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Nogle gange glider livet bare derudaf samtidig med, at der kan være ting, som 
skaber besvær og utilfredshed, hvilket ofte kan forbedres ved at tænke nyt og 
gøre tingene på en anden måde. Det er denne tanke, der ligger bag den om-
fattende renovering af flere motorvejsstrækninger på Køge Bugt motorvejen, 
og den nye jernbane mellem København og Ringsted. Men selvom der er gode 
perspektiver i tiltagene, kommer de under tilblivelsen til at have nogle konse-
kvenser som besværliggør trafikken. På side 10 & 11 kan du læse om de overord-
nede mål med udbygningen af motorvejen og etableringen af den nye togfor-
bindelse, samt om de lokaltrafikale udfordringer, som kommer til at gøre sig 
gældende i byggeperioden.

Men selvom der alle steder kan være behov for renoveringer og omstrukture-
ringer engang imellem, gør det alting nemmere, hvis der i forvejen er et godt 
udgangspunkt. Og det at vokse op i Brøndby Strand tyder på at skabe en god og 
solid grobund, for livets videre udfordringer. I hvert fald, hvis man læser artiklen 
på side 3, hvor Esplanadens unge reporter Dina Sivandi har interviewet to unge 
mennesker, som er opvokset her. At Brøndby Strand er et godt sted at vokse op 
kommer også til udtryk i artiklen på side 6, som handler om Almas, der er den 
første i sin familie, som har taget en længerevarende uddannelse. Og på side 7, 
som handler om værestedet for unge i Tranumparken, Tranens Drenge. Begge 
artikler er skrevet af Attia Iqbal, som bor i Brøndby Strand, og som de næste 
måneder er tilknyttet Esplanaden som frivillig skribent.

En del af det at have en god opvækst og et godt liv, er gode oplevelser. Og dem 
er der rig mulighed for at få i Brøndby Strand og omegn. På Side 8 kan du læse 
om Esplanadens tredje unge skribent, Ditte Wengs tur til Middelalderlandsby-
en, hvor du blandt andet kan finde ud af, hvordan det lod sig gøre, at flytte hele 
landsbyen fra ét sted til et andet. Derudover har Esplanadens Madpatrulje væ-
ret på besøg i det nyåbnede pizzeria Haydo i Ulsøparken. Dette kan du læse om 
på side 9, mens desserten serveres på side 14, i form af en artikel om isbutikken 
Gelato Manolo, som snart åbner i Brøndby Strand. Og som sædvanlig kan du 
læse om alle de mange tilbud rundt omkring i beboerhusene samt i Brønden & 
Strandstuen, på henholdsvis side 4 & 5, side 12 & 13 samt side 16 & 17.

Rigtig god læselyst til jer alle!

Glade forårshilsner

Redaktionen

LEDER



Tekst og fotos af Dina Sivandi

Brøndby Strand er en hyggelig bydel, 
hvor alle kender hinanden, og selvom 
det ligger et stykke fra Københavns 
byliv, kan de unge godt lide at bo her – 
Unge som Umme og Dawood på 15 år, 
har haft en god barndom her.

Alle kender alle
”Min barndom har været fantastisk, 
med både gode og dårlige tider. Der var 
engang, hvor jeg altid fik min vilje og 
var meget forkælet, for jeg var den yng-
ste af mine søstre. Men da jeg så fik en 
lillebror fik han al opmærksomheden, 
så jeg sjældent fik min vilje selvom 
jeg gjorde alt for at blive hørt” griner 
Umme og fortsætter: ”I forhold til 
Brøndby Strand synes jeg altid, at det 
har været skønt at bo her, og jeg hav-
de mange legekammerater i gården, 
som jeg tit var sammen med. Brøndby 
Strand er et afslappende sted, hvor alle 
kender alle, og hvor man er meget åben 
overfor at lære nye folk at kende. Det 
er blandt andet derfor jeg elsker at bo 

her", fortæller Umme Habeebah, som 
har boet i Brøndby Strand hele sit liv. 

Bøller og fangeleg
Dawood Ali, har ikke altid boet i Brønd-
by Strand, men holder meget af byde-
len. "Min barndom har været meget 
dejlig og faktisk meget lærerig, men 
den var præget af, at de ældre børn 
fra gården slog og drillede. Så en dag 
spurgte jeg dem, hvorfor de var så onde 
mod os, og jeg fik at vide, at det var 
fordi de selv var blevet drillet og slået 
da de var mindre”, beretter Dawood. 
Men det var alligevel okay at lege i går-
den, og hverken mine venner eller jeg 
turde at gå ud derfra,  så vi var ofte 
inde i gården og legede lege såsom: 
”Æble, Dåseskjul, fangeleg, og politi og 
røver", fortæller Dawood Ali roligt, og 
Umme kommer i tanke om, hvad hun 
lavede: "Jeg plejede tit at gå ud og lege 
i gården med mine veninder, og de var 
meget skønne at være sammen med. 
Jeg husker især de gange hvor vi gik ned 

til kiosken, og købte masser af slik og 
søde sager. Som lille legede jeg mange 
forskellige lege. Nogle af dem jeg kan 
huske er hinkesten, fangeleg, dåse, 
gemmeleg, ”hop over bold”, "jorden er 
giftig" og piv. Det var rigtig sjovt at lege 
med veninderne, og man fik så meget 
energi", pointerer hun.

Ingen bekymringer
Både Umme og Dawood er enige i, at 
deres barndom er en meget lærerig 
del af deres liv, og at de begge savner 
de tider, hvor de kunne lave alt muligt 
sjovt uden at bekymre sig over alt mu-
ligt. Brøndby Strand vil altid være deres 
hjem.

Barndommens Brøndby Strand
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Få hjælp til IT
Torsdage i lige uger kl. 17-18 i Medie-
huset, Tranumparken 3A i kælderen
Er du nybegynder på computer? Har 
du spørgsmål til nemID eller nogle af 
kommunens digitale løsninger? Eller 
er der noget på computeren, der bare 
bliver ved med at drille dig? Så er der 
nu hjælp at hente!
Torsdag den 4. april starter Net-
værksKontorets IT-vejledning op, og 
her er der mulighed for at komme 
forbi og lære at bruge en compu-
ter eller få hjælp til lige netop det 
spørgsmål, du har gået og kæmpet 
med. It-vejledningen bliver drevet 
af frivillige, som vil gøre deres bed-
ste for at hjælpe DIG med netop DIT 
problem. 
Hvis der er spørgsmål til aktiviteten, 
kan man kontakte NetværksKonto-
ret, tlf. 43 54 22 75.

