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Vi er allerede en måned inde i det nye år, og måske er det ikke så anderledes end 
det gamle. Men for mange er nytåret en tid, hvor man beslutter, at der skal der 
ske en forandring. Det gælder også for Esplanaden. Udgivergruppen, som består 
af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i 8 boligafdelinger, efterlyser en ny 
redaktør til bladet. Det kan du se mere om på side 3, og vi håber, at det lige præcis 
er noget for dig, som læser denne leder. 

På Esplanaden gik et længerevarende ønske i opfyldelse, da 18-årige Emilie-Marie 
Fridh præsenterede sig på redaktionen og gerne ville lave en side i bladet for de 
unge. I dette nummer får siden SET MED UNGE ØJNE sin debut på side 9. Siden 
bliver et fast indslag og vi byder Emilie velkommen i redaktionsgruppen.

I boligafdelingen Lunden er der også store nyheder. Den renovering, der har været 
planlagt gennem flere år, er nu påbegyndt. Renoveringen er så omfattende, at be-
boerne skal genhuses i seks uger. Heldigvis bliver de ikke helt landsforvist, men 
kan flytte ind i pavilloner, som er sat op i området. På side 6 kan du læse om alle de 
forbedringer, der bliver foretaget i Lunden.

Aktivitetshusene, Brønden samt klubber og foreninger er i fuldt sving med at plan-
lægge det nye år. 
Der kommer nye tilbud, men det betyder ikke, at de gode gamle er gået i glemme-
bogen. Du kan finde alle tilbud inde i bladet og på bagsidekalenderen.

Som regel opstår bevægelser eller foranstaltninger ud fra et behov. Det gælder for 
eksempel Lejernes Landsorganisation (LLO), der har fire lokalafdelinger i Brøndby 
Strand, i T 13, Maglelund, Gurrelund/Bjerrelund og BB 605-609 i Brøndby Strand. 
LLO blev stiftet i 1966 og bistår lejerne, hvis der opstår uenigheder om boligspørgs-
mål. Lejerforeningen Parken i BB 605-609 er meget mere end en rådgivende in-
stans, og det fortæller formanden om på side 11-12.

En foranstaltning, der er næsten lