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ikke i januar og august

DEADLINE: 

15. februar - 2009 - kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 8. marts

var i Brøndby Strand for første 
gang; tydeligt imponeret over 
bl.a. boligstandarden og de 
mange initiativer, der var sat i 
gang.

I regi af 'Herfra og Videre' pro-
jektet, afholdt NetværksKon-
toret det første netværksmøde. 
Bl.a. var samarbejdet mellem 
kommunen og De 9, fastholdel-
se af frivillige i foreningsarbej-
det samt overvejelser om hvor-
dan vi kommer videre, temaer 
på denne efterårslørdag. En af 
oplægsholderne, seniorforsker 
fra Statens Byggeforskningsin-
stitut, Lars Engberg konklude-
rede som afslutning på mødet, 
at „Brøndby Strand er et spæn-
dende boligområde, der i tide 
har taget hånd om de udfor-
dringer, der har været gennem 
årene“.

Flere mediers 'bevågenhed' 
overfor bl.a. Brøndby Strand 

viser en af de udfordringer, vi 
fremdeles skal være opmærk-
somme på. I redaktionens vo-
kabularium er nøgleordet 'ret-
visende'! Det er just ikke dette 
billede, man får efter en bestemt 
TV2 udsendelse, hvor Brøndby 
Strands højhuse indgår som 
markante dækbilleder under en 
beretning om problemer med 
unge i en anden kommune. 
Fremgangsmåden er desværre 
ikke enkeltstående og ”sagen” 
er derfor endt i Pressenævnet, 
som vi kun kan håbe på, vil ind-
drage begreber som sober og 
anstændig presseskik- og etik i 
sin bedømmelse.

Herefter vil den samlede re-
daktion ønske 'gamle' som for-
håbentlig nye læsere et godt 
årsskifte og på gensyn i februar 
2009, hvor vi har fl ere spæn-
dende temaer i posen; bl.a. et 
stort anlagt kommunalt projekt 
om Børn og Bevægelse.

Brøndby Strand som rollemodel
Det er ikke kun udelukkende  
Brøndby Strands borgere, der 
generelt er godt tilfredse med 
deres boligområde. Erkendt, vi 
slipper da ikke for ubehagelige 
oplevelser. Det ville være rent 
selvbedrag at påstå dette; imid-
lertid er det vel efterhånden en 
kendsgerning, at bydelen frem-
over kan optræde som en slags 
rollemodel indenfor det bolig-
sociale område i Danmark.

Flere begivenheder peger i 
den retning. Under velfærdsmi-
nister Karen Jespersens nylige 
besøg i Brøndby Strand, gav 
ministeren netop udtryk for de 
muligheder Det nye Boligsociale 
Videnscenter havde for at vide-
rebringe de gode erfaringer, så 
andre kunne få gavn af dem. 
Under besøget blev erhvervs-
manden Asger Aamund præ-
senteret i sin egenskab af nyud-
nævnt formand for bestyrelsen 
i det nye videnscenter, og han 
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Det nye kulturhus i Brøndby
 Strand skal navngives. Har 

du et godt navn til et kulturhus, 
der både vil afholde store kon-
certer og give rum til fordybel-
se? Nu har du chancen for at 
sætte dit præg på Kulturhuset 
og indsende et navneforslag.
 Forslag skal indsendes/afl  everes 
senest 9. januar 2009 til Kultur- 
og Idrætsforvaltningen, Brønd-
by Rådhus, Park Allé 160, 2605 
Brøndby i en kuvert mærket 
„Navngivningskonkurrence“.
  Præmierne består af 3 'klippe-
kort' til Kulturhusets arrange-
menter og til brug i Kulturhu-
sets café. Deres værdi udgør: 

1. præmie 3.000,00 kr. 

2. præmie 2.000,00 kr. 

3. præmie 1.000,00 kr. 

Disse præmier kan ikke ombyt-
tes til kontanter. De bedste for-
slag præmieres, men Brøndby 
Kommune forbeholder sig ret 
til ikke at bruge nogle af forsla-
gene. 
  - Vi har ikke fastsat regler for, 
hvad navnet skal indeholde. 
Her udfordrer kommunalbesty-
relsen borgernes fantasi, siger 
formand for kulturudvalget 
Anne-Mette Stampe. Hvis jeg 
skal komme med ideer, så gør 
det selvfølgelig ikke noget, at 
navnet udtrykker Brøndbys 
kulturliv, som f.eks. Brøndbys 
mangfoldighed af kulturer, tra-
ditioner og nytænkning, forsta-
dens liv etc. Kom selv med et bud 
- kun fantasien sætter grænser. 
Brøndbys kulturliv er ikke blot 
én historie, men mange histo-

Hvilket navn foreslår du?
rier! Det vigtigste er, at det er et 
godt og indbydende navn.
  Vinderne får direkte besked. 
Det nye navn offentliggøres 17. 
februar 2009, men præmie-
overrækkelsen foregår først 
ved Kulturhusets åbning. - Vi 
har brug for at kende navnet på 
dette tidspunkt i byggefasen, 
eftersom der skal laves skilt-
ning m.v., forklarer Anne-Mette 
Stampe. Dommerkomitéen be-
står af kulturudvalget. Navnet 
skal godkendes af kommunal-
bestyrelsen.             Ω

Forslaget skal sendes eller af-

leveres senest 9. januar 2009 

til Kultur- og Idrætsforvaltnin-

gen, Brøndby Rådhus, Park 

Alle 160, 2605 Brøndby mrk: 

'Navngivningskonkurrence'.

Gert Fabrin 
Kultur- og Idrætschef

Elo ChristiansenBrøndbys nye vartegn skal have et navn.

3

Esplanaden  januar/februar 2009



Esplanaden fortalte om de
 små sko i december-num-

meret 2007. Skoene var blevet 

fundet inde i skunken (det tre-
kantede rum yderst under taget) 
på et hus på Gl. Køge Landevej 
her i Brøndby Strand.
 Husets loftsetage skulle reno-
veres, og da skunkvæggen blev 
revet ned, dukkede skoene op.
 Spørgsmålet var: Var der tale 
om overtro eller tilfældighed.
  I det, vi kalder 'gamle dage', var 
det ikke ualmindeligt at anbrin-
ge forskellige genstande i hu-
sene som værneofre, dvs. som 
beskyttelse mod ulykker o.l.
   På trods af kontakt til sagkund-
skaben kunne vi den gang for et 
år siden ikke svare hverken ja 

De små sko
Besværgelse eller . . . 

