børn i koncentrationslejren Theresienstadt under anden verdenskrig, og 
hvis man vil vide mere om, hvad der sker i Mellemøsten, så kan man møde 
professor Jørgen Bæk Simonsen, der er en af landets eksperter på området. 
Begge dele finder sted i Café 13.

I de sidste måneder har TV og aviser bragt flere indslag om PCB i Brøndby 
Strand. Det er en alvorlig situation, ikke mindst i Rheumpark, hvor pro-
blemet er størst. Alle taler om PCB, alle er bekymrede og vil vide, hvad der 
sker. Derfor har vi bedt de fire boligselskaber i Brøndby Strand Parkerne 
informere om, hvordan situationen er lige nu. Det kan du læse på side 3. Og 
så vil vi opfordre alle til at læse de meddelelser, der bliver husstandsomdelt 
og deltage, når der indkaldes til beboermøder. Det er her, du får den bedste 
information om din boligafdeling.

På side 10-11 præsenterer vi Lunden, som fremover også får husstandsom-
delt Esplanaden. Lunden har nok at tænke på med den store renovering, 
som foregår. Heldigvis sker det blok for blok, og de beboere, som ikke står 
for tur, kan fortsætte deres gøremål som altid. Det gælder blandt andet 
deltagelsen i de lokale klubber og foreninger. I dette nummer præsenterer 
vi Lundens Håndarbejdsklub under Korte Nyheder på side 4-5. Redaktionen 
glæder sig til at fortælle mere om livet i Lunden i de kommende numre.

For få måneder siden fortalte vi i lederen, at der var kommet en redaktør 
af en ny side: Set Med Unge Øjne. Men unge er ofte på farten. Redaktøren 
er flyttet fra Brøndby Strand og skriver ikke længere til Esplanaden. Det er 
vi kede af, for det har længe været et ønske, at den unge generation også 
bidrager til bladet. Så skulle du, når du læser dette, få lyst til at deltage i 
redaktionen, er du mere end velkommen. Det gælder for så vidt både unge 
og ”gamle”, for redaktionen kan altid bruge frivillige med friske øjne og nye 
ideer. Du kan ringe, maile eller komme forbi i åbningstiden på redaktionen 
i Hallingparken 2 hver onsdag mellem kl.13 og 17.

Rigtig god påske fra
Redaktionen

LEDER



Rheumpark

af Martin Krabbe

I november fik DAB foretaget målinger for PCB i Rheumpark. 
Målingerne frikendte lavhusene. I rækkehusene blev der fun-
det spor af PCB i fugerne mellem facadepartier og de bæren-
de betonsøjler. Disse fuger bliver nu fjernet i forbindelse med 
en pågående renovering.
I højhusene er der konstateret PCB i fugemassen i otte bo-
liger. I en af disse var værdierne så høje, at beboeren måtte 
omflyttes til anden bolig. Den tomme bolig bruges nu til at 
finde en metode til at nedsætte PCB-indholdet i de øvrige 
boliger. 
DAB har siden november fortalt om PCB i Rheumpark på be-
boermøder og i husstandsomdelte beboermeddelelser. Der 

bliver endnu et orienteringsmøde inden sommerferien.
Desuden kan bekymrede beboere få foretaget målinger i de-
res bolig. Man skal henvende sig på ejendomskontoret i pe-
rioden fra mandag den 14. marts til 25. marts. De tilmeldte vil 
herefter få lavet målinger i deres bolig. 

T 13

I T13 er Bo-Vest ved at måle, om der er PCB i lejlighederne. 
Når målingerne er afsluttede, vil beboerne få besked om re-
sultaterne.

BB 605-608

Brøndby Boligselskab fik foretaget målinger for PCB i som-
meren 2010. Målingerne viste ikke PCB i sundhedsskadeligt 
omfang. 

PAB afd.8

I lav- og rækkehuse er der ikke fundet PCB i sundhedsska-
deligt omfang. I højhusene er målingerne endnu ikke afslut-
tede. Beboerne får besked, så snart resultaterne forligger.

Foto: Claus Djervad

I den sidste tid har der været flere indslag i medierne om PCB i Brøndby Strand. Som det ofte sker, er det 
ikke altid klat, hvad der er rigtige oplysninger og hvad der er rygter. Derfor har vi bedt boligselskaberne i 
Brøndby Strand fortælle, hvor de lige nu er i arbejdet med at måle PCB. Hvis nogen af læserne har yder-
ligere spørgsmål, kan man altid kontakte afdelingsbestyrelsen i den afdeling, man bor i.

Fakta om PCB
PCB er en blødgører, der fra cirka 1950 til 1976 hoved-
sageligt blev brugt i elastiske fugemasser hvor funk-
tionskravene var særligt store. Det gælder blandt an-
det fuger mellem vægge og vinduer i mange bygninger 
i perioden. I 1976 blev PCB forbudt i byggematerialer, 
fordi man fandt ud af, at det var sundhedsskadeligt.  
Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut

PCB
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Tag med ud og fi sk!
Søndag den 22. maj
Så er det igen blevet tid til en fi -
sketur med Børnenes Rejsebureau. 
Turen går turen til Helsingør, hvor 
fi skekutteren sejler fra. I maj skulle 
der være gode muligheder for at 
fange hornfi sk og torsk. Vi mødes på 
Brøndby Strand Station kl. 9.30 og 
tager sammen toget til Helsingør. Vi 
er hjemme igen cirka kl. 19.
Pris: 60 kr. for børn og 100 kr. for 
voksne. Leje af fi skestang 40 kr.
Billetter købes senest fredag den 6. 
maj på NetværksKontoret, Kisum-
parken 2, tlf. 43 54 22 75. 
Har du fi sketegn? Alle personer over 
18 år skal fremvise gyldigt fi sketegn. 
Lystfi sketegn købes på www.fi ske-
tegn.dk. Fisketegnet er personligt 
og kan ikke deles med andre. Hvis 
I har spørgsmål, så kontakt Net-
værksKontoret.

KORTE NYHEDER 
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Onsdag den 11. maj 
Herfra og Videre inviterer pensio-
nister fra De 9’s Boligafdelinger på 
tur til Fjord og Bælt Centeret i Ker-
teminde. Centerets mange akvarier, 
udstillinger og en 40 meter lang un-
dervandstunnel gør det muligt at 
komme helt tæt på legesyge sæler og 
se havets mindste hval, marsvinet, 
blive fodret. Medbragte madpakker 
kan spises i smukke omgivelser ved 
Fjord og Bælt Centerets udendørs

Havets magi 
Tur for pensionister til Fjord og Bælt Centeret i Kerteminde

bænke og borde, eller du kan besøge 
et af de mange spisesteder i nærhe-
den. Der bliver også tid til at gå en tur i 
Kerteminde. Der er afgang fra Tranum-
parken 3 kl. 8.30, og vi er hjemme igen 
cirka kl. 17. 
Pris: 100 kr. inkl. bustransport, entré og 
rundvisning på museet.  
Billetter købes senest den 29. april på 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, tlf. 
43 54 22 75.

