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Ændringer i det nye år
Vi har vist sagt det før. Vi kan 
være stolte af den udvikling, 
Brøndby Strand har været igen-
nem i mange år. Ikke alle pro-
jekter er forløbet gnidningsløst, 
men vi fortsætter som bekendt 
og international bevågenhed 
ind går nu også i hverdagen. 
Flere udenlandske universiteter 
- samt et dansk - forsker netop 
nu i byudviklingsprojekter i Dan-
mark, England og Holland med 
fokus på betydningen af de de-
mokratiske processer.

Et af Kvarterløfts første suc-
ceser var Tranens Drenge, som 
der stadig er gang i. Til januar 
holder 'drengene' åbent hus i 
lokalerne i TRANEN. En rigtig 
god idé at reservere datoen al-
lerede nu: 22. januar.

Der er i det hele taget bevå-
genhed omkring vore aktivitets-

huse. TRANEN er i fuldt sving 
med at planlægge fremtiden 
med såvel et nyt aktivitetshus 
og selskabslokaler og PERLEN 
lægger nu også op til væsentlige 
ændringer i driftsformen med 
blandt andet fokus på ændrede 
åbningstider.

I sidste nummer tog vi afsæt 
til en diskussion om vor trafi -
kale adfærd i boligområderne. 
Vi har allerede fået fl ere hen-
vendelser og påregner et tema-
nummer efter årsskiftet, hvor 
adfærdsbegrebet meget vel kan 
gå videre end til blot at handle 
om trafi k - hvis det står til nogle 
af henvendelserne. Tænk over 
det og kom med din mening!

Det er ikke politisk hverdags-
kost, at en af Brøndby Strands 
borgere bliver udnævnt til mi-
nister. Vi byder derfor velkom-

men til Birthe Rønn Hornbech 
i stolen som integrations- og 
kirkeminister. Nu ville det være 
synd at påstå, at vor by og by-
del i al beskedenhed ikke har 
været habile til at håndtere in te-
grationsprocesserne, og vi reg-
ner derfor med en god dialog 
med ministeren, når kontoret 
er indrettet.

Vi nærmer os julen og dens 
traditioner. Men en opsigtsvæk-
kende kendsgerning ser ud til at 
true festlighederne. Det  på stås 
at Brøndby Strand er et nisseu-
venligt sted, idet ingen tilsyne-
ladende har set rigtige nisser i 
umindelige tider. Men hvordan 
hænger det nu sammen; det der 
med julen, nisserne eller er det 
julenisserne? Læs selv historien 
- og med ønsket om en trods alt 
god jul og godt nytår, ses vi igen 
den første weekend i februar.
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Den 1.januar 2008 skydes
  Herfra og videre i 
gang. Kontoret i bolig-

området bliver taget i brug og 
de mange projekter skal til at 
fi nde deres form.

Herfra og videre
Der er efterhånden allerede skre-
vet en del om Herfra og videre. 
Den offi cielle samarbejdsaftale 
mellem Brøndby Kommune og 
Boligafdelingerne er blevet un-
derskrevet og det endelige til-
sagn fra Landsbyggefonden er 
kommet. Så nu er det bare med 
at tage arbejdstøjet på og kom-
me i gang. 

Nye ansigter i nye lokaler
Vi er i sving med at ansætte en 
kommunikationsmedarbejder 
samt en boligsocial medarbej-
der som efterfølger for Marian-
ne Vittrup, der har valgt nye ud-
fordringer. Vi regner med, at de 
to nye medarbejdere vil kunne 
starte 1. januar 2008. Herfra 
og videre er så småt startet op, 
men Netværkskontoret åbner 

først til januar i nye lokaler i Ki-
sumparken 2 (Administrationen 
Tranemosegårds tidligere loka-
ler).  Jeg glæder mig til sammen 
med de nye medarbejdere at få 
os indrettet og åbne op, så I alle 
kan komme forbi og drage nytte 
af vores arbejdskraft og viden.

Projekterne
Herfra og videre skal ses som en 
forlængelse af Kvarterløft, der 
slutter med udgangen af i år samt 
det boligsociale arbejde, der har 
været i boligafdelingerne helt 
siden midten af 1990’erne. Det 
gode samarbejde, både imel lem 
De 9 boligafdeling er og Brønd-
by Kommune, bliver nu på bed-
ste vis ført videre de næste 4 
år. Og hvad er Herfra og videre 
så? Det er en helhedsplan med 
fokus på tre områder: Image, 
Lokale netværk og Børn og 
unge. Derudover er der ind-
sendt en tillægsansøgning for 
årene 2009 til og med 2011 der 
vedrører den boligsociale med-
arbejder, ældreaktiviteter, inte-
gration samt beskæftigelse.

  Og hvad får jeg, som almindelig 
beboer ud af projektet vil være 
et helt naturligt spørgsmål. Der 
kommer et netværkskontor med 
ansatte der kan hjælpe med for-
skellige aktiviteter/støtte til eta-
blering af forening/hvordan får 
fl ere kendskab til min aktivitet/ 
jeg vil gerne starte et projekt - 
men hvordan og meget mere, 
det skal du som beboer bruge, 
kigge forbi eller ringe og lave en 
aftale. Vi vil rigtig gerne hjælpe.
  Mange af de projekter der er 
beskrevet i helhedsplanen er al-
lerede i gang, planen er lavet i et 
tæt samarbejde mellem bolig-
afdelingerne De 9 og Brøndby 
Kommune. Andetsteds i bladet 
kan du læse om et af projekter-
ne, nemlig Tranens Drenge.
 
Økonomi
Økonomien er skruet sammen, 
så Landsbyggefonden kommer 
med den største del ca. 15 mio. 
kr. Brøndby Kommune støtter 
med omkring 8 mio. kr. og bo-
ligafdelingerne støtter med om-
kring 1.7 mio. kr.            Ω

Nye ansigter og projekter
i Brøndby Strand

Anette Hestlund, 
Projektkoordinator

Med Pigeklubben til KulturWeekend 2007. Arkiv
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Om kort tid vil det vrimle 
  med nisser overalt. Fra 
de uskyldigste kravle-

nisser i pap og vat, til skumle 
mænd klædt ud som julemænd 
trængende ind hos uskyldige 
mød re for at kysse dem. Men 
det er en stor misforståelse - for 
ikke at kalde det noget værre.