Her er hun så, Helga. Hun er om-
kring 3½ år og er her fotograferet 
sammen med sin lillebror Poul. 
Hun har sine små sko på. Og det er 
skoene, det handler om.

eller nej. Vi måtte sige måske, 
måske ikke, til spørgsmålet om 
overtro eller tilfældighed. Men 
nu er sagen opklaret i kraft af 
dette foto. 
  De to børn på billedet, Poul og 
Helga, som her er fotograferet i 
slutningen af 1927, voksede op i 
huset på Gl. Køge Landevej. Og 
da Helga helt tydeligt har et par 
sko på, som svarer til de fundne 
sko i skunken, må det antages, 
at det er de samme sko.
  Men overtro eller ikke. Stil ikke 
skoene med snuden ind mod 
sengen. - For så kommer maren, 
og det giver mareridt.               Ω

Johan Suszkiewicz

- Vi inviterer alle interessere-
de til at se det nye kulturhus i 
Brøndby Strand, fortæller kul-
turudvalgsformand Anne-Mette 
Stampe. 
- Mange har henvendt sig og 
spurgt, hvornår de kunne kom-
me ind i det nye kulturhus og 
få et indtryk af lokalerne. Vi 
har ventet til et tidspunkt, hvor 
byggeriet var nået så langt, at 
man kan danne sig et indtryk 
af brugen af huset. Nu er vi så 
vidt, at selvom byggeriet ikke er 
færdigt, er det nu muligt at for-
nemme de forskellige funktio-
ner, som kommer ind i Kultur-
huset. Vi holder rundvisninger 
ca. hvert kvarter mellem kl. 11 

og 13 lørdag den 13. december. 
- På disse rundvisninger kan 
man møde borgmester Ib Terp 
og mig, fortsætter Anne-Mette 
Stam pe. Vi glæder os til at vise 

Åbent hus i Kulturhuset
i Brøndby Strand

lørdag den 13. december 2008 kl. 11.00-13.00

borgerne, hvad de kan bruge 
Kulturhuset til. Forhåbentlig er 
der mange, som lige holder en 
pause i julehandelen i Brøndby 
Strand Centrum og kommer 
ind og ser, hvad de kan glæde 

sig over fra efteråret 
2009. 
- Det gælder natur-
ligvis også borgerne 
fra både Brøndby-
øster og Brøndbyve-
ster, for kulturhuset 
er for hele Brøndbys 
befolkning. 
- Vi planlægger at 
holde indvielse fre-
dag den 28. august 
2009.             Ω

Anne-Mette Stampe Arkiv-foto
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Bitten Drews skriver i Es-
 planadens november 2008 

udgave en glimrende artikel om 
ba de vandet i Køge Bugt og spe-
cielt i Brøndby Strand og den 
almindelige forurening af vore 
naturområder. Artiklen har krav 
på at få et par ord med på vejen. 
Ikke mindst omkring de spørgs-
mål, hvor der fra politisk hold 
kan sættes ind.
 Det forekommer ejendom-
meligt, at vi kan bære alskens 
tunge ting med ud i Strandpar-
kens gryder i form af mad, en-
gangsgrill diverse drikkevarer 
m.v. Men vi kan åbenbart ikke 
overkomme at bære den lettere  
emballage retur. Selvfølgelig er 
det nemmest bare at lade det 
ligge og fl yde i naturen. Kønt 
og miljøvenligt er det ikke. Det 
kan være, at Bittens beskrivel-
ser af diverse efterladenskaber 
i Strandparken prikker til en 
dårlig samvittighed hos alle os 
brugere af Strandparken om at 
passe bedre på naturen. 
 Bitten rejser derudover en ræk-
ke problematikker omkring 
ud ledning af spildevand fra 

have oplyst, hvorvidt vandkan-
ten oprenses for tang m.v. Jeg 
kender ikke reglerne for brugen 
af advarselsfl ag fra livredderne, 
men det er da værd at få under-
søgt,  om de også kan anvendes 
ved 'dårligt' badevand.
  Med Køge Bugt Strandpark har 
vi Nordeuropas største kunstigt 
skabte badestrand og utrolig tæt 
placeret på Hovedstaden. 
 Det skal vi passe på. Derfor er 
jeg også enig i Bittens afslut-
ning: Vi skal ignorere den lille 
djævel i baghovedet og sige: En 
ren natur er også mit ansvar.   Ω

Hold Strandparken ren

Spildevandscentret i Avedøre, 
som forurener badevandet i 
om rådet. Det er uheldigt, hvis 
brugerne skal tage til andre 
strandområder for at få rent 
badevand. Uheld som overløb 
kan vel næppe undgås. Ligesom 
det heller ikke kan undgås med 
tang m.v. i vandkanten.
 Konkret vil jeg høre, hvad 
der er kommet ud af Brøndby 
Kommunes henvendelse fra 
2007 om badevandets kvali-
tet. Desuden vil jeg have en 
oversigt over overløb fra Spil-
devandscentret. Endelig vil jeg 

Carsten B. Nielsen
Konservative Brøndby

'Glansbilledet' af Strandparken fra Brøndby Kommunes hjemmeside.

Køge Bugt er stærkt lavvandet. I Brøndby Strands ende af bugten skal man 100 til 150 meter ud, for at vandet bliver 

ba re en enkelt meter dybt. Det betyder, at kun en lille smule lavvande giver en enormt bred strand.        Johan S.
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Brolægger gennem 
mange år

Siddende på sin etbenede stol er 
Kurt her igang med at sætte sten.

Johan  Suszkiewicz

Privat

Kurt Rasmussen måtte en
 omvej for at blive bro-
 lægger. Det startede på 

Lolland, hvor han var nummer 
11 af 12 børn. 

Ud at tjene som 13-årig
Så det var ud at tjene som 13-
årig. Derfra gik det så via arbej-
de på en frugtplantage, et gart-
neri og job som svajer, til han 
først i 1950-erne blev arbejds-

mand hos en brolægger (ufag-
lært, der bringer stenene frem 
til brolæggeren, som sidder på 
en lav etbenet stol og anbringer 
stenene). 
  Efter otte-ni år som arbejds-
mand fi k han tilbud om at blive 
voksenlærling, så han kunne 
blive uddannet brolægger. Da 
var han næsten 30 år.
 - Den gang i 1950-erne kørte 
vi rundt med værktøjet på en 
trækvogn. Sådan en med to sto-
re hjul og to håndtag bagud, 
fortæller Kurt.
  Og han har travet mange kilo-
meter rundt i Københavns ga-
der med den trækvogn. De var 
ofte kun to mand, en svend og 
en arbejdsmand.
  Og han har haft fat i mange 
københavnske brosten. Bl.a. 
er der ikke mange brosten på 
Carlsberg-bryggeriet i Valby,  
som han ikke har haft fat i. 
  For at give en ide om antallet, 
fortæller han, at han alene i en 
stald på Carlsberg satte om-

kring 130.000 sten. Sat en efter 
en efter en.
  Han har også sat mange for-
skellige slags sten. F.eks. har 
han sat det, vi andre vel kalder 
'toppede brosten', men som Kurt 
kalder 'knoldebro', 'marksten', 
eller på jysk 'pigsten' i Kunstin-
dustrimuseets gård i Bredgade 
i København. Men han har da 
også lagt masser af fl iser, bl.a. 
på Vallensbæks fortove. Fliser 
er jo også brolæggerarbejde.

Frit men hårdt
Nogen vil måske tro, at det med 
rigtige brosten hører fortiden 
til. - Men nej, siger Kurt, det er 
faktisk blevet moderne. F.eks. 
lægges der masser af brosten i 
Ørestaden.
  Kurt betegner arbejdet som 
brolægger som dejligt frit. Næ-
sten altid udendørs. Men også 
hårdt. Nogle af de store sten 

Kurt har det meste af sin tid befundet 
sig nær jorden. Ja, meget ofte direkte 
siddet på jorden på en lille etbenet stol. 
Han har været brolægger i næsten 50 
år. Så det er noget af en omvæltning, 
at han nu sidder helt oppe på 9. sal i 
Ulsøparken.