Er du født årgang 1985-1992, eller er 
din datter eller din veninde? Vil du 
beskytte dig selv, din datter eller din 
veninde mod livmoderhalskræft? Og 
vil du samtidig spare de 3000 kr. vac-
cinen normalt koster? 
Så kom forbi Sundhedscaféen, der 
denne dag får besøg af Kræftens Be-
kæmpelse og Danske Lægers Vac-
cinationsservice, som informerer om 
livmoderhalskræft og udfører vaccina-
tionen GRATIS!

Hvad er livmoderhalskræft?
Livmoderhalskræft skyldes en virus 
kaldet HPV. Virusset angriber cellerne 
i livmoderhalsen, hvilket kan give cel-
leforandringer og udvikle sig til kræft. 
HPV smitter ved seksuel kontakt og er 

en meget almindelig infektion. Hvis 
man bliver vaccineret danner krop-
pen antisto� er, som bekæmper HPV-
virusset ved evt. smitte, så man ikke 
udvikler celleforandringer og livmo-
derhalskræft.

3 stik for livet
Tilbuddet om den gratis vaccine gæl-
der kun til udgangen af 2013. Da vac-
cinen skal gives tre gange over et halvt 
år for at virke fuldt ud, skal man snart 
have den første vaccine, hvis man vil 
have hele forløbet gratis.
Vi håber at se en masse unge men-
nesker i Sundhedscaféen denne dag! 
Husk dit sygesikringsbevis!
Læs mere om livmoderhalskræft på 
www.vidunderlivet.dk 

Har du eller har du haft personer med 
psykiske lidelser tæt inde på livet, eller 
synes du blot, at emnet er spænden-
de? Kunne du tænke dig at høre an-
dre fortælle om deres oplevelser med 
psykisk sårbare og høre, hvilke udfor-
dringer man står over for, og hvordan 
det kan takles? Så kom til foredrag 
i NetværksKontorets Sundhedscafé 
tirsdag den 30. april kl. 19 i Café 13, 
Kisumparken 2. Sundhedscaféen får 
besøg af Özlem Cekic, der fortæller sin 
egen historie om at være pårørende til 
sindslidende.
Özlem Cekic har arbejdet som sygeple-

jerske i psykiatrien i syv år og har såle-
des været tæt på mange sindslidende 
i det psykiatriske system. Derudover 
har hun selv en bror med sindslidelser 
og vil således også med udgangspunkt 
i personlige erfaringer fortælle om, 
hvordan det er at være pårørende, både 
i forhold til det psykiatriske system og 
i forhold til de udfordringer, man skal 
håndtere i mødet med omverdenen.

Det er gratis at deltage i foredraget. 
Efter foredraget kan du købe en sig-
neret udgive af Özlem Cekic’ bog Fra 
Føtex til Folketinget til 100 kr.

Foto: Thomas A.)

Pårørende til sindslidende - foredrag v. Özlem Cekic 
Tirsdag den 30. april kl. 19

Beskyt dig selv med GRATIS 
vaccine mod livmoderhalskræft!
Tirsdag den 16. april kl. 16-17.30 i Café 13

Esplanaden april 2013
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Sælg ud af dine 
brugte sager

Pårørende til sindslidende - foredrag v. Özlem Cekic 
Tirsdag den 30. april kl. 19

Medlemmer til ny kortklub
Vi er to kvinder, der gerne vil starte en kort-
klub, hvor vi spiller whist. Vi er ikke rygere, og 
det håber vi også at jer der er interesserede er. 
Ring hvis du synes at det kunne være noget 
for dig. 
Hilsen 

Gitte (tlf. 21 28 68 86) & Anne (tlf. 60 64 80 95)

Høremesse og Foredrag 
Den 20. april, i Kulturhuset Kilden, 
Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Program: 
Kl. 11-13: Oticon A/S og Comfort Audio udstiller 
Kl.  13.30: Foredrag ved Pia Mikkelsen, sekre-
tariatsleder fra Høreforeningen.
Kl.  14.30: Foredrag ved June Gudnitz, fra 
Kommunikationscentret Region Hovedstaden.
Kl.  15.30: Henrik Strube optræder med fore-
drag og sang. 

For nærmere information kontakt Leif Søn-
derby, formand for Brøndby Lokalafdeling:
Tlf.: 36 94 87 30, e-mail: broendby@hoerefor-
eningen.dk

Nye åbningstider i pendselstrøget:
Mandag 13-16 og 19-21
Torsdag 13-16

Medlemmer til ny kortklub
Vi er to kvinder, der gerne vil starte en kort-
klub, hvor vi spiller whist. Vi er ikke rygere, og 
det håber vi også at jer der er interesserede er. 
Ring hvis du synes at det kunne være noget 

Til KulturWeekend bliver hvert år 
kåret Årets Brøndby Strand Borger. 
Prisen går til en person, der igennem 
året har ydet en stor frivillig indsats i 
Brøndby Strand. Så kender du en per-
son, som har lagt en stor frivillig ind-
sats i Brøndby Strand, og som du sy-
nes fortjener noget ros for arbejdet? 
Skriv da en indstilling med en beskri-
velse af, hvorfor netop denne person 

fortjener hæderen. Indstillingen sen-
des til styregruppen for KulturWeek-
end, e-mail: lew@bo-vest.dk, post: 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand.
Sidste frist for indstilling er onsdag 
den 8. maj.
Kåringen fi nder sted ved Afdelinger-
nes Fest på KulturWeekend lørdag 
den 8. juni 2013.

Hvem er Årets Brøndby Strand Borger?

Igen i år er der mulighed for at leje en 
bod på KulturWeekends loppemarked. 
KulturWeekend 2013 bliver afholdt fra 
fredag den 7. juni til søndag den 9. juni. 
Det koster 300 kr. for en bod i alle tre 
dage, 100 kr. for fredag, 200 kr. for lør-
dag og 100 kr. for søndag. ’
Derudover skal betales 50 kr. i depo-
situm, som tilbagebetales, når boden 
afl everes. 
Tilmelding skal ske til NetværksKonto-
ret, e-mail: lew@bo-vest.dk, 
tlf. 43 54 22 75. 
Der er begrænset antal loppeboder, og 
tilmelding vil derfor ske efter først til 
mølle princippet.