Gammelt skelet fundet
Jeg husker at zoologisk muse-
um i København en gang havde 
et nisseskelet (de har det måske 
endnu) som de tog frem og ud-
stillede hvert år til jul.  
  Det var vel tvunget af 
omstændighederne. De 
vidste at de fl este ikke 
gad glo på nisser hele 
året. For man må jo på 
zoologisk museum vide 
så godt som nogen, at 
nisser de er der hele 
året.
  Den i vor moderne 
tid så udbredte misfor-
ståelse, at nisser kun 
hø rer julen til, skyldes 
måske, ud over den re-
klamefi nansierede sam -
menblanding med jule-
manden, at vi i det hele 
taget ikke ser ret meget 
til nisserne. Nisserne er 
simpelt hen ved at for-
svinde. Ved at uddø. Et 
af deres største proble-
mer er, ud over forure-
ning, mangelen på bo-
liger. Tag nu f.eks. her 
i Brøndby Strand. Da et 
gammelt hus for nylig blev revet 
ned, fandt man på loftet en nis-
serede som helt tydeligt havde 
været beboet for nylig. Nu blev 
huset som sagt revet ned. Og 

hvor fl ytter en nisse, ja måske 
en hel nissefamilie, så hen her i 
Brøndby Strand.

Hjemløse nisser
Nisser ynder jo lofter i gamle 
huse. Især har de altid været 
glade for gamle bondegårde 
hvor de kunne få varmen fra dy-
rene nede i stalden. Derfor blev 
de også i gammel tid bl.a. kaldt 
for 'gård-boer'. 
  Men hvor mange gamle bonde-
gårde har vi i Brøndby Strand. 
En eneste en. Søholtgård. Og 

her er der da så også dyr nede 
i stalden. Men hvor mange nis-
sefamilier tror man kan stuves 

Brøndby Strand
et nisse-uvenligt sted

Johan Suszkiewiecz
sammen på en enkelt gård.  Nej 
vel.  Eller tror nogen at nis ser 
gider bo på toppen af et høj-
hus. Eller skove. Det er jo kendt 
blandt nisseforskere, at mange 
nisser har holdt til i skove. 
  Men hvor mange skove har vi 
i Brøndby Strand? Ikke en ene-
ste.
  Der er da heller ikke øjenvid-
neberetninger fra nogen, som 
har set nisser her i Brøndby 
Strand i umindelige tider. Det 
kan selvfølgelig hænge sammen 
med, at mange tror, at nisser 

har rød hue på. Og det 
har jo kun de helt unge 
og pyntesyge. 
  Men mest sandsynligt 
er det, at der simpelt 
hen ikke længere er nis-
ser i Brøndby Strand.

Nissen fl ygter
Nisserne har simpelt 
hen været tvunget til 
at fl ygte fra et så nisse-
uvenligt sted. Og når 
folk så absolut vil knyt-
te nisser og jul sam-
men. Ja, så kan det i 
den sidste ende betyde, 
at vi fremover helt må 
opgive at holde jul her 
i Brøndby Strand. For 
nok er der måske no-
gen, som er nogle gamle 
vatnisser, men det giver 
jo ikke meget jul.
  Måske sku´ vi ikke ha´ 
helt så travlt med at ud-
rydde alt det gamle - for 

nissernes - og for julens skyld.
  For dem der vil vide mere om 
nisser kan anbefales „Nissens 
naturhistorie“ fra Naturhi-
storisk Museum i Århus.         Ω

En forskræmt nisse kigger ud ad
loftslugen under nedrivningen.

Billed-montage: Johan & Ulrik
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Årets sidste jazz-koncert
Som traditionen har været i mange år disker Brøndby Jazzklub op 
med årets sidste koncert 2. juledag, onsdag den 26. december. Orke-
stret lever op til sit navn - SAXOMANIA -, idet ikke mindre end fem 
saxofoner træder op. Hertil en rytmegruppe, så scenen bliver fuldt 
besat. Reservér allerede nu dagen, hvor dørene åbnes kl. 19.30 og 
musikken er på fra kl. 20.00 i klubbens spillested, den store sal over 
Brøndby Strand Bibliotek med indgang fra stationssiden.      Ω

Godt nok er Kvarterløft et 
 lokalt byudviklingspro-
 jekt, men internationale 

forskere kikker os over skuldre-
ne for at følge processernes for-
løb. Som bekendt slutter Kvar-
terløft i Brøndby Strand offi cielt 
med udgangen af dette år, og er 
et af 12 lignende Kvarterløftpro-
jekter i Danmark. 
  Det hele startede for ca. 10 år 
siden - bl.a. efter inspiration fra 
udlandet - og fi k en spændende 
afrunding i oktober måned, hvor 
en stor konference om temaet 
blev afholdt i Danmark. Konfe-
rencen var opdelt i en interna-
tional afdeling, som foregik på 
engelsk samt en ren dansk sean-
ce - det hele foregik over to dage 
med blandt andre deltagere fra 
Kvarterløft i Brøndby Strand.
En af de udenlandske deltagere 
var den engelske forsker Dr. Mi-
chael Farrelly fra University of 
Birmingham, som medvirker i 
en videnskabelig undersøgelse 
om kring demokratiske proces-
ser i byudviklingsprojekter som 
Kvarterløft samt integration.
  Helt konkret er forskningspro-
jektet fokuseret på tre lande, 
Danmark, England og Holland.
 Under konferenceopholdet i 
ok tober fi k Michael Farelly lej-
lighed til at møde vort lokale 
Kvarterløftsekretariat såvel som 
formand for Socialudvalget, Eva 
Roed og nåede også et kort visit 
til vor bydel.
Under et efterfølgende besøg i 
Danmark blev der tid til nok et 
besøg i Brøndby Strand den 15. 

november, hvor et par aktive 
kvarterløftere, Hugo Thuge og 
Svenning Håning var værter.
 Esplanadens redaktion var li-
geledes til stede og det blev en 
god snak om vort snart overstå-
ede kvarterløft med de mange 
rigtig positive resultater, men 
også et kik på de udfordringer, 
borgerinddragelse blandt man-
ge faktorer indebærer.
  Borgerinddragelse er et af de 
temaer, som indgår i forsk-
ningsprojektet, hvis mål er at 
forstå ligheder og forskelle i 
de demokratiske processer, 
der indgår i de politiske over-

vejelser i de tre lande omkring 
kvarterløft og integration; at for-
stå hvad demokrati udretter på 
disse projekter samt at forstå, 
hvorledes demokratiske proces-
ser kan forbedres og gøres mere 
effektive.
  Med blandt andre Brøndby 
Strand som eksempel er for-
skerholdet interesseret i hvor-
ledes dette projekt blev påvir-
ket af demokratiske processer 
- med fokus på samspillet mel-
lem valgte repræsentanter som 
politikere og forvaltninger, di-
rekte borgermedvirken samt 
boligselskaberne.             Ω

Britisk interesse 
for Kvarterløft
International forskning med fokus på bl.a. International forskning med fokus på bl.a. 