I har spørgsmål, så kontakt Net-
værksKontoret.
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Koncert i 
Brøndby Strand Kirke 
Søndag den 10. april kl. 16
”Duo Kreisler” består Henryka Tronek, violin, og 
Nasos Grozas, klaver. Henryka Tronek har tidligere 
med stor succes gæstet Brøndby Strand Kirke. 
Hun er født og opvokset i Warszawa, hvor hun fi k 
sin første violinundervisning. Senere studerede 
hun i Leningrad. Nasos Grozas har græske rødder 
og er uddannet i Athen og Moskva. Begge musi-
kere har opnået diplom med højeste udmærkelse. 
Duoen blev dannet for ca. 5 år siden, og udover en 
omfattende koncertvirksomhed i både Europa, 
Japan og USA er de to musikere fast tilknyttet 
Radiosymfoniorkestret i Frankfurt. Ved koncer-
ten spilles musik af bl.a. Beethoven, Prokofi ev og 
Sjostakovitj. Gratis adgang.
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Billy Cross og Bobby Molino 
 i Kulturhuset Kilden. Torsdag den 7. april kl. 18.30

KORTE NYHEDER 

5

Tranens Drenge og Den 
Opsøgende Medarbejder 
holder Åbent Hus 

Den 7. april kl. 16-19, Tranumparken 3
Tranens Drenges lokaler i Tranumparken 
3 er blevet renoveret. Kom og se de fl otte 
nye lokaler og hør om alle de aktiviteter, 
som Tranens Drenge arrangerer, blandt 
andet De Tunge Drenge, Counterstrike og 
fodbold. Den opsøgende medarbejder har 
fået kontor ved siden af Tranens Drenge. 
Samme dag kan du møde ham og høre 
om hans arbejde - blandt andet den nye 
fodboldliga for boligafdelinger.

Lundens Håndarbejdsklub
I Lundens Håndarbejdsklub kan man blandt andet få 
hjælp til fremstilling af mønster/tegning til syning 
og klipning samt beregning af stof til patchwork og 
udskæring. Man kan også lave smykkeskrin i fl a-
mingo, fl etning i metal samt knytning af armbånd, 
samle sølvringe til armbånd og hjælp til at lave sine 
egne øreringe. Der er over 500 patchworkmønstre til 
rådighed samt bøger over de ting vi, arbejder med og 
desuden hjælp til at lave sin egen gine og sy lampe-
skærme. 
Lundens Håndarbejdsklub er for alle beboere i Brønd-
by Strand. Kom forbi en onsdag og se vore hyggelige 
lokaler og det vi arbejder med. Det er helt uforplig-
tende.
Adresse: Daruplund 10, indgang fra altansiden. Der er 
åbent hver onsdag fra kl. 13 til 16 fra september til 
maj. Kontakt Glenda Jensen: 61 79 26 04.

Billy Cross og Bobby Molino 



Tekst og fotos: Ida Christoffersen

”Nu ved jeg at jeg både har evnerne og lysten til at arbejde i et 
storkøkken. Og jeg er blevet bedre til dansk” fortæller Ayesha 
Popal glad om sit arbejde i køkkenet i Børnehuset Nattergalen 
i Brøndby Strand. Ayesha kommer oprindeligt fra Afghanistan 
og gik ledig en periode, indtil hun blev ansat med løntilskud i 
Nattergalen. Hendes historie er et godt eksempel på, hvorfor 

Nattergalen for nylig blev hædret 
med Årets Virksomhedspris 2010 
for den mangeårige indsats med 
at modtage ledige i forskellige 
former for virksomhedspraktik.
Ayesha Popal er glad for køk-
kenarbejdet blandt sydende 
pander og bunker af råvarer og 
for samværet med kollegaerne: 
”Når vi møder på arbejdet, bliver 

vi næsten mere friske fordi vi har hinanden!” griner hun. Hun 
forklarer, at det er meget vigtigt for selvtilliden, at man ikke 
bare sidder derhjemme og er arbejdsløs, men at man prøver 
sig selv af og møder andre mennesker.

Årets Virksomhedspris i Brøndby 
- veje til arbejdsmarkedet 

Forskellige muligheder for praktik 
Ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan be-
nytte forskellige praktikordninger alt efter, hvor parat den 
enkelte er til at komme i arbejde. Der kan både være tale 
om arbejdsprøvning, virksomhedspraktik eller ansættelse 
med løntilskud. Læs mere om de forskellige ordninger på 
www.jobnet.dk eller kontakt Jobcenter Brøndby, Park Alle 
160, Brøndby. Tlf: 43 28 26 66

Ayesha Popal
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Et springbræt til arbejdsmarkedet
Leder af Børnehuset Nattergalen, Jens Evald Jørgensen for-
tæller, at for en ledig eller sygemeldt kan praktik på en ar-
bejdsplads være en rigtig god mulighed for at afprøve, hvad 
man kan og vil på arbejdsmarkedet. Nogle får afklaret, at 
de ikke er parate til at komme i job, men for mange er det 
et springbræt videre ud i arbejdslivet. Nattergalen har især 
haft mange kvinder med anden etnisk baggrund i praktik. 
Det er oplagt, fordi mange af kvinderne mangler uddannelse 
eller arbejdserfaring, men til gengæld har stor erfaring med 
husholdning og børnepasning. ”Børnehuset er også et rigtigt 
godt sted at lære dansk, fordi man med børn i alderen 0-6 år 
arbejder meget med sprog og gentagelser ” fortæller Jens.

Rummelighed og udfordringer
Jens Evald Jørgensen peger på, at det vigtigste for at skabe 
en god praktikplads er at møde den enkelte praktikant som 
et menneske, dér hvor det er og at tilpasse arbejdsopgaverne 
til dets forudsætninger. Det gælder om at ramme den rette 
balance af rummelighed og udfordringer. ”Virksomhedsprak-

Virksomhedspraktik i  
Boligafdelingen T13 i Brøndby Strand
Boligforeningen T 13 i Brøndby Strand er et andet eksem-
pel på en arbejdsplads i Brøndby Strand som løbende har 
dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i virksomheds-
praktik, og som har gode erfaringer med det. Lige nu har 
afdelingen tre praktikanter, som indgår i det daglige ar-
bejde med vedligeholdelse af ejendomme og område. 