Esplanaden april 2013
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Hård kamp 
Almas er den første i sin familie, som er gået i gang med en 
videregående uddannelse. Efter folkeskolen tog hun tiende 
klasse, hvorefter hun startede på CPH-WEST Ishøj Gymna-
sium, som STX-studerende på en samfundsvidenskabelig/ 
international studieretning. I dag går hun på Copenhagen 
Business School (CBS). Her læser hun HA-Almen (erhvervs-
økonomi). Det har været en hård kamp for hende hele vejen 
igennem uddannelsessystemet, og kampen fortsætter, for 
hun har en drøm og et mål, som hun skal opnå! Lige i øjeblik-
ket er hendes mål, at gennemføre studiet. På længere sigt er 
hendes drøm blandt andet at være selvstændig erhvervsdri-
vende, med international profil.

Almas kamp gennem uddannelsen 
Hvordan var det for dig at starte på noget helt nyt efter fol-
keskolen?
”Mit uddannelsesforløb fra dengang jeg gik ud af folkesko-
len og indtil nu kan beskrives, som en tur i rutsjebanen. Der 
har været de såkaldte ”ups” and ”downs” på min tur gen-
nem studierne, både fagligt og socialt, da man møder nye 
mennesker og skal tilpasse sig det nye sted. De udfordrende 
perioder i mit liv er jeg kun kommet helskindet igennem tak-
ket været mine forældres massive opbakning og støtte – de 
har altid været der for mig. Den jeg er i dag, er jeg kun, takket 
være mine forældre og de nærmeste folk omkring mig”.   

Hvilke situationer har du været igennem på gymnasiet, 
hvor du følte dig ekstra udfordret?
”Jeg har grundet mit pakistanske statsborgerskab haft 
enorme problemer med studiet af og til. Problemerne har for 
eksempel kostet mig ekstra papir arbejde, da jeg skulle på 
studieture til både Kina og USA. Da jeg skulle til at søge ind 
på universitet, har jeg også haft problemer med at søge ind, 
fordi jeg ikke havde permanent opholdstilladelse. Har man 
ikke det skal man betale for at studere på universitet – det 
havde jeg læst på deres hjemmeside. Heldigvis lykkedes det 
mig, at få permanent opholdstilladelse lige inden jeg star-
tede på universitetet og derfor skulle jeg ikke betale noget”.

Mønsterbryder – vær den første!
Tekst og fotos: Attia Iqbal

Mit navn er Attia, og jeg står bag denne artikel, som er den første i en række, hvor unge fra Brøndby Strand fortæller om deres 
liv som ”mønsterbrydere”. De har hver især en historie, som vidner om, at de er gået en anden vej end den, der umiddelbart lå 
foran dem, og jeg er selv én af dem. I dette nummer er det Almas på 20 år, som fortæller sin historie. 

Hvad betyder det for dig, at du nu er startet på universitetet 
som den første i din familie?
Universitetet er et helt nyt og udfordrende kapitel i mit liv. Jeg 
tror, at min tid på universitetet vil være med til at udvikle mig 
personligt, så jeg bliver mere selvstændig. Jeg er som sagt 
den første i min familie, som tager en videregående uddan-
nelse, så jeg føler mig som en rigtig mønsterbryder, som går 
efter at realisere mine drømme. Nu går jeg på 2. semester og 
jeg har allerede på fornemmelsen, at uni-kapitlet vil blive det 
hårdeste og mest udfordrende for mig, da det kommer til at 
være anderledes end det jeg har prøvet tidligere. Generelt er 
det en ny studieform, med meget læsning og at man skal ar-
bejde meget selvstændigt. Det har både fordele og ulemper, 
og jeg føler nogle gange, at jeg har behov for nogle fastere 
rammer. Men som en viis mand sagde engang: ”Sigt mod må-
nen – og hvis du rammer ved siden af, så ender du blot iblandt 
stjernerne! 

Almas med sin studenterhue på hovedet
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Tekst og fotos af Attia Iqbal 

Hos Tranens drenge bliver der lavet 
mange forskellige aktiviteter, som gør 
at de unge kan prøve nogle ting i deres 
hverdag i Brøndby Strand, som de nor-
malt ikke har muligheden for.

Aktiviteterne 
Hos Tranens drenge prøver Wassim, 
som er formanden for klubben, hele 
tiden at finde på nye aktiviteter til de 
unge. De har været på gokartbane, bow-
let, og tidligere også haft fælles spis-
ning. Der har også været fodbold kampe 
for de unge, hvor der har været præmier 
på højkant, i form af biografbilletter. 
Som i enhver anden klub, er der også or-
densregler for de unge: De må ikke ban-
de, eller tale grimt til hinanden, og med 
disse regler prøver Wassim at give dem 
nogle gode manerer med på vejen. I dag 
fik drengene lov til at lave smoothies, 
og det glædede de sig meget til. 

Klubbens formål
”Formålet med klubben er at dække 
et tomrum hos de unge, som ikke har 
fundet sig en hobby og ikke ved, hvad 
de skal bruge deres fritid på”, fortæller 
Wassim. Klubbens målgruppe har æn-
dret sig gennem tiden. Nu er den for 
unge fra 10-16 år, hvor den før i tiden har 
været for unge fra 10-18 år. Ændringen 
skyldes, at behovet i aldersgruppen 10-
16 år er størst. Wassim har også villet 
gøre noget for de unge over 18, men der 
er mangel på ressourcer. 

Hvad er fedt ved at komme i tranen: 

Ibrahim 10 år:
’’Det er godt, at man kan spille fodbold, 
street fodbold og lave udfordringer i 
brydning. Jeg kommer selv tit her, og har 
mange gode venner her. Jeg har mulig-
hed for at spille Fifa 13, mod de andre og 
kan også spille bordfodbold mod mine 
venner, og Uno. Jeg kan heller ikke altid 
finde et sted at være sammen med ven-
nerne, derfor kan jeg lide at være her’’.

