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I det daglige kan man synes, at livet 
bare er ens dage. Men ind i mellem 
kommer der nogle skæringspunkter, 
hvor man standser op og tænker: 
”Det var så det, hvordan kommer vi 
videre”. Så træff er man en beslut-
ning og fortsætter i den retning, man 
har besluttet.

Det er den tankegang, der har givet 
det boligsociale projekt i Brøndby 
Strand navnet Herfra og Videre. Pro-
jektet løber fra 2008 til 2012, og in-
den da havde boligområdet allerede 
gennemført en positiv udvikling un-
der Byudvalgsperioden og Kvarter-
løft. Med Herfra og Videre ville De 
9 og Brøndby Kommune ikke bare 
fastholde udviklingen, men gennem 
nye tiltag gøre boligområdet til et 
endnu bedre og tryggere sted at bo. 
I dette nummer af Esplanaden har vi 
et tema om Herfra og Videre på side 
7-13.

Alle begyndelser starter ved et her-
fra og bevæger sig videre, også i 
Danmarkshistorien. Det var et stort 
spring videre, da bønderne under 
landboreformerne omkring 1780 fi k 
sammenhængende marker i stedet 
for de små, spredte strimler jord, 
som de havde før udskiftningen. 
Bønderne i landsbyen Brøndbyvester 
fi k gårde ude på landet og senere op-
stod husmandsstederne ved stran-
den. Den videre udvikling banede vej 
for det boligområde, som vi kender i 
dag. Der har været mange skærings-
punkter undervejs og det kan du alt 
sammen læse om på side 6, hvor An-
nie Mølgård fra Lokalhistorisk For-

ening fortæller med baggrund i et 
foredrag, som hun holdt i Brønden 
den 25. oktober. 

Livet for beboerne i nutidens Brønd-
by Strand er også fuldt af skærings-
punkter. Hvert år er der nogle af de 
unge, som er vokset op her, der af-
slutter skolen og skal tage fat på 
voksenlivet. I sommer kom syv af 
studenterne fra Avedøre Gymnasium 
fra Brøndby Strand. Bitten Drews har 
mødt tre af dem og på side 15 kan 
man læse om deres idealer og frem-
tidsplaner. Vi ønsker et forsinket til-
lykke.

De tre studiners fremtid vil måske 
bringe dem langt væk fra Brøndby 
Strand. Men der fl ytter hele tiden 
nye beboere ind. Herfra og Videre 
har udarbejdet en ”Velkomstfolder 
til Nye Beboere”. Her er blandt andet 
information om det sociale liv, der 
udfolder sig i aktivitetshusene, hvor-
dan man kan fi nde klubber, og hvor 
man kan henvende sig, hvis man vil 
være frivillig. Måske kan den også 
give ny inspiration til dig, som har 
boet her længe. Folderen er hæftet 
ind i midten af bladet.

Inden længe tager vi hul på det nye 
år. Det er endnu en ny begyndelse, 
og vi kan se frem til, at dagene bliver 
længere, og mørket trækker sig til-
bage. Men inden da bringer julen lys 
i den mørke tid. Esplanaden ønsker 
alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Redaktionen

Esplanaden holder juleferie fra den 29. november 2010 til den 5. januar 2011. 
Det næste blad udkommer den sidste weekend i januar.

LEDER



Af Bitten Drews

En lille nisse rejste sammen med sin far, farens kane og alle 
hans rensdyr ud i verden for at skrive en liste over julegaver 
til de børn, der havde opført sig bare nogenlunde pænt i det 
forløbne år. Men pludselig bumpede kanen ned i et kæmpe 
lufthul. Den lille nisse røg ud og faldt i rasende fart ned mod 
jorden. Men nissen var klog, han brugte sin store røde hue 
som faldskærm.

Han landede på toppen af et højhus og kunne se elleve an-
dre derfra, hvor han stod. Han brugte huen som faldskærm 
endnu engang og landede på jorden. Han var fuld af undren, 
for der var ikke pyntet op til jul nogen steder. Han besluttede 
sig til at fi nde ud af hvorfor. Han var ikke spor bange. Der var 
sikkert masser af søde børn i sådan et stort område, og hans 
far ville komme og dele gaver ud juleaften. Så ville han også 
hente ham med tilbage. Heldigvis havde han sin tryllestav i 

lommen. Når han stak den i munden, blev han 
usynlig.

Den lille nisse stak tryllestaven i 
munden og begyndte at gå den 

vej, hvor der duftede af bagerbrød. 
Han smuttede ind i bagerforretningen og 

snuppede et stykke wienerbrød, der var lige 
så stort som han eget hoved. Han kunne 
ikke være usynlig, mens han spiste, så 
han smuttede ind i forretningen ved si-

den af og gemte sig på en hylde lige i nærheden 
af kassen.
Inde i forretningen var der julepyntet over det hele, og bør-
nene plagede deres forældre om alle mulige ting. Forældrene 
stod næsten som døde og sagde bare:” Nej, nej og atter nej”. 
De var meget trætte. OK, tænkte nissen. Det er altså ikke 
børnene, der er noget galt med, det er forældrene. Han spiste 
wienerbrødet og gik på opdagelse udenfor. Han klatrede op til 
stuelejligheden i det højhus, hvor han var landet og kikkede 
ind. Der gik en nydelig ældre herre og puslede om tingene. 

”Jeg ved ikke rigtig, lille Grete, om jeg har lyst til at pynte 
op til jul i år”, sagde han træt. Men så kom lille Grete ind fra 
køkkenet. Hun mindede lidt om nissens egen mormor. ”Det 
skal du ikke sige”, sagde hun. ”Nu polerer jeg alle tingene, og 
hvis du kommer med pynten, så ordner jeg det hele. Du bliver 
glad, så snart det er gjort”. De skal nok klare sig, tænkte nis-
sen og gik videre.

Næste gang han kiggede ind af et vindue, fi k han et chok. Der 
stod en meget vred mand derinde. Han tog nogle papirer og 
kylede dem hen ad gulvet, mens han råbte: ”Jeg er fuldstæn-
dig ligeglad. Tingene skal fungere, ellers afskaff er jeg julen.”. 
Derefter gik han rasende ind på sit kontor. I samme øjeblik, 
han knaldede døren i, fl ækkede hans ansigt i et grin. Han tog 
telefonen og bestilte det største juletræ, han overhovedet 
kunne fi nde, til børnenes juletræsfest. 

Nu var det mørkt, og nissen havde fundet en fredelig gangsti i 
bunden af en dal, der var lige så lang som højhusene. Pludse-
lig hørte han lyden af juleklokker. Oppe i luften kom hans far 
kørende med alle rensdyrene, kane, gaver og det hele. Nissen 
råbte og svingede med sin hue. Der var stor gensynsglæde, 
men julemanden lagde mærke til den bekymrede rynke i den 
lille nisses pande. Da nissen fortalte om den manglende ju-
leglæde hos de voksne, sagde faren: ”Det kan du i k k e 
gøre noget ved, men det kan jeg!” Han 
trak en kæmpe tryllestav frem un-
der sædet i kanen og fyldte luften 
med tryllestøv af juleglæde og 
julestemning. Da de rejste 
hjem, kom de henover præ-
cis det samme boligområde, 
og nu var der pyntet med lys i 
alle vinduer og på de fl este altaner. 
Den lille nisse faldt i søvn og drømte 
sødt om al den juleglæde, han havde været 
med til at skabe.

