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Lige nu spirer det alle vegne – og når dette blad kommer på gaden, har sommer-
tiden og de lyse aftner afløst vinteren.  Foråret og sommeren er en god tid at gå i 
møde, det er, som om man taget fat på ny.

I Brøndby Strand spirer der også nye initiativer frem. Projektet Herfra og Videre 
bliver afløst af et nyt boligsocialt projekt fra 1. juli. Det har fået navnet Brøndby 
Strand for Fremtiden og skal løbe frem til juli 2016. Der kommer to nye indsatsom-
råder, Sundhed og Beskæftigelse, men de tre gamle indsatsområder: Børn og unge, 
Netværk og Image fortsætter også. Og Brøndby Strand for Fremtiden får samme 
kontor som Herfra og Videre, nemlig NetværksKontoret i Kisumparken 2. Læs mere 
på side 4.

I løbet af vinteren har Bayan Saleh undervist de kommende bydelsmødre, så de 
nu står med deres diplom i hånden og er klar til at gå ud og skabe nye projekter i 
boligområdet. Et af disse er allerede i gang, nemlig en kvindecafé i Café 13. Bydels-
mødrene fik overrakt deres diplomer på Rådhuset af borgmester Ib Terp, og pro-
jektleder Bayan Saleh fik overrakt en buket tulipaner af Ugeavisen Vestegnen for 
sit store arbejde for kvinder med udenlandsk baggrund. Læs om Bydelsmødrene og 
Bayan Saleh på siderne 10 – 11.

Familienetværket er et andet nyt initiativ i Brøndby Strand. Det er blevet til i et 
samarbejde mellem Røde Kors og NetværksKontoret. Som navnet siger, er netvær-
ket for familier, der gerne vil have flere kontakter i boligområdet. Der holdes Åbent 
Hus den 14. april, og her kan du få information om de planer, der allerede er lagt og 
selv være med til at udvikle nye. Se side 5.

Der er mange andre måder at finde nye netværk på. I dette nummer fortæller vi om 
Tennisklubbens Sjællandsmesterskaber på side 15. Det er børnene, der har vundet 
mesterskaberne, og det vil måske kunne trække endnu flere unge spillere til. Man 
kan også gå til korsang med Ries kor, som Yvonn Mathiesen fortæller om på side 6. 
Hvis man er mere til frisk luft, kan man melde sig ind i foreningen Fritidsfiskerne, 
som holder til i Brøndby Havn. Se side 14.

Brøndby Strand har altid været kendt for sine mange klubber og foreninger, så der 
er masser af muligheder for at komme ud og møde andre mennesker. Som et med-
lem af redaktionen, Bitten Drews, en gang skrev i en af sine populære klummer: 
Man behøver ikke at kede sig i Brøndby Strand.

Vi håber, I alle vil nyde foråret og påsken, som også står lige for døren.

Venlig hilsen 
Redaktionen

LEDER



af Anet Tamborg

foto: www.brondbynettets nye forside

WWW.brondbynettet.dk er Brøndby Strands hjemmeside. 
Her kan du finde nyt fra boligafdelingerne i Brøndby Strand, 
fra lokale foreninger og klubber, NetværksKontoret og De 9 
samarbejdet. 

Brøndbynettet har eksisteret siden 2002. Sidste år blev det 
lagt ind under De 9, der benyttede lejligheden til at give si-
den en ansigtsløftning. Derfor er der kommet et helt nyt 
layout, som du kan se på siden her. Men siden er stadig un-
der opbygning og i den kommende tid arbejdes der videre 
på at gøre den endnu bedre.

Hjemmesiden er opbygget som tidligere. På forsiden finder 
du nyheder om aktiviteter i boligområdet. Når du går ind 
under emnerne i menulinjen, kan du i venstremenuen finde 
links til de forskellige boligafdelinger, klubber og medier i 
Brøndby Strand.

Hver enkelt boligafdeling, klub og så videre har ansvar for at 
opdatere deres del af hjemmesiden. Derfor er de ikke ens, 

www.brondbynettet.dk har fået ny Forside

nogle har langt flere informationer end andre.

I forbindelse med omlægningen af hjemmesiden blev der 
nedsat en hjemmesidegruppe, der består af medlemmer fra 
de fleste af boligafdelingerne og webmaster Arslan Afzal, 
som har været ansvarlig for omlægningen.

Brug www.brondbynettet.dk, så er du opdateret om hvad der 
sker i din boligafdeling og i Brøndby Strand.

På hjemmesiden er der oplysninger om
- Den boligafdeling, du bor i
- Hvad der sker i Café Perlen, Café 13, Rheumhus og Brønden
- NetværksKontorets aktiviteter og arrangementer
- Arrangementerne på KulturWeekend
- Klubber og foreninger i Brøndby Strand
- Esplanaden, nye og gamle numre tilbage til 2001

Forside til det nye Brøndby Net
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Tekst og fotos: NetværksKontoret

Børn og Unge, Beskæftigelse, Netværk, 
Sundhed og Image er fem områder, der 
vil blive sat særligt fokus på i Brøndby 
Strand i de kommende fi re år. Det sker 
i forbindelse med, at Landsbyggefon-
den har bevilliget 13 mio. kr. til en ny 
boligsocial helhedsplan i området med 
medfi nansiering fra Brøndby Kom-
mune og de 9 almene boligafdelinger i 
Brøndby Strand (”De 9”) på 4.5 mio. kr.

Beboerne bidrager
Mandag den 27. februar var beboere i 
Brøndby Strand og andre interesserede 
inviteret til informationsmøde om den 
nye helhedsplan. Ca. 35 personer mød-
te op og fi k præsenteret tankerne om 
de nye indsatser og projekter og havde 
desuden mulighed for selv at komme 
med idéer og input. Det blev fx foreslå-
et at lave nogle aktiviteter for voksne 
uden børn, opsøgende arbejde i forhold 
til ensomme ældre samt arrangemen-
ter omkring sundhed med forskellige 
temaer som gigt, diabetes, overvægt. 
Forslagene vil blive taget med i det vi-
dere arbejde med helhedsplanen.

Fem indsatsområder i fokus
Gennem møder med styregruppen 

for det nuværende projekt og samar-
bejdspartnere fra bl.a. Brøndby Kom-
mune samt evaluering med beboere 
er der fundet frem til fem indsatsom-
råder, som der ønskes særligt fokus på 
i den nye helhedsplan. Det er Børn og 
Unge, Beskæftigelse, Netværk, Sund-
hed og Image. Sundhed og Beskæfti-
gelse er to helt nye indsatsområder. 
Her er det bl.a. tanken at oprette en 
sundhedscafé samt skabe lomme-
pengejobs i boligområdet til de unge. 
Børn og Unge, Netværk og Image er 
der også blevet arbejdet med i den nu-
værende helhedsplan, men indsatser-
ne er blevet nytænkt, og nye projekter 
er på tegnebrættet som for eksempel 
oprettelsen af et mediefællesskab og 
en åben rådgivning for forældre. 