Kvarterløft i Brøndby StrandKvarterløft i Brøndby Strand

Elo Christiansen

I forskningsprojektet indgår:
University of Birmingham
University of the West of England
Erasmus Universiteit, Holland
Roskilde Universitet
I samarbejde med universiteter i 
Belgien, Schweiz og USA

Fra v: Svenning Håning, Hugo Thuge samt Dr. Michael Farrelly.
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I 
Strandstuen havde man, 
den 14. november, tilret-
telagt et både hyggeligt og 
spændende program, som 

startede kl. 11,00, hvor Jens 
Ansbjerg, der gennem en år-
række har været ansat i Brønd-
by Kommune, har arbejdet kri-
minalpræventivt i forbindelse 
med børn og unge. 

Overskrifter skræmmer
Emnet i Strandstuen gik mest 
på tryghed/utryghed blandt 
ældre og hvad der skaber den. 
Overskrifter i medier påvirker 
os alle, og de negative overskrif-
ter gi´r utryghed, fortalte Jens 
Ansbjerg. Man skal heller ikke 
gå rundt og sige: „Jeg tør slet 
ikke gå ud om aftenen - gør du 
det?“ Utryghed og angst smitter, 
så jo mere man ignorerer det, jo 

mindre chance har angsten for 
at tage overhånd. Jens Ansbjerg 
havde samlet overskrifter helt 
tilbage til 1957 og bortset fra, 
at sproget har ændret sig un-
dervejs, var der såmænd ikke 
meget forskel på overskrifterne 
dengang og nu. 

Pas godt på dit dankort
Efter Jens Ansbjergs foredrag 
var der en hyggelig spisepause 
med chili con carne og derefter 

Kloge ord om
tryghed/utryghed

kom Poul Jacobsen fra lokalpo-
litiet på banen. Han sagde bl.a:
 „De ældre skal ikke være ban-
ge for at gå ud i vores område. 
Det, de skal være bange for, 
og lægge godt mærke til, er 
de rumænske bander, som af-
læser og stjæler Dankort. De 
opererer ofte i centre, og har 
fl ere gange været på „besøg“ i 
Brøndby Strand Centrum, hvor 
det er gået ud over ældre men-
nesker. De er lynhurtige, og de 
tapper kortet for mange tusin-
de kroner på ingen tid.„ 
  Pouls råd til ældre med beta-
lingskort er: „Hvis nogen står 
for tæt på jer, når I taster je-
res kode ind, så bed dem om at 
træde tilbage.“ Det er den bed-
ste måde at beskytte sig selv på.
 Også i S-togene kan man føle 
sig ret sikker. Alle de nyere 

Skærmen viser ingen nævneværdig 
stigning i kriminalitet de sidste 25 år.

Tilhørerne i Strandstuen fulgte opmærksomt med i foredragene om at føle sig tryg eller utryg.

Bitten Drews
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vogne har video-overvågning og 
også på Brøndby Strand station 
er der et rigtig godt overvåg-
ningssystem. 

Vi bor i et roligt kvarter
Politiet mener selv, at de har 
et ret godt samarbejde med de 
unge, og hvis man læser sta-

Poul Jacobsen fra lokalpolitiet af-
sluttede med at berolige tilhørerne.

Jens Ansbjerg fra kommunen ind-
ledte foredragene om tryghed.

Bitten Drews

tistikker, viser de, at Brøndby 
Strand er et ret roligt område og 
at der er langt mindre krimina-
litet, end man skulle tro.
  Alt i alt - et fredeligt kvarter. 
Efter to gode foredrag sluttede 
man af med æblekage og fl øde-
skum. 
  Vi kan iøvrigt fortælle, at der 
er Lucia-optog i Strandstuen 14. 
december kl. 11 og et foredrag 
om hjerneskader 9. januar i  kl. 
11, også i Strandstuen.            Ω

Da jeg trådte ind i Ole 
 Holmstrøms lejlighed, 

var min første tanke 'det er da 
et rigtigt skatkammer'. I en lys 
og luftig lejlighed midt i et høj-
hus i Brøndby Strand, har han 
formået at indrette sig med alle 
sine skatte inden for rækkevid-
de, uden at det virkede domi-
nerende. Der er et hjørne som 
indeholder næsten alt, hvad 
hjer tet kan begære indenfor 
mi   nitog med originale kasket-
ter fra jernbanevæsenet og selv 
et askebæger fra en togvogn er 
der. Det faldt han over på et 
loppemarked. En væg er indret-
tet med EDB og alt hvad dertil 
hører. Der skriver han digte og 
driver forlagsvirksomhed.
 Hans sidste nye bog under nav-
net Ole Christiansen udkom-
mer her i efteråret og hedder 
'Efter år'. Dermed menes de 
tanker og følelser, der efter år 
af liv strømmer igennem hove-
det på en, om livet og døden og 
alt det der imellem. Der er mas-
ser af bøger og andre rare ting 
og så er der en helt bar væg, for 
som han siger „øjnene har godt 
af at hvile sig“ og så er der duk-
keteater. Han er helt vild med 

spille dukketeater og efterlyser 
andre med samme interesse. 
Han ønsker der er så mange, at 
man kan starte en klub, så hvis 
du har samme interesse, er du 
velkommen til at ringe til ham.
 På KulturWeekend var han 
med ved Børnehjørnet, men 
næste år har han større planer. 
Han er vild med tanken om at 
være med til at sætte en mini-
musical op med hele pigegrup-
pen som optrædende sammen 
med lederen og de frivillige.
  Han håber meget, at de kan få 
et samarbejde i gang med Mu-
sikskolen om en Cd, der skal 
danne grundlag for musicalen.  
Han er også i gang med at søge 
penge til projektet og med lidt 
held, skulle vi alle kunne nyde 
et brag af en forestilling på Kul-
turWeekend 2008. 
  Endnu et hjertebarn er forla-
get Frothers hjemmeside  www.
Frother.dk, hvor man kan trykke 
sig ind på læsestuen og få mas-
ser af gratis litteratur og hvis 
man selv har lyst til at bidrage 
med noget, man har skrevet, er 
man velkommen til at ringe til 
Ole (Christiansen) Holmstrøm 
på telefon 2721 0898.              Ω