En Julefortælling
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TORSDAGSGÆSTEN 
Torsdag den 9. december kl. 14.00 - 
16.00
OMSORG, OKSEMØRBRAD OG RØDVIN
Thyra Frank er leder af Danmarks gla-
deste plejehjem, plejehjemmet Lotte 
på Frederiksberg. Historien om hende 
og om plejehjemmet, hvor der er rødvin 
til aftensmaden, portvin til kaff en og 
fest hver lørdag, er fortalt mange gange 
på TV og i andre medier – og den er lige 
god hver gang. 
Alle – uanset om man er pensionist el-
ler på arbejdsmarkedet - får mulighed 
for at opleve Thyra Franks foredrag. 
Du skal udfylde en tilmeldingsblanket. 
Pris: 60 kr. for entre, kaff e og kage. Til-
melding til Gül Aydin på 60 35 28 61 el-
ler ga@bo-vest.dk

Lucia Brunch i Café 13
Søndag d. 12. december kl. 11.30
Café 13 startede en ny tradition sidste 
år, hvor mandagsklubbens børn gik 
Luciaoptog ved decembers søndags-
brunch. Børnene øvede sig på Luciasan-
gen i fl ere uger. Det blev en stor succes 
og gæsternes begejstring fi k børnene til 
at vokse en halv meter. Vi gentager suc-
cesen. Alle børnenes forældre og andre 
familier er velkommne til at komme i 
Caféen og smage buff etens lækkerier 
og se Luciaoptoget.
Pris 65 kr. for voksne. Børn under 12 år 
30 kr.  

ÅRETS KÆMPE 
JULEBANKO 
Tirsdag den 14. december kl. 19.00 
Så er det tid til årets store julebanko. 
Der er 10 spil, hvor gevinsterne er jule-
ænder, fl æskestege, julevin, julegodter, 
gavekort og meget mere. Gevinsten på 
oprydningsspillet er en kæmpe jule-
kurv. Der er ekstra store sidegevinster i 
alle spillene. Bankoplader vil blive solgt 

fra kl. 19.00. Der vil være mange julelot-
terier med ekstra store præmier. Menu: 
Glaseret hamburgerryg med grøn-
langkål og brunede kartofl er – Ris á la 
mande med kirsebærsauce. Bestilling 
på tlf.: 4373 8125.
Pris: 10 kr. for 1 plade og 10 kr. for 1 lod 
med 5 numre på.

JULEFROKOST I CAFÉ 13
Fredag den 17.december kl. 18.00
Tag en pause fra juleræset og kom til 
Café 13´s store julefrokost med masser 
af sild, lune retter, ostebord og ris á la 
mande. Vi sørger for dejlig julemusik 
og julestemning, som du kan opleve 
sammen med familie, venner og na-
boer. Pris: 135.- pr. 
person. Tilmelding 
senest den 14. december 
kl. 12.00 på tlf.: 4373 8125.

Juletilbud på Café Perlen
BAKKENS SYNGEPIGER 
Underholder onsdag den 8. december 2010 kl. 18.00

Kl. 18 serverer vi fl æskesteg med brunede og 
hvide kartofl er, ris álamande med kirsebærsovs 
og kaff e. Før og efter underholdningen samt i 
pausen spiller vores hus-musiker Lars Bergreen.

Billetter kan købes i Café Perlen fra den 18. 
november og så længe, der er plads.

Pris for hele arrangementet: 40 kr. pr. person.
Vi ses på Café Perlen, Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand, Tlf: 43 73 42 20.

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE
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Brøndby Musikalske 
Venner afholder 
”Syng Sammen Aften”

Torsdag den 27. januar kl. 19.30
Vi synger kendte viser, sange og schla-
gere. Gratis adgang. Alle er velkomne.

Kaptajn Sorte Fjæs og 
skibshunden Luff e 

Lørdag den 29. januar 2011 kl. 13.00
Rockpiraten Kaptajn Sorte Fjæs og 
skibshunden Luff e underholder med 
musik og sjov for børn fra 2-10 år. Bør-
nene bliver inddraget i forestillingen 
med dans og bevægelse. Dørene åb-
nes kl. 12.30 – så kom i god tid! Pris: 20 
kr. pr. person. Billetter købes i Rheum-
hus eller på NetværksKontoret.

Sidste tirsdag i måneden fra 17- 19.30
Bemærk at vi er tilbage i Café 13 – og 
at vi har byttet dag til tirsdag

Næste spiseaften er tirsdag den 25. 
januar kl. 17-19.30 i Café 13
Der serveres børnevenlig mad og is-
vand. Andre drikkevarer kan købes i 
baren.

Tilmelding senest: Torsdag den 20. 
januar til Charlotte Hansen, tlf.: 60 43 
18 31, mail: charlottehansen72@sol.
dk eller Conni Sparlund, tlf.: 50 54 67 
82, mail: conni@sparlund.dk

Vi er også på Facebook: 
Enlige med børn’s spiseklub

Spiseaften for enlige med børn

82, mail: conni@sparlund.dk

Vi er også på Facebook: 
Enlige med børn’s spiseklub

	  

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Loppemarked 
i Rheumhus 
Lørdag den 4. december 
Som sædvanlig holder Rheumhus 
loppemarked i december, denne gang 
den 4. i måneden. Loppemarkedet 
kan næppe blive større, for der er rig-
tig mange ”lopper” tilmeldt.Huset 
bliver fyldt med boder, så kom og gør 
et godt fund.

Banko 
Søndag den 5. december kl. 13.00
Salg af plader fra kl. 12.00

Mimre banko
Onsdag den 8. december kl. 12.30
Salg af plader fra kl. 11.00

Lækker Julebuff et i 
Rheumhus
Lørdag d en 18. december kl. 14.00
Rheumhus holder julefest med en 
stor, lækker og rimelig traditionel ju-
lebuff et. Der lægges op til julehygge 
med god mad, med julesange og ka-
raoke. Pris: 110,00 kr. Tilmelding se-
nest d. 14.12.10

Banko 

Esplanaden december 2010
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Af Annie Mølgård, sekretær i Lokalhistorisk for-
ening for Brøndby Strand

Fotos: Brøndby Lokalarkiv

I 1750 boede alle i Brøndbyvester sogn i 
Brøndbyvester landsby, og det var Kronen, 
altså kongemagten, der ejede landsbyen. 
Hver bonde havde sin jord fordelt i mange 
smalle lodder ud over alle landsbyens 
marker, så alle havde både god og dårlig 
jord. I 1780 blev det besluttet at udskifte 
markerne i Brøndbyvester således, at alle 
bønder fik et sammenhængende stykke 
jord. Da Brøndbyvester sogn er meget 
langstrakt, var der gårde, der fik jord en-

ten nord eller syd for byen. Ved Brøndby-
vester Strand fik Mæglergården og Siler-
gården jord helt ned til stranden, medens 
Høholm, Maglegården og Lagesminde fik 
jord ned til engområdet, der lå langs van-
det. Engområdet blev i 1799 udstykket i 
18 englodder, der hver fik samme matri-
kelnummer som den gård, der fik tildelt 
englodden. 