Social ansvarlighed hædres med pris 
For tiende år i træk tildeler Brøndby Kommune og Det 
lokale Beskæftigelsesråd ”Årets Virksomhedspris” til en 
offentlig og en privat virksomhed, der gør noget ekstra-
ordinært for beskæftigelsen i Brøndby.  Prisen gives til 
virksomheder, der i det forgangne år har gjort en særlig 
indsats for at udvise socialt ansvar og skabe rummelig-
hed på arbejdsmarkedet. 

Jens Jørgensen

Hatice Turan

tik skal jo give plads til, at mennesker, som af den ene eller 
anden årsag er sårbare, også kan få mulighed for at finde en 
vej ind på arbejdsmarkedet” fortæller Jens. 
For Hatice Turan fra Tyrkiet har tre måneders arbejdsprøvning 
i Nattergalen netop været en kærkommen mulighed for at 
starte blidt efter en længere sygdomsperiode. Hatice oplever 
at møde forståelse for sin situation blandt de nye kollegaer. 
Nu har hun erfaret, at hun er i stand til at begynde i en 33 
timers stilling med løntilskud. ”Jeg kan egentlig kun anbefale 
andre ledige at tage godt imod muligheden for at komme i en 
eller anden form for praktik for at finde ud af, hvad de kan” 
siger Hatice. ”Også selvom de måske først ikke er helt sikre 
på, om de kan udføre jobbet.”
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Fra Danmark til Theresienstadt
Oktober 1943. Danmark er besat af 
Nazityskland. Da det rygtes, at besæt-
telsesmagten planlægger at deportere 
de danske jøder, flygter hovedparten 
til Sverige. Men ikke alle når i sikker-
hed. Omkring 500 mænd, kvinder og 
børn tages til fange og deporteres til 
koncentrationslejren Theresien stadt 
i Tjekkoslovakiet. Birgit, Bjørn, Jytte, 
Paul, Rachel og Salle er blandt de 500. 
Den ene dag er de almindelige børn i 
Danmark, den næste dag fanger i en 
af Hitlers koncentrationslejre. I doku-
men tarfilmen fra 2010 fortæller de om 
hverdagen inden krigen, den bratte 
afsked med Danmark, de atten måne-
der i Theresienstadt og livet bagefter. 
Deres fortællinger handler om angst, 
afsavn, sult, grusomhed og tab, men 
også om venskab, kærlighed og håb – 
og de flettes sammen med historien 
om Danmarks besættelse, Europa i krig 
og nazisternes forsøg på at udrydde de 
euro pæiske jøder.

”Jeg havde kun ét ønske: At være ligesom de andre børn”
- Dokumentarfilm om danske børn i koncentrationslejr vises i Café 13

”THERESIENSTADT – danske 
børn i nazistisk fangenskab” vi-
ses den 12. april kl. 19.00 i Cafe 13, 
Kisumparken 2. Gratis adgang. 
Filmens tilrettelæggere og en af 
interviewpersonerne vil være til 
stede. Der vil være mulighed for 
at stille spørgsmål efter filmen.

”THERESIENSTADT – danske børn i 
nazistisk fangenskab” er produceret 
af Dansk Institut for Internationale 
Studier (DIIS), Holocaust og folke-
drab, i samarbejde med Minerva Film 
A/S med støtte fra Undervisnings-
ministeriet. Filmen er udarbejdet 
til undervisningsbrug og følges af 
hjem mesiden www.theresienstadt.
dk, hvor lærere og elever blandt an-
det kan se filmen, finde historiske 
artikler og billeder, tegninger, doku-
menter og digte.

I en ny film om forfølgelse, flugt og fangenskab fortæller seks danskere om at være barn i en af Hitlers 
koncentrationslejre under 2. Verdenskrig. Filmen ”THERESIENSTADT – danske børn i nazistisk fangen-
skab” vises i Café 13 den 12. april.  

Dengang – og i dag 
Både i Danmark og i udlandet fokuseres 
der ofte på de ca. 7000 jøder, der redde-
de sig til Sverige i oktober 1943. Denne 
film giver ordet til dem, der ikke blev 
reddet og bevarer en række vidnesbyrd 
om Theresienstadt for fremtidens ge-
nerationer. Inden længe vil det nemlig 
ikke være muligt at møde men ne sker, 
som selv kan fortælle om forfølgelser-
ne under 2. Verdenskrig. Samtidig har 
historien om Birgit, Bjørn, Jytte, Paul, 
Rachel og Salle paralleller til i dag. Børn 
og unge, der skil les fra familie og ven-
ner, løsrives fra alt, de kender, og ender 

et fremmed sted med en uvis frem tid. 
Og forældres kamp for at (gen)opbygge 
et værdigt liv for dem selv og deres børn 
efter traumatiske oplevelser – dette er 
virkelighed for mange familier med 
flygtninge baggrund i Danmark. I filmen 
siger Jytte om at vende tilbage til Dan-
mark efter halvandet år i koncentra-
tionslejr: ”Jeg havde kun ét ønske: At 
være ligesom de andre børn”. 

af Stine Thuge, projektleder på Dansk Institut for Internationale Studier                                                                      fotos: Terezin Memorial og DIIS

Birgit Krasnik Fischermann Bjørn Kern Jytte Bornstein

Poul BrandtRachel BerkowitzSalle Fischermann
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af Bitten Drews

Fotos: Kajakklubben

Foråret er i fuld gang, og dermed kom-
mer standerhejsning den sidste søndag i 
marts i Brøndby Ro- og Kajakklub. Klub-
ben har et pragtfuldt klubhus i Brønden 
Havn, hvor man vinteren igennem kan 
benytte maskiner til styrketræning og ro-
ning. Om sommeren arrangeres der ture 
og konkurrencer rundt om i landet såvel 
som hjemme, og forår og efterår har man 
kurser for nye medlemmer.

Som barn roede jeg havkajak på Guld-
borgsund, og jeg kunne egentlig godt 
tænke mig at prøve igen, men det er 
mere end 50 år siden sidst! Svend-Erik 
lovede at hjælpe mig af og på, og en dej-
lig sommerdag klædte jeg mig på til at 
ryge i baljen. Jeg insisterede på en hav-
kajak, som ligger meget stabilt i vandet. 
Efter at have øvet manøvrering lige uden 

Vi du vide mere, så gå ind på 
hjemmesiden www.brkk.dk, eller 
ring til instruktør Rudi Eisner,  
mobil:29825456, privat: 43995884.

Brøndby Ro og Kajakklub

for klubben roede vi over til en lille strand 
i nærheden. ”Prøv lige turkajakken”, lok-
kede Svend-Erik. Til sidst lod jeg mig 
overtale og roede hjem i den. En turkajak 
sparker af for et godt ord, så jeg var stolt. 
Da jeg gik rundt og pralede dagen efter, 
var der én, der spurgte, om jeg så kunne 
lave en grønlændervending. Så måtte jeg 
dog indrømme, at foreløbig bliver det kun 
til en halv.