Med bøger og tog
Ole Holmstrøm mellem sine elskede bøger og tog.
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Torsdag eftermiddag, det 
er mørkt, koldt og vind-
blæst. Jeg er på cykel på 

vej til Tranens Drenge i Brønd-
by Strand da det oven i købet 
begynder at regne. - Øv! 
  Jeg cykler forbi en boldbane 
i Tranumparken, hvor en fl ok 
knægte spiller fodbold. De vir-
ker fuldstændig upåvirkede af 
den kolde vind og regnen.
  Indenfor i varmen hos trane-
drengene møder jeg et par unge, 
og jeg spørger, om de har lyst til 
at tale med mig om klubben. De 
indvilger, er lidt generte, men 
langsomt får vi gang i samta-
len. Patrick på 15 år og Engin 
på 16 år fortæller, at de er gamle 
barndomsvenner, og er kom-
met i Tranens Drenge siden de 
var omkring 10 år. De kan godt 
lide at komme i klubben, for her 
er mange jævnaldrende, og så 
er der selvfølgelig turene, der 
jævnligt bliver arrangeret.  De 
er kommet her rigtig meget, 
for som de siger; det er jo ikke 
helt nemt at invitere 15-20 ven-
ner med hjem på værelset til en 
gang warcraft (computerspil, 
red). 

Venners venner 
Patrick og Engin hørte om klub-
ben gennem en bror, som kend-
te Wassim, der har været med 
til at starte klubben. Begge gik i 
SFO  da de begyndte at komme 

hos tranedrengene, og de fandt 
hurtigt ud af, at her kendte de 
fl ere. Der var computere og fe-
dere aktiviteter som for eksem-
pel fodboldturneringer. Fod-
bold er noget der er vigtigt for 
drengene, der begge har spillet i 
klub. Patrick spiller stadig i BSI. 
Og en fodboldkamp i fjernsynet 
kan samle rigtig mange drenge 
i klubben - få sindene i kog i lo-
kalerne i Tranen.

IT-nørder
De to drenge bruger klubben 
lidt mindre nu end tidligere, for 
begge gentager op til fl ere gan-
ge, at lektierne altså også skal 
laves; Patrick går i 9. klasse på 
Søholtskolen og Engin er ved at 
tage en HTX. Lørdagene bruger 
de så i Tranens Drenge. Der er 
de nemlig ansvarlige for at styre 
klubben, og som jeg senere får 
at vide af Wassim, er det en op-
gave der giver rigtig mange er-
faringer. 
  Min snak med drengene bli-
ver afbrudt af min egentlige 
in terview-aftale, Idris, der er 
tidligere bruger, men nu også 
ar bejder nogle timer om ugen i 
klubben. 
- Nå, jeg kan se du taler med 
vores to IT-nørder, siger han 
næsten kærligt, og Patrick og 
Engin mumler genert noget 
med, at de da hjælper Wassim 
med computerne engang i mel-

lem, og i øvrigt drømmer om at 
blive IT-ingeniører engang.

De store hjælper de små
Idris på 19 er i gang med sidste 
år som blikkenslagerlærling.
 Han har boet det meste af sit 
liv i Brøndby Strand. Jeg mødte 
første gang Idris for et par år 
siden; dengang en lidt genert 
teenagedreng, i dag en selvbe-
vidst ung mand, der drømmer 
om at få en hybel i Parkerne og 
et arbejde som blikkenslager. 
  Hans historie adskiller sig ikke 
meget fra Patrick og Engins. 
Idris hørte om klubben gennem 
venner, og begyndte at komme 
her fra den åbnede til den luk-
kede, for det var her vennerne 
var. Han fortæller hvordan 
klubben har skiftet karakter fra 
at være mødested for jævnald-
rende til at være en slags klub, 
hvor de store tager sig af de yng-
re. For ham er Tranens Drenge 
et fristed hvor man kan få hjælp 
fra de større drenge for eksem-

Tranens Drenge er en klub for unge drenge mellem 10 og 18 år, der 
drives af unge. Klubben har lokaler i aktivitetshuset Tranen og har 
eksisteret siden 2001. Den støttes af Kvarterløft, De9, Brøndby Kom-
mune, fonde og fra årsskiftet af projektet „Herfra og Videre“. 
  Der er ca. 100 unge tilknyttet. De er en blanding af områdets unge 
og de repræsenterer omkring 25 forskellige nationaliteter. 
  Tranens Drenge har ingen religiøs eller politisk tilknytning.

Invitation til åbent hus: Tranens Drenge inviterer alle interesse-
rede - forældre, naboer, nysgerrige - til åbent hus tirsdag 22. janu-
ar fra kl.16 til kl. 20. Der vil være kaffe og sodavand. Vi glæder os 
til at se så mange som muligt.     Med venlig hilsen Tranens Drenge

Til Warc
ho

Patrick og Wassim.

Hanne Müller
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pel med problemer med skolen. 
Det har han selv været rigtig 
glad for, og der er ingen tvivl 
om, at han nyder at 'give igen' 
ved at være rollemodel og til-
lidsperson for de yngre drenge 
i klubben.