Processen herfra
Helhedsplanen mangler stadig at 
blive endelig godkendt. Den skal både 
godkendes i Landsbyggefonden, i 
kommunalbestyrelsen i Brøndby samt 
i de boligorganisationer, der har lejlig-
heder i området. 1. juli skulle den nye 
helhedsplan gerne være klar til at gå 
i luften. Du kan følge det kommende 
projekt her i Esplanaden og på hjem-
mesiden www.brondbynettet.dk.

Brøndby Strand for Fremtiden
- Nyt boligsocialt projekt i Brøndby Strand

Familienetværket 
inviterer til Åbent Hus 
og Fællesspisning
Lørdag den 14. april kl. 11 i Café 13
Røde Kors og NetværksKontoret 
har oprettet et familienetværk for 
dig, der gerne vil møde andre bør-
nefamilier fra dit lokalområde, 
deltage i fællesspisning, sociale ar-
rangementer og hyggeligt samvær, 
imens børnene møder nye lege-
kammerater. 
Vil du vide mere, så kom til Åbent 
Hus i Familienetværket. Her kan 
I høre mere om arrangementerne 
og møde andre familier, der også er 
interesserede i at udvide deres net-
værk i lokalområdet. Derefter mø-
des familienetværket den sidste 
tirsdag i hver måned kl. 16.30-19.30 
til fællesspisning i hjemkund-
skabslokalet på Brøndby Strand 
Skole. Første gang er tirsdag den 
24. april, hvor I også får mulighed 
for at være med til at forme de 
kommende aktiviteter.  

Leje af loppebod til 
KulturWeekend
Har du lyst til at sælge ud af dine 
gamle sager? Så book en loppebod 
til KulturWeekend på NetværksKon-
toret: tlf. 43 54 22 75, 
mail: lbj@bo-vest.dk.
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Fisketur – I kan stadig nå det!
Børnenes Rejsebureau tager på fisketur 
søndag den 29. april, hvor man kan fange 
fladfisk, småtorsk og hornfisk. Der er af-
gang fra Brøndby Strand Station kl. 9.30 og 
forventet hjemkomst kl. 19. Pris: 60 kr. for 
børn og 100 kr. for voksne. Billetterne sæl-
ges efter først til mølle princippet. Tilmel-
ding på NetværksKontoret, tlf. 43 54 22 75.

10 års jubilæum  
Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand

Når man har 10 års jubilæum, bliver formandens beretning et tilbageblik på alle 
årene. Sådan var det, da Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand holdt sin 
årlige generalforsamling mandag den 5. februar. Formand Johan Suszkiewicz 
fortalte om foreningens første mål, at bevare den gamle smedje, og fortsatte 
med udviklingen op til i dag, hvor der er kommet mange andre emner til.
Bestyrelsen blev genvalgt. Bagefter var der ostebord og Henning Sørensen 
fortalte om Brøndby Lokalarkivs bog “fra fiskerleje til højhus – historien om 
Brøndby Strand”. Den blev udgivet i år 2000 i samarbejde med informations-
medarbejder under Byudvalget, Kim Tverskov. 
De mange forslag til nye aktiviteter viser, at lokalhistoriske undersøgelser al-
drig bliver afsluttet. Nye medlemmer er velkomne, 
kontakt: kontakt@lokalhistorie-bs.dk.

Påskefodbold
Mandag den 2. april - fredag den 6. 
april kl. 12-20 
Igen i år afholdes en stor fodbold-
turnering i Langbjerghallen, Tybjerg-
parken 2 i påskeferien, arrangeret 
af Brøndby Kommune i samarbejde 
med De 9. Alle mellem 10 og 99 år er 
velkomne. Her får du pulsen i vejret 
og kan vinde fede præmier og medal-
jer. Når sulten og tørsten melder sig, 
sælges der sandwich, sodavand og 
snacks i kantinen. Tilmelding sker på 
selve dagen kl. 12, turneringen star-
ter kl. 13. 
Husk at dukke op med dit gode humør 
og tag gerne familien under armen!

Koloni – rettelse
Årets sommerkoloni med Børnenes Rejsebureau finder sted i uge 31, 
fra mandag den 30. juli til fredag den 3. august og ikke på de datoer der 
stod i sidste nummer af Esplanaden. Vi beklager fejlen. 
Du kan stadig tilmelde dig til kolonien, der går til Hald Sø ved Viborg. 
Tilmelding på NetværksKontoret, tlf. 43 54 22 75. Pris 300 kr. for børn 
og 600 kr. for voksne. Det dækker rejse, ophold, mad og udflugt. 

Esplanaden april 2012
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Ries Kor
af Yvonn Mathiesen

fotos: Claus Djervad

Ries Kor, det har der de sidste 5 år stået i min kalender om 
torsdagen fra kl. 17 – 18:50.
Ries Kor hedder egentligt rigtigt AOF-koret – men for os der 
synger om torsdagen, da er der bare ikke noget kor uden vo-
res helt utrolige, entusiastiske, sprudlende og virkelig tålmo-
dige kordirigent Rie Forsell, der er uddannet på Musik Kon-
servatoriet i 2007.

En uset tilværelse
Selvom vi har eksisteret i 5 år, så har vi desværre levet en me-
get uset tilværelse her i Brøndby Strand, og af samme grund 
er der ikke så mange i vores kor, som vi godt kunne tænke os.
Til operaen Parsifal var det tydeligt, at vi var rigtig mange 
sang-glade borgere i Brøndby Strand og omegn, men af en 
eller anden grund virker det som om, at alle de sangglade ikke 
ved, at de kan holde deres sang ved lige, og samtidig blive i 
deres nærmiljø - ganske enkelt ved at møde op i Brønden.

Fra gospel til svenske viser
Vores kor har et meget alsidigt program, det strækker sig fra 
Gospel til svenske viser. Noget nyt, som vi skal til at prøve 
kræfter med i denne sæson er en lidt anden genre, nemlig 
lettere operette/musical. Vi har tænkt at kaste os ud i ”Mød 
mig på Cassoipaia”, hvor Rie virkelig har tænkt sig at udfordre 
os, med soloer og duetter, akkompagneret af koret. 
For det meste synger vi dog i 2 og 3 stemmige arrangementer. 
Det er absolut intet krav at kunne noder, eller at have sunget 
i kor før. Rammer vi ikke lige tonerne eller melodien, så får vi 
os et godt grin – og så prøver vi igen.