De første beboere i Brøndby Strand 
Efter udmatrikuleringen blev flere af 
englodderne solgt til husmænd, som fik 
bygget en ejendom med plads til nogle få 

Brøndby Strand i 200 år – fra 1750 til 1950
Annie Mølgård holdt den 25. oktober et foredrag i Brønden om Brøndby 
Strands historie. 

Hun lovede at skrive en artikel til Esplanaden om emnet. Den bringer vi her.

Brøndbyvester efter udskiftningen, hvor 
man ser de forskellige gårdes beliggenhed.

Generalstabens kort fra 1916. Mæglergården og Silergården 
har udstykket til nogle få bygninger ved Gammel Køge 
Landevej, og de smalle strandlodder er blevet beboet.

Brøndbyvester Strand

kreaturer, og de boede dér med deres fa-
milier. I perioden 1800 til 1899 blev godt 
halvdelen af englodderne beboet, men 
flere af dem var blevet yderligere opdelt 
i mindre parceller, så der på hver oprin-
delig englod boede flere familier. I folke-
tællingerne er mændenes erhverv oplyst 
som husmænd, jordbrugere eller fiskere, 
og mange af dem har sandsynligvis ar-
bejdet på de nærliggende gårde.   

Fra marker og gartnerier til ny bydel
I slutningen af 1800-tallet slog to gart-
nere sig ned ved stranden og begyndte 
at drive handelsgartnerier. Efter 1900 
kom der flere handelsgartnere, der kom 
en smed, der samtidig havde en køb-
mandshandel, og i de følgende årtier 
kom der flere købmænd, flere bagerier, 
en forretning med tøj og en frisør.

I 1912 åbnede det imponerende Brøndby Ba-
dehotel. Her kunne folk fra København hol-
de ferie og besøge hotellets restauration. 
Der blev udstykket et større areal med som-
merhusgrunde på Maglegårdens og Siler-
gårdens jorder ved Gammel Køge Landevej, 
og der blev startet en rutebilforbindelse fra 
Valby til Hundige. I begyndelsen af 1900-tal-
let mærkede man ved Brøndby Strand, at 
byen rykkede nærmere. Efter 1950 kom 
der flere og flere parcelhuse til, og der blev 
bygget etage-ejendomme i Maglelund, og 
i 1960 startede den udvikling, der ændrede 
Brøndby Strand til den selvstændige bydel 
på 13.700 indbyggere, som den er i dag.
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De næste 7 sider af Esplanaden handler om Herfra og Videre, der er en bo-
ligsocial helhedsplan i Brøndby Strand med fokus på Børn og Unge,  

Netværk og Image. 
Herfra og Videre startede 1. januar 2008 og løber frem til 30. juni 2012. 

Den økonomiske ramme er på 26.5 mio. kr. fra Landsbyggefonden (LBF), 
Brøndby Kommune og Boligafdelingerne. 

God læselyst!

Af Hugo Thuge. Talsmand for De 9

I 1995 startede Byudvalgs arbejdet i Brøndby Strand. Der blev 
nedsat en styregruppe med repræsentanter for kommunen og 
de fem boligafdelinger. Styregruppen blev et beslutnings- og 
ideforum, hvor kommunale embeds mænd, viceborgmesteren, 
boligadmini stra tionsfolk og beboerdemokrater i fæl les skab 
styrede og udviklede Byudvalgsarbejdet i Brøndby Strand. 
Vi fik kælenavnet ”De 5”. Navnet blev officielt og ændret til 
”De 8”, da BKB 612 af kommunen blev delt op i fire afdelinger, 
og blev til ”De 9”, da Gurrelund/Bjerrelund kom med i partner-
skabsaftalen. Kun Maglelund stod og står stadig udenfor. I pe-
rioden 2004-2007 fungerede De 9 samarbejdet uden ”projekt-
penge”, men samarbejdet med kom munen fortsatte, især om 
børn og unge-projekter. 

Herfra og Videre
I 2008 startede Helhedsplanen Herfra og Videre i et samarbej-
de mellem De 9 almene boligafdelinger og Brøndby Kommune. 
De 9 har to hovedformål: at samarbejde med kommunen og at 
samarbejde med hinanden. Og det gør vi! Vi deler vores viden 
med hinanden. Vores største fælles projekt er Herfra og Videre, 
men De 9 samarbejder om alt fra juletræsfester, over affald til 
PCB-undersøgelser. Der er ingen rivalisering i De 9, kun kam-
meratligt drilleri og en smule knurren. Når man sætter ni gamle 
gorillaer af begge køn omkring et bord, så sker der noget!
Vi håber, at Herfra og Videre videreføres efter 2012, men sker 
det ikke, så er det garanteret, at De 9 fortsætter. Vi er ikke i 
tvivl: Femten års ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde mellem 
kommunen og boligafdelingerne har gjort, at så mange ting er 
blevet så meget bedre end i ’95. 
Tillykke til kommunen og boligafdelingerne med 15 års små og 
store succeser i samarbejdet omkring Brøndby Strand.

TEMA : 

Først var de 5,  
så blev de 8  
og nu er de: De9
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Vil du være frivillig? 
I mange af Herfra og Videres projekter er der frivillige involveret. 
Der er altid brug for flere. Man bestemmer selv, om det skal være 
et par timer om ugen, kun til et enkelt arrangement, eller man 
selv vil starte en ny aktivitet. Eksempler på frivilligt arbejde er: At 
skrive artikler til beboerbladet Esplanaden, at hjælpe i forbindelse 
med den årlige KulturWeekend, være lektiehjælper, undervise i 
gymnastik - kun fantasien sætter grænser. Vil du høre mere, så 
kontakt NetværksKontoret: tlf. 43 54 22 75,  e-mail: 
netvaerkskontoret@bo-vest.dk

NetværksKontoret koordinerer helhedsplanen Herfra og Videre. NetværksKontoret holder til i Kisumparken 2, i 
samme bygning som Café 13. Tlf.: 43542275, mail: netvaerkskontoret@bo-vest.dk. 
Kig forbi dagligt mellem kl. 9 og 16 eller ring og få en aftale.

NetværksKontoret

De ansatte på NetværksKontoret. 
Fra højre: Sekretariatsleder Anette Hestlund, 
Kommunikationsmedarbejder Anet Tamborg, 
Opsøgende medarbejder Zahid Mansoor, Projektleder En Ny Vej Bayan Saleh, 
Praktikant Niels Kjølholt, Beboerrådgiver Laura Wogensen

Som beboer er man altid velkommen 
til at kontakte os. Det er ikke altid vi 
har svar på alt, men vi undersøger og 
hjælper gerne. Det kunne for eksempel 
være:
Du mangler et lokale til en aktivitet
Du vil søge penge til en forening eller 
aktivitet
Du vil starte et nyt projekt
Du har brug for hjælp til at lave en pla-
kat eller skrive en artikel til Esplanaden
Der opstår problemer med børn og unge 
i dit nabolag

På www.broendbynettet.dk/Netværks-
kontoret kan du følge med i Herfra og 
Videres aktiviteter og arrangementer

Turen går til Birkegårdens haver
Tirsdag den 14. december inviteres alle pensionister i De 9 bo-
ligafdelinger i Brøndby Strand på en tur til Birkegårdens haver, 
der oplyses af ikke mindre end 130.000 lamper i mørkningen. 
Der bydes på lune æbleskiver og varm gløgg eller kaffe. Vi ta-
ger af sted fra Brøndby Strand kl. 13 og er hjemme igen ca. kl. 
18. Pris: 60 kr. alt inklusive. Billetter købes på NetværksKon-
toret, Kisumparken 2, inden den 3. december.