Toppede brosten

Den ældste vej med brolægning 
som kendes i Danmark er fra 
begyndelsen af jernalderen. Det 
vil sige fra omkring de sidste  
500 år før år nul. Det var ikke 
tilhuggede sten, men det, vi nu 
vil kalde toppede brosten. 
 Så det har rumlet en del, når 
den tids hårde stive vognhjul 
kørte hen over vejen. Men det 
har været bedre end et mudret 
opkørt hjulspor.
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Kurt Rasmussen med sine gamle 
franske træsko. Helt i træ og med 
læderpolstring over vristen. De 
var tidligere obligatoriske for bro-
læggere. Hvis en brolægger fik en 
sten over foden og kom til skade og 
ikke havde haft træsko på, betalte 
forsikringen ikke. Kurt brugte dis-
se træsko til midten af 1960-erne. 
Så kom der andre former for sik-
kerhedssko.

Springende, hoppende, bold-
 spillende, cyklende, svøm-

mende, dykkende, sejlende, lø-
bende, med meget mere. Det 
myldrer med idrætsfore ninger, 
som dyrker de mest forskellig-
artede sportsgrene. Den histo-
rie er værd at bevare. Derfor er 
en række foreninger i Brøndby 
gået i gang med at indsamle 
materiale om idrætten.
  De fl este ved, at der spilles 
fodbold i Brøndby. Det omtales 
regelmæssigt. Men der fi ndes 
også en lang række mindre, og 
mindre synlige, idrætsforenin-
ger, hvor der dyrkes et bredt 
udsnit af idrætsgrene. 
  Og ligesom overalt i landet 
har også de mindre foreninger 
i Brøndby travlt med at dyrke 
deres idræt. Ikke med at tænke 
på historien. De fl este fungerer 
jo ved frivilligt arbejde og har 
ikke overskud til at tænke langt 
frem i tiden, eller tilbage.
  Derfor ligger mange gamle 
protokoller, regnskaber, refe-
rater, konkurrenceplaner, fotos 
m.m. ofte i skuffer og skabe, 
ikke mindst hos forhenvæ-
rende, for mænd, kasserere, se-
kretærer o.l. med fare for på et 
tidspunkt at ryge ud.  Det vil i 

høj grad være synd. I fremtiden 
vil der være idrætshistorikere, 
som vil være lykkelige for at 
have adgang til dette materiale.
  Det er baggrunden for, at for-
eninger i Brøndby, som beskæf-
tiger sig med lokalhistorie, er i 
gang med at organisere indsam-
lingen af dette materiale. Det 
sker i samarbejde med Brøndby 
Lokalarkiv, og materialet vil bli-
ve opbevaret her. 
 Foreningerne er samlet i 
Brøndby Lokalhistoriske Fæl-
lesudvalg, som er samarbejds-
forum for Bevaringsforeningen 
for Brøndbyøster, Brøndbyve-
ster Bylaug, Landsbyforeningen 
Brøndbyøster og Lokalhistorisk 
forening for Brøndby Strand.
  Inden for de kommende må-
neder vil de lokalhistoriske for-
eninger henvende sig til idræts-
foreningerne for at få opstøvet, 
hvad der gemmer sig af mate-
rialer. Og på lidt længere sigt 
vil alle interesserede i Brøndbys 
idrætshistorie kunne henvende 
sig på lokalarkivet. 
  Yderligere op lysninger hos An-
nie Mølgård, tlf: 43 73 09 04.

Brøndby Lokalhistoriske
Fællesudvalg

Johan Suszkiewicz

Idrættens historie
bør bevares

Et herligt foto fra 
1944 af et kvinde-
fodboldhold fra 
Brønd by Strand 
Idrætsfor ening. 
Holdet var oprettet 
ved et velgøren-
hedsarrangement.

Lokalarkivet

kan sagtens veje op til mellem 
80 og 400 kg. 
 
Meget få hjælpemidler
Og før i tiden var der ikke mange 
hjælpemidler. På et tidspunkt 
begyndte man f.eks. at bruge 
sækkevogne. Men ikke alle me-
stre investerede i det. Så nogle 
gange måtte svendene selv an-
skaffe en sækkevogn. Ofte er ar-
bejdet også både vådt og koldt. 
Så i 1992 satte gigten en stopper 
for Kurt Rasmussens arbejde 
som brolægger. 
  Men da havde han så også sat 
brosten i 49½ år. I starten som 
brolæggerarbejdsmand til en ti-
meløn på kun 2.38 kroner.      Ω

Sjette håndværker
Vi har indtil nu omtalt seks 
håndværkerportrætter  fra 
Brøndby Strand. Men vi vil 
da gerne ha´ mange fl ere. 
- Så ring og meld dig!
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Den 13. november blev
 Asger Aamund ud-
nævnt til bestyrelses-

formand for Det Boligsociale 
Videnscenter under Velfærds-
ministeriet. 
 Videnscenterets opgave er at 
udvikle og samle den eksiste-
rende viden om det boligsociale 
arbejde i de almene boligom-
råder. Velfærdsminister Karen 
Jespersen havde valgt at lade 
udnævnelsen foregå som et be-
søg i Brøndby Strand for at vise 
et eksempel på et boligområde, 
hvor de boligsociale tiltag har 
båret frugt. Besøget var arran-
geret af NetværksKontoret.
 Karen Jespersen og Asger Aa-
mund besøgte Pigehuset og Væ-
restedet, var på en spadseretur i 
Rheumpark og så en lejlighed i 
et af Rheumparks højhuse.
 Besøget blev afsluttet med en 
pressekonference i Rheumhus. 
Her sagde velfærdsminister Ka-
ren Jespersen blandt andet: 
- Det er tydeligt, at der gøres et 
fantastisk stykke arbejde med 
de unge i Brøndby Strand, og 
det er noget af det bedste, jeg 
har set. Det er tydeligt, at de 
unge gennem de to væresteder 
får en lysere fremtid, end de el-
lers ville have haft. Det viser, 
at de udfordringer, der er i bo-
ligområderne, kan løses, og vi 
håber at det nye videnscenter 
kan formidle de gode erfaringer 
videre, så andre kan få gavn af 
dem. 
 Asger Aamund var lige så posi-
tiv. - Det er første gang jeg er i 
Brøndby Strand, og jeg er dybt 
imponeret, både over boligstan-
darden og de initiativer, der er 
sat i gang herude. Det hører 
også med til en god integration, 
at man bliver integreret på ar-
bejdsmarkedet, og det er en op-
gave, fremtiden skal løse.        Ω

Velfærdsminister 
på besøg

Fra h.: Ib Terp, Asger Aamund og i blå jakke Karen Jespersen på sightseeing.

Fra v.: Ole Frank Larsen, Karen Jespersen og Asger Aamund i Rheumhus.

Fra v.: Ægteparret Brix Andersen får besøg af Karen Jespersen.

Anet Tamborg, NetværksKontoret
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Der var både sus i skørterne 
 og tænksomme miner, da 

Pigehuset fredag den 14. no-
vember afholdt en „Mini-pige-
festival“. 
 Programmet bød nemlig på 
mavedans og astrologi, som er 
læren om stjernetegn. Bagefter 
var der musik og dans til klok-
ken 23. 
  Men allerførst kom aftenens 
overraskelse. Musikken fra 
mime-musicalen Twodouble-
sixO, som Pigehuset optrådte 
med på KulturWeekend 2008, 
er blevet indspillet på en cd. 
Musikken er af Irhan Sehovic. 

Minipigefestival i Pigehuset

Medforfatter og instruktør Ole Holmstrøm overrakte deltagerne hver 
et eksemplar. Aftenen var så vellykket, at man overvejer at lave en 
større pigefestival for hele Brøndby til sommer.         Ω

Anet Tamborg, NetværksKontoret

 „Vil du se min smukke navle?“ - Mavedans er meget populær blandt piger.

Det er koldt og mørkt, og 
 bagtrapperne i højhusene 

er ikke ligefrem de mest at-
traktive at benytte sig af. Trods 
kulden og „lugten“ er en gruppe 
unge gået i gang med at forny 
udseendet på de triste bag-
trapper. Først fjerner vi graf-
fi ti fra væggene, derefter maler 
vi dem. Lige nu er vi i gang på 
bagtrapperne i det ene højhus i 
Ulsøparken. 
 Projektet vil også indeholde 
fjernelse af graffi ti i en gang-
bro i Hallingparken, samt fær-
diggørelse af et skur, ligeledes 
i Hallingparken. Der er et tæt 
samarbejde med varmemestre-
ne igennem projektet og opga-
verne er lige til at gå til.
  Noget for Noget, hvad er nu 
det? Det er projekter hvor man 
gør noget for sit boligområde og 
får noget til gengæld, (det kun-

ne eksempelvis være at få betalt 
sit fodboldkontingent, et dyk-
kerkursus eller lign.). Projektet 
er sat i gang af De 9 boligafde-
linger under 'Herfra og Videre'. 
 Malerprojektet er et af fl ere 
Noget for Noget projekter, der 

er sat i gang i 2008. Der vil med 
tiden blive sat fl ere i gang og 
man samarbejder med hele De 
9's område. Ideen er, at de unge 
fra de forskellige boligområder, 
bliver tilbudt nogle opgaver for 
til gengæld, „efter arbejdet er 
færdiggjort“, at få noget igen. 
  Det er godt at få de unge enga-
geret i at gøre noget praktisk i 
'deres' område. Tit og ofte hører 
man kun de negative historier, 
fx „Nu er det og det smadret“, 
„er det nu ødelagt igen?“ osv.
  Men denne gang er pointen, 
at fremhæve den anden side 
af mønten, at de unge selv kan 
påtage sig et ansvar og udføre 
nogle praktiske opgaver i deres 
eget boligområde.
'Noget for Noget projektet'

Omar al Jiburi, 
lærer på Bækkelundskolen & 

Zahid Mansoor, 
Boligopsøgende medarbejder Ω

Et 'Noget for Noget' - Projekt
Anet Tamborg, NetværksKontoret

En ung igang med malerarbejdet.
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Når Nordisk Film arbejder, 
sker der ting og sager på 

'no time'. Under optagelserne 
af en fi lm med arbejdstitlen 
„Vagn“ manglede de en lejlig-
hed i Brøndby Strand, og Bent 
Jørgensen tilbød, at de kunne 
låne hans toværelses.
  En mandag i oktober kom de og 
fjernede de fl este af Bents møb-
ler og stillede deres rekvisitter 
op. Billedet øverst viser det inte-
riør, som fi lmens handling skal 
beskrive. På det nederste billede 
er Bent tilbage i sit eget kendte 
miljø. Dagen efter optog de, og 
et par dage efter kunne Bent så 
småt begynde at kende sin egen 
hyggelige lejlighed igen.
 En vinduespudser måtte der 
dog også til, og så glemte de at 
afl evere Bents gamle kost, som 
han igennem mere end 40 år har 
fået opdraget, så den kender alle 
krogene - den savner han!       Ω

Bitten Drews

En af vore læsere, Flemming Frørup, har henledt vor opmærksomhed på følgende: Bekendtgørelse 1313. 
Til orientering for pensionister og/eller bevægelseshæmmede

POSTLOVEN
§ 15.    Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres brev-

kasse, har efter indstilling fra vedkommende socialfor valt ning, Dansk Blindesamfund eller De Samvir-

kende Invalide organisationer, krav på at få forsendelser til den pågældende omdelt af koncessionsha-

veren direkte til boligen. 

Stk. 2.   Pensionister (beboere på 65 år og derover), der bor i etageejendomme, der er opført ifølge byg-

getilladelse udstedt før 1. januar 1974, har efter anmodning krav på, at kon cessionshaveren omdeler 

fo r sendelser til den pågældende direkte til boligen. 

Stk. 3. Ansøgning om omdeling af forsendelserne direkte til boligen indgives til den lokale postmester. 

Det er en forud sætning for omdeling af for sendelserne til den pågældendes bolig, at der er etableret 

afl e veringsmulighed i form af brev indkast eller brevkasse ved boligen.

Kilde: http://www.postloven.dk/post_bekendtgoerelse.html

lejlighed
som

fi lmkulisse

Brøndby Strand
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Netværksmøde

I den anledning havde Net-
værksKontoret i Brøndby 
Strand indkaldt til møde 

i det nyåbnede aktivitetshus, 
Café 13, i Brøndby Strand. 
  Mødet var indkaldt på foran-
ledning af De 9, som er de ni bo-
ligafdelinger i Brøndby Strand, 
hvis arbejde koordineres af Net-
værksKontoret. De inviterede 
var politikere og embedsmænd 
fra Brøndby Kommune, bolig-
selskaber og frivillige i bolig-
området. Formålet var at skabe 
dialog på tværs og åbne op for 
en debat af de aktuelle temaer, 
som tegner den almene sektor 
lige nu. 
  Seniorforsker Lars Engberg fra 
Statens Byggeforskningsinstitut 
startede debatten med et oplæg 
om „Den almene sektors udfor-
dringer“, samt „Samarbejdet 
mel  lem kommunen og De 9“.
  Formand for De 9, Joan Peder-
sen, udtalte: „Vi har fået nogle 
gode værktøjer til, hvordan vi 
kan fremtidssikre den udvik-
ling, der allerede er i gang, og vi 
vil gerne udbygge samarbejdet 
til fl ere medspillere i området. 
Forslagene til ændringerne i 
loven om almene boliger åbner 
for nye muligheder til gavn for 
os alle. Brøndby Strand er et 
godt boligområde, men man 
skal altid tænke i fornyelser og 
forbedringer“. 
 Om eftermiddagen var der 
blandt andet diskussion i work-
shops. Diskussionen var livlig 
hele dagen mellem de 45 del-
tagere. Lars Engberg afsluttede 
med at konkludere: „Jeg ser 
Brøndby Strand som et spæn-

dende boligområde, der i tide 
har taget hånd om de udfor-
dringer, der har været gennem 
årene. Derfor er der righoldige 
erfaringer til at føre arbejdet vi-
dere. Det er en stor fordel, når 
den almene sektor har en god 
relation til kommunen, sådan 
som det er tilfældet i Brøndby, 
men som mange andre steder 
ligger der en udfordring i at få 
fl ere til at deltage i det frivillige 
arbejde. Jeg ser reformen af den 
almene boligpolitik som mere 
end en papirtiger. Den giver bo-
ligorganisationerne potentia le 
til et langt mere offensivt sam-

arbejde med kommunen og gi-
ver de enkelte boligafdelinger 
stør re muligheder for at være 
med udvikler af det boligpoliti-
ske samarbejde.“ 
  Kultur og Idrætschef Gert Fa-
brin fra Brøndby Kommune ud-
talte efter mødet: „Der har altid 
været en god kontakt mellem 
De 9 boligafdelinger og Brønd-
by Kommune, og alt peger i ret-
ning af, at den vil fortsætte. Det 
nye kulturhus i Brøndby Strand 
bygger nye broer mellem kom-
mune og boligområder, og er 
samtidig en fornyelse, der ræk-
ker ud til hele kommunen.“    Ω

Brøndby Strand har 
afholdt sit første net-

værksmøde under 
'Herfra og Videre'

Lars Engberg fra Statens Byggeforskningsinstitut indledte talerækken.

Der udspandt sig livlige diskussioner i pauserne ved kaffebordene. 

Anet Tamborg
NetværksKontoret
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen
Tirsdag og torsdag kl. 
10.00-20.00, onsdag og 
fredag kl  10.00-15.00. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.00
To retter mad - Salatbuffet med hjem-
mebagt brød.

Legestue 
Fredag - kl. 12.00-15.00

Pilates
Fredag kl. 9.00-12.00.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
henvendelse: Erik Larsen.

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger.
Kl. 10.00-12.00
Henv: Jens Rathje 4373 7063.

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00
Henv: Jens Rathje 4373 7063.
 
December-arrangementer:
Onsdag 10. dec. kl. 15.00-18.00
   Klippe-klistredag.
Søndag 14. dec. fra kl. 13.00
   Konfektdag og julekoncert.

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-14.00.
Fredag kl. 9.00 - 13.00.
Hverdage serveres 
smørrebrød. 

Se menu på www.bro-
endbynettet.dk/aktivi-
tetshuse/Rheumhus.

Mandag & onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
telefon: 4354 1138 

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 17.30 og spillene begynder 
kl. 18.30.

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Hver tirsdag 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

Ejendomskontoret: 
7741 6888

Hygge-banko
Første tirsdag i måneden
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

'Kom og vær med'
Onsdag kl. 18.00-20.00.
Tegne og male på købte lærreder
Lav dine egne smykker - halskæder/
armbånd med perler -kostpris 10 kr.

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Silke/stofmaling - Torsdag & fredag fra kl. 13.00-16.00 - tlf: 2460 1716.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler

Henv. til Ejendomskonto ret i åb-
ningstiden: Telefontid: Mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag kl. 
09.00-9.30 samt onsdag kl. 16.00-
16.30. Personlig henv. Samme da-
ge kl. 9.30-11.00 og kl. 16.30-17.30.

Som noget nyt er der også spiseaften mandag. Vi holder åbent fra kl. 17.00 til 19.30. 

Mandag serveres sund og fedtfattig mad til rimelige priser. Børn under 3 år spiser 

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.
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  i januar 2009
Café 13 åbner den 13. januar 
efter jul  med bl.a. følgende ar-
rangementer: Journalistaften, 
spændende foredrag om Da-
nida projekt, brunch m/børne-
underholdning, lær selvforsvar, 
anonym rådgivning, rusmiddel-
aften for alle forældre, banko, 
middelaldergilde. Nærmere op-
lysninger: Se opslag i opgange 
og på nettet www.t13.dk Gitte

Nyt
om
PERLEN

Lis Sørensen arrangerer som 
tidligere år en 'før-juleaftens-
fest' for alle, der ønsker en hyg-
gelig julefest sammen med an-
dre mennesker. Det foregår i:

PERLEN
Hallingparken 5
22. december

kl. 18 til 22

Aftenen starter med velkomst 
og julemiddag med fl æskesteg.
 Derefter ris á la mande med 
mandelgave efterfulgt af kaffe 
og godter. Der kommer en ju-
lemand, som fører an i dansen 
om juletræet. Prisen er 75 kr. for 
hele arrangementet. 
 Tilmeldning til Lis Sørensen i 
Paraplyen, Hallingparken 3, tirs-
dage kl. 11.30-12.30 og torsdage 
kl. 19-21, senest torsdag 11. de-
cember eller på tlf: 2940 6310.

Fredag den 14. november 
 kl. 18 var der stor jubilæ-

umsfest for lejere i Tranemose-
gårds Lejerforening T 13. 
  Alle medlemmer af foreningen 
fi k tilsendt et gavebrev med på-
lydende 200 kr. Så det var så-
ledes gratis at deltage i festen, 
der bød på en tre-retters menu 
og dans og musik, så længe man 
kunne holde ud. 
  Maden var aspargessuppe, ok-
semørbrad med perleløg, bøn-
ner, kartofl er og en dejlig sovs. 
Desserten var citronfromage.
  Altid lækkert når Gitte fra Café 
13 står for maden. En stor ros til 
Gitte og hendes søde servitricer 
som serverede det hele ved bor-
dene. Der var en musiker, der 
alene sørgede for musik til mid-
dagen og bagefter til skøn dan-
semusik, hvor vi fi k rørt benene 
godt og grundigt - fl ot, fl ot.
 Tak for en dejlig aften fra en 
taknemmelig lejer

Ditte Jeier, Ulsøparken.

T 13 fester Julefesten
i Perlen

Tirsdag 4. november var 
der indkaldt til generalfor-

samling i pensionistforeningen 
3'eren. Esther omtalte ture til 
bl.a. Greve museum, hvor der 
blev fortalt om hedebosyning  
og om, hvad der ellers foregik 
på et museum til daglig. Og på 
turen til Greve museum blev vi 
inviteret på en let anretning og 
drikkevarer for egen regning. 
Ellers var året forløbet stille og 
roligt. Når der er et sådant ar-
rangement og andre ting, giver 
klubben et stykke mad, og det 
foregik i den nye café 13. Vi mø-
des den første tirsdag i måne-
den. Næste gang er det 6. jan. 
Så skulle du, efter denne beskri-
velse om hvad der foregår i vo-
res pensionistklub 3'eren, have 
lyst til at deltage, kan du/I ringe 
til Ester på tlf.7799 2553/2384 
7985, der pt. er stedfortræder 
for vores formand Jens Ejner.  
      Inger Larsen

Årets 
gang i 

          Vil hermed takke al-
le i afdelingsbestyrelsen i T 13 og 
alle ejendomsfunktionærer og 
varmemesterkontoret for deres 
store hjælp ved etableringen af 
Café 13, der her ønsker alle en 
rigtig glædelig jul samt et på 
gensyn til næste år.   Gitte Den 1. december slog Café Per-

len atter dørene op - dog i en be-
grænset udgave! Åbningstiden 
er hverdage mellem kl. 10. og 
14, hvor man vil kunne nyde en 
kop kaffe med en ostemad, som 
det fremgår af en kort medde-
lelse fra Brøndby Boligselskabs 
administration.
  En af Perlens kendte og popu-
lære ansigter, Lena Garder, vil 
stå for den daglige drift under 
ledelse af lokalinspektør Hugo 
Andersen.

Elo Christiansen

Nyt fra 
ejendoms-

administration

Således kan vi ligeledes  præ-
sentere det nye loka-
le ejenskontor i Hal-
lingparken 1, hvor 
tidligere varmeme-
ster Hugo Andersen 
er udnævnt til loka-
linspektør.
  Ny varmemester er Lars Mark-
land, der sammen med var-
memester Mogens 
Jep pe sen og sekre-
tær Anita Dreiland 
Hansen nu danner 
teamet på kontoret 
fremover.

Elo Christiansen

Hugo A.

Lars M.
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BB 609 - 'Bøgelunden' indviet

Boligerne var klar til ind-
fl ytning i august måned, 
og indvielsen har således 

trukket ud et par måneder. Til 
gengæld kunne man så indvie 
både de 12 boliger og kunstud-
smykningen på gavlene den 21. 
november. Til stede ved indviel-
sen var bl.a. bestyrelsesformand 
for Brøndby Boligselskab, Axel 
Bor resen, borgmester Ib Therp 
og arkitekten for byggeriet, Per 
Zwinge, samt landsformand for 
Lejerbo, Bent Bundgaard. 
  Efter at Dannebrog var blevet 
hejst mod en klar blå vinterhim-
mel - fl agstangen er en gave fra 
Brøndby Boligselskab, Nykredit 
samt Lejerbo - bød Axel Borre-
sen  velkommen til de ca. 40 
indbudte, der var mødt op, og 
efter en kort tale gav han ordet 
til borgmester Ib Therp, som 
roste det nye byggeri samt den 
kunstneriske udsmykning på 
gavlene af de tre bygninger. 
  Også Bent Bundgaard gav ud-
tryk for stor tilfredshed med det 
nye byggeri og håbede på, at de 
nys indfl yttede beboere måtte få 

megen glæde af deres nye hjem. 
Til slut talte arkitekt Per Zwinge 
og takkede for det gode samar-
bejde med Brøndby Boligsel-
skab og alle øvrige involverede.
 Ved den efterfølgende recep-
tion i Perlen talte kunstneren 
Aage Schmidt, og også han tak-
kede for et godt samarbejde med 
Axel Borresen og arkitekt Per 

Den 21. november 
var der indvielse af 
kunstudsmykning 
og ældreboligerne 

'Bøgelunden'

Zwinge, samtidig med at han 
håbede på, at dette gode samar-
bejde ville fortsætte også i frem-
tiden. Han var af den overbevis-
ning at byggeri og kunst hører 
nøje sammen. Han glædede sig 
over resultatet af sit arbejde og 
så frem til, at den helt nye be-
plantning vokser op og mildner 
de lidt skarpe hjørner.             Ω

Hanne Hancke

Bagerst borgmester Ib Terp og lokalinspektør i BB afd. 606 Hugo Andersen. 

Udsmykning på 'Bøgelunden' fremtræder i blå og grønne nuancer på sort.

Endnu engang gik flaget 
til tops i Brøndby Strand.
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Endnu en spørgeskema-
 undersøgelse, vil du 
  måske tænke, når det 

ringer på din dør i slutningen af 
januar, og der står et par unge 
mennesker udenfor. De vil for-
tælle jer om undersøgelsen 'Na-
boskab', og de vil opfordre jer 
til at besvare et spørgeskema, 
som de vil udlevere til børn og 
voksne i lejligheden. 
  Måske tænker du også, at det 
er ligegyldigt, om du besvarer 
spørgeskemaet eller ej. 

Men det er det ikke! 
  Det er dit boligselskab, der har 
bestilt undersøgelsen, og de gør 
det, fordi de gerne vil kende din 
mening om Brøndby Strand. 
Hvordan er det at bo her lige 
nu? Har du gode naboer, og 
hvilke ønsker har du for frem-
tiden?
  Er der aktiviteter, som du 
gerne vil oprette, eller har du 
forslag til forbedringer af de 
grønne områder? Dine svar vil 
sammen med alle de andre også 
være med til at forme udviklin-

gen i Brøndby Strand i de kom-
mende år. 
  Måske synes du ikke, det kom-
mer andre ved, hvad lige netop 
du tænker og mener om det 
sted, hvor du bor. Derfor er alle 
besvarelser anonyme. 
  Boligafdelingerne har valgt at 
bede både børn og voksne om 
at deltage i undersøgelsen. Det 
er fordi, man gerne vil kende 
alle aldersgruppers ønsker og 
behov. Man vil også gerne have 
svar fra begge køn og fra alle de 
forskellige nationaliteter, som 
bor her. 
  Vi beder jer tage venligt imod 
de unge mennesker, når de 
kommer for at dele spørgeske-
maerne ud i jeres boligafdeling.   
Vil I have mere information om 
undersøgelsen så kontakt Net-
værksKontoret, tlf. 43 54 22 75 
eller klik jer ind på www.nabo-
nabo.dk              Ω

Om spørgeskema-
under søgelsen: 
Naboskab

Hvorfor: 
Hvordan er det at bo i Brøndby 
Strand lige nu, og hvilke ønsker 
er der til fremtiden?
Hvornår: 
26. januar til 6. februar 2006
Hvor: 
I De 9 boligafdelinger, BB afd. 
605, 606, 607, 608, T 13, T 15, 
PAB 8, Rheumpark og Lunden.
Hvordan:
Der bliver uddelt spørgeske-
maer til alle lejligheder. Men du 
kan også besvare spørgeskema-
et på nettet www.nabo-nabo.dk 
eller på tlf: 4354 2275. 
Til: 
Alle beboere fra 8 år og opefter.
Fra: 
Boligafdelingerne i De 9.

Din mening om 
Brøndby Strand

Efterlysning:

Naboskabsundersø-
gelsen  er  en under-
søgelse, der vil væ-
re med til at forme 
Brøndby Strand bor -
gernes frem tid

Anet Tamborg
NetværksKontoret

Det gode naboskab trives bl.a. i vore dejlige aktivitetshuse. Brix A.
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Rheumpark i Brøndby 
   Strand er kendt for sine
 grønne områder med 

kunstfærdige stensætninger og 
en stor blomsterpragt fra forår 
til efterår. Men i Brøndby Kom-
mune kendes boligafdelingen 
også for sit affaldssystem. Der-
for havde kommunen inviteret 
sig selv og samtlige boligselska-
ber i Brøndby Kommune på be-
søg hos ejendomsinspektør Jan 
Bernhardt i Rheumpark den 21. 
oktober. Formålet var gensidig 
inspiration og erfaringsudveks-
ling. Rheumpark har 470 leje-
mål og ca. 500 tons skrald om 
året, der skal skaffes af vejen. 
Dette inkluderer storskrald og 
haveaffald.
 - Det er ikke første gang, vi er 
blevet brugt som rollemodel-
ler, siger Jan Bernhardt. - Vort 
renovationssystem er blevet op-
bygget stille og roligt gen nem de 
12 år, jeg har været ejendomsin-
spektør. Alt affaldet samles i et 
område centralt i bebyggelsen. 
Der står små containere, hvor de 
forskellige typer affald skal afl e-
veres, og der er mange forskel-
lige kategorier. For eksempel 
inddeler vi i både glas og por-
celæn. Men der er blandt andet 
også containere til haveaffald, 
jern, pap, tv og computere. No-

get af det sorteres ikke så detal-
jeret i kommunen, og så skaffer 
vi os selv af med det, enten til 
Vestforbrænding eller som med 
pappet til videresalg og haveaf-
faldet til kompostering. Contai-
nerpladsen er afl åst, og vi sørger 
selv for den endelige sortering, 
det giver en større sikkerhed for, 
at tingene ikke er blandet sam-

Affaldshåndteringen
i Rheumpark

men. Det er ikke ond vilje fra 
be boernes side, men hvis man 
sender sine børn ned med affal-
det, tænker de ikke på sortering, 
og det forstår vi godt.
  På kontoret hænger der en ka-
lender, hvor de forskellige typer 
af renholdelse bliver tegnet ind 
med hver sin farve og symbol. 
På den måde sikrer man sig, at 
alle funktioner bliver udført. Og 
i værkstedet hænger værktøjet 
på rad og række, selv om Jan 
Bernhardt siger, at der er rodet. 
  - Vi har mange arbejdsopgaver, 
og de bliver ikke færre. Derfor 
er det nødvendigt at organisere 
og strukturere arbejdet, og ikke 
mindst at have gode maskiner, 
der kan lette arbejdet for os. 
I begyndelsen var der sække i 
alle kældrene til køkkenaffaldet, 
der skulle bæres ud. Så kom der 
containere og affaldsskakter. Nu 
har vi fået små el-vogne, der kan 
køre med ni affaldscontainere ad 
gangen. Ligesom fl ere af de an-
dre boligafdelinger herude har 
vi en komprimator til at presse 
skraldet sammen, og vi har an-
skaffet en dåseknuser, der pres-
ser dåser sammen. Affald skal 
fylde så lidt som muligt og ses 
så lidt som muligt. Det er også 
derfor, vi samler det på et sted, 
slutter Jan Bernhardt.              Ω

En tur i den blå pressemaski-
ne og man har fået strammet 
ballerne - klar til videresalg.

Anet Tamborg
NetværksKontoret

En meget detaljeret sortering ligger til grund for successen.
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Hvis du så udsendelsen 
'De Voldelige Unge' i 
TV2's dokumentarud-

sendelse 'Station 2' mandag d. 
10. november, sad du måske og 
undrede dig over, hvor indsla-
gene om Brøndby Strand blev 
af, fordi der ret hurtigt blev vist 
billeder af højhusene! Indslage-
ne kom slet ikke. For udsendel-
sen handlede om unge, der har 
hjemme i Avedøre i Hvidovre 
samt Rødovre, og som udviser 
en ekstrem voldelig adfærd. 
 Alligevel valgte man at vise 
optagelser fra Brøndby Strand, 
samtidig med at både udsen-

delsens titel og afslutning med 
navn på instruktøren og produ-
centen vises på baggrund af det 
lyserøde højhus i PAB afd. 8. 
 Det er faldet mange for brystet, 
at vores boligområde på denne 
måde igen bliver kædet sam-
men med ekstrem vold. De 9 og 
Brøndby Kommune har gjort 
me get for at skabe tryghed i bo-
ligområdet, og det er lykkedes.
 Ifølge Københavns Vestegns 
Politi er Brøndby Strand nemlig 
det område på hele Vestegnen, 
som har mindst uro og vold. En 
udsendelse som 'De Voldelige 
Unge' kan få utrygheden til at 
stige og genskabe tidligere ti-
ders dårlige image, og det er 
grunden til, at der er blevet kla-
get til TV2. Klagerne er blevet 
tilbagevist af TV2´s direktør, ad-
vokat og Seernes Redaktør med 
denne begrundelse: De unge i 
udsendelsen tager på stran-
den. Derefter kører de en 
tur, og den går tilfældigvis 
gennem Brøndby Strand! 
Højhusene i vores boligområde 

Klagen til pressenævnet

er det mest markante og lettest 
genkendelige af alt. Vi er kendt 
for dem i hele landet. Derfor er 
klagerne, som er afdelingsbe-
styrelsen i PAB afd. 8, Image-
gruppen under De 9 og Gurli 
Hansen, beboer i PAB afd. 8, 
uforstående overfor, at TV2 ikke 
mener, at de inddrager Brøndby 
Strand i udsendelsen, som viser 
optagelser af højhusene. Alle tre 
klagere har nu sendt indsigel-
serne videre til Pressenævnet, 
hvor de er modtaget og venter 
på at blive behandlet på Presse-
nævnets kommende møde. 
  I næste nummer af Esplanaden 
fortæller vi, hvad Pressenævnet 
svarer.              Ω

Nedennævnte har indsendt 
klager over, at fjernsynet 
viser vore højhuse i for-

bindelse med 'De voldelige 
Unge' og deres adfærd

Her dominerer den rå og grå beton. Træer og græs slører den grå beton.

Anet Tamborg
NetværksKontoret

Anet Tamborg,
NetværksKontoret.

Gurli Hansen,
Beboer i PAB. 8.

Ole Larsen
Formand i PAB. 8

Ny frisør i Hallingparken
ModeSpejlet er navnet på en ny herre- og damefrisør. der åbnede 1. december i Hallingparken 3 (ved køb-
manden). Forretningen byder på åbningstilbud hele december måned. Mandag, onsdag og torsdag fra 9.30 
til 17.30. Tirsdag efter aftale. Fredag 9.30 til 18.00. Lørdag 9.00 til 15.00 og søndag lukket. 
Telefon: 4354 0238 og website: modespejlet.dk                     Ω

17

Esplanaden  januar/februar 2009



Kniber det med julestemningen i år, kan du lægge vejen forbi Brøndby Strand 
Kirke, hvor det automatiske klokkespil underholder med i december kl. 9: „Vær 
velkommen, Herrens år“, kl. 12: „Kimer, I klokker“ (fra 18. til 23. dec. ændret 
til) „Kender I den om Rudolf“, kl. 16: „Et barn er født i Betlehem“ (ændres fra 
18. til 23. dec. til): „Sikken voldsom trængsel og alarm“ efterfulgt af „Juletræet 
med sin pynt“ og kl. 20: „Dejlig er den himmel blå“ 
  • I januar spilles kl. 9: „Klokken slår, tiden går“, kl. 12: „Snemand frost og 
frøken tø“, kl. 16: „Herre Gud, dit dyre navn og ære“ og kl: 20: „Du, som har 
tændt millioner af stjerner“.             Ω