Vil du være med?
Har du lyst til at møde Rie og vores sangglade kor, så mød op 
i Brønden torsdag kl. 17. Vil du gerne vide lidt mere om vores 
dejlige lille kor, så kan du kontakte Yvonn på 4353 6333.
Vi glæder os til at synge sammen med dig!
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På fi lmlejrskole i Avedøre
af: Mariam Lahchich

fotos: 

Min klasse og jeg var på fi lmlejrskole i 
Avedøre i uge 7, fordi vi skulle lave en 
fi lm. Før vi nåede så langt, skulle vi 
først lave et manuskript. Vi blev delt op 
i seks grupper. Hver gruppe fi k til op-
gave at lave et manuskript. Den opgave 
krævede blod, sved og tårer, men alle 
seks grupper fi k lavet et manuskript. 
Til sidst skulle vi stemme om, hvilket 
manuskript der skulle laves om til en 
fi lm.

En ny pige samler klassen  
Det manuskript, som vandt afstemnin-
gen, handler om en klasse, som er split-
tet. En pige, som hedder Sara, starter i 
klassen Hun opdager meget hurtigt, 
at klassen er splittet i drenge og piger. 
Hun prøver så at samle klassen ved at 
invitere hele klassen til et kageparty, 
fordi at hendes far er dessertkok. Klas-
sens bitch, Emina, dukker til starte 
med ikke op til festen. Men efter nogle 
minutter dukker hun op. Sara fortæller 
klassen, at de selv skal lave kagerne og 
deler dem op i grupper dreng og pige. 
Klassen brokker sig, men stille og roligt 
glider de hen til grupperne. Til sidst er 
der kun Emina og Mikkel (drengegrup-
pens talsmand) tilbage.

De nægter at gå i gruppe sammen.  
Da de så lægger mærke til, at de 

andre har det sjovt, overgiver 

de sig. Mikkel og Emina bliver sat til at 
piske fl ødeskum.....
Hvis i vil vide, hvad der så sker så gå ind 
på fi lmlinjen.dk og se fi lmen.

Ingen afslapningsferie   
Fra da vi trådte ind på Station Next, har 
vi arbejdet hårdt. Vi har hver især fået 
opgaver, som vi skulle løse. Vores lærer 
så vi ikke så tit, fordi vi skulle lære at 
klare os uden lærer. Helt på bar bund var 
vi ikke. Vi havde professionelle fi lmfolk 
til at hjælpe os. Hver morgen og aften 
holdt vi et møde, for at fortælle hvor 
langt vi var nået. På den måde vidste 
vi hvor meget, vi manglede at lave. Jeg 
ved, at min klasse og jeg lærte, at fi lm 
er en meget lang og hård proces.

Sort uheld
Vi var blevet færdige med alle optagel-
serne, da der skete noget helt uventet. 
Båndet med de sidste optagelser gik i 
stykker. Alle var trætte og udmattede. 
Hvis man ikke kunne reparere båndet, 
skulle vi arbejde hele natten. Der var et 
par stykker, som begyndte at græde, 
fordi at de havde lagt alt deres energi i 
fi lmen. De professionelle sagde, at det 
her aldrig var sket før, og at det var sort 
uheld. Til vores store begejstring, hav-
de vi nogle professionelle, som kunne 
reparere båndet.

der kun Emina og Mikkel (drengegrup-
pens talsmand) tilbage.

De nægter at gå i gruppe sammen.  
Da de så lægger mærke til, at de 

andre har det sjovt, overgiver 

fi lmen. De professionelle sagde, at det 
her aldrig var sket før, og at det var sort 
uheld. Til vores store begejstring, hav-
de vi nogle professionelle, som kunne 
reparere båndet.
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Projekt Køge Bugt på Banen vil gerne høre fra dig
Hvis du vil vide mere om Projekt Køge Bugt på Banen, så besøg hjemmesiden 
www.stemmerfrakogebugtbyerne.com eller deres Facebook-side ”stemmer fra 
Køge Bugt-byerne”. Desuden vil museerne meget gerne høre netop din historie 
fra Brøndby Strand: Hvad er særlig godt ved at bo her? Hvor er dit yndlingssted? 
Hvordan kan din by blive et endnu bedre sted at bo? Kig forbi siderne og fortæl 
din historie. Du kan også dele dine favoritbilleder på siderne.
Har du spørgsmål, så kontakt Bitten Larsen og Linda Friisgaard fra Forstadsmu-
seet på tlf.: 36 34 00 30 eller e-mail: biz@hvidovre.dk / cez@hvidovre.dk.

KULTURWEEKEND I BRØNDBY STRAND
af Laura Wogensen

fotos: Forstadsmuseet og NetværksKontoret

Planlægning af KulturWeekend 2012 er 
godt i gang. I sidste nummer af Espla-
naden skrev vi om Sweethearts, som 
underholder på Afdelingernes Fest lør-
dag aften. Nu er der kommet lidt flere 
indslag på plads. Fredag eftermiddag 
afholder Brøndby Musikskole afslut-
ningskoncert både i Brønden og i Store 
Telt og traditionen tro er der jazz i Ca-
fételtet med Norbert Susemihl’s Joyful 
Gumbo. Norbert Susemihl er tysker, har 
boet flere år i new Orleans og regnes 
som en af de førende trompetister i 
New Orleans Style.
Under hele KulturWeekend er der un-
derholdning for børnene med Sjællands 
Tivoli, der ligesom sidste år stiller op 
med hoppepuder, karrusel og diverse 
spillevogne.

Stemmer fra Køge Bugt-byerne
I år falder KulturWeekend sammen med 
projektet Køge Bugt på Banens Kultur-
festival. Det arrangeres af Forstadsmu-
seet og Greve Museum, og Hvidovre, 
Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve 
kommuner deltager i projektet.
Køge Bugt på Banen tager afsæt i 50-
året for Køge Bugt-lovens vedtagelse i 
1961. Loven blev startskuddet til udvik-
lingen og gennemførelsen af Danmarks-

historiens største byplan, der skulle 
skabe hjem for 150.000 danskere. Med 
projektet skal laves en undersøgelse af 
den kultur- og arkitekturhistoriske ud-
vikling og en samtidsdokumentation, 
hvor borgere i Køge Bugt-byerne bliver 
interviewet. Derfor kan det være, at du 
en af de næste uger møder en medar-
bejder fra et af museerne, som vil spør-
ge ind til livet i Brøndby Strand.