TEMA : 
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Turen går til Birkegårdens haver
Tirsdag den 14. december inviteres alle pensionister i De 9 bo-
ligafdelinger i Brøndby Strand på en tur til Birkegårdens haver, 
der oplyses af ikke mindre end 130.000 lamper i mørkningen. 
Der bydes på lune æbleskiver og varm gløgg eller kaffe. Vi ta-
ger af sted fra Brøndby Strand kl. 13 og er hjemme igen ca. kl. 
18. Pris: 60 kr. alt inklusive. Billetter købes på NetværksKon-
toret, Kisumparken 2, inden den 3. december.

1. Hvor mange penge søges?

2. Hvad går aktiviteten ud på?

3. For hvem er aktiviteten?

4. Hvornår skal aktiviteten 
foregå?

5. Hvordan skal aktiviteten 
gennemføres?

6. Navn, adresse på den øko-
nomiansvarlige.

7. Kontonummer samt ban-
kens navn

Udgift Beløb

I alt

De Frie Midler
De Frie Midler giver tilskud til arrangementer inden for De 9s boligområde
• Der kan max. søges om 5000,00 kr. 
• Ansøgere kan både være enkeltpersoner, grupper eller foreninger
• Aktiviteten skal være en fælles aktivitet og skabe fælles oplevelser
• Der kan ikke søges til politiske eller religiøse aktiviteter
• De frie midler skal komme flest mulige i området til gode
• Der ydes ikke tilskud til forplejning til lukkede arrangementer

Budget hvis ansøgningen er på over 2000 kr.

Underskrift___________________________________________

Skemaet kan rekvireres elektronisk ved henvendelse til: 
netvaerkskontoret@bo-vest.dk

Det udfyldte skema afleveres på eller sendes til: 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand.

TEMA : 

Ansøgningsskema
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Af borgmester Ib Terp

Brøndby Kommune har gennem de se-
neste 15 år været meget engageret i det 
boligsociale arbejde i Brøndby Strand 
– først i Byudvalgsarbejdet, senere i 
Kvarterløftindsatsen og i de senere år i 
samarbejdet omkring Herfra og Videre. 

Dialog mellem Boligområde og Kom-
mune
Kommunen har i forbindelse med Her-
fra og Videre forpligtet sig til at samar-
bejde med de involverede boligafdelin-
ger om at sikre et dynamisk og smidigt 
samarbejde for at understøtte en fort-
sat positiv social og kulturel udvikling 
af området.  I styregruppen for Herfra 
og Videre er Brøndby Kommune repræ-
senteret ved borgmester Ib Terp og af 
embedsmænd efter behov. Kommunen 
giver hermed sit bidrag til de mål, der 
er sat for Herfra og Videre, og til at der 
er en fortsat konstruktiv dialog mellem 
boligområde og kommune.
Kommunen har også repræsentation 
i den tværfaglige ledergruppe, der be-
står af Netværkskontorets medarbej-
dere, kommunale ledere og en leder 

fra BoVest. Denne gruppe følger kon-
kret de enkelte projekters drift, behov 
for justering og afgiver vurderinger af 
projekternes status og udvikling til sty-
regruppen. Specielt på børne- og unge-
området er Brøndby Kommune involve-
ret i Herfra og Videre, se side 11.

Meningsfyldt Boligsocial Indsats
Brøndby Kommune oplever Herfra og 
Videre som en meget meningsfyldt bo-

Brøndby Kommune og Herfra og Videre
TEMA : 

ligsocial indsats. Indsatsen giver både 
konkrete resultater i de enkelte pro-
jekter, nyttige erfaringer med nye pro-
jektformer og bidrager til at cementere 
det generelt gode samarbejde mellem 
kommunen og boligorganisationerne. 
Kommunens positive indstilling til 
Herfra og Videre giver sig meget kon-
tant udtryk i den medfinansiering, som 
kommunalbestyrelsen har bevilget 
gennem årene.

Esplanaden december 2010
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Frivilligmesse i Brøndby
Den 2. oktober afholdtes den første Fri-
villigmesse i Brøndby. Den blev arrange-
ret af Brøndby Kommune og Netværks-
Kontoret. Over 30 klubber og foreninger 
deltog. Formålet med messen er at være 
udstillingsvindue for de deltagende for-
eninger, og at tiltrække nye frivillige. På 
messen kan foreningerne lære hinanden 
at kende og skabe netværk på tværs. 
Planen er at gentage succesen i 2011.



Børn og Unge projekter
Alt B (dagtilbuddet i Værestedet)
Værestedet på Langbjergskolen
Pigehuset og De Stille Piger
Den opsøgende medarbejder
Tranens Drenge
Turneringer og fodboldliga
Noget for Noget projekter
Perlens Drenge
De Tunge Drenge

Grænsebrydende projekt på Kullen
Kære Brøndby Strand
De Tunge Drenge vil med glæde meddele at vores første årlige tur 
forløb succesrigt. Projektets formål er at bane vej for en sund kost, 
bedre sundhed og forbedret kondition hos de unge. Fra den 18. til 20. 
oktober var vi på tur til Kullen i Sverige. Den første dag var der store 
udfordringer med 15-20 meter høje klipper, som skulle bestiges og 
senere fælles aktiviteter ude i skoven. Anden dag blev brugt på rap-
pelling ned af 30 meters klipper, det krævede store anstrengelser, 
sved og tårer. Turens sidste dag blev afsluttet med sport, med stor 
fysisk udfoldelse. Der blev ryddet op, pakket og inden afgangen spi-
ste holdet frokost sammen, inden det gik hjemad. Under hele turen 
lavede vi sund mad, inspireret af den undervisning, vi har fået af 
en diætist. Selvtilliden og selvværdet toppede hos os alle. Vi fik en 
oplevelse, vi aldrig vil glemme.
Med Venlig Hilsen
De Tunge Drenge

Fodboldliga for boligområder
I 2010 har Herfra og Videres opsøgende medarbejder 
Zahid Mansoor taget initiativ til en fodboldliga for 
boligområder. Udover Brøndby Strand er der hold fra 
blandt andet Albertslund og Hundested med i ligaen. 
Indtil nu har Brøndby Strands hold, Brøndby Strands 
Løver, vundet samtlige kampe og er de stolte besid-
dere af ligaens vandrepokal. Fodboldligaen er både 
sportslig og social. Erfaringer udveksles og venskaber 
knyttes på tværs af boligområderne. Efter kampene er 
der fællesspisning og udflugt i det område, hvor hjem-
meholdet kommer fra.

Pigehuset
Pigehuset på Langbjergskolen er åbent 
dagligt og har en masse aktiviteter for pi-
ger, som navnet antyder. En stor succes er 
pigeaftener, sommetider med overnatning. 
Mange glade piger deltager i arrangemen-
terne, der altid har et tema. En af pigeaf-
tenerne gik til København, hvor en guide 
fortalte om byens historie. Det gør det sjo-
vere at komme til København i fremtiden, 
når man ved lidt om byen, og det skaber 
sammenhold for pigerne at få fælles ople-
velser.