Den sidste weekend i september arran-
gerede Josef, Susanne og Svend-Erik en 
tur ned ad Susåen, som er 42 km lang. 
Det viste sig at være den weekend, hvor 
vinteren begyndte. Det var hundekoldt 
og blæsende. Jeg var med som chauffør 
på ledsagerbilen. Solen skinnede, og det 
var bare smukt. Vi slog lejr på en dertil 
indrettet plads ved bredden af en stor sø. 

Efter at have spist Susannes medbragte 
sammenkogte ret ledsaget af varm cho-
kolade med et stænk whisky i, var vi rigtig 
kry igen. Senere på aftenen lagde vinden 
sig. Månen spejlede sig i søen, og vi kom 
til at vække en flok fugle, som sov i en 
nærliggende busk, og som snakkede høj-
lydt forargede over den larm, vi medførte.

Hvis man er interesseret i at prøve kræf-
ter med sig selv og opleve naturen på rig-
tig nært hold, er Brøndby Ro- og Kajak-
klub stedet. Man har en velfungerende 
klub og et godt kammeratskab. 

9
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af Anet Tamborg

Fotos: Jørgen Jensen m.fl. i Lunden

For seks-syv år siden vidste Tommy Rex 
Mortensen ikke, at han ville blive for-
mand for boligafdelingen Lunden (Da-
ruplund/Resenlund) i Brøndby Strand 
og være dybt involveret i den store re-
novering, som boligafdelingen under-
går. Han vidste ikke engang, at han ville 
komme til at bo i Lunden. Dengang var 
han fuldt optaget af sit arbejde som 
programmør i Statoil, sit hus i Brønd-
byvester og af at være formand for Big 
Fat Snakes Fan Club. 
- ”Men hus og have krævede mere tid, 
end vi havde til at lægge i det, og vi be-
gyndte at tale om at flytte i lejlighed. 
Hvis jeg skal være ærlig, var vi ikke 
særlig begejstrede for Brøndby Strand. 
Men da det var det eneste sted, hvor 
vi kunne få en stor lejlighed, og man 
måtte have kat, så vi tog ned og så på 
en lejlighed. Vi blev overraskede over, 
at her var så meget lys og luft, grønne 
områder og pænt vedligeholdt. Og da vi 
så lejligheden, havde vi ikke flere be-
tænkeligheder. Vi flyttede ind sammen 
med vores to hjemmeboende børn og 
katten. Vi har et barn mere og to bør-
nebørn, som også bor i Lunden. Det er 
dejligt at være tæt på hinanden”, siger 
Tommy.

Lunden

- Hvordan kom du med i bestyrelses-
arbejdet?
- Det har jeg aldrig været, før jeg blev 
formand. Men inden havde jeg i et år 
været formand for den beboergruppe, 
der blev oprettet i sidste fase af plan-
lægningen af ombygningen. Det var 
for at sikre, at beboerne var med til at 
bestemme for eksempel farverne på 
facaderne, type af altan og alle de nære 
ting. Så allerede da kendte jeg noget til 
byggeriet, men resten af afdelingsbe-
styrelsens opgaver var nye for mig. Nu 
har jeg været formand et år, og det hele 
er begyndt at falde på plads. 

- Hvad har overrasket dig mest ved be-
styrelsesarbejdet?
Det må være De 9 samarbejdet. De 9 er 
et partnerskab mellem ni af Brøndby 
Strands boligafdelinger, hvor vi i fælles-
skab varetager store projekter i bolig-
området, for eksempel de boligsociale 
helhedsplaner som Herfra og Videre. De 
9 er efter min mening fundamentet for, 
at vi nu har et boligområde med masser 
af aktiviteter og samtidig har en lav kri-
minalitet i forhold til resten af Vesteg-
nen. Det har også været med til at give 
boligområdet en fælles identitet. De 
9’s mål er, at Brøndby Strand hele tiden 
skal blive et endnu bedre boligområde, 
end det var i går, og den boligsociale 
helhedsplan Herfra og Videre har givet 
os et godt skub fremad.

Boligafdelingen Lunden besluttede på en generalforsamling i februar at deltage i boligafdelingernes 
samarbejde om at udgive Esplanaden. Vi siger velkommen til de nye læsere. I denne artikelpræsenterer 
vi Lunden for de gamle læsere. Fremover kommer der mere nyt fra Lunden.

Esplanaden april 2011
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- Hvordan ser du fremtiden for Lunden?
- Lunden er som en lille ø, der er afgræn-
set til alle sider af banen, stationscen-
teret og kørevejen. På den måde er vi 
særlige, men det er vigtigt at deltage 
i det store fællesskab. Derfor begyn-
der vi nu at abonnere på Esplanaden 
og deltage i KulturWeekend. Samtidig 
skal vi ikke glemme de arrangementer, 
vi har som tradition i afdelingen, som 
det årlige blomstermarked og blom-
sterdagen. I år blev de ikke gennemført, 
muligvis fordi den forestående renove-
ring var begyndt at fylde. Det er klart, at 
renoveringen vil præge Lundens liv, ind-
til den afsluttes ved udgangen af 2012. 
Og så håber vi naturligvis, at roen falder 
over det hele, og at beboerne i vores 
309 lejemål vil nyde de nye omgivelser. 

- Hvilke problemer har renoveringen 
givet?
- Vi har nogle super professionelle en-
treprenører til at forestå ombygnin-
gerne, og derfor glider det hele plan-
mæssigt. Men det er et stort logistisk 
arbejde at flytte beboerne ud af deres 
lejligheder, ind i pavilloner og tilbage 
igen. Der er mange detaljer, som skal 
gennemtænkes for hver lejlighed.
Den første udflytning til pavillonbyen 
Lundeborg foregik i midten af januar. 
Jeg plejer at sammenligne de første ud-
flyttere med pionererne i det vilde ve-

sten, som banede vejen for de næste. 
I Lundeborg skulle de ikke stå op imod 
vilde indianere, men mod et el-system, 
der flere gange opgav ævred og skulle 
justeres, komfurer der blev skiftet flere 
gange, manglende gulvvarme og andre 
mindre ting, der var løst mindre prak-
tisk end forventet. Det er nu i orden 
til glæde for de næste udflyttere. Det 

mest positive er, at vi sammen deltager 
i en udfordrende tid i Lundens historie. 
Denne fælles oplevelse skaber et stort 
sammenhold og megen hjælpsomhed. 
Det er noget, som altid vil være en del 
af Lundens historie.
I det daglige afspejler boligafdelingen 
det omkringliggende samfund. Vi har 
mange klubber og foreninger, og bebo-
erne deltager i det omfang, de ønsker. 
Vi har blandt andet altid været kendt 
for at give lokaler til Natteravnene, som 
flere af vores beboere gennem årene 
har deltaget i. 