Kulturfestival og KulturWeekend
Den 9.-10. juni afholder projekt Køge 
Bugt på Banen en kulturfestival, der 
handler om at få byerne langs Køge 
bugt vist frem. I løbet af weekenden 
vil folk kunne tage s-togets linje A og 
stå af i de forskellige byer, hvor lokale 
foreninger og kommunerne vil stå for 
forskellige aktiviteter.
I Brøndby Strand er der allerede etab-
leret et samarbejde mellem Køge Bugt 
på Banen og KulturWeekend. Kultur-

Weekend vil som altid byde på masser 
af aktivitet og underholdning, og hvis 
du er med i en forening, som har lyst til 
at byde ind med en aktivitet på Kultur-
Weekend, så kontakt NetværksKonto-
ret, tlf. 43 54 22 75. 
Det er håbet, at KulturWeekend kan 
vise Brøndby strand frem fra sin bedste 
side og at rigtig mange mennesker vil 
tage toget hertil for at se, hvad Brøndby 
Strand kan tilbyde.
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Røde Kors Butikken i Centret har Noget for Enhver Smag
Tekst og fotos: Bitten Drews

Brøndby har to Røde Kors butikker, og vi er så heldige, at den 
ene ligger i vores center. Den startede i april 2007 i Ulsøpar-
ken, hvor en lille, men seriøs kundekreds blev oparbejdet. 
Seriøs eller ej, man havde så mange planer, at der ikke var 
nok plads, så den 30. april flyttede forretningen til center-
gården, og de ”gamle” kunder flyttede med.

Når man i dag spørger det frivillige personale med Lenea i 
spidsen, hvordan det går, har de svært ved at få armene ned 
af begejstring. ”Det er så dejligt” siger de, ”vi har så mange 
gode oplevelser, for eksempel børn som kommer ind i bu-
tikken udelukkende for at lægge penge i vores indsamlings-
bøsse. At børn tænker så langt er skønt”. 

Det gode formål er naturligvis hovedtemaet, men det er men-
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at melde sig til det antal timer, man har lyst til eller kan klare. Jo flere hænder, jo 
mindre byrde for den enkelte. I butikkerne er der et pragtfuldt kammeratskab, og 
har du lyst til at være med, så smut ned og få en snak og en kop kaffe. Åbningsti-
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Røde Kors i Brøndby har mange andre aktiviteter end genbrugsbutikkerne, 
blandt andet:
•	 Besøgstjenesten hvor man gerne modtager endnu flere besøgsvenner. Ven-

telisten er lang.  
•	 Familienetværk i samarbejde med NetværksKontoret
•	 Lektiehjælp og hygge på Søholtskolen
•	 Førstehjælpskurser, som er obligatoriske, inden man kan få kørekort
•	 Vågetjenesten, hvor mennesker, som ikke ønsker at gå alene ind i døden, kan 

få en hånd at holde i, også som aflastning for pårørende og personale. Vå-
getjenesten er på Nygårds Plads Plejecenter, men man vil prøve at udvide til 
patienter i eget hjem.
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Af Nana Nielsen

Foto: Anet Tamborg

8 kvinder kan nu kalde sig for bydels-
mødre i Brøndby Strand. Bydelsmød-
rene skal skabe netværk mellem og 
vejlede andre kvinder med udenlandsk 
baggrund.

Igennem de sidste seks måneder har 8 
kvinder fra Brøndby Strand gennemgået 
en uddannelse, der over 14 gange har 
gjort dem klogere på forskellige emner. 
De er således blevet undervist i, hvor-
dan man hjælper andre kvinder i spørgs-
mål omkring opdragelse, samarbejde 
med skolen, seksualitet, teenagere, 
det kommunale system samt kost og 
motion og flere andre emner, fortæller 
Bayan Saleh, der er ansat som projekt-
leder på Bydelsmødre. De ny udklække-
de bydelsmødre er kvinder, der brænder 
for at gøre en forskel og hjælpe andre. 
De har gode erfaringer som både mødre, 
kvinder og Brøndby Strand beboere og 
glæder sig til at formidle den viden, de 
har tilegnet sig videre til andre kvinder. 

Kvindecafé i Café 13
Projektets formål er, at skabe netværk 
blandt kvinder med udenlandsk bag-
grund i Brøndby Strand. Derfor har kvin-

derne åbnet en kvindecafé, der holder 
til i Café 13 hver tirsdag fra kl. 13 - 15. Her 
kan kvinder møde andre kvinder, hyg-
gesnakke og få nye veninder. Hver gang 
vil der være en eller flere bydelsmødre 
til stede, så man kan stille spørgsmål 
og få hjælp og viden om de emner by-
delsmødrene har gennemgået i deres 
uddannelse. ”Vi håber, der kommer 
mange kvinder i caféen” siger Kamuran 
Karakus, der er tovholder på kvindeca-
féen. Og hun mener, at bydelsmødrene 
kan gøre en forskel. ”Vi har fået redska-
ber på kurset til at støtte de kvinder, 
der har problemer med eksempelvis 
sprog”, fortæller hun. Bydelsmødrene 
har tavshedspligt og lytter og hjælper 
gerne, hvis de kan. Hvis ikke, henvi-
ser de til andre, som vil kunne hjælpe. 
Det er gratis at komme i caféen, men al 
mad og drikke skal købes i Café 13.

Fremtiden 
Bydelsmødrene har planlagt at besøge 
de færdiguddannede bydelsmødre i 
Ishøj og høre om deres erfaringer. Her-
efter går de selv i gang med at etablere 
rammerne for, hvordan bydelsmød-
rene i Brøndby Strand skal fungere, 

Bydelsmødre afholder Kvindecafé

og hvordan det skal være muligt at få 
hjælp og rådgivning fra dem. Projektet 
er et samarbejde mellem Vestegnens 
Sprog og Kompetence Center, Brønden 
og NetværksKontoret. Det er støttet af 
Integrationsministeriet og idéen til By-
delsmødre stammer fra Tyskland, hvor 
man har haft succes med at uddanne 
bydelsmødre. 