Børn og Unge  
Inden for Børn og Unge arbejdes der forebyggende for at sikre, at børn og unge i Brøndby Strand har de 
bedste forudsætninger for at skabe et meningsfyldt hverdagsliv.

TEMA : 
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KulturWeekend finder sted hvert år 
den anden weekend i juni. Her mødes 
Brøndby Strands beboere på tværs af 
boligafdelinger, nationalitet og alder 
til liv og glade dage på festpladsen i 
Esplanadeparken. KulturWeekend 2011 
afholdes den 10.-12. juni, og i år er der 
15 års jubilæum.
KulturWeekend arrangeres i et samar-
bejde mellem frivillige fra boligafdelin-
gerne, NetværksKontoret, foreninger, 
Kirken og Brønden.

Netværksskabende 
aktiviteter 

KulturWeekend
Børnenes Rejsebureau
En Ny Vej 
De Frie Midler
Ældreaktiviteter
Frivilligmesse
Forenings- og klub samarbejde
Julearrangement
Aktiviteter i beboerhusene og Brøn-
den

En Ny Vej
et projekt for kvinder med udenlandsk baggrund
Bayan Saleh startede projektet En Ny Vej i september 2009. Formålet er at styrke kvin-
der med udenlandsk baggrund, give dem kendskab til deres rettigheder, opbygge net-
værk samt at knytte stærkere bånd til det danske samfund og specielt lokalområdet.
Projektets aktiviteter er blandt andet kunstterapi, sundhedsbasar, lektiehjælp, 
danskundervisning, oplæg og rådgivning. Der har været stor begejstring for projektet og 
kvinderne fortæller, at de får et stort udbytte ud af oplæg og diskussioner og samtidig 
lærer mere dansk. Der arbejdes på at fortsætte projektet i 2011.

Netværk
Herfra og Videre er med til at styrke beboernes lokale netværk og arbejder for at skabe sammenhæng 
mellem netværk på tværs. NetværksKontoret arrangerer aktiviteter og hjælper nye initiativer i gang. I 
Brøndby Strand er der netværk for børn, unge, ældre, kvinder, mænd og forskellige etniske grupper og 
ikke mindst netværk på tværs af dem alle.

KulturWeekend

Boligafdelingerne i Brøndby Strand inviterer til juletræsfest i  
Brønden søndag den 5. december fra kl. 14-17. 
Der vil være musik og underholdning hele eftermiddagen, og der 

serveres sodavand/gløgg og æbleskiver samt slikposer til børnene.  
Pris: 20 kr. for børn og 30 kr. for voksne.  

Billetter købes på NetværksKontoret, Kisumparken 2.  
Overskydende billetter sælges ved indgangen.
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Liste over Image projekter
Gode historier banken
Esplanaden
Nyhedsbreve
NetværksKontorets hjemmeside (Brøndbynettet)
Naboskabsundersøgelsen
Mediekursus for unge
Turismens dag/Åbent hus
Events
Facebook
Kontakt til pressen

Image 
Formålet med imagearbejdet under Herfra og Videre er at formidle Brøndby Strands gode historier, 
både i og uden for lokalområdet. Der arrangeres kurser, hvor frivillige kan lære at bruge medierne, og 
endelig er der en pressegruppe, der reagerer, når vi uden grund bliver omtalt negativt i landspressen.

Tekst og fotos: Jakob Fälling

”Nej, hvad laver du! Du skal løbe denne 
her vej! Hen mod kameraet. Sådan her!”
En gruppe drenge i alderen 16-19 år står 
bag kameraet. De diskuterer, griner og 
prøver nye vinkler af. De er ved at teste 
en af de scener, de har diskuteret og 
tegnet på forhånd. To store projektører, 
en posefuld teatersminke og noget lånt 
tøj er med til at skabe den rigtige film-
stemning, mens forskellige venner og 
bekendte er skuespillere.

Hjælp fra skole
Hasan Shah, Sami Kassab, Mehmet Anli 
og Patrick Yip er nogle af idémændene 
bag projektet. De har lavet små film til-
bage i folkeskoletiden, men har i flere år 
haft lyst til at gøre mere ved det. Derfor 
havde de længe gået med en filmidé - 
en gyserkomedie - da de hørte om Net-
værksKontoret.
- ”Vi gør det, fordi det er sjovt, og fordi 
vi kan lære noget af det. Og samtidig er 
det fedt, fordi det giver os noget at lave”, 
siger Patrick Yip.
Da drengene kontaktede Netværkskon-
toret med ideen om en film, blev de 

Horror for Sjov
En gruppe på omkring 10 unge Brøndby Strand’ere laver gyserfilm 
i Brøndby Strand. Herfra og Videre støtter projektet som en del af 
imagearbejdet

hurtigt sat i kontakt med både KVN TV 
og Produktionshøjskolen i Brøndby. Her 
har de lånt udstyr ganske gratis. Kim 
Helsted, leder af Produktionshøjskolen, 
forklarer hvorfor:
- ”Vi vil til enhver tid bakke op om pro-
jekter, hvor unge giver deres hjerteblod 
og tid. Hvor de tager ansvar og fortæller 
gode historier. Det synes vi er rigtig vig-
tigt”, siger han.
Journalist Jakob Fälling hjælper film-
skaberne med kontakterne og med at 
styre filmprojektet, men det er drenge-
nes egen drivkraft, der er afgørende. Og 
drengenes drivkraft er stor. 
- ”Vi vil godt vise andre unge, at man 
kan lave fede ting, hvis man er kreativ”, 
siger Hasan Shah.

Det tager tid
Det har dog ikke været helt let at pro-
ducere filmen, der er planlagt til at vare 
12-15 minutter. Optagelserne tager langt 
mere tid end drengene havde regnet 
med. Og planlægning er ret vigtig, når 
man skal have kameramand, lys, lyd 
og skuespillere på plads. Der bliver let 

involveret omkring 10 mennesker på en 
optagedag, men drengene tager det ro-
ligt og arbejder sig sikkert igennem op-
tagelserne.
De tør ikke helt sætte dato på udgivel-
sen af filmen, men håber på begyndel-
sen af 2011. Drømmen er, at den bliver 
set af mange, men om det bliver på You-
Tube, i fjernsynet eller på en storskærm 
i Brøndby Strand er der ingen, der ved 
endnu.

En gruppe lokale unge bag står bag en ny film. 
De er i fuld gang med optagelser i bydelen.

Manden med kameraet hedder Mehmet Anli, den 
meget korthårede hedder Patrick Yip, ham med 
kasketten hedder Wail Alkhaldi og er skuespiller. 
Det er Hasan Shah, der har hue og handsker på.
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Operaen PARSIFAL kommer til Brøndby Strand
Det bliver ikke nogen helt almindelig opera, når kunstnergruppen Fix og 
Foxy i april 2011 iscenesætter operaen Parsifal i Brøndby Strand. Forestil-
lingen kommer nemlig til at foregå rundt omkring i bebyggelsen og med 
beboere som skuespillere og sangere.
af Sara Nissen

Forskellige dele af Danmark trænger til at møde hinanden, 
mener instruktørerne Jeppe Kristensen og Tue Biering. Ellers 
vil vores forestillinger om hinanden blive skabt af fordomme 
og uvidenhed. To grupper, som måske sjældent mødes, er 
operapublikummet og beboerne i et alment boligbyggeri.
“Vores hverdag er mere og mere præget af, at folk bevæger 
sig rundt i hver deres miljø. Det kommer der ikke noget godt 
ud af. Derfor er det vores plan at lave en opera, der kommer til 
at handle om livet i Brøndby Strand, og den skal laves sam-
men med beboerne. Jeg tror, det bliver en stor oplevelse for 
det operapublikum, som normalt går rundt i deres egne cirk-
ler langt herfra”, siger instruktør Jeppe Kristensen.