- Hvordan ser du fremtiden for hele 
Brøndby Strand?
- Den ser jeg som en opadgående kurve. 
En meget vigtig ting i fremtiden er at 
give omverdenen samme syn på vores 
boligområde, som vi selv har: At Brønd-
by Strand er et godt og velfungerende 
sted med gode lejligheder og mange 
andre faciliteter. Det tager lang tid at 
fjerne et dårligt image, som vi har haft, 
men jeg er overbevist om, at det kan 
lade sig gøre.

Esplanaden april 2011
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Fastelavn er mit navn …
Søndag den 6. marts kunne man møde masser af ud-
klædte børn, der gik til fastelavnsfester i Brøndby Strand. 
I Rheumhus var der omkring 50 børn og 150 voksne, og 
i Café 13 næsten lige så mange. Vi lader billederne tale.
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Rheumhus i April

Hvad sker der 
i Mellemøsten?

Foredrag ved 
Jørgen Bæk Simonsen

Onsdag den 27. april kl. 19.00
Udviklingen i dele af den arabiske ver-
den har tilsyneladende vendt op og ned 
på alting. Folk i alle aldre og med alle 
slags meninger har demonstreret for 
at vise, at de ønsker både politiske og 
sociale forandringer. De internationale 
medier har været med på gaden og der-
med sikret, at hele verden ved, hvad der 
sker i den arabiske verden. Det er ingen 
tilfældighed, at ønsket om forandringer 
slår igennem netop nu. Men tilbage står 
spørgsmålet om, hvordan de formu-
lerede ønsker kan omsættes i politisk 
forandring. 
Måske kender du Jørgen Bæk Simonsen 
fra ¥ ernsynet, hvor han mange gange 
bliver indkaldt som specialist i aktuelle 
hændelser i den islamiske verden. Han 
er en levende og engageret debattør, 

som man bliver klogere af at lytte til.
Jørgen Bæk Simonsen er professor ved 
Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier på Københavns Universitet. De 
mange udfordringer globaliseringen 
stiller alle verdens regioner, og som alle 
verdens religioner over for, står centralt 
i hans forskning ligesom islamisme og 
islamistiske grupperinger i den mo-
derne arabiske verden. Kom og hør ham 
give sit bud på, hvad der sker i Mellem-
østen. 

Royal Dåb og Fødselsdag
Torsdag den 14. april fejrer Café 13 
dåbsdagen for Danmarks royale tvillin-
ger samt dronning Margrethes fødsels-
dag: Kl. 14–16: Kakao med boller og lag-
kage pris 15 kroner - Vi følger dåben i TV.
Kl. 17–19: Aftenmenu (almindelige af-
tenspisnings priser)
Rejecocktail – helstegt oksefi let, bagt 
karto© el og grøn salat – islagkage.
Forudbestilling senest tirsdag den 12. 
april.

Er der grund til bekymring? 
– Et Foredrag om tryghed.
Torsdag den 7.april kl.19.00
Føler du, at Brøndby Strand et farligt 
sted? Synes du, at det er utrygt at gå ud 
efter mørkets frembrud? Er det sandt, 
hvad du læser og hører fra medierne om 
vold? Er tidens unge blevet mere krimi-
nelle? Eller er det hele overdrevet?
     Tryghed handler om at fremme perso-
ners eller gruppers oplevelse af at være 
trygge. Tryghed påvirker folks livskvali-
tet og livsvilkår. Birk Nielsen fra Krimi-
nalpræventiv Sektion ved Københavns 
Vestegns Politi fortæller, hvordan krimi-
nalitet ser ud fra politiets side, og hvad 
vi som borgere kan gøre for, at tryghe-
den er til stede for os alle. 

Cafe13 i april

Hvad sker der 

Onsdag den 27. april kl. 19.00

Påskebu© et i Rheumhus
Fredag den 15. april kl. 18
Rheumhus holder et ”før påske arran-
gement” med en stor og lækker påske-
bu© et. Den indeholder stor salatbu© et, 
forskelligt tilberedte kartofl er, fi sk og 
stege af både lam, svin og okse. Herud-
over disker vi op med karaoke og en eller 
to overraskelser.
Salg af billetter fra Rheumhus: 120 kr.

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdag den 2. april kl. 10-14
Tusind tak til alle der besøgte os til 
lørdagscafeen i marts måned. Det gik 
jo rigtigt godt. Dejligt at så mange nye 
beboere kom, og herligt at så mange fi k 

sig en god frokost og snak hen over bor-
dene. Også lopperne fi k et godt salg, og 
så plejer alle at være glade. Håber vi ses 
næste gang vi har lørdagscafé og loppe-
marked.

Jazz i april
Fredag den 29. april kl. 20
Jazzkunstnere som Armstrong, Fats 

Waller, Duke Ellington og W. C. Handy 
har lagt rødderne til den festlige, swin-
gende jazzmusik, som Stevedore Stom-
pers leverer i Brøndby Jazzklub, når 
orkestret går på scenen i Rheumhus, 
Albjergparken 4, Brøndby Strand. 
I front møder vi Preben Nissen på ba-
sun; Bo Bagge på klarinet samt Ole 
Sterndor©  med banjo og vokal. Rytme-
gruppen består af Torben Hedegaard 
på bas og Ole Aspman på trommer og 
vaskebræt. 
Du kan også nyde aftensmaden i Rheu-
mhus kl. 18.00. Husk blot at tilmelde 
dig til spisning senest onsdag den 
20. april efter kl. 18.00 hos Urszula på 
telefon 4373 5226.



af Laura Wogensen

fotos fra KulturWeekend 2010: Anet Tamborg 

Kultur og Netværk er temaet for årets KulturWeekend og 
det danner rammen om de mange forskelligartede arran-
gementer, der som altid foregår i Esplanadeparken mellem 
Brønden og Brøndby Strand Kirke.

Musikskolen holder traditionen tro sin afslutningskon-
cert under KulturWeekenden. De små ensembler vil være i 
Brønden, mens de større bands spiller i et telt på pladsen. 
Som noget nyt arrangerer Musikskolen i år ”gammel elev 
fest” fredag aften i Store Telt. Her kan man høre en masse 
af de gode, gamle bands fra Musikskolen.

Fredag aften er der som altid jazz i Cafételtet. I år kan du 
opleve Kansas City Stompers, som er et af Danmarks æld-
ste jazzbands, og som i år fejrer 60 års jubilæum. De op-
trådte blandt andet ved kronprinsparrets bryllup.