Ansvar for stedet
Der er et trygt og afslappet miljø 
i Tranens Drenge og man mær-
ker med det samme at drengene 
føler sig godt tilpas.
- Drengene er glade for at kom-
me her og føler ansvar for ste-
det“, fortæller Wassim, der er 
en af drivkræfterne i klubben,
- De ved godt, at hvis noget går 
i stykker hernede, skal vi selv 
betale for det, og hvis der er for 
meget ballade ryger vi ud“.
  Wassim er 21 år og var med til 
at starte Tranens Drenge. Han 
fortæller at der er omkring 100 
brugere af stedet. 
 - Her er mange forskellige unge, 
jeg vil tro omkring 20-25 natio-
naliteter. Så det naturlige fæl-

lessprog er selvfølgelig dansk. 
De allerfl este går i skole - fol-
keskole, HTX, teknisk skole og 
gymnasiet, men nogle af de unge 
er i vildrede om fremtiden. 
- Vi har selvfølgelig også nogle 
af de mindre tilpassede unge 
hernede. Engang i mellem kan 
man godt tænke, pyha, orker jeg 
det her, men når man ved, at de 
er bandlyst i alle andre klubber, 
bliver svaret nødt til at være ja. 
Alle har brug for et sted at være, 
ellers ender det helt sikkert galt. 
Vi kan jo ikke bare afvise dem, 
der ikke passer ind andre ste-
der, fortæller Wassim. Det kan 
til tider være udfordrende, men 
i Tranens Drenge er der et miljø 
hvor man respekterer hinanden 
og med tiden smitter det af - el-
ler også kommer man ikke mere 
i klubben. 
- Nogle af os har jo været igen-
nem de samme problemer, siger 
Wassim, - Og derfor kan vi me-
get bedre end forældrene forstå, 
hvad de unge tumler med - og 

være med til at hjælpe dem vi-
dere. Det er for eksempel vigtigt 
at de lærer at sige undskyld. 
Men det kan da nogle gange 
være en svær balance, fortæller 
Wassim.

For mange brugere?
For tiden er det store emne om-
bygningen af Tranen og dermed 
også Tranens Drenges lokaler.
 - Vi glæder os meget til det bli-
ver renoveret, for her er ved at 
være lidt slidt med så mange 
brugere. Samtidig får vi lidt 
mere plads, desværre ikke helt 
så meget som vi havde håbet på. 
Men nu stiller vi et forslag til af-
delingsbestyrelsen om lidt fl ere 
kvadratmeter, siger Wassim, 
mens han betjener et par unge 
i sodavandsbaren.

Iskolde fodboldspillere
Da jeg er ved at pakke sammen, 
kommer gruppen af fodbold-
spillende drenge ind - våde og 
forblæste med røde kinder. En 
af dem har fået iskolde hænder, 
og det skorter ikke med gode 
råd til, hvordan han bedst får 
dem varme igen. 
 Jeg takker de unge for deres 
hjælp og forlader Tranens Dren-
ge. Regnen er heldigvis stoppet, 
og med drengenes forfrosne 
hænder i baghovedet, husker 
jeg at tage vanter på, da jeg cyk-
ler af sted.                           Ω

craft og sodavandsbar
os Tranens Drenge

Computerspil og 
fodbold står højt
på dagsordenen

Idris og Patrick.
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Beboerhuset Perlen skal i
 fremtiden summe af ak-
 tiviteter. Der skal være 

plads til de ældre. Plads til le-
gende børn, til unge, der spiller 
på computer og læser lektier. 
Til travle børnefamilier, der ef-
ter en hektisk arbejdsdag kan 
spise aftensmad i caféen. Det er 
den vision, som daglig leder af 
beboerhuset, Susan Stæhr, har i 
tankerne, når hun fra nytår åb-
ner husets døre - med ændrede 
åbningstider. 
  „Beboerhuset har eksisteret i 8 
år. Det har været en spænden-
de periode, og huset har vist sin 
eksistensberettigelse - både som 
selskabslokale og som café- og 
aktivitetshus. Huset har udvik-
let sig, og brugerfl aden er ble-
vet større, men der har i det 
seneste år været en tendens til 
stagnation. Vi har brug for at 
tænke nyt for at kunne tiltræk-
ke nye beboere.“
 
Nye åbningstider
I september måned gennemfør-
te Susan en spørgeskemaunder-

søgelse blandt nogle af bruger-
ne i huset. Den viste, at stort set 
alle brugere ønsker en længere 
åbningstid og mulighed for at 
købe mad i eftermiddags- og 
af tentimerne. Der efterlyses fl e-
re aktiviteter for børn, unge og 
børnefamilier, og mange har 
gode idéer til nye aften-aktivi-
teter.  
 Undersøgelsen peger på de 
sam me behov, som en undersø-
gelse, der for nyligt blev fore-
taget i aktivitetshuset Tranen. 
Her var der også stor interesse 
for åbning af huset i aftentimer 
og i weekender. 
 „I dag holder caféen åbent i 
dagtimerne fra klokken 9 til 16. 
Med det nye koncept vil caféen 
fra nytår holde åbent fra kl. 12 
middag til 21 aften. Perso nalet 
vil på den måde i højere grad 
kunne servicere beboerne om 
eftermiddagen og i de tid lige 
af tentimer, så også udearbej-

dende be boere kan få glæde af 
aktivitetshuset.”

Populære aftener
I dag benyttes Perlen i formid-
dagstimerne fortrinsvist af de  
æl dre beboere, ejendomsfunk-
tionærerne og håndværkerne, 
og selvom det er ærgerligt at de 
først kan komme kl. 12, er det 
nødvendigt at ændre åbningsti-
derne, fortæller Susan.
 „Det nuværende koncept blev 
udviklet i en periode med høj 
arbejdsløshed, hvor mange be-
boere opholdt sig i boligområ-
det i dagtimerne. I dag er der 
mange fl ere beboere ude på 
arbejdsmarkedet. Vi oplever, 
at den ene fællesspisning vi har 
om ugen, kan blive besøgt af 
mellem 50 og 100 gæster. Det 
viser noget om behovet for at 
holde åbent om aftenen.“
 Susan håber, at en åben café 
med lette retter vil trække mere 

Nye åbningstider
og nye tilbud

- Brugerne af beboerhuset Perlen vil fra nytår få flere tilbud i eftermiddags- 
og aftentimerne, forsikrer den daglige leder, Susan Stæhr.