Esplanaden april 2012
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Vestegnens tulipaner til Bayan Saleh

Borgmester Ib Terp og formand for Social og Sundhedsudvalget Eva Roed sam-
men med de nye Bydelsmødre. Projektleder Bayan Saleh står yderst til højre.

af Anet Tamborg

foto: Vestegnen

I februar udloddede ugeavisen Vestegnen 10 buket-
ter tulipaner til deres læsere. Man kunne indstille en 
person, som har gjort en særlig indsats, enten privat 
eller i en større sammenhæng, som modtager af en 
af buketterne. NetværksKontoret indstillede Bayan 
Saleh på grund af det store engagement, hun har vist 
i de to projekter, som hun har gennemført under den 
boligsociale helhedsplan Herfra og Videre i Brøndby 
Strand. Projekterne er En Ny Vej og Bydelsmødre.
Bayan blev belønnet med en af buketterne. Esplana-
den siger tillykke til Bayan. Vi glæder os til at følge 
med i flere nye projekter, som hun forhåbentlig får på 
banen i Brøndby Strand.

af Anet Tamborg

fotos: Anette Hestlund og Anni Hornbak Sperling

Torsdag den 20. marts fik de nyuddannede 
Bydelsmødre overrakt deres diplomer af 
borgmester Ib Terp på Brøndby Rådhus, 
hvor også formand for Social- og Sund-
hedsudvalget, Eva Roed, var til stede.
”I har fået et bredt kendskab til krav og ret-
tigheder i det danske samfund. Et kend-
skab, som I snart vil formidle videre til de 
personer, der opsøger jer. I har fået en viden 
om kommunen – om det offentlige – som I 
kan dele med andre. Fremover er det me-
ningen, at I skal ud og rådgive, informere, 
inspirere, nedbryde grænser og være rolle-
modeller for en lang række andre kvinder. 
Når man støtter en kvinde, støtter man en 
hel familie. Når man uddanner en kvinde, 
uddanner man en hel familie. 
Den opgave, I har taget på jer, kræver mod. 
Det kræver mod – og tro på sig selv – at gå 
ind i andres liv og rådgive dem om svære 
emner. Det mod, som I udviser, aftvinger 
respekt. Derfor er det en ære for mig som 
borgmester i Brøndby Kommune at over-
række disse diplomer i dag”, sagde Ib Terp 
blandt andet i sin tale.
Derefter var der en let buffet, hvor alle del-
tagerne fik lejlighed til at lære de nye By-
delsmødre at kende.

Diplomoverrækkelse til Bydelsmødrene

Anet Tamborg overrækker Bayan Saleh Vestegnenes tulipaner
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NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Doug Morter & Jerry Dona-
hue koncert I Café 13

Torsdag den 26. april kl. 19.30
KulturWeekendens Støtter og Café 
13 præsenterer Jerry Donahue, der var 
medlem af Fairport Convention og 
Fotheringay, samt Doug Morter et af 
medlemmerne i The Albion Band og 
Magna Carta igennem mange år. De 
har udviklet deres håndværk i mange 
konstellationer igennem tiden fra folk-
rock til blues, fra rock til country, fra  
r & b tilbage til en slags folk-rock.
Billetter á 70 kr. kan købes på www.
brøndbybilletten.dk,  i Brønden eller i 
Café 13.
Lyt til Dough Morter og Jerrry Donahue 
her: 
www.myspace.com/thegatheringon-
line og www.dougmorter.com

Vinsmagning og mad fra 
Chile

Fredag den 20. april kl. 18.30
Vi starter med vinsmagningen, hvor vi 
skal smage 2 hvidvine og 5
rødvine. Bagefter er der lækker mad 
lavet efter chilenske opskrifter.
Til maden vil der blive serveret ½ fl. 
vin. Kom og vær med til denne
super aften.
Prisen er 150 kr.
Sidste frist for tilmelding er 17. april.

Kend din mobil
Undervisning i brug af de moderne 
mobiltelefoners finesser. Underviserne 
er nogle unge ”eksperter”. Det foregår 
hver tirsdag og torsdag fra 16.00 - 17.30 
i april måned med start den 10. april. 
Man skal bare møde op og medbringe 
sin mobil, og man må gerne komme 
flere gange. Undervisningen foregår i 
et roligt tempo, så alle kan følge med. 

Ferie
Rheumhus holder påskeferie fra man-
dag den 2. april. Der åbnes igen tirsdag 
den 10. april.

Søndags Banko
Søndag den 1. april
Salg af plader fra kl. 12.00
Banko starter kl. 13.00

Brunch i Rheumhus
Lørdag den 14 april kl. 10
Rheumhus inviterer til brunch igen i 
april. Vi sørger for, at der kommer no-
get lækkert på bordet. Vi håber derfor 
på, at rigtig mange vil besøge os.
Tilmelding: Rheumhus, tlf. 43 54 11 38
Pris: 69 kr. for voksne, børn under 12 år 
35 kr.

Jazz i april
Fredag den 20. april kl. 20 
Der er gang i den, når Brøndby Jazzklub 
inviterer Basement Jazzband på besøg 
i Rheumhus.
Orkestret leverer traditionel jazz med 
et bredt repertoire af jazzklassikere og 
evergreens, og som altid musik ud over 
scenekanten både til ører og fødder. Vi 

skal høre kapelmester Sven Levandow-
ski (trommer), Jens Bodholdt (basun), 
Niels Christensen (trompet), 
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Café 13 i april

Rheumhus i april  
Helge Kaj (klarinet og vokal), Per 
Jakobsen (piano og vokal), Jan Duelund 
(banjo og vokal) og endelig Jørgen Vil-
lumsen (bas).
En jazzaften, hvor du også kan nyde 
aftensmaden kl. 18. Husk dog at til-
melde dig senest en uge før til Urszula 
på telefon 22 98 26 03 efter kl. 18.

Venlig hilsen
BRØNDBY JAZZKLUB

Ferie
Café Perlen holder påskeferie fra 
fredag den 30. marts til tirsdag den 10. 
april.

Café Perlen i april

BRØNDBY JAZZKLUB
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Forårstanker
af Ditte Jeier
Jeg glæder mig altid til at se de små erantis og vintergækker spire frem. Og pludselig er det mælkebøttens tur til at blomstre 
med den dejlige gule farve. Havefolk kan ikke lide dem, men jeg synes de er så dejlige, de kan få rodfæste i den mindste 
sprække, de er også ”kloge”, når de står i hæk eller andet der tager lyset fra dem, vokser de bare med det forhåndenværende. 
Den står i græsplænen og bliver slået den ene gang efter den anden, men nej den folder ydmygt sin blomst ud, til fryd og 
glæde for mange, for så til sidst at stå med hvide frøstande, der ser ud som engle i flor.

Digt om mælkebøtten

Du kære skønne gule blomst
At nedkæmpe dig er omsonst
Du har min fulde støtte
Du kære gule mælkebøtte.

Midt i plænen står du
Plæneklipperen slår dig gang
På gang, men du knejser stolt
Og skyder igen
Ingenting kan jage dig væk.

Midt under en busk du lod
Dig skjule,
Men du kan ikke bo
I en hule, nej du skyder mod himlen
Op, og bliver over busken
En dejlig knop.

Du er en dejlig blomst, der gror
Du indretter dig efter en plads på jord,
Vi mennesker har meget at lære af dig
At rejse sig igen, efter nedtur på vor vej.
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af Nanna Marie Lyngman
fotos Nanna Marie Lyngman og ?