Hele Brøndby Strand som operascene
Operaen foregår ikke på en scene, men rundt omkring i lejlig-
heder, vaskerier og beboercafeer i bebyggelsen. Det bliver en 
helt ny oplevelse for publikum.
“Vi er interesserede i at eksperimentere med operagenren”, 

siger instruktør Tue Biering. “Det er også for os en meget 
mærkelig genre, og i denne forestilling nyfortolker vi den helt. 
Forestillingen skabes ud fra de historier og musikalske input, 
vi får. Vi vil ikke putte noget ned over hovedet på nogen, men 
i stedet spørge: Kan man lave en forestilling, der viser et ær-
ligt og ucensureret billede af livet i Brøndby Strand?”

Du kan også deltage 
Planen er, at beboerne i Brøndby Strand skal være med til at 
skabe operaen og have centrale roller i fremførelsen.
“Vi vil gerne have så mange med som muligt. Beboerne kan 
deltage i operaens kor eller invitere publikum hjem i lejlig-
heden for at fortælle, hvad Brøndby Strand er for et sted. Vi 
vil derfor invitere alle til et møde, hvor vi fortæller mere om 
projektet og vores tanker bag. Vi glæder os til at høre, hvad 
Brøndby Strand-beboerne synes om det. Bagefter starter 
hele arbejdet med at skabe en forestilling sammen”, siger de 
to instruktører.

Møde for alle interessede og nysgerrige om PARSIFAL i Brøndby Strand. 
Tirsdag den 7.december kl. 19.00 i Café 13.

Instruktørerne Jeppe Kristensen og Tue Biering fra kunstnergruppen Fix&Foxy fortæller om 
tankerne bag operaforestillingen Parsifal.

Parsifal spiller i Brøndby Strand i april 2011
Instruktion: Tue Biering og Jeppe Kristensen
Forestillingen skabes sammen med bebo-
erne i Brøndby Strand
Parsifal er skrevet af Richard Wagner i 1882
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Postkort fra 
premieren 
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for 130 år siden

Kunstnergruppen bag Parsifal på besøg i Klitrosen

“Vi er interesserede i at eksperimentere med operagenren”, 
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for 130 år siden
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Tekst og fotos: Bitten Drews

På en af årets første lune dage kom et 
af de sikreste tegn på, at sommeren var 
lige om hjørnet.
Studenterne sprang ud, og som gæst til 
Translokationsfesten på Avedøre Gym-
nasium var jeg vidne til al den glæde og 
stolthed, der følger med sådan en dag.
Som et lille tillæg til temaet ”Herfra og 
Videre” har jeg for nylig spurgt 3 dejlige 
studiner: ”Hvordan er I gået videre?” 
Lalah og Punah stammer fra Afghani-
stan, blev født i Rusland og kom hertil 
som 3-årige. Tubas rødder fi ndes i Paki-
stan. Alle 3 er vokset op i Strandparker-
ne. Herfra deres verden går, og som det 
ser ud i dag, vil de alle komme i berøring 
med store dele af resten af verden.

Venskaber og rollemodeller
De 3 piger har fulgtes gennem hver ene-
ste dag i gymnasiet, og et nært venskab 
er vokset op. Da jeg spurgte, hvad de 
savnede mest, efter at de var færdige 
med gymnasiet, svarede de som med 
én mund: ”Hinanden”. Lalah og Punah 
er enæggede tvillinger og blev født med 
25 sekunders mellemrum, og der er in-
gen tvivl om, at deres forældre er deres 
store forbilleder. Deres mor er uddannet 
journalist, far er jurist og arbejder som 
projektleder på Det Danske Institut for 
Menneskerettigheder. Begge piger går 
på Roskilde Universitet og studerer 
International Samfundsvidenskab og 
ønsker at arbejde for menneskerettig-
heder inden for FN.

Hvem sagde Ghetto?
Herfra og Videre
Tuba skiftede hest midt i vadestedet. 
Hun gik først målrettet efter at blive 
advokat, men en dag kom vi til at tale 
om, hvor begrænset man kan blive med 
den uddannelse, da lovene er forskel-
lige fra land til land, så nu studerer hun 
engelsk på Københavns Universitet, 
for også hun vil gerne være med til at 
sætte sit præg på verden.
Alle pigerne har truff et deres valg dels 
ud fra idealer og dels fornuft. De ønsker 
alle at få et arbejde, der giver en stabil 
balance mellem arbejde og familieliv. 
De skal nok blive til noget, og vi har i 
den grad lov til at være stolte af dem.

heder inden for FN.

7 af de røde studenter er fra Brøndby Strand

Tuba, Lalah og Punah (Eller 

også er de to sidste omvendt)

En af studenternes far havde lavet denne kage. 

Den var lækker
15
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Af: Emilie-Marie Fridh
Fotos: Serkan Korkmaz

Jeg var meget positiv, efter at have set 
Brøndens retrospektive modeshow 
i november måned, selvom der blev 
brugt meget tid på at fi nde ud af, hvem 
der skulle gøre hvad nu, og hvilket årti 
vi overhovedet var i gang med at se på. 
Det var en fornøjelse at se tøjet, som 
var så anderledes end det, de store de-
signere viser til deres shows. Dette tøj 
har levet i mange fl ere år, end det nye 
som Dolce & Gabbana eller Christian 
Dior viser frem, og det har masser af 
historier i sig

Kjolerne blev levende på ny
Tænk på, hvis en af de smukke kjoler 
fra 40’erne eller 50’erne har svajet vildt 
i vinden, mens ejeren er blevet svun-
get rundt af sin elskede i en fantastisk 
dans, til en stor gallafest? Eller hvad 

med en fi lmpremiere, en koncert med 
Elvis eller Beatles, eller noget helt fj er-
de? Jeg blev så glad på vegne af de æl-
dre kvinder, der var meget begejstrede 
over showet. At se det tøj, som de selv 
har gået med i deres unge dage, live op 
på ny, må være fantastisk! Der har nok 
været en grund til, at de har gemt disse 
klæder i alle disse år – det er for betyd-
ningsfuldt, til at smide ud!
Har en af buksedragterne fra 70’erne 
været med til at demonstrere imod 
atomkraft? Har nogen været til bryl-
lup i dette tøj og oplevet to mennesker 
love hinanden evig kærlighed? Det ved 
jeg i hvert fald én af kjolerne havde – en 
ufattelig smuk brudekjole fra 80’erne! 
Da jeg så den, var jeg sikker på, at jeg 
skulle have en magen til, til mit bryllup, 
og jeg vil ikke engang giftes!