Yunus 13 år:
’’Jeg kan godt lide at være her, fordi 
der er forskellige aktiviteter, såsom at 
vi skal lave smoothie i dag. Det har jeg 
ikke prøvet før, og jeg glæder mig me-
get. Man får også nye venner her, det er 
derfor jeg tit kommer her. Jeg har også 
mulighed for at spille computer og hyg-
ge med de andre.’’

Åbent hus!
Der er åbent hus hos Tranens Dren-
ge torsdag den 18. april kl. 18-20, 
i Tranumparken 3A. Her kan man 
høre lidt mere om klubben og få en 
rundvisning.
Og der er åbent hus hos Perlens 
Drenge onsdag den 17. april kl. 18-
20, i Hallingparken 5.
Perlens Drenge er ligeledes et være-
sted for unge drenge.

Åbningstiderne ligger meget for-
skelligt, men de har åbent 5 gange 
om ugen. For flere informationer, 
kontakt da Wassim på: 
t r a n e n s d r e n g e @ h o t m a i l . c o m  

Eller besøg deres facebook side på: 
https://www.facebook.com/tra-
nens.drenge 
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Fotos og tekst af Ditte V. Weng

Du ved måske godt at der ligger en 
middelalderby i Brøndby Kommune, 
men ved du også hvad der sker derude 
når der ikke bliver holdt større arrange-
menter? Vidste du at byen oprindeligt 
lå et andet sted? Og ved du hvem, der 
sørger for at vedligeholde byen?
Normalt er politikere i Danmark jo ikke 
glade for de dér minisamfund, der slår 
sig ned, bygger huse og skiller sig ud 
fra den almindelige danske samfundskultur. Men heldigvis 
er Middelalderlandsbyen i Brøndby en undtagelse, og har 
aldrig været i politikernes søgelys. Middelalderbyen er deri-

mod ”Stedet hvor fortidens 
frø bærer fremtidens frugt”, 
som sloganet lyder, og der 
er nok noget om snakken. 
Esplanaden har været på en 
guidet tur i byen ledsaget af 
stedets egen smed Bent Har-
regaard.

Byens lange og korte rejser
1200-tallet er en længere rej-
se tilbage i tiden. Ikke desto 
mindre er det den rejse man 
tager, når man våger sig ind 
til middelalderlandsbyen der 
ligger i ly af træerne omkring 
Nybovej. Men her har denne 
tidslomme af autentiske 
træhuse ikke altid ligget. 
Husene stod oprindeligt ved 
skrænten, der ligger nær Park 

Allé, men blev på et tidspunkt sat på hjul, og over en nat 
kørt op til den adresse, hvor selve middelalderbyen ligger på 
nu. Bent Harregaard fortæller: ”De satte bjælker ind under 
husene, løftede dem op, og satte dem igen. Der var nogle 
huse hvor malerierne hang på væggen da de blev flyttet, og 
de hang sgu stadig på sømmet da de havde sat dem igen.”
I middelalderlandsbyen er noget af det første vi passerer 
smedjen, hvor Bent Harregaard dagligt slår sine folder, og 
viser sine evner ved essen (smedjens ildsted, red.) og med 
smedehammeren i næven. Her har børn i alle aldre nogle 
gange om året også muligheden for at prøve kræfter med 
smedearbejdet, og Bent Harregaard er da heller ikke den 
eneste der får lov at smede mens jernet er varmt.

På rundtur i middelalderen

Produktionshøjskolens elever bærer stedet
Brøndby Kommune og Produktionshøjskolen i Brøndby driver 
i samarbejde landsbyen. 
Det er således eleverne 
fra produktionshøjsko-
len der står for en stor 
del af aktiviteterne og 
undervisningen på ste-
det, og desuden sørger 
for vedligeholdelsen af 
området. 
”Eleverne er organise-
ret i to linjer, hvor den 
ene linje, arbejder med 
at vedligeholde landsbyen - bolværkerne og dyrepasningen 
gør de meget ud af. Og den anden linje arbejder med de be-
søgende”, forklarer Niels Jelsbak, som til dagligt arbejder med 
de unge i middelalderlandsbyen. ”Det er produktionseleverne 
som styrer de værksteder vi har. Så bliver de lært op til at snit-
te i træ og den slags.”

 Bent I færd med at smede ved essen (smedjens ildsted, red.)

Middelalderlandsbyens smed, Smeden 
Bent Harregaard og Niels Jelsmark, 
som arbejder med de unge.

Middelalderlandsbyens kirke

Middelalderkostumer, som bruges til for-
skellige arrangementer
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Af Søs Vang

Fotos: Grete Folman

Esplanadens redaktion sidder midt i vores ugentlige møde i det 
nye Mediehus, Tranumparken 3A, da vores flinke IT-ekspert, Ar-
salan stikker hovedet ind. Han spørger om vi ikke skal hen og 
prøvesmage mad i det nye pizzeria i Ulsøparken, det åbner nem-
lig i dag. Vi bliver alle enige om, at dette er et initiativ til glæde 
for alle beboerne og især de der bor nær ved, så jo-da vi lover, at 
kigge forbi en dag.

Og dagen kom, hvor Grete og jeg havde sat hinanden i stævne 
foran pizzeriaet Haydo i Ulsøparken. Det lovede godt, der så 
pænt og ordentligt ud og selv solen var parat til at vække vores 
appetit.

Pizzeriaet ligger i 
forlængelse af køb-
manden og det viser 
sig, at det er samme 
ejer til begge forret-
ninger. ”Købmanden 
har ligget der i 8 år 
og 3 måneder”, for-
tæller ejeren Haydar 

Agirbas, mens Grete og jeg forsøger at vælge mellem alle de 
lækre retter på menuen. Vi falder for et par tyrkiske specialiteter 
Etliekmek og Mevlana til henholdsvis 45,- og 49,- kr. Det viser 
sig at være nogle dejlige flade brød med oksekød, tomat, per-
sille, løg og grøn peber – den ene med ost. Dertil får vi frisk salat 
med en citronskive, som vi efter Haydars anvisning presser ud 
over brødene. Uhmm, og sikke en stor flot portion.

Da vi har siddet lidt med vores gode mad, kommer Haydar og 
opfordrer os til at smage en specialitet mere – en drik der hed-

Madpatruljen i Ulsøparken

der Ayran. Det er en mælkeagtig drik, der minder lidt om kærne-
mælk. Og vi går om bord i drikken med samme energi som det 
flot anrettede mad.

Efter det lækre måltid får vi lejlighed til at snakke med Haydar 
om hans nye restaurant. ”Jeg åbnede et pizzeria fordi det var 
efterspurgt af mange, som gerne ville ha´ et andet udvalg end 
burger og fritter, som også kan ses på vores flotte menutavle”, 
fortæller han, og fortsætter: ”Ja, det er en flot menukort tavle, 
det er Arsalan, der har lavet den. Han er så god til sådanne ting – 
Jeg er god til at lave og sælge mad, ikke så god til IT”. Vi smiler og 
nikker, da vi synes at det lyder som en fornuftig arbejdsfordeling. 

Der var mange besøgene, mens vi var der og ved siden af os sad 2 
drenge og hyggede sig med fritter. Det kan vi godt forstå, det var 
dejlig mad og god betjening. Vi kommer gerne igen.

Ejer: Haydor Agirbas
Medarbejdere: Seuki Jensen, 
Fatih Celik og Hüsmiye Olgun.
Ulsøparken 4
Åbningstid: 11-22, 
6 dage/ugentligt

Så er der serveret!
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Af Nanna Marie Lyngman

Bane Danmark er gået i gang med at bygge en ny jernbane fra København over Køge til Ringsted. Og samtidig udbygger Vejdi-
rektoratet Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor mellem Greve Syd og Solrød Syd. 

Lokale konsekvenser
I Brøndby Strand får motorvejsudvidelsen konsekvenser for de beboere, der ofte kører på Køge Bugt motorvejen, mens bygnin-
gen af jernbanen kommer til at involvere vejarbejde på Søndre Ringvej. Dette bliver uddybet nedenfor:

Ny motorvej og jernbane på vej

Læs mere om projektet på www.vejdirektoratet.dk, 
under fanebladet ”Vejprojekter”.

Udvidelsen af Køge Bugt motorvejen foregår der, 
hvor der er afmærket med grønt på kortet

Køge Bugt motorvejen er den mest trafi kerede vej i Danmark med omkring 
100.000 køretøjer i døgnet. Det skaber problemer i form af trængsel i myld-
retiden syd for Greve. Vejdirektoratet udbygger derfor motorvejen mellem 
Greve Syd og Solrød Syd fra seks til otte kørespor. Udvidelsen slutter i 2015.

Konsekvenser for trafi kanterne
I foråret går Vejdirektoratet i gang med udvidelsen langs motorvejen om-
kring Karlslunde Rasteplads og ved krydsningen af Taastrupvej.
Det får blandt andet betydning på hastighedsbegrænsningen, men du kan 
køre i alle seks motorvejsspor i hele anlægningsperioden – de vil bare være 
lidt smallere end normalt.

Udvidelse af Køge Bugt motorvejen

Information og udstilling om arbejdsprocessen vedrørende den nye jer-
nebane: den 1. tirsdag i måneden, kl. 10-18, på adressen: Ringager 4B

Esplanaden april 2013
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Den eksisterende jernbane mellem Kø-
benhavn og Ringsted er i dag en fl aske-
hals, og køreplanen kan ikke indeholde 
fl ere afgange. Det bliver der lavet om 
på med den nye jernbane, som er første 
etape af ”Timemodellen” – En politisk 
plan om at forbinde København-Oden-
se-Aarhus-Aalborg med en times kørsel 
mellem byerne.

Lokale konsekvenser
En del af Søndre Ringvej skal ombygges 
til vejbro, hvor jernbanen skal føres under. 
Fra 1. april og fremefter vil der derfor i en længere periode 
være reduceret bredde på Søndre Ringvejs kørespor og tra-
fi kken vil være omlagt. 
Omlægningen består i, at halvdelen af Søndre Ringvej luk-
kes og trafi kken fl yttes til modsatte spor over eksisterende 
midterrabat.
Det kan resultere i kø i morgentimerne og eftermiddagsti-
merne. 
Som alternativ rute kan Vallensbæk Torvevej benyttes.

”På nuværende tidspunkt kender vi ikke den nøjagtige slut-
dato idet arbejderne er vejrafhængige. Dog forventes arbej-
derne færdig ved udgangen af 2013”, forklarer Jacob Asbjørn 
Jacobsen, som er ingeniør og trafi ksikkerhedsrevisor. 

Fra 2014-2018 fortsætter etableringen af jernbanen, men det 
vil ikke have nogle trafi kale konsekvenser. 

På følgende link kan du læse mere om den nye bane 
mellem København og Ringsted.
I bunden af hjemmesiden kan du desuden tilmelde 
dig en nyhedsmail / nyheds-SMS, og dermed løben-
de modtage relevante oplysninger om vejarbejdet:
http://www.bane.dk/kobenhavn-ringsted

Etablering af jernbanen

Området hvor ombygningen kommer til at foregå

Byggeplads ved Brøndby Haveby og Søndre Ringvej

Den røde linje viser hvordan jernbanen kommer til at løbe langs 
med motorvejen

Esplanaden  april 2013
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Café 13 i april

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Vinsmagning
Fredag den 12. april kl. 18.00 - 22.00
Der vil blive serveret en let anretning, 
og så skal vi smage på argentinske 
vine. Det er bl.a. nogle af de vine, der 
sælges i Café 13. Det er vinfirmaet Altia 
Denmark ved konsulent Lars Nøhr, der 
står for smagningen.
Prisen for dette arrangement er 75 kr. 
pr. person.
Tilmelding, der er bindende skal ske 
senest torsdag den 4. april.

Brunch 
-nu med håndlæsning

Søndag den 14. april 10.00 - 13.00
Der er mere mellem himmel og jord, 
er der et ord, der siger. Hvad enten 
man nu er til den slags, eller man slår 
korsets tegn for sig tre gange når talen 
kommer på åndemaning, grafologi, 
tarotkort, numerologi, stjernetydning 
og deslige, så skader det da ikke no-
get at stifte bekendtskab med det.  
Vi har inviteret den professionelle 
håndlæser Gunver Westphal til at delt-
age i brunchen og læse lidt i gæsternes 
hænder.

Kæmpe Royalt Banko

Tirsdag den 16. april kl. 19.00
Det behager hendes kongelige røghed 
Margrethe den 2. at blive 73 år på vores 
bankodag, og da vi nok alligevel ikke 
bliver inviteret til boller og chokolade, 
så fejrer vi dagen på vores egen vis. 
Kom og spil banko og find ud af, hvad 
tallet 73 bringer denne aften.

Ferielukning
Café 13 holder lukket fra lørdag den 20. april til og med mandag den 29. april begge dage inklusive.
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Lørdagscafe og loppemar-
ked
Lørdag den 6. april kl. 10.00
Lørdagscafe og loppemarked vil præge 
denne lørdag. Lopperne sælger blandt 
andet legetøj og børnetøj, porcelæn, 
sko og tøj i mange størrelser. 

Cafeen har salg af smørebrød, kaffe, te, 
øl og vand, så kom endelig og nyd den 
gode stemning!

Banko i Rheumhus
Søndag den 7. april
Salg af plader fra 12.00
Spillet starter kl. 13.00

Fastelavn i Rheumpark 
Sætternissen var på spil i forrige num-
mer af Esplanaden, og vi fik derfor ikke 
bragt følgende indlæg, det beklager vi. 
Men hvis vi nu lader som om, at det er 
fastelavn, der varer lige til påske, så 
passer det vist meget godt:

Der var omkring 65 børn og 85 voksne 
til dette års fastelavnsfest i  
Rheumpark. Børnene gik til tønderne 
med stor ildhu, og det varede da heller 
ikke længe, før tønderne var slået ned.  
Derefter gik alle op i Rheumhus, hvor 
kattekongen og kattedronningen fik 
deres præmier. Derefter blev der spillet 
op til dans for børnene, og der kom en 
tryllekunstner og underholdt med for-
skellige kunster

Alt i alt en dejlig eftermiddag.

Tak for en god dag
Brix

Fredag den 19. april kl. 18.00
Jazzbandet ”BLÅBÆRRENE” spiller op 
til dans og spreder god stemning. Det 
sker for sidste gang i denne sæson, 
lørdag den 19. april. 

På menuen har vi mørbradgryde med 
ris samt dessert. 
Vi spiser kl. 18.00.

Køb af billetter i Rheumhus: Albjerg-
parken 4, Brøndby Strand.
Køb af billetter hos jazzklubben:  
tlf. 22 98 26 03.

Næste Jazzarrangement er den 20. 
september, hvor bandet ”Copenhagen 
Washboard” spiller op.

13

Rheumhus i april



Tekst og fotos af Attia Iqbal

Isbutikken Manolo Gelato kommer til Brøndby Strand i april 
2013. Det er en succesfuld kæde, som i løbet af året åbner 10 
butikker rundt omkring i Danmark.

Historien bag Manolo Gelato   
Manolo Gelato startede op i 2007. Kæden har siden vokset 
sig større, eftersom der er stor efterspørgsel på den is, som 
Manolo Gelato laver. Isen har sin helt egen specielle og unik-
ke smag, og den bliver fremstillet af helt friske frugter, rene 
råvarer, økologisk sødmælk og ingen konserveringsmidler. 
Mælkeisen indeholder mindre fedt end andre flødeis, hvilket 
gør at den smager meget friskt. 
Man kan allerede nu finde den udsøgte is på Greve Strandvej 
10, og dermed få en smagsprøve på, hvad det er der venter os 
her i Brøndby Strand.

Butikschefen i Greve er fra Brøndby Strand Aqeel Akthar som 
kun er 21, bor i Brøndby Strand. ”Jeg har haft mange forskelli-
ge jobs før jeg blev butikschef for Manolo Gelato i Greve, hvor 
jeg har arbejdet siden april 2012”, fortæller han. I fremtiden 
har han planer om at læse videre på CBS, ”men jeg har tænkt 
mig, at fortsætte arbejdet i isbutikken et stykke tid endnu, 
for jeg er glad for at arbejde her, og da kæden nu vokser sig 
større og større, vil jeg gerne være en del af den udvikling”, 
siger han med et smil.

Åbningsdatoen vil være i begyndelsen af april. 
Der vil være gratis is den første dag, fra kl. 12-16. Så husk 
at holde jer opdateret om den præcise dato for åbningen på 
deres facebook side:
https://www.facebook.com/manologelato?ref=ts&fref=ts

Manolo Gelato tilbyder mere end 15 forskellige slags is, og 
tilføjer løbende ekstra varianter.

På nuværende tidspunkt kan man for eksempel få: 
Ananas, chokolade, kirsebær, pistacie, latte, mister latino, 
lakrids, brownie og hasselnød, jordbær, vanilje, Ferrero Ro-
cher, karamel, stracciatella, lemon, hasselnød og mynte. 
Udover isen tilbyder de også forskellige varianter af kaffe, 
milkshake, islagkager og lækkert tilbehør til isen. 

Manolo Gelato - Smelter dit hjerte
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Tekst og fotos af Grete Folman

Esplanaden faldt over Perlens tilbud 
om morgenmad til børn inden de skal 
i skole. Vi syntes det lød som et godt 
og utraditionelt tilbud til travle fami-
lier, og tog hen for at kigge nærmere på 
tilbuddet.

Hvad er der på menuen?
Hver morgen fra mandag til torsdag 
kl.7.20 til 7.40 serveres der morgenmad.
Buffeten består af havregryn, corn-
flakes, mælk, rundstykker, marmelade, 
ost, frugt m.m., men den kan variere fra 
dag til dag.

Morgenmad styrker indlæringen
Man startede med morgenmaden som 
et forsøg i december måned. Det blev 

en succes, og man har derfor genopta-
get initiativet fra midten af januar, og 
har besluttet at fortsætte indtil som-
merferien. Ideen bag projektet er at alle 
børn har godt af at få noget at spise 
inden de skal i skole, da det styrker ind-
læringen.

Stigende interesse
På nuværende tidspunkt kommer der 
omkring 15 børn om dagen, ikke altid 
de samme, men alle søde og flinke. 
Som Thorsten, der er bestyrer af Café 
Perlen, siger: ”Vi er meget stolte af at 
kunne lægge hus til et sådant projekt”. 
Det kan jeg kun være enig i, og lur mig 
om ikke besøgstallet vil stige i løbet af  
foråret, når projektet bliver mere kendt. 
Godt gået!

SÅ ER DER MORGENMAD! -  
DET ER FOR BØRN & HELT GRATIS

Æbleblomsten fyldte 1 år den 1. marts
Tekst og billeder af Preben Dam

Bestyrelsesformand i Æbleblomsten. 

Den 8. marts fejrede Æbleblomsten 1 års fødselsdag. 
det er et beboerfællesskab for ældre, der ligger på 
Guldborgvej 17. Beboerne var mødt talstærkt og fest-
stemte op, til en aften der bød på god mad, hygge og 
livlig snak.

Menuen var et kapitel for sig. ”Chefkokken” Erik 
havde sammen med Ilse kreeret en hovedret, som 
man ikke havde set magen til i danmarkshistorien. 
Der var indkøbt et flot stykke oksebov, der med en 
nænsom hånd blev kælet for et par døgns tid. Kødet 
havde fået lov til at stå og simre i en gryde, godt ”for-
tyndet” med 6 flasker rødvin. Erik sov næsten ikke i 
de 2 dage, men var jævnligt, sammen med Ilse, nede 
i køkkenet og dufte og smage, indtil han var tilfreds 
med resultatet. Som supplement hertil havde Eriks 
kone Bente kreeret en kartoffelmos, som var en him-
merigs mundfuld.
Det blev en dejlig aften, og vi glæder os allerede nu til 
at fejre Æbleblomstens 2-års fødselsdag.

Beboeren Margit stod for denne flotte borddækning.

Så var tiden kommet til hyggesnak, ”garneret” med god og 
alsidig musik fra Oles diskotek.

Hygge i sofahjørnet

15

Esplanaden  april 2013



Esplanaden april 2013

BRØNDEN I APRIL

16

BRØNDEN I APRIL

Ægte irsk musik 
og Riverdans i Brønden 
Fredag den 12. april kl. 20 

Denne aften fylder vi Brønden med irsk 
musik og dans i et fantastisk show. 
Trad Lads og Green Steps præsenterer 
irske melodier, sange og dans med den 
livsglæde og intensitet, der er så ken-
detegnende for den irske kultur. Der 
bliver spillet på violin, banjo, bodhrán 

og guitar af nogle af Danmarks aller-
bedste irske musikere, mens danserne 
udfører imponerende rytmesekvenser 
eller løfter sig højt over scenegulvet i 
yndefulde og graciøse spring. Kevin 
Horan synger sange i ægte Dublin-stil, 
som man får lyst til at synge med på. 

Og leverer følsomme ballader med stor 
autoritet og sjæl. 

Billetterne koster kun 75 kr. og kan kø-
bes på www.brondby.dk/billetexpres-
sen  i Brønden, Kilden og på Brøndby-
vester Bibliotek.

Spis middag før koncerten i Strandcafeen fra kl. 17 - 19.30
Få en lækker 2 retters menu til 149 kr. 
Hovedret: Pebersteak med timian kartofl er, gulerods 
sou�  e, bacon bønner, fyldt tomat og sky sauce. 
Dessert: Hjemmelavet fl øderand med caramelsauce og 
friske jordbær. 

Billetter til denne menu kan købes på www.brondby.dk/
billetexpressen og i Strandcafeen.
Husk at bestille bord på 35 11 30 25 
Arrangør: Kulturhuset Brønden.
Sted: Kulturhuset Brønden i Multisalen.

Super tilbud!
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Skrædder
Onsdage og fredage 
mellem kl. 11 & 13.30
Strandstuen har det næste års tid fået 
egen skrædder. Hos Sula kan du få sat 
lynlåse i bukser og jakker, få lagt buk-
ser op, og få lavet mindre re-designs af 
dine beklædningsgenstande.
Derudover vejleder Sula gerne i hvordan 
du selv reparerer dit tøj. 

Kom i babycafé i Brønden, 
og få en god oplevelse med 
dit barn.
Tirsdag den 2. april, 16. april og 30. 
april kl. 13-14.30
Områdets sundhedsplejersker hol-
der tirsdage i lige uger babycafé for 
forældre og deres børn. 
Kom og få en snak med sundheds-
plejerskerne om dit barns udvikling. 
Der er også mulighed for at få vejet 
dit barn. Gratis adgang.
Arrangør: Sundhedsplejerskerne i 
Brøndby Strand.
Sted: Kulturhuset Brønden, møde-
lokale 2.

Børneteater: Robin Hood
Fredag den 5. april kl. 15 
To skuespillere kæmper om rollen 
som Robin Hood. Hun vinder, og han 
må tage alle de andre roller, som 
Lille John, Sheri� en af Nottingham 
- og Lady Marion! En hurtig, spæn-
dende og forførende fortælling om 
Robin Hood og hans muntre svende. 
Aldersgruppe: Fra 7 år og opefter 
Billetter: Gratis på www.brondby.
dk/billetexpressen , i Brønden, Kil-
den og på Brøndbyvester Bibliotek 
Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne 
Sted: Kulturhuset Brønden.

Nykøbing Falster Revy
Den 22. august 

Afgang fra Strandstuen kl. 16, forventet hjemkomst kl. 24
Pris: 680 kr.

I prisen er inkluderet en smuk bustur, en dejlig bu� et og en sjov revy
Der er tilmeldingsfrist den 1. maj



Klummen
Af Bitten Drews

Illustration af Grete Folman

HERLIGT - lyt til fuglene - de ved noget, vi 
andre ikke er sikre på. De råber og skriger i 
munden på hinanden, DET ER FORÅR! Og 
de jagter deres mager i leg under himlen, alt 
imens de har det ene øje indstillet på en pas-
sende bolig. 
Sidste år købte jeg et foderbræt i form af 
en smuk østrigsk bjerghytte i 2 etager, som 
jeg ventede mig meget af. Der kom også en 
musvit, som stak hovedet indenfor, men jeg 
kunne ligefrem se forargelsen på hele dens 
udstråling, da den fløj videre mens den pip-
pede "Sikke noget billigt bras"! Og det havde 
den i hvert fald ikke ret i. Måske bras, men 
ikke billig. I år har jeg så købt en billig en af 
slagsen. Det kan være at dén finder nåde for 
herrens blik. 