Motoren brummer, mens den lille fiskerbåd, ”Tøffe”, nærmer 
sig molen. Der var ingen fangst i dag, men det lader brødrene, 
Claus og Svend Petersen sig ikke slå ud af. De er medlemmer 
af foreningen Fritidsfiskerne, og er under alle omstændighe-
der glade for at starte dagen med frisk havluft i lungerne og 
solskin fra oven. 

Fiskeri og fællesskab
Fritidsfiskerne, som siden 1997 har haft deres eget område 
med klubhus i Brøndby Havn, har i øjeblikket cirka 60 med-
lemmer. Claus fortæller, at der er et rigtig godt sammenhold 
i foreningen, hvor medlemmerne blandt andet kan komme 
til klubaften hver 14. dag. Så bliver der repareret fiskegarn 
og åleruser, og nytilkomne medlemmer kan få information 
om stedet. Der arrangeres også hyggefester engang imel-
lem, og om sommeren fyrer de somme tider op for grillen og 
tilbereder dagens fangst. Det stærke fællesskab gør, at nye 
medlemmer ikke behøver den store erfaring med fiskeri i 
forvejen: ”Hvis man for eksempel ikke ved hvordan man skal 
rense sine fisk, så varer det to minutter, og så er der en der 
har ordnet dem for dig og vist dig hvordan du skal gøre. Det er 
guld værd”, fortæller Svend. 

Fritidsfiskerne i Brøndby Havn

Frihed og store fangster
Brødrene er vokset op i Korsør, så de er med egne ord ”vant 
til vand”. Alligevel er de gode eksempler på, at fiskeri er noget 
man hurtigt kan lære med den rigtige hjælp og støtte. Claus 
er 63 år og kasserer i Fritidsfiskerne. Han begyndte først at fi-
ske 3-4 år før, han gik på efterløn: ”Jeg ville gerne have noget 
at tage mig til, når den tid kom. Så da der blev en havneplads 
til salg i Brøndby Havn, slog jeg til og købte en båd”. Svend 
har ingen båd selv, men er bestyrelsesmedlem i foreningen 
og er ofte med sin bror ude på havet. Claus fortæller, at det 
er den friske luft og følelsen af frihed, som er det bedste ved 
at fiske – ”På en almindelig søndag morgen kan jeg sagtens 
sove til 9-10 stykker, men hvis jeg ved, at jeg skal ud og fiske, 
så vågner jeg klokken 6 og er lysvågen”.
Den største fangst de har trukket i land på én gang, er 7 sto-
re laks. ”Der var også en der hedder Mogens, der som nybe-
gynder havde smidt små 3 garn ud og endte med 20 torsk”, 
beretter Claus med et smil. De fisk, der bliver fanget, ender 
ofte på middagsbordet derhjemme, men bliver også brugt 
som værtsgaver til familiefester, ”Det er sjovere end en buket 
blomster”, griner Svend.

Hvis du har fået lyst til at sejle ud på bølgen den blå 
med Fritidsfiskerne, kan du kontakte formanden  
Michael W. Bendtzen på telefon 44 99 90 98 for 
yderligere information.

Den flotte udsigt ud over Fritidsfiskernes del af havnen.

Brøndby Havn i solskinsvejr

Et par af fritidsfiskerne hygger sig i det 
gode vejr. I forgrunden ses et stativ ,som 
bliver brugt til at rense fiskegarnet efter 
brug.

Her viser Svend de flotte nye skure 
frem, som de fik lov til at bygge 
sidste år. Der er plads til alt fra fiske-
stænger til kummefrysere, så dagens 
fangst kan komme hurtigt på køl når 
den er blevet renset.
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af Nanna Marie Lyngman

fotos: Claus Olsen og Irena Tully

Døren går op til den indendørs tennis-
bane, og ind løber fire glade tennisbørn, 
som straks griber deres ketchere, og 
begynder at skyde bolde over nettet. 
Spilleglæden lyser ud af dem, og deres 
kærlighed til sporten har båret frugt 
denne vinter, hvor de vandt Sjællands-
mesterskaberne. Deres flotte præstati-
on fik Borgmester Ib Terp til at invitere 
til reception på Rådhuset for at ønske 
tillykke og fejre dem. 

Flere flotte resultater
De fire spillere Jacqueline Tully, Emilie 
Rosenmejer, Michelle Tully og Magnus 
Olsen er alle mellem 7 og 10 år. Og de 
var ikke ene om at hente medaljer hjem 
til Brøndby Strand Tennisklub ved Sjæl-
landsmesterskaberne. U16 spillerne 
vandt nemlig også turneringen i deres 
årgang og var med på Rådhuset, hvor 
borgmesteren holdt tale og overrakte 
præmier. ”Det var ret fedt – man fik 
meget ros, og der var et helt bord med 
masser af frugt og slik, som vi kunne 
spise af bagefter”, beretter Emilie smi-
lende. 

Træning og tennisglæde
Når man spørger dem, hvorfor de synes 
at tennis er sjovt, er de enige om, at det 
er fordi, det er så udfordrende. ”Og så 
hygger man sig”, lyder det fra Michelle, 

Tennistalenter fejres på Rådhuset

mens de andre nikker. De synes også at 
konkurrenceelementet er sjovt, og det 
er allerbedst når man deler succesen og 
støtter hinanden.  ”Vi leger også sam-
men udenfor banen”, tilføjer Jacqueline, 
”Og vi elsker at spille musik sammen, 
og har lavet vores egen kampsang. ”

Medaljer i skabet og øjet på bolden
De fire sjællandsmestre har ikke ladet 
succesen stige dem til hovedet, og de 
skilter ikke synderligt med deres flotte 
resultater: ”Hvor hænger jeres guldme-
dalje så henne?” – ”Den ligger vist i en 
skuffe eller et skab tror jeg”, lyder det 
fra én af dem. ”Hmm, det ved jeg ikke 
lige…”, lyder det fra en anden. Der er 

Hvis du har fået lyst til at kigge nær-
mere på Brøndby Strand Tennisklub, 
så kig ind på hjemmesiden  
www.bstennis.dk. 
Nye medlemmer er altid velkomne!

dog én som har hængt sin medalje op 
på væggen, hvor den også har en velfor-
tjent plads. 
Efter en hyggelig snak med talenterne 
er det tid til dagens træning, og de løber 
ivrigt ind i hallen, hvor den ene af de-
res trænere, Irena Tully, står parat med 
dagens program. Straks kommer ket-
cherne i sving, og den næste times tid 
er øjnene rettet mod bolden.