Klokkespil i julen

Det er noget helt sær-
 ligt at komme ind i 
en billardklub. Lyden 

af køerne der rammer baller-
ne, nogle gange blødt, andre 
gange næsten med et smæld. 
De stærkt oplyste billardborde 
med grønne fi ltfl ader er det ab-
solutte centrum i disse lokaler, 
der er beliggende i Ulsøparken 
4, kld. Spillerne taler dæmpet i 
respekt for den koncentration 
som spillet kræver, men er fyldt 
med godt humør. 
 Brøndby Strand Billardklub 
har en endevæg spækket med 
pokaler. De er vundet fra 1976, 
hvor klubben blev stiftet, og op 
til i dag. Klubben er medlem af 
SBBS (Sjællandske Boligselska-
bers Billard Sammenslutning), 
hvor der spilles årlige turnerin-
ger. I år deltager man i KJ URE 
cuppen, hvor fi rmaet KJ Ure fra 
Vejen har sponsoreret en van-
drepokal samt pokaler til de tre 

vindende hold. Turneringens af-
sluttende kamp spilles lørdag 2. 
maj i Brøndby Strand. Tidligere 
har klubben været både Sjæl-
lands- og Danmarksmestre.
- Men man kan også spille bare 
for hyggens skyld. I vores klub 
mødes man på tværs af alder, 
og det er rigtig hyggeligt. De 
helt unge dukker desværre ikke 
op. Det kunne vi godt tænke os. 
Vi har lavet et system, så vi ikke 
bliver ruinerede af at spille, for 
økonomien skal ikke være et 
problem, siger formand Britta 
Sønderby. - I dag har klubben 
omkring 25 medlemmer og det 
er ikke nogen hemmelighed, at 

Olaf Hansen (med pokal) har været medlem af Brøndby Strand Billardklub 
siden starten i 1976. Her viser han en af de største pokaler frem fra den im-
ponerende samling. Til højre Jack Elleby, der er medlem af bestyrelsen og 
står for de muntre indslag. Til venstre Lejf Sønderby, der er formand for 
SBBS, Sjællandske Boligselskabers Billard Sammenslutning og menigt med-
lem her i Brøndby Strand. 

vi gerne vil være fl ere. Kvinder 
er også meget velkomne, vi er 
allerede et par stykker. 
•  Klubben er åben mandag og 
torsdag fra 19-23, torsdag også 
fra 12-15. Hvis der er behov, kan 
der holdes åbent fl ere aftener. 
•  Der er 5 borde i billardklub-
ben, 3 til skomager og 2 til fort-
sat, der får skiftet klæde ca. en 
gang om året.
•  Man kan købe øl, vand og kaf-
fe til rimelige priser. I december 
er der julefrokost.
•  Man kan også spille backgam-
mon, dart, rafl ing eller få et slag 
kort i billardklubben. Tlf. nr. til 
klubben er 4354 1432.           Ω

Brøndby 
Strand
Billard-
klub

Anet Tamborg
NetværksKontoret

18

Esplanaden  januar/februar 2009



Haves:
3 vær. 75 m2 m. åben altan. Nær 
Glostrup centret - 5000 kr/md.
Ønskes:
4-5 vær. i en af Parkerne i 
Brøndby Strand.
Canan Koyuncu - 2890 9193

Kunstnergruppen Krea's traditionelle kalender er udkommet. Det  er nu
 10. gang kalenderen udkommer, og mindst lige så farvestrålende som 

tidligere. Kalenderen udkom første gang i år 2000, som led i et image-frem-
stød for Brøndby Strand, og er så udkommet hvert år siden. Den nye kalen-
der er som altid med billeder og tekst af kunstnergruppens egne medlem-
mer. Den koster 40 kr. og kan ud over hos Krea selv i Ulsøparken 6, stuen, 
købes i bl. a. Café 13 i Kisumparken 2, og i Rheumhus i Albjergparken 4. 

Krea-kalender 2009

Natteravne-møde
Du/I inviteres til informationsmøde i 
Strandens Forsamlingshus, Strandsko-
levej 296, tirsdag den 13. januar 2009 
kl. 19 og emnet er Natteravne i Brøndby 
Strand. Har du lyst til en tår kaffe, en bid 
brød og en hyggesnak omkring dette, så 
mød op. Alle er velkomne og vi glæder os 
til at se dig/jer.

Paul Harrison
med band og

Camilla Ernen-Lyngholm

gæster Brøndby Jazzklub 2.jule-
dag den 26. december i Rheum-
hus, Albjergparken 4 kl. 20.00. 
  Dette årets sidste arrangement 
byder på klassisk jazz, smukke 
ballader og meget mere. 
  Musikerne er: Paul Harrison, 
klarinet, alt- og sopransax; 
Spike Botterrill, piano og vokal; 
Anders Westfall, guitar; Peter 
Williams, bas; Ulrik Brohuus, 
trommer og endelig Camilla Er-
nen-Lyngholm, sangerinde.

Ungehuset
er tilbage i 

Brøndby Strand

På adressen Strandesplanaden 
4 er Ungehuset nu permanent 
etableret i nyistandsatte loka-
ler, hvor tidligere Sciencesko-
len havde til huse.
  Ungehuset er et vejlednings- 
og opkvalifi ceringstilbud for un-
ge mellem 18 og 25 år på kon-
tanthjælp.
  Yderligere information kan fåes 
ved henvendelse til leder af Un-
gehuset, Anne Madsen, telefon: 
4328 2287, mobil: 3092 6848 
eller mail: anm@brondby.dk
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Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (telefon: 2947 2911)

Månedens blomst
Hvem skal have

den næste blomst?

Månedens blomst har fået en 
opblomstring i år. Hvis du 
kender en, der for tjener en 
erkendtlighed i hverdagen 
på grund af hjælpsomhed og 
godt naboskab, så henvend 
dig trygt til redaktionen. 
  Vi vil herefter sørge for, at 
dit ønske bliver opfyldt sna-
rest uden udgifter for dig. 
Vi betinger os blot at måtte 
offentliggøre begivenheden 
her på bagsiden. 
 Redaktionens medlemmer 
kan dog ikke indstilles til 
månedens blomst.

Inger LarsenGerda Steen har overrakt sin hjælpsomme nabo Grethe Wegener månedens blomst .

Jeg vil gerne indstille Grethe 
Wegener til månedens bu-

ket, da jeg synes, Grethe gør så 
meget for andre og for mig bl.a.
 Hun har været der for mig un-
der min mands sygdom og efter 
hans bortgang. Grethe er sam-
tidig ekspert i at give mig og 
andre et kærligt spark bagi, så 
vi kommer op af de sorte huller, 
man ryger ned i en gang imel-
lem. Da jeg ikke ser så godt, 
går hun såmænd med mig ned 
til SuperBest. Der går vi så og 
småsludrer, og jeg bliver fulgt 
helt op til hvor jeg bor. 
 Grethe kommer hver dag og 
hjælper mig med posten. Sam-
tidig har hun så mange andre 
interesser, så hvordan hun får 

tid til at rende rundt og hjælpe 
andre er mig en stor gåde. 
  Hun har vist nok også et par 
bestyrelsesposter, og hun hol-
der til nede i Paraplyen, hvor 
vi sidder og ordner hele „ver-
denssituationen“, samtidig med 
at der bliver strikket en del og 
der bliver også drukket en del 
kaffe. 
  Derfor Grethe, mange tak for 
den uvurderlige  hjælp, du har 
udvist mig og stadig viser.

Gerda Steen, Hallingparken

Rettelse: 
Esplanaden beklager,  at vi i novem -
ber fejlagtigt skrev, at Ilse Skov 
havde lidt af en alvorlig sydom i 11 
år. Der skulle have stået 1½ år. 