Forårsblomsterne er i fuldt flor og knopper-
ne på træer og buske er bristefærdige. Det er 
uden tvivl sommeren vi går i møde. Alle uden 
undtagelse må synes, at både denne og den 
sidste vinter har været forfærdelig lange og 
hårde. Det er egentlig ikke rigtigt. Vintrene 
har ikke været værre end de plejer, men problemet er at vi 
ikke har haft sommer i flere år, og så gør kulden ondt langt 
ind i kroppen. Vi mangler at få varmet musklerne rigtigt 
igennem og først og fremmest mangler vi D-vitamin. Jeg 
kan stærkt anbefale at man slår et smut forbi apoteket el-
ler Matas. Det hjælper. 

De få som synes, at vi har haft relativt god sommer er de 
som har have, og kan gå lidt ud i den. Jeg, som har slidgigt i 
hænderne, begiver mig ikke ned fra 3. sal i håb om at solen 
bli´r der i 20 minutter mere. I stedet sidder jeg på min altan, 
og de få fugle, som jeg klamrer mig til heroppe får mig til 
at tænke på dengang jeg boede på en vidunderlig herregård 
fra 1876, som lå på Lolland. Jeg havde haft fødselsdag og 
der var så meget fødselsdagskringle tilbage, at jeg sagde 
til min mand, "Jeg ved godt at det vil dække hele bunden 
på fuglehuset, men hvem ved, måske kan de lide det". Jeg 
lagde kringlen ud og fem minutter efter kom spætten, der 

var vant til at komme hos os. Han tog en mundfuld og det 
gav et helt spjæt i ham. Dernæst lagde han sig ned over her-
ligheden og bredte vingerne ud, så han skjulte så meget som 
muligt samtidig med at han stirrede sig vildt omkring for at 
se, om der var andre fugle i nærheden. Det var der ikke, så 
han åd og åd og åd, så hurtigt han kunne. På et tidspunkt 
havde han åbenbart fået nok, for han satte sig på kanten og 
slog mave i en halv times tid. Derefter hoppede han tungt 
ind i fuglehuset igen og åd videre. Til sidst lykkedes det ham 
at kæmpe sig op på taget og dér sad han i omkring en time, 
før han turde prøve at flyve. Vingerne ville ikke rigtigt som 
han ville og han sank ned mod jorden igen og igen, men fik 
til sidst så megen højde på, at han fløj hele vejen hjem til 
skoven. Han havde tydeligvis aldrig smagt noget så godt, og 
da jeg kikkede i fuglehuset var der ikke en krumme tilbage. 
Kringlen fyldte cirka 10 gange så meget som spætten, men 
ned kom den og hvis han døde af den, har han i hvert fald 
fået en lykkelig død.
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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 http://brondbynettet.dk/
rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag i måneden. Dørene 
åbnes kl. 12 og spillet 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
Syng sammen aften, sidste torsdag i 
måneden.

Folkedans
Folkedans, mandag i ulige uger.

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 og onsdag fra kl. 7 og frem 
til kl. 20.30. Begge dage med aften 
spisning fra kl. 17 til 20.
Tirsdag og torsdag fra kl. 7 og frem til 
kl. 14.
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Ka� 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 kl. 15.30-17.30

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Strandens Spilleklub 
fredag kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag kl. 18-23

De unge søndag kl. 17-23

Gratis morgenmad til skolebørn
frem til sommerferien. 
Mandag - torsdag fra kl. 7.15. til 7.45Klubber 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.brondbynettet.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.

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.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 30 29 37 57

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.: Özlem, tlf. 52 30 56 61
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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.brondbystrand.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 d. 8. april kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline 
d. 15. april. Bladet uddeles senest d. 28. april. Vi 
tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

Kom til babycafé
Tirsdage den 2. april, den 16. april og den 
30. april kl. 13-14.30
Gratis adgang
Arr.: Sundhedsplejerskerne i Brøndby 
Strand
Sted: Kulturhuset Brønden, mødelokale 2

Hyggemøde
Tirsdag den 2. april kl. 13
Taler om H.C. Andersen liv
Sted: Café 13
 

Få hjælp til IT
Torsdage i lige uger, 
starter den 4. april kl. 17-18
Arr.: NetværksKontoret
Sted: Café 13
 

Børneteater: Robin Hood
Fredag den 5. april kl. 15
Arr.: Brøndby-bibliotekerne
Sted: Kulturhuset Brønden  
 

Lørdagscafé og Loppemarked
Lørdag den 6. april kl. 10
Sted: Rheumhus
 

Banko
Søndag den 7. april kl. 13
Sted: Rheumhus
 

Seniorbio
Onsdag den 10. april kl. 13.30
Arr.: Strandstuen
Sted: Kulturhuset Brønden
 

Ægte irsk musik og Riverdans
Fredag den 12. april kl. 20
Trad Lads og Green Steps står for under-
holdningen
Sted: Kulturhuset Brønden
 

Spis middag før koncerten
Fredag den 12. april kl. 17-19.30
Arr.: Kulturhuset Brønden
Sted: Strandcaféen eller i Multisalen????
 

T13´ Pensionistforening 
besøger Arbejdermuseet
Tirsdag den. 16. april kl. 10.00
Mødes: på Brøndby Strand Station
 

Gratis HPV-Vaccine
Tirsdag den 16. april kl. 16-17.30
Arr.: Sundhedscaféen
Sted: Café 13

 Åbent hus hos Perlens Drenge
Onsdag den 17. april kl. 16-18
Sted: Hallingparken 5

Åbent hus hos Tranens Drenge
Torsdag den 18. april kl. 16-18
Sted: Tranumparken 3A

JAZZ?
Fredag den 19. april kl. 18
 Jazzbandet ”blåbærrene” spiller op til dans
(for sidste gang i denne sæson, næste gang 
den fredag d. 20. september med ” Copen-
hagen Washboard”)
Sted: Rheumhus
 

Høremesse og foredrag
Lørdag den 20. april kl. 11-15-30
Arr.: Brøndby Lokalafdeling v/ Leif Søn-
derby
Sted: Kulturhuset Kilden
  

Nykøbing Falster Revy
Torsdag den 22. august
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 1. maj
 

Pårørende til sindslidende 
– Foredrag v. Özlem Cekic
Tirsdag den 30. april kl. 19
Arr.: Sundhedscaféen
Sted: Café 13
 

Skrædder
Onsdage og fredage mellem kl. 11-13.30
Tal med Sula
Sted: Strandstuen
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