Udendørs træning på banerne i Brøndby Strand Magnus er i færd med at slå en perfekt højre baghånd

De stolte U10 guldvindere viser medaljerne frem
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Alle sejl er sat til for at det bliver en spæn-
dende aften med levende musik, dans, 
god mad m.m. når Brøndbys borgere for 
mulighed for selv at danse tango. Det 
kan måske blive starten på en livs-lang 
interesse. Arrangementet henvender sig 
både til dem, der allerede danser tango 
og til dem, som ikke har danset før. Det 

er ikke svært, for man kan lære lidt ad 
gangen. Arrangementet er en optakt til 
Dansens Dag 2012, og vi håber at fylde 
Brønden med danse-glade mennesker.
I København er der om sommeren bl.a. 
tango i Fælledparken, og tager du til New 
York, er der tango i Central Park hver fre-
dag hele sommeren.

Kom til gratis  
Argentinsk Tangoaften
Fredag den 27. april kl. 18.45 – 24.00

Program for Argen-
tinsk Tangoaften
17.00-20.30
Nyd en Tango menu i Strandcafeen 
2 retter for 229 kr. og 3 retter for 249 
kr. Bestil og køb dine menubilletter 
senest den 20. april på www.brond-
bybilletten.dk. og biblioteket (i åb-
ningstiden) og få et gratis glas vin 
eller en øl/vand til maden.

18.50-20.20
Introduktion til den argentinske 
tango ved Gunner Svendsen  og Lene 
Stengaard. Gunner Svendsen har gen-
nem de sidste 20 år været pioner i det 
danske tangomiljø. Lene Stengaard 
har gennem de sidste par år undervist  
sammen med Gunner i København. : 
Arrangementet er for både for både 
øvede og uøvede.

20.20-22.10
Tangocafé (milonga) med 
dans for alle 
Stemningsfuld argentinsk tangomu-
sik ved et 5 mands tangoorkester kl. 
ca. 21.30: Opvisning i tango ved Pen-
tango

22.10-24.00
Tangoen fortsættes med DJ frem til 
midnat

Tango Menu
Forret: Voodoo-rejer (kæmpe rejer vendt 
i voodoo krydderi) med flere forskellige 
typer tilbehør samt brød og smør. 
Hovedret: Argentinsk steak af oksefilet 
med latino kartofler, gulerodssouffle, 
fyldt tomat, bønner i hvidvin m.m. og 
den specielle Jack Daniel sauce. 
Dessert: Desserttallerken med hjem-
melavet skovbær parfait, trøffelkugle, 
nugatin og jordbær coulis, hjemmebagt 
chokoladekage med mynteblade. 
Du er velkommen til at bestille bord på 
tlf. 35 11 30 25, hvis I er flere der vil sidde 
sammen. 
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Velkommen til vores nye 
medarbejder Vivi
Vi måtte jo desværre sige farvel til 
Jakob her den 1. januar, men i stedet 
er Vivi kommet.
Vivi er vores it-dame og har kon-
takten til de frivillige, ansvaret for 
at vores husavis bliver lavet og går i 
det hele taget med ind i det daglige 
arbejde. 
Kom op og hils på Vivi, hun er i 
Strandstuen tirsdag, onsdag og 
torsdag.

CYKELSLANGER
Torsdag den 12. april kl. 11
Kom ind i Strandstuen og se, hvad 
man kan bruge cykelslanger til. Tina 
fra Snake Design vil vise og fortælle 
om sit arbejde med cykelslanger. 
Der vil være både bælter, smykker,  
tasker og meget mere. Tina vil også 
give lidt små fif til, hvordan vi selv 
kan komme i gang med at arbejde 
med cykelslanger.

Cykelture 
Første tur torsdag den 26. april kl. 10
Så starter Møllehuset og Strand-
stuens cykelture op igen. Vi mø-
des i Strandstuen og kører ud i den 
smukke natur, der er her i omegnen. 
Der vil være forskellige ture, men kig 
op i Strandstuen og få en snak med 
Lene. I Møllehuset kan du få en snak 
med Gerda. GOD TUR!

NYKØBING FALSTER 
REVYEN
Torsdag den 23. august kl. 16
Igen i år tager Strandstuen til Nykø-
bing Falster. I år tager vi af sted her 
fra Strandstuen.
For 660 kr. får du en smuk bustur, en 
dejlig buffet og en sjov revy.  
Har du lyst til at komme med, så 
kontakt Strandstuens personale. 

Maleriudstilling:  
Bliver glæden for 

stor, må man danse!
Fernisering fredag den 27. april kl. 17.30

Dansen inspirerer til mange andre glæder. 
Brøndby Kunstforenings malehold og Krea-

gruppens medlemmer har følt denne inspiration 
og skabt billeder, som på forskellige måder viser dan-

sens mange udtryk. Billederne vil akkompagnere tango-
arrangementet, således at hele Brønden bliver fyldt med alle 

former for livsglæde. Alle er velkomne. 

Biblioteket udstiller bøger, musik, film om tango, Argentina, m.m. 

Vidste du, 
at Arne Bellstorfs tegneserie ”Baby’s in black”, som blev udstillet i Brønden i 
2011, nu også er udgivet i Polen, Holland og Belgien og udgives i Nordamerika 
og Østasien?

at Steen Larsen, som har malet Brøndby-frisen på væggen i Brøndens trap-
peskakt, har udstillingen ”Road” på Sophienholm til og med den 12. april 2012. 

at Christina Blaabjergs værk på 1. sal, "Dynamic Space" oprindeligt var ét ma-
leri, der er blevet suppleret med flere linjer samt udstillingspodier og goboer, 
som gør "Dynamic Space" til en næsten levende organisme. 
 
at Ole Tersløses computeranimerede værk ”Leaving the Isle of the Dead”  
vises i underetagen. Ole Tersløses værker har et magisk symbolsprog og stiller 
spørgsmål om kunstens betydning, menneskets selvopfattelse og grundlæg-
gende spørgsmål om liv og død.



KLUMME

af Bitten Drews

Denne klumme skulle egentlig have været et surt opstød, men 
det er svært at være i dårligt humør, når solen skinner. I skri-
vende stund er vi først i marts, og der kan stadig komme en 
lang vinter, men den kan ikke blive mørk. Dagen er allerede 
tiltaget med næsten fire timer. 

”Dagene længes – Vinteren strenges” sang vi som børn i sko-
len. Sådan var det, og der var ingen undtagelser. Vinteren var 
lang, foråret startede 1. marts, uanset hvor højt sneen lå, og 
sommeren begyndte 1. maj. Den dag tog alle damerne nye 
sommerkjoler på med hat og nethandsker, der passede til ta-
ske og sko. Silkestrømperne beholdt man på hele sommeren 
med snorlige sømme, i hvert fald når man skulle i byen. Når 
der en sjælden gang var en dame med rigtig brune ben, blev 
der hvisket i krogene ”hun har da vist ingen strømper på”, og 
så vidste man straks, at hun var nok ingen rigtig dame. Rigtige 
damer gik med både strømper og hofteholdere! Men tiderne 
ændres og i dag er det et sexsymbol. Dengang var der orden i 
reglementerne. Et håndtryk var lige så bindende som en un-
derskrift, og selv vejret opførte sig ordentligt. 