Kim Tverskov

Hyggesnak i baren.
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liv ind i huset på de tidspunk-
ter, hvor fl ertallet af beboere er 
hjemme, og forhåbentligt kan 
beboeraktiviteterne om aftenen 
få en fordel af dette, da fl ere bli-
ver opmærksomme på aftentil-
budene.
 På nuværende tidspunkt er 
huset åbent onsdag og torsdag 
aften med selvstændige aktivi-
teter. Disse fungerer fi nt, men 
der er stadig en meget begræn-
set brugerfl ade. Med det nye 
koncept vil Perlen holde lukket 
om fredagen, som reserveres til 
administrativt kontorarbejde.
  Til gengæld vil Susan de øvrige 
dage kunne være mere i cafeen.
 
Mange aktiviteter
Der er i dag mange beboersty-
rede aktiviteter i Perlen. De skal 
alle fortsætte. I dagtimerne er 
der torsdag formiddag legestue.
 Mandag eftermiddag er der 
gang i strikkepindene. Der er 
et meget velbesøgt hyggebanko 
med op til 100 deltagere den før-
ste tirsdag aften i hver måned. 
Derudover bruges huset onsdag 
og torsdag i eftermiddags- og 

aftentimer, hvor der er åbent i 
Hyggeklubben. Skakklubben er 
som regel i huset torsdag aften, 
og onsdag i ulige uger er der 
blomsterbinding.
 Med det nye koncept vil der 
(stadig) være én aften, hvor 
huset byder på aftensmad. De 
øvrige dage kan beboerne købe 
lettere retter, og de kan bestille 
smørrebrød, fortæller Susan, 
der har indkøbt en cappuccino-
maskine til caféen. 
  Når caféen holder åbent i af-
tentimerne vil salg af øl og vand 
udelukkende ske i caféen. Det 
er der ikke udelt begejstring for 
i brugergruppen, som har været 
inddraget i dialogen om det nye 
koncept, men Susan insisterer 
på, at caféen skal stå for øl-sal-
get i aftentimerne. 
 „Det nye koncept skal ses som 
et forsøg, der senere skal evalu-
eres. Hvis det viser, sig at noget 
ikke fungerer, så må vi lave det 
om,“ forsikrer hun. 

Noget for børn og unge
Som en del af det nye koncept 
har Susan fået indkøbt 4 com-

putere, som især skal bruges af 
børn og unge i eftermiddagsti-
merne og i forbindelse med af-
tenspisningen. Men computere 
kan også bruges af beboere, der 
ønsker at surfe på nettet, skrive 
en mail eller en jobansøgning, 
fortæller Susan, der håber på, 
at mange børn og unge vil bruge 
huset efter skoletid. Her kan 
de hygge sig, være sammen om 
fodboldspil, dart, brætspil, play-
station, se fi lm og lave håndar-
bejde… og måske være med i en 
lektiecafé? 
  Susan drømmer om at børn og 
unge-aktiviteterne kan få et løft 
via den nye boligsociale helheds-
plan! Spørgsmålet er, om de tre 
aktivitetshuse kan gå sammen 
om at få en deltidsmedarbejder, 
der på skift kan tage sig af børn- 
og ungeaktiviteter i husene?

Flerkulturelt møde 
For at tiltrække en bredere 
kreds af beboere har caféen pla-
ner om at indbyde til et fl erkul-
turelt møde gennem kulinariske 
oplevelser. Ideen kan være, at 
man hver måned i året vil foku-
sere på bestemte landes mad. 
Det kan være græsk, italiensk, 
spansk, dansk, fransk, tyrkisk, 
pakistansk, fortæller Susan.
 „Vores mål med aktivitetshuset 
er, at huset skal bruges i fl est 
mulige timer - så vidt muligt 
hver dag - og af den bredest 
mulige brugerfl ade; det vil sige 
alle beboere, uanset alder og 
nationalitet. Med den megen 
fokus på børn og unge ønsker 
vi, at de får mere gavn af hu-
set, som også bør bruges mere 
aktivt af beboere med anden et-
nisk baggrund end dansk. Hu-
set skal spille en større rolle i 
integrationsprocessen i Brønd-
by Strand.“             ΩPerlen har dannet ramme om mangen en fest i løbet af sine otte års levetid.
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen 
Hverdage kl. 9.00
Salg af cappuccino, kaf-
fe, te, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling skal foregå in-
den kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdage og torsdage kl. 17.00-19.00
To retter mad. - Salatbuffet med hjem-
mebagt brød

Pigeklub 
Mandage og onsdage 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Vi tager det stille og roligt - alle kan 
være med - henv: Erik Larsen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger. 
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdage kl. 10.00-12.00
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063 

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00 -14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. Se menu 
på www.broendbynet-
tet.dk under aktivitets-
huse, Rheumhus.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding på tlf: 
4354 1138 senest tirsdag.

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 18.00 og spillene begynder 
kl. 19.00

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

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

 
Kreative dage 
Torsdage fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 
Man kan købe et måltid mad fra 
kl. 19.00

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

Tirsdage kl. 12.00 - 16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

Caféen 
Mandag, onsdag, tors-
dag og fredag 
kl. 9.00-16.00
Tirsdage kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres da-
gens ret, smørrebrød & 
salatbar.

Dag-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 30 kr./20 kr.

Aften-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 35 kr/25 kr.
Dessert: 10 kr.

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00 

Blomsterbinding
Onsdage i ulige uger 
kl. 19.00-22.00

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdage kl. 10.00-12.00

Hyggeklub
Onsdage kl. 19.00-22.00
Torsdage kl. 17.00-19.00

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

Udlejning af selskabslokaler
Hverdage: kl. 9.00-10.00
Tirsdage: kl. 19.00-20.00

Pensionistklub

Tirsdage kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Juleværksted - mandag fra kl. 18.30 - 21.30 - indtil jul 

Strikkeriet - mandage kl. 13.30-16.00 

Flittige hænder - onsdag+torsdag fra kl. 18.30 - 21.30 - tfl: 2460 1716
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Kalenderen kan man kø be på 
Brønd    by Strand Bi bliotek, Tra-
nen og i KREA´s egne lokaler 
Ulsøparken 6, stuen:
Onsdage mellem kl. 10-13.

Mange af KREAs 
kunstnere har il-
lustreret kalende-
ren for næste år.
Her viser vi tre af 
de tretten udvalg-
te billederne.