Lørdag morgen begynder vi med en omgang zumba, hvor 
alle, der har lyst, kan komme og være med. Dagen fortsæt ter blandt andet med fodbold, dans, cirkus og sang. Om aftenen er 

der Afdelingernes Fest, hvor der som sædvanlig bliver skruet godt 
op for underholdningen.

Brøndby Strand Kirke har altid deltaget i KulturWeekend, og dette 
år er ingen undtagelse. Søndag er den traditionsrige gudstjeneste i 
Cafételtet med efterfølgende brunch. Og mon ikke kirken også fin-
der et godt kor eller orkester til afslutningskoncerten.

Børnehjørnet byder som vanligt karrusel og hoppeborg, men som 
noget helt nyt kommer der i år også andedam, ringkast og skyde-
telt.

Der kommer masser af andre aktiviteter. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen, og følg med i Esplanaden. De næste par måneder får du 
meget mere at vide om aktiviteterne på KulturWeekend 2011.

KulturWeekend 2011
den 10. til 12. juni

14
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Parsifal i Brøndby Strand fra den 2. - 16. april

Parsifal spilles i Brøndby Strand fra den 2. til den 16. april, alle dage kl. 19. 
Du kan købe billetter til forestillingen på www.teaterbilletten.dk

Du kan se mere om forestillingen på www.oprerakorstog.dk

Lena

Anita

15
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Her dukker Parsifal op, men han bli-
ver smidt ud igen og det samme bliver 
publikum, som så bliver ført på vildveje 
igennem stisystemerne. De kommer 
blandt andet omkring Esthers lejlighed 
og ender ved et aldeles ucensureret og 
løssluppent maskebal, hvor selv Par-
sifal er tæt på at lade sig forføre. Men 
han river sig løs og forsvinder derfra. 
Det var anden akt.

Til sidst samles alle trådene i tredje akt, 
som foregår i parkeringskælderen un-
der Tranumparken 1 med kor, sangere 
og skuespillere. Derefter er publikum 
så forvirrede, både over alt det de har 
oplevet og over vores byggeri, at de må 
følges tilbage til toget for ikke at fare 
vild én gang for meget.

Operaens kor er fra Brøndby Strand
Jeg overværede en af de sidste prø-
ver for koret, der består af beboere fra 
Brøndby Strand. Det var herligt. Korle-
der Rose hersede, roste og opmuntre-
de, og der blev grinet og pjattet til den 
store guldmedalje. 

Jeg spurgte et par af pigerne, hvad det 
giver dem, at være med i koret. Anita 
fortalte, at det er unikt at få lov til at 
synge sammen med professionelle. 
Hun er glad indeni, når hun går hjem. 
For Lena højner sangglæden sjælen, og 
hun glæder sig helt vildt hver gang. Alle 
har sunget i kor før. Det er en fryd at 
lytte til de høje, fl otte og klare stem-
mer.  

Tekst og fotos: Bitten Drews

Nu har Parsifal for alvor indtaget Brønd-
by Strand, så hvis man ser skumle per-
soner liste rundt i selskab med smukt 
klædte mennesker, skal man ikke umid-
delbart ringe efter politiet. Det kan være 
teaterfolket, der er på spil. Operaen 
Parsifal er skrevet af Richard Wagner i 
1882. Forestillingen, som vi skal se nu, 
er omskrevet til uigenkendelighed. Jeg 
tror, at Wagner ville rotere som en grill-
kylling i sin grav, hvis han kunne se den 
forvandlet til nutid, og ikke mindst med 
Brøndby Strand som kulisse.

Parsifals tre akter
Billetter kan købes på www.teaterbil-
letter.dk. Man bliver bedt om at møde 
festklædt op på Hovedbanegården ved 
det lille, hvide hus, på spor 11-12’s per-
ron. 
”Hvis ikke tilskuerne har smoking eller 
lignende, kan de låne af os, for de bliver 
set efter i sømmene, inden de får lov til 
at gå ombord i toget,” fortæller instruk-
tør Jeppe Kristensen. Der hænger nem-
lig festtøj til låns i det hvide perronhus. 

Publikum vises på plads. På færden 
mod et ukendt sted spiller Parsifals 
ouverture. Når de står af på vores sta-
tion, bliver de ført til ”Gralsriddernes 
borg”, men skal først igennem ”den 
hellige skov”, som er nogle af de sidste 
”forkølede” træer i Esplanadeparken. 
Dér udspilles første akt.
”Gralsriddernes borg” ligger i Klitro-
sen, hvor man på vanlig elegant vis, 
bliver budt på kaff e og småkager. 
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Tekst og foto: Anet Tamborg

Kvindernes Internationale Kampdag 
den 8. marts holdt i år 101 års jubilæ-
um. Det var nemlig på en international 
kvindekongres i København i 1910, at 
ideen blev fremsat. Brøndby Strand 
var ingen undtagelse. Her blev dagen 
også markeret, og her var der både 
plads til alvor og smukke kjoler. 

Alvoren blev præsenteret af arrange-
mentets hovedtaler Susanne Langer, 

som blandt andet sidder i styrelsen 
for Kvinderådet og har dannet netvær-
ket ”Multietnisk Kvindenetværk mod 
Sexisme og Racisme”. Hun fortalte hi-
storien om, hvordan 8. marts opstod, 
og at 8. marts i dag fejres af kvinder 
verden over. 

International catwalk og 
kurdisk folkedans
I Brønden og Strandstuen blev der 
samlet kjoler ind blandt kvinder i 
Brøndby Strand. Her bor der kvinder 

fra over 100 forskellige nationaliteter, 
og der blev samlet over 50 kjoler, som 
Brøndens smukke modeller viste på 
catwalken. 
Derefter viste Integrationsprojektet 
I tråd med verden, hvordan de tradi-
tionelle kjoler kan give inspiration til 
designerne i dag. Der var nok at glæde 
sig over for de omkring 140 deltagere, 
hvoraf en del selv havde klædt sig i 
deres landes traditionelle dragter. Og 
der kom sus i skørterne, da dagen blev 
afsluttet med kurdisk folkedans.

Den 8. marts i Brønden

I tråd med verden
I tråd med verden er et integrati-
onsprojektet i Ishøj, der har op-
rettet en design og systue. Her 
skabes tøj med inspiration i hånd-
arbejdsteknikker fra hele verden, 
og formålet er at vise, hvor smuk 
etnisk mangfoldighed er. Sammen 
med design-elever fra KEA - Kø-
benhavns Erhvervsakademi - har 
I tråd med verden skabt beklæd-
ningsgenstande og accessories, 
der blev vist på et modeshow på 
Carlsberg i København. Det sidste 
samarbejde er med børnetøjsfi r-
maet Musen & Violen fra Brøndby 
Strand. I tråd med verden er ikke 
kun for frivillige fra Ishøj. Pro-
jektet håber, at også beboere fra 
Brøndby vil være interesserede. Så 
hvis du kender til syning, hækling, 
strik eller andet håndarbejde, er 
du mere end velkommen. 
Læs mere på www.itmv.dk eller 
kontakt projektleder Clarissa Berg 
på 24790637 eller clbe@kea.dk for 
yderligere information. 