Efter morgenkaffen og denne lille tur på ”mindernes gade”, gik 
jeg ud på altanen for at jage duerne væk for 27. gang på tre 
dage. Det var dér, jeg mistede mit dårlige humør. Min ret store 
keramiksvane var væltet. ”Mågerne” tænkte jeg. De åd en pla-

stickolibri sidste vinter, men på nærmere hold opdagede 
jeg, at det var den dejligste, store klynge gule krokus, der 
havde løftet den tunge svane så højt op, at den var væltet. 
Livskraften lader sig ikke fornægte.

Apropos duer. Det er det samme par, som kom sidste år 
og begyndte at bygge rede. Det ville jeg ikke have, så jeg 
smed reden ud - tre gange. Da jeg kom hjem fra kvindelejr, 
lå der to æg med et par kviste omkring. Jeg lod som om, 
jeg ikke havde set dem og gik i tænkeboks foran tv’et. Jeg 
går stærkt ind for kvinders frihed, men ville aldrig selv have 
valgt en abort. Dette var et dilemma! 

Mens jeg vejede for og imod, lå der pludselig to unger på 
den bare jord, og forældrene så jeg sjældent. De var helt 
nøgne og ualmindeligt grimme. Vi var i oktober, og det blev 
meget koldt om natten. Ungerne fik dun, men alligevel. En 
sen aften gik jeg ud for at se, om de frøs. Da jeg lagde hæn-
derne hen over dem, var der en varmeudvikling som fra en 
føntørrer - og jeg som havde tænkt at lægge lidt vat hen-
over dem. Jeg lod dem passe sig selv. En dag, jeg kom fra 
bussen, sad de på kanten af altanen og kiggede ned på mig. 
Næste morgen var de væk.

Nu er forældrene her igen, men jeg vil blæse på, om hunnen 
har nok så meget kløe i æggestokkene. Jeg vil ikke ha’ det! 
Ungerne fylder et helt efterår af mit liv med bedsteforæl-
dre-bekymringer, og så forsvinder de bare uden så meget 
som et tak for denne gang. De ku’ da i hvert fald ha’ lagt 
lidt til huslejen!

Der er Noget i Luften
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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 kaff e.
 
Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17 - 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.

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter – Lokalafdelingen
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 39655448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden kl. 19.30-
21.30 i marts – april - og maj.

Loppemarked
Der er ikke loppemarked i april.

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

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8 -14
Onsdag kl. 8 – 19
Fredag lukket
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11 – 14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18 – 23

Pigeklub 
Tirsdag 15.30 – 17.30

Krop og velvære
Tirsdag kl. 19 – 22 
Onsdag kl. 10-15 

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13 – 16

Skakklub mandag kl. 18 – 23.30

Mødregruppe søndag kl. 12- 15 

Blomsterbinding onsdag kl. 18 – 23

Strandens Spilleklub torsdag kl. 18 – 
23.30

Mødreklub fredag kl. 18 – 24

Lørdagsaftenhygge  kl. 16 – 24

Fodbold søndag kl. 12 - 24 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

tid...tid...tid...tid...tid...

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

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, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuff 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.
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.: Öslem, tlf. 52 30 56 61

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19-21.
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162
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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

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i marts: Send et tip 
om tid, sted og arrangement senest d. 15. april kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline 
d. 8. april. Bladet uddeles senest søndag d. 29. april. 
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen.
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

KALENDER – april 2012

Søndags Banko
Søndag den 1. april kl. 13
Salg af plader fra kl. 12.00
Banko starter kl. 13.00
Sted: Rheumhus 

Påskefodbold
Mandag den 2. april til fredag den 6. april 
kl. 12-20
Spil fodbold, hav det sjovt og vind fede 
præmier
Arrangør: Brøndby Kommune og De 9 
Sted: Langbjerghallen

Cykelslanger
Torsdag d. 12. april kl. 11.00
Cykelslanger kan bruges til meget mere end 
cykler
Sted: Strandstuen

Brunch i Rheumhus
Lørdag den 14. april kl. 10
Arrangør: Rheumhus 
Sted: Rheumhus

Åbent Hus i Familienetværket 
Lørdag den 14. april kl. 11
Introduktion til det nye Familienetværk i 
Brøndby Strand 
Arrangør: Røde Kors Familienetværk 
Sted: Café 13

Vinsmagning og mad fra Chile
Fredag den 20. april kl. 18.30
Nyd chilensk mad- og vinoplevelser 
Sted: Café 13

Jazz i april
Fredag den 20. april kl. 20 
Basement Jazzband kommer på besøg
Arrangør: Brøndby Jazzklub
Sted: Rheumhus

Fællesspisning i Familienetværket
Tirsdag den 24. april kl. 16.30-19.30
Socialt samvær og fællesspisning for bør-
nefamilier 
Arrangør: Røde Kors Familienetværk 
Sted: Brøndby Strand Skoles hjemkund-
skabslokale  

Cykelture 
Torsdag den 26. april kl. 10
Kør en dejlig tur i godt selskab
Arrangør: Strandstuen og Møllehuset
Sted: Vi mødes i Strandstuen 

Fernisering: Bliver glæden for stor, må 
man danse!
Fredag den 27. april kl. 17.30
Udstilling ved Brøndby Kunstforening og 
Krea-gruppen 
Sted: Brønden 

Argentinsk Tangoaften
Fredag den 27. april kl. 18.45 – 24
Levende musik, god mad og tango
Sted: Brønden

Fisketur med Børnenes Rejsebureau  
Søndag den 29. april kl. 9.30 til 19
Nyd en skøn dag i fi skeriets tegn
Arrangør: Børnenes Rejsebureau  
Sted: Mødested: Stationen

  PÅSKEFERIE INFORMATION:  

CAFÉ PERLEN HOLDER PÅSKEFERIE 
FRA FREDAG DEN 30. MARTS TIL OG 
MED MANDAG DEN 9. APRIL

RHEUMHUS HOLDER PÅSKEFERIE 
FRA MANDAG DEN 2. APRIL TIL OG 
MED MANDAG DEN 9. APRIL

CAFÉ 13 HOLDER PÅSKEFERIE FRA 
LØRDAG DEN 31. MARTS TIL OG MED 
MANDAG DEN 9. APRIL

Esplanaden april 2012

Fra april måned er Espla-
nadens åbningstid 

ændret fra onsdag 
til tirsdag, fra kl. 13 – 17.