Perlen i december
8. december kl. 18
Julefrokost med stort jule-
bord og underholdning til ma-
den af Kim & Klaus. Efter kaffen 
er der dans til jukeboxmusik. 
Pris: 120 kroner pr. person
Billetsalg til 3. december.
11. december kl. 10 - 21
Julestue, hvor vi laver dekora-
tioner og hygger os. Gløgg/æb-
leskiver og risengrød kan købes. 
Der er guf/godter til børnene. 
Det er gratis at deltage.
16. december kl. 14 - 17
Juletræsfest. Kom og vær 
med til at danse om juletræet 
sammen med julemanden og 
hans familie. - 20 kr. for voksne 
(kaffe/æbleskiver) og 10 kr. for 
børn (godtepose/juice).

Julefest i Perlen
Den 22. december kl. 18-22 in-
viterer Perlen til en hyggelig 'før 
juleaften' for beboere i 'De9'.

Arrangementet koster 
75 kroner, der dækker

følgende program: 
- Julemiddag med fl æskesteg 
og vin til maden - Ris a´la 
mande med mandelgave - Kaf-
fe og godter - og derefter dans 
om træet anført af julemanden, 
som deler gaver ud.
  Tilmelding og betaling skal ske 
til: Lis Sørensen i Paraplyen se-
nest tirsdag 11. december.
  Kontakt Lis Sørensen tirsdag 
mell. 11.30-12.30 i Paraplyen og 
torsdag mell. 19-21 i Perlen.

Hilsen Juleholdet 

Kæmpe julebanko
Tirsdag 4. december i Perlen fra kl. 18.00

Vi spiller 15 spil med fuld gevinst til alle med banko. Pladen fuld udlø-
ser 200 kr., på to rækker får man 100 kr. og l. række giver 50 kr. 
Herudover er der to ekstra spil om julekurve, sidegevinster på pla-
den fuld, samt lodtrækning på kontrolkuponerne. Ved banko under ti 
numre får man en fl aske vin. Man kan bestille spisning i Caféen på tlf: 
4373 4220. Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer. Rygning 
er forbudt indendørs.             Med venlig hilsen Hyggebanko.

Stor kunst 
til små priser

Prisen for
kalenderen
er: 40 kroner
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Er det en tilfældighed el-
 ler overtro, når et par 
  små børnesko er sat ind 

under taget i et gammelt hus?
  Spørgsmålet er slet ikke så tos-
set, da det i tidligere tider var 
helt almindeligt at anbringe for-
skellige genstande i huset for at 
hindre ulykker og holde onde ån-
der væk.

Lerkar og fl int
Spørgsmålet er stillet af John og 
Inge som er ved at renovere de-
res gamle hus på Gl. Køge Lan-
devej, bygget 1922, og ombyg-
get et par gange senere. I den 
forbindelse rev de indmaden ud 
af tagetagen for at understryge 
taget. - Og der stod skoene.
Et par små, godt udslidte, sorte 
sko med en rem over vristen.
  Og som nævnt har det ikke 
været ualmindeligt at anbringe 
forskellige ting i huset. Helt til-
bage til bondestenalderen for 
mindst 4.000 år siden er der 
eksempler på det, som kaldes 
værneofre. Og fra jernalderen 
for omkring 2.000 år siden, 
er der mange eksempler på, at 
man anbragte især små lerkar 
i stolpehullerne. Husene den-
gang var bygget med jordgra-
vede stolper.
  Da den slags lerkar, i naturlig 
størrelse, normalt har været be-
regnet til at indeholde forskel-

lige former for fødevarer, har 
betydningen af de små kar vel 
været noget med, at  holde sul-
ten fra huset.
  Der er også eksempler på at 
f.eks. fl intøkser og forstenede 
søpindsvin har været anbragt i 
stolpehullerne. Ting, som man 
den gang ikke har vidst, hvad 
var, men som man kunne se, 
var noget specielt og derfor til-
lagde en magisk betydning.
 I senere tider har man f.eks. 
sat stål i dørkarmen for at holde 
ulykkerne ude, eller muret en 
stenøkse (kaldt en tordenkile) 
in de i muren som værn mod 
lynnedslag.

Overtro om sko
Men har de små sko på Gl. Køge 
Landevej også været et værne-
offer. Anders Christensen fra 
Dansk Folkemindesamling me-
ner, at skoene i den pågældende 
sammenhæng må være en til-
fældighed. Det har altså ikke 
været almindeligt. Men Peter 
Sorenius fra Kroppedal museet 
kender et eksempel fra Sve-
rige med børnesko anbragt på 
denne måde. Så måske har det 
været en speciel svensk skik. Er 
der kommet en svensker forbi 
på Gl. Køge Landevej?
  Her fra landet kender Anders 
Christensen til gengæld andre 
eksempler på overtro omkring 
sko. F.eks. at sko på bordet 
varsler ufred i hjemmet, mens 
sko smidt efter brudepar bety-
der lykke.
 
Lider du af mareridt?
Værst kan det gå ved at stille 
skoene med snuden ind imod 

sengen. For så springer maren 
op i sengen. Og der er her ikke 
tale om en pige, som hedder 
Maren, men om et overnaturligt 
væsen, ofte en forgjort kvinde, 
som giver onde drømme. Deraf 
ordet mareridt. 
  Og lige som man kunne sætte 
stål i dørkarmen, bekæmpes 
også maren med stål. Det skal 
her sættes foran sengen. Men 
pas på hvor og hvordan i an-
bringer jeres sko. For listen over 
overtro omkring sko er temme-
lig lang.