FAKTA
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Fra kvindeforkæmper i Irak 
til frivillig i Brøndby Strand
Verdenskulturudstilling i Brønden
En dag mødte Suheila op i Brønden 
med ønsket om at blive frivillig. Nu er 
hun tilknyttet både biblioteket, kul-
turhusdelen samt Strandstuen. Hun 
har været med til at arrangere Kvin-
dernes Internationale Kampdag den 
8. marts. I Irak var hun også politisk 
aktiv. Hun holdt taler på Kvindernes 
Internationale Kampdag og talte med 
kvinderne om ligeløn og om at uddan-
ne deres døtre og lade dem gifte sig af 
kærlighed. I dag er Suheila også frivil-
lig i Røde Kors Genbrugsbutik i Ulsø-
parken. På Verdenskulturudstillingen 
kan du se genstande, som Suheila og 
hendes familie har bragt med sig fra 
Irak til Danmark.

Opstartsmøde 
for Frivilligmesse 2011
NetværksKontoret og Brøndby Kom-
mune arrangerer igen i år frivilligmesse 
med fokus på de mange frivillige for-
eninger og klubber i Brøndby Kommune. 
Frivilligmessen bliver afholdt lørdag den 
1. oktober kl. 13-17 i Kulturhuset Brøn-
den. På messen får foreningerne lige-
som sidste år en stand, og derudover vil 
der være en række relevante oplæg. Vi 
vil gerne have frivillige med i planlæg-
ningen af messen.
Alle klubber og foreninger inviteres til 
opstartsmøde tirsdag den 12. april kl. 17-
18.30 i Strandstuen, Kulturhuset Brøn-
den. Hver forening kan stille med én 
repræsentant. Tilmelding til Netværks-
Kontoret pr. mail: lew@bo-vest.dk eller 
tlf. 43 54 22 75.

Dansens Dage 
Den 28.-30. april
På Dansens Dage kan man opleve alle 
danseformer og fejre dansens universa-
litet og evne til at forene folk i fred og 
venskab gennem et fælles sprog: DANS. 
Kom og vær med! 
I Brøndby sættes der fokus på dans i 
april måned. Vi begynder med audition 
til Dansetalentkonkurrencen den 5. 
april kl. 15-17. Se hele programmet for 
Dansens Dage på www.kulturhusetbro-
enden.dk

Strandcaféen
Under Dansens Dage byder Strandca-
feen på lækker frokostbu© et fra kl. 13. 
Prisen for voksne er 129 kr. og 79 kr. for 
børn under 10 år – husk at bestille bord 
på 35 11 30 25.

Strandstuen i april

Foredrag: ”Mennesket bag 
forbrydelsen” en fængsels-
præst fortæller
Tirsdag den 12. april kl. 10 
I et arresthus sidder småtyve og øko-
nomiske kriminelle, mordere og volds-
mænd, celle ved celle. Fælles for dem 
er, at de er arresteret og nu venter på 
rettens afgørelse. Foredraget ved fæng-
selspræst Thomas Brunner Neser giver 
et indblik i den kriminelle verden. Der vil 
blive mulighed for spørgsmål og debat. 
Pris: 30 kr.

På ferieophold 
med Strandstuen
Tirsdag den 24. – 26. maj
Tag på tre dages ferie med Strandstuen 
til Hotel Troense på Tåsinge.
Pris ca. 2500 kr. inkl. transport og halv-
pension. Der bliver arrangeret ture rundt 
på Fyn. Tilmelding: Værestedet Strand-
stuen (depositum 500 kr.).

Forårsbanko 
i Strandstuen
Der er 10 spil og mange fi ne præmier. 
Man kan spille på rækker og hele plader.
Billetter kan købes på Strandstuens 
kontor: pris 50 kr. inkl. 6 plader. Der kan 
bestilles ”banko boller” til 10 kr. Vi spil-
ler banko på følgende dage i foråret:
Onsdag d. 30. marts kl. 11
Onsdag d. 27. april kl. 11
Onsdag d. 25. maj kl. 11



KLUMME

af Bitten Drews

Mit barndomshjem bestod af to sam-
menbyggede huse i Nykøbing Falster. 
Hovedvej 2 gik langs med huset og 
togene kørte ca. 2 meter fra porten på 
tværs af huset. Vi boede som nabo til 
sukkerfabrikken på den anden side af 
jernbaneoverskæringen, så om vinte-
ren var det ikke bare hovedvejens tra-
fik, men også alle togvognene der holdt 
uden for vinduerne, mens de ventede 
på bommene. De holdt alle med moto-
ren i gang for at holde varmen. Den gang 
tænkte man slet ikke på forurening.

Èn af mine yndlingsbeskæftigelser var 
at prøve mit mod af ved at stå oppe på 
højbroen medens togene kørte lige un-
der. En dag stod jeg så længe i røgen fra 
lokomotiverne, at jeg var helt sort over 
det hele bortset fra øjne og tænder. Det 
turde min mor ikke vise min far, så det 
gik stærkt med at få mig vasket og skif-
tet kjole. Jeg kan stadig huske, hvordan 
sæben sved i kinderne.

Hele min familie var rygere og det gjor-
de ondt i øjnene. Da jeg var 13, sagde 
min tante: ”Hvis det generer dig, skal 
du bare begynde at ryge selv, så mær-
ker du det ikke!” Det er både det dum-
meste og dyreste råd, jeg nogensinde 
har fået.

Siden må man sige, at stilen har ændret 
sig og klapjagten er gået ind på rygerne. 
Nu planlægger DSB at lave rygeforbud 
på hele deres område. I DEN FRISKE 
LUFT!!! Så vil de sætte rygekabiner op 
på perronerne. På den måde kan ryger-
ne igen stå udstillet til spot og spe som 
guldfisk i deres blendere. Jeg ved ikke, 
om man så også kan kalde det for kunst 
endnu engang.

Hvem ejer egentlig luften?

Så er det jeg spørger mig selv: ”Hvem 
ejer egentlig luften, og hvor intolerant 
har man lov at være?” 
Selv mange ikke-rygere synes, det må 
være nok nu, og selv synes jeg i hvert 
fald, at DSB skulle gøre noget ved die-
selosen først. På Hovedbanegården er 
der kun fire perroner med el-drevne tog. 
Resten er dieseltog, og det, de lukker, 
ud svarer formentlig til rygning i en hel 
bydel.