Showet åbnede tanker og drømme
Så til trods for de tekniske problemer, 

tog jeg fra Brønden med en masse tan-
ker og drømme i mit hoved. Jeg ville øn-
ske, at jeg kunne leve mig ind i tøjet og 
se det samme, som det gennem årene 
har oplevet. Jeg tvivler ikke et sekund 
på, at hvert øjeblik må have været fan-
tastisk. Jeg ville ønske, at jeg kunne leve 
igennem alle disse årtier, da jeg tænker, 
at der var så mange fl ere mindeværdige 
øjeblikke dengang. Men måske burde 
jeg kigge fremad og tænke på, at jeg vil 
opleve præcis det samme med mit tøj, 
der senere kan blive doneret til et retro-
spektivt modeshow halvtreds år frem i 
tiden. Så kan andre sidde og gætte sig 
til, hvad de stykker tøj mon har oplevet 
gennem årene…

FAKTA
Emilie-Marie Fridh er sytten år.
Fra 2011 redigerer hun en ungdoms-
side i Esplanaden.

Tøj med Masser af Historie

Modeshow 
i Brønden
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NYT FRA BRØNDEN

Mandag den 13. december kl. 11
Luciaoptog – børn fra Børnehuset 
”Resenlund” kommer med søde små 
Lucia drenge og piger. Luciaoptoget går 
igennem hele huset, og de synger julen 
ind i Brønden og i hjerterne på alle, der 
kommer forbi Strandstuen denne dag. 

Onsdag den 15. december kl. 11 
Julebanko I Strandstuen er noget helt 
særligt. Der bliver denne dag solgt æb-
leskiver og glögg for 20 kr. Der er penge-
gevinster på enkeltrækker og gaveposer 
på hele pladen. Prisen er 35 kr. inkl. 3 
plader. Flere kan købes hos opråberen.

Torsdag den 16. december kl. 16
Lystur til City. Julen er jo lysenes fest 
– i den mørke tid er der ekstra pyntet 
med lys på gader og stræder, og nogle 
private huse er fuldstændig dekoreret 
med lys. Det er dette, vi skal opleve på 
denne tur til City. Efter turen vender vi 
tilbage til Strandstuen, spiser noget 
mad og hygger lidt.

Strandstuen i december

Brønden i december og januar
Fredag d. 17. december kl. 15.00 -15.40
Familieforestillingen ”Den store 
nisseprøve” af Louise Schouw
Nis og Nisselise skal i skole – for hvert 
100 år skal alle nisser til nisseprøve for 
at få lov til at beholde deres røde nis-
sehuer. Som alle drengenisser har Nis 
svært ved at sidde stille og laver sjov og 
ballade. Han laver om på julesangene, 
så lærerinden frøken Hanegal bliver 
helt rød i hovedet. Der er spænding til 
det sidste, om hvorvidt de to nisser be-
står prøven. For børn mellem ca. 4-10 
år. Gratis billetter fra fredag den 3. de-
cember på www.brondbybilletten.dk, i 
Brønden, i Kilden og på bibliotekerne. 
Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne.

Lørdag den 22. januar kl. 14.00
Åbning af udstillingen ’BIRDS AND 
BORDERS’ med den indiske maler Ajith 
Ajith er en kreativ kunstner med  ud-
gangspunkt i begreberne frihed, lighed 
og broderskab.  Hans malerier er me-
get kraftfulde i deres farvesætning, og 
symbolerne og fi gurerne er let forståe-
lige og tilgængelige. Gennem symboler 
som duer, bøger og landskaber beretter 
han om sin verdensopfattelse. Hans in-
diske baggrund fornægter sig ikke, og 
derved viser udstillingen en spænden-
de  kunstner, der er inspireret af fl ere 
kulturer. Kunstværkerne  vises rundt 
omkring i Brøndens lokaler, og den om-
fatter 16 malerier og 10 tegninger.
I forbindelse med udstillingen vises 
Priyanandanans prisbelønnede fi lm 
”Puli Janmam” med den engelske ti-
tel ”Tiger Life” med engelske under-
tekster. Se nærmere om tidspunkt på 
Brøndens hjemmeside og i lokalpres-
sen. Der er gratis adgang til åbningen af 
udstillingen og fi lmaftenen. Arrangør: 
Kulturudvalget.
 

Lørdag den 29. januar kl. 14.00
CD-release med forstadspoeten 
Mads Westfall
Mads Westfall har med succes spillet 
numre fra sin første solo-CD ”Forstads-
poeten” adskillige steder i forstæderne, 
herunder i Brønden. Den blev lidt af et 
radiohit med masser af afspilninger på 
P4, i lokalradioerne og sågar på TV2. 
Hans nye CD får ikke et fast tema, men 
bevæger sig alligevel i nogenlunde sam-
me forstadsunivers som tidligere. ”Jeg 
synes, det giver utrolig fi n me-
ning at holde release-fest 
på et super spillested i en 
af mine yndlingsforstæ-
der...”, siger Mads Westfall 
og tilføjer, at han glæder 
sig til at komme på 
besøg i Brønden 
igen.  Der er gra-
tis adgang til 
koncerten, 
som ar-
rangeres 
af Kultur-
udvalget.

17

Esplanaden december 2010



Læserbrev
Jeg har flere gange på TV set et reklameskilt, der op-
fordrer medlemmer af Antenneforeningen til at afgive 
deres stemme. Så tænker man: Hvorfor bliver beboer-
ne ikke informeret? Må vi ikke vide, hvad det handler 
om, eller skal vi holdes udenfor? Antenneforeningens 
bestyrelse burde udsende forslag og referater, men 
det virker, som om man har glemt det?
Jeg har gennemgået lovgivningens regler om parabol-
antenner, og ingen love forbyder dem. Men anten-
neforeningen siger noget andet. Måske plejer anten-
neforeningen sine egne interesser. Det eneste formål 
med antennekanalerne er at få beboerne til at betale 
for noget, de ikke kan se. Mange vil gerne se noget fra 
deres hjemland eller hjemby, men svaret er: Ti stille 
og betal og se glad ud. I antenneforeningen mødes 
forespørgsler med en negativ holdning. Jeg er hverken 
for eller imod paraboler, men mange vil nok give mig 
ret i, at det ikke ser pænt ud med alt for mange. Jeg 
mener, at bestyrelsen udviser en alt for bureaukratisk 
og digitalstyret holdning. Der bør være demokrati, så 
beboerne også kan komme til orde. Og så er der en an-
den ting: Hvorfor er der er så mange genudsendelser i 
vores programpakker. Er det fordi, man ikke har andet 
at byde på, og hvad med vores Lokal TV? Hvorfor er 
det nedlagt? Der var informationer, som borgerne har 
brug for. 
Med venlig hilsen
Erik Riksted
Ulsøparken 27-3-tv

Farvel til PAB 8’s varmemester Kean Frisenette
Tekst og foto: Bitten Drews

PAB 8’s rare, sjove og effektive varmemester Kean Frisenette er gået på efterløn. Der var nærmest oprig-
tig sorg hos alle gæsterne ved afdelingsbestyrelsens afskedsreception. I fremtidens indtager John Jensen 
hans plads, og de øvrige ejendomsfunktionærer får vi også lov at beholde. MEN – i de 7 år Kean har været 
her, har han været ualmindelig afholdt. Alle har kun haft godt at sige om ham, og han har sparet på afde-
lingens penge på en måde, så man følte, at man havde fået noget, også selvom man ikke fik noget som 
helst. Jeg mindes tydeligt, da mit køleskab begyndte at hvæse. Jeg tilkaldte Kean, som heller aldrig havde 
hørt noget lignende. Han holdt fast på køleskabet og sagde: ”Skal vi ikke vente, til det eksploderer?” Kort 
efter kom en ven på besøg. Han var alkoholiker og stoppede 20 bajere ind i mit køleskab. Da fik det godt 
nok respekt. Det har ikke sagt en lyd siden. 
Vi ønsker alle Kean og hans søde familie et langt og lykkeligt otium.

Så blev Grønnegården færdig
Grønnegården er en station til grønt affald for afdelingerne BB 605-
609, som lige er taget i brug. Jeg kom tidligt hjem fra arbejde, så en 
livlig aktivitet derinde og måtte bare kigge ind. Alle gårdmændene 
og grønne mænd stablede sten på paller, for som de sagde: ”En 
eller anden har tippet dem af midt i det hele, og det ser ikke pænt 
ud”. To af gårdmændene havde også fået ny traktor, og jeg ville 

kigge ind i en af dem. Men den gik ikke, 
jeg havde ikke vasket fingre og var sta-
dig i arbejdstøj. Så jeg så kun den nye 
traktor udefra. Jeg vil godt takke vores 
gårdmænd for det flotte stykke arbejde, 
de gør hver dag. Vi beboere er ikke altid 
nemme, men I modtager os med et smil 
og hjælper, hvis vi har spørgsmål. 
Fra en tilfreds beboer 
Lars Sørensen

Vil du være med til at starte en fotoklub i Brøndby Strand?

Jeg savner en fotoklub, som er åben for alle 
uanset erfaring, køn og alder. 
Hvad enten du tager billeder med et kompakt-
kamera, spejlrefleks eller mobiltelefon, kunne 
vi mødes, tale om foto og hvad der leder frem 
til at tage et godt billede. Man kunne også dy-
ste mod andre lokale fotografer eller tage på 
fototure i nærområdet, hvor gode motiver venter på at blive 'skudt'. 
I første omgang søger jeg fotointeresserede, der vil være med til at 
starte sådan en fotoklub op. Send mig en mail på fotoklub2660@
gmail.com eller brug formularen nederst på hjemmesiden  
www.fotoklub2660.dk.
                                       Med venlig hilsen
                                       Claus Djervad, Initiativtager
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Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss

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

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

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

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

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Kom og vær med til hyggelige timer.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.00
Lær nyt og brug din computer bedre. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

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

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

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

RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9 - 20.
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.
Fredag kl. 9 - 13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 12 og spil begynder kl. 13.

Mimrebanko
Anden onsdag i måneden.
Spillet starter kl. 12.30

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 
Smertepatienter – Lokalafdelingen 
i Rheumhus. Hver tirsdag kl. 12-16. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaff e. 
Henv.: 
Lizzie Taggaard Nielsen: 26 85 16 10  
mail: htn@brnet.dk
Anette Jørgensen: 31 61 65 85

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

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-15.
Køb af stadeplads i cafeen.

Aktivitetshuset PERLEN 
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 42 20
Husbestyrer Thorsten

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

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

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

Brøndby Selvhjælpsgruppe
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 12.30-15.00.
Henv.: Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10-13.
Henv.: Jens Rathje, tlf. 43 73 70 63

Netcafé – gratis

Skakklub: Torsdag kl. 19-23.

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18-22

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

Paraplyen
Hallingparken 3, 
Tlf.: 29 40 63 10

Pensionistklub: Tirsdag kl. 13-15.
Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub: Ons- og torsdag kl. 19-23.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strandi
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.
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KALENDER – december 2010/januar 2011

        
Juleferie:

Rheumhus fra 20. dec. til og med 11. jan.

Café 13 fra 18. dec. til og med 10. jan.

Café Perlen fra 16.dec. til og med 2. jan. 

Esplanaden fra 29. nov. til og med 4. jan.

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i februar: Send et tip om 
tid, sted og arrangement senest 15. januar kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline den 
8. januar. Bladet uddeles senest søndag den 30. januar.
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen.
Esplanadens mailadresse er: esplanaden@brnet.dk

 Fotolinjen på Produktionshøjskolen
 Onsdag den 1.december – 
mandag den 10.januar 2011
Udstilling af elevarbejder
Sted: Brønden

 Julehygge
 Onsdag den 1. december kl. 15-17
Arr.: Diabetesforeningen
Sted: Brønden

 Julemarked
 Lørdag den 4. december kl. 10 -16
Sted: Middelalderlandsbyen

 Loppemarked i Rheumhus
 Lørdag den 4. december
Sted: Rheumhus

 Formøde vedrørende 
 operaforestillingen Parsifal
 Tirsdag den 7. december kl. 19
(Læs mere på side 14)
Sted: Café 13

 Bakkens Syngepiger underholder
 Onsdag den 8. december kl. 18
Sted: Café Perlen

 Torsdagsgæst Thyra Frank
 Torsdag den 9. december kl. 14-16
Omsorg, oksemørbrad og rødvin
Sted: Café 13

 Lucia  Brunch
 Søndag den 12. december kl. 10-13
Mandagsklubbens Lucia Optog kl. 11.30
Sted: Café 13

 Lucia Optog
 Mandag den 13.december kl. 11
Arr.: Strandstuen
Sted: Brønden

 Julebanko
 Tirsdag den 14. december kl. 19
Sted: Café 13

 Julebanko i Strandstuen
 Onsdag den 15. december kl. 11
Arr.: Strandstuen
Sted: Brønden

 Lystur til City
 Torsdag den 16. december kl. 16
Arr.: Strandstuen

 Familieforestillingen 
 ”Den store Nisseprøve”
 Fredag den 17. december kl. 15 -15.40
Arr.: Brøndby Bibliotekerne
Sted: Brønden

 Julefrokost
 Fredag den 17. december kl. 18
Sted: Café 13

 Julebuff et i Rheumhus
 Lørdag den 18. december kl. 14
Sted: Rheumhus

 Nytårs Hatte Workshop
 Onsdag den 29. december kl. 14
Ved scenograf Stine Worm
Sted: Brønden

 Maleriudstillingen 
 ”Birds and Bor ders”
 Fernisering lørdag den 22. januar kl. 14
Udstillingen varer til 5. marts
Sted: Brønden

 Spiseklub for enlige med børn
 Tirsdag den 25. januar kl. 17-19.30
Sted: Café 13

 Kvindefest i Café 13
 Fredag den 28. januar kl. 18
Dans og musik fra eksotiske steder
Sted: Café 13

 CD-release med 
 forstadspoeten Mads Westfall
 Lørdag den 29. januar kl. 14
Arr.: Kulturudvalget
Sted: Brønden

 Sufi -koncert med 
 Persisk Musikforening
 Lørdag den 29. januar kl. 20
Arr.: Persisk Musikforening
Sted: Brønden

 Syng Sammen Aften
 Sidste torsdag i månederne januar, 
 februar og marts  kl. 19.30-21.30
Sted: Rheumhus

 Kaptajn Sorte Fjæs og 
 skibshunden Luff e 
 Lørdag den 29. januar 2011 kl. 13.00
Musik og sjov for børn mellem 2 og 10 år
Sted: Rheumhus
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