Gammel købmandsbutik
- Her var kakkelovnen, og her 
stod en skænk, og her var en 
dør igennem, siger Jytte Jen-
sen. Hun kender huset, hvor de 
små sko er fundet. Huset var en 
gang købmandsbutik, og her 
blev Jyttes mand født og hun 
besøgte sin svigermor, som drev 
butikken. 
  Nu bor her helt andre menne-
sker og huset er ændret kraftigt. 
Hvor der tilbage i 1930-erne var 
købmandsbutik, er der nu en 
stor stue og hvor den omtalte 
dør var, er der nu fjernet en hel 
væg. Også meget andet er æn-
dret. Sådan går det med gamle 
huse. Jytte kan også fortælle, 
at der en gang var fi skeudsalg i 
den ene ende af huset, og at køb-
manden på et tidspunkt blev til 
en Tatol-butik.
  Især tagetagen er ændret. Hvor 
der før var skillerum, værelser, 
loftsrum og badeværelse er det 
hele nu revet ud. Klar til at be-
gynde på en ny. Og ellers var de 
små sko jo nok heller ikke duk-
ket frem.              Ω

Overtro på Gammel
Køge Landevej

Johan Suszkiewiecz

Brugte børnesko gemt på et loft.
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I fl ere år har skiftende sty -
 regrup per gang på gang
 dis kuteret re le vante juste-

ringer af strukturen i Brøndby 
Strands KulturWeekend. Det 
ser nu ud til at markante beslut-
ninger er undervejs.
  En ting er alle dog tilsynela-
dende enige i: Den fl ade struk-
tur omkring selve arrangemen-
tet skal bibeholdes. Det nye er 
tanker, som har været fremme 
i fl ere år; en støtteforening for 
KulturWeekend, der - som en af 
de aktive udtalte på et tidligere 
møde - skal „holde liv i Kultur-
Weekend-fl ammen“ mellem ar-
rangementerne. 
  På et lørdagsseminar den 3. 
november mødtes 23 'nye som 
gamle' aktive ildsjæle til en rig-
tig god og positiv snak om by-
delens guldæg, der naturligvis 
også fremover bør og skal ny-
des af alle borgere i kommunen 
samt andre interesserede.
  For at få inspiration 'udefra' 
havde initiativtagerne til mødet 
inviteret Jesper Langebæk fra 

Kvarterløft Nørrebro Park til at 
deltage. Jesper Langebæk, der 
har arbejdet med byudvikling i 
København i mange år, havde 
ros til græsrødderne i Brønd-
by Strand. En bydelsfest er en 
hjørnesten i bydelens identitet; 
en juvel i arbejdet med bydelen, 
som Langebæk udtrykte det.
  Han stillede dog spørgsmåls-
tegn ved det faktum, at styre-
gruppen nedlagde sig selv hvert 
år, når det stort set alligevel er 
de samme, der kommer hver 
gang. Det giver måske en masse 
opstartsenergi, men til hvilket 
formål? 
  Det nye projekt „Herfra og 
Videre“ kunne måske indtage 
en hjælpende rolle i form af et 
sekretariat, men på sigt mente 
Langebæk, at det ny Kulturhus 
skal bruges som base. Herom 
kan ingen være uenig, da net-
op ildsjæle fra KulturWeekend 
miljøet for snart 10 år siden for 
alvor gik i gang med at struktu-
rere tankerne omkring et Kul-
turhus i Brøndby Strand.
  Herefter gik mødedeltagerne 
over til mere konkret at drøfte 

muligheder og opgaver for en 
støtteforening.

Hvad kan foreningen?
- Være den juridiske 'person'
- Være det samlende organ for
   frivillige
- Holde kontakten til medlem-
  merne 'varm'
- Være aktiv uden for sæsonen
- Sikre KulturWeekend mange
   år ud i fremtiden
- At arbejdet ikke hviler på få
   skuldre
- Sikre opstart hvert år i sep-
   tember/oktober

  Desuden blev der drøftet med-
lemskreds- og kontingent. En 
mindre gruppe blev dannet for 
at arbejde videre med vedtægts-
forslag, som blev fremlagt på 
opstartmøde nr. to den 26. no-
vember (efter at dette blad er 
gået i trykken). 
  Der satses herefter på stiften-
de generalforsamling i januar 
2008. Du kan læse meget mere 
om KulturWeekend i næste ud-
gave af ESPLANADEN (der før-
ste udkommer i februar).         Ω

KulturWeekend 
mod nye tider

Støtteforening skal 
„holde liv i Kultur-
Weekend fl ammen“

Elo Christiansen

Arkiv

Man var enige om at bibeholde det festlige og folkelige til KulturWeekend.

Jesper Langebæk, Kvarterløft Nør-
rebro Park, var inviteret til at give 
os inspiration. Kim Tverskov
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Efter at ha´ fået to nye hofter
 og et beskadiget knæ, kan 

hverdagen godt være lidt svær 
at komme igennem i hvert fald 
engang imellem. Så er det godt 
at ha´ veninder, der kan og vil 
hjælpe. 
  En af dem er min nabo Marion, 
der til trods for at hele hendes 
liv er foregået i en kørestol, altid 
har et smil og en 'fræk' bemærk-
ning til overs, når man møder 
hende. 
 „Er der noget, jeg kan gøre for 
dig, skal du ha´ noget med op?“ 
spørger hun, hver gang hun skal 
til købmanden. 
  Jeg synes, det er så fl ot, at et 
menneske, trods egne besvær-
ligheder, er så hjælpsom og jeg 
vil meget gerne gi´ hende en 
buket for godt naboskab. Ma-

rion mangler ikke liv i huset. 
Hun har Hr. Jensen, som er 
en stor gråstribet hankat med 
store gule øjne. Han har per-
sonlighed, og hvis Marion sover 
for længe, kommer Jensen og 
vækker hende med en pose kat-
temad i munden. 
  Da hans mor fi k buketten, blev 
hun naturligvis glad, men det er 
ikke noget imod Jensen. Han 
blev lykkelig og gik omgående 
ombord i den, og inden vi gik, 
havde han gjort det af med en 
gerbera, en lilje og en ½ rose.
 Jensen udtalte sig på ingen 
måde om udseendet af buket-
ten, men den smagte godt. 

Med venlige hilsener
Gundhild Poulsen 

Årets sidste månedsblomst
Fra venstre: Marion Mikkelsen og Gundhild Poulsen - her uden Hr. Jensen. Bitten Drews

Kom ud af busken

Vor opfordring i sidste blad 
om at betænke en ven/ven-
inde med en lille blomster-
hilsen her på bagsiden har 
båret frugt. Endnu en glad 
modtager er blevet betænkt 
med en fl ot buket. 
  Dette er den sidste må-
nedsblomst i år, men vi vil 
gerne fortsat opfordre vore 
læsere til at henvende sig til 
bladet, hvis de har lyst til at 
glæde andre. Og vi må sige, 
at det er som regel gode bil-
leder med glade, smilende 
mennesker, der kommer ud 
af det .
   Samtidig med at vi får en 
lille historie til bagsiden.