I dag ved vi, at rygning er usundt, og 
jeg ønsker inderligt, at alle de unge la-
der være med at begynde, men lad dog 
os gamle være i fred. Vi slås alle for at 
holde op. Jeg respekterer gerne et ryge-
forbud hvor man spiser, eller hvor der 

er børn tilstede, men i private hjem og i 
frisk luft: ”BVADR!”
Der findes i øvrigt to slags mennesker, 
de der fiser, og de der ikke vil indrømme 
det. Det er det rene CO2, vi alle sen-
der op i atmosfæren og det ødelægger 
ozonlaget, og de efterhånden store 
huller der findes dér, er et af de største 
miljøproblemer, vi har globalt. Stres-
sede mennesker fiser mest, og hvis 
en enkelt smøg kan berolige en ellers 
stresset person, kan det vel gå lige op.
Mit ønske for fremtiden vil være, at 
folk tænker sig om og kun ryger, når de 
virkelig føler trang til det. Så kunne vi 
kvitte al den automat-rygning og i ste-
det sætte os ned og nyde en fredspibe 
sammen - bare engang imellem.

“Nej tak, jeg bruger nikotinplaster”
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9 - 20.
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.
Fredag kl. 9 - 13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og ka© e.
 
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.

Mimrebanko
Anden onsdag i måneden.
Spillet starter kl. 12.30

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 
Smertepatienter – Lokalafdelingen 
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
kl. 10 - 14. 
Henv.: Birthe Omdahl, tlf.: 3965 5448 
eller www.faks.dk

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden kl. 19.30-
21.30 i januar, februar og marts.

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-14.
Køb af stadeplads i cafeen.

OBS: Rheumhus har fremover igen 
åbent hver fredag fra kl. 9.00 til kl. 
13.00

Aktivitetshuset PERLEN 
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 42 20
Email: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

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

Dagligt:
Ka© e/te/vand/ostemad/smørrebrød 
og varm mad. Dagens suppe kr. 20.
Co© ee to go og meget mere

Aftenspisning 
Onsdag varm mad fra kl. 17-19.
Bestilling senest dagen før kl. 14

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 – gratis

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18-22

Halling Drenge 
Tirsdag kl. 18-22

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

Paraplyen
Hallingparken 3, 
Kontaktperson: Thorsten
Tlf.: 43 73 42 20 
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk

Pensionistklub: Tirsdag kl. 13-15.
Kontaktperson: Lis Sørensen
Tlf.: 29 40 63 10

Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Kontaktperson: Lizzi Jeppesen
Tlf.: 25 33 80 68

Hyggeklub: Ons- og torsdag kl. 19-23.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strandi
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

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 
fi nde 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.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, ka© e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbu¤ et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbu© et med 
hjemmebagt brød.

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

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.00
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

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

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

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19.00-21.00
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162
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KALENDER – april 2011

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

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i maj: Send et tip 
om tid, sted og arrangement senest 15. april kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline den 
8. april. Bladet uddeles senest søndag den 27. april.
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen.
Esplanadens mailadresse er: esplanaden@brnet.dk

Forårsbanko
Onsdag den 30. marts kl.11
Sted: Strandstuen

Verdenskulturudstilling
Indtil 31.maj
Fra Irak til Brøndby Strand
Sted: Brønden

Lørdagscafe og loppemarked
Lørdag den 2. april kl.10-14
Sted: Rheumhus

Parsifal 
Lørdag den 2. – lørdag den 16. april
Opera i Brøndby Strand
Sted: fra Hovedbanegården til Brøndby 
Strand

Kirker og kirkeliv på Vesterbro
Mandag den 4. april kl. 19
Spisning fra kl. 18, pris: 30 kr.
Arrangør: Alpha/Beta Gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirkes Mødelokaler

Audition til Dansetalentkonkurrence
Tirsdag den 5. april kl.15-17
Sted: Brønden

Tranens Drenge og 
Den opsøgende Medarbejder
Torsdag den 7. april kl. 16-19
Åbent hus i nye lokaler
Sted: Tranens Drenge, Tranumparken 3

Foredrag om tryghed
Torsdag den 7. april kl. 19
Birk Nielsen fra Vestegnens Politi
Sted: Café 13

Koncert med Billy Cross 
og Bobby Molino
Torsdag den 7. april kl. 18.30
Arrangør: Mac Donalds Pub
Sted: Kulturhuset Kilden

Newrozfest (mellemøstens nytår)
Fredag d. 8. april kl. 18
Musik og dans fra Mellemøsten
Sted: Café 13

Åbningsturnering
Søndag den 10. april kl. 12
Brøndby Strand Petanqueklub
Sted: Esplanadeparken

Mennesket bag Forbrydelsen
Torsdag den 12. april kl.10
En fængselspræst fortæller
Sted: Strandstuen

Koncert med ”Duo Kreisler”
Søndag den 10. april kl. 16
Sted: Brøndby Strand Kirke

Den røde tråd
Mandag den 11. april kl.19
Spisning fra kl. 18, pris: 30 kr.
Arrangør: Alpha/Beta Gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirke.

Danske Børn i Theresienstadt
Tirsdag den 12. april kl.19              
Film om koncentrationslejre 
under 2. Verdenskrig
Sted: Café 13

Opstartsmøde for frivilligmesse 2011
Tirsdag den 12. april kl. 17 –18.30
Sted: Strandstuen, Brønden

Banko
Onsdag den 13. april kl.19
Sted: Café 13

Royal dåb og fødselsdag
Torsdag den 14. april kl. 14–16
Sted: Café 13

Påskebu¤ et 
Fredag den 15. april kl. 18
Pris: 130 kr.
Sted: Rheumhus

Mine år i Cambodia
Mandag den 18. april kl.18
Spisning fra kl. 18, pris: 30 kr.
Arrangør: Alpha/Beta Gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirke

Spisning for enlige med børn 
Tirsdag den 26. april kl.17
Sted: Café 13

Spilleaften
Tirsdag den 26. april kl.17-20
Sted: Café 13

Hvad sker der lige nu i Mellemøsten?
Foredrag Jørgen Bæk Simonsen
Onsdag der 27. april kl. 19
Sted: Café 13

Dansens Dage
Torsdag den 28. til lørdag den 30. april
Sted: Brønden

Stevedore Stompers
Fredag den 29. april kl. 20
Arrangør: Brøndby Strand Jazzklub
Sted: Rheumhus
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  PÅSKEFERIE INFORMATION:  

 CAFÉ 13 HOLDER PÅSKEFERIE 
 FRA DEN 16.- 26. APRIL  

 CAFÉ PERLEN HOLDER PÅSKEFERIE
 FRA DEN 21.- 26. APRIL 

 RHEUMHUS HOLDER PÅSKEFERIE 
 FRA DEN 18.- 26. APRIL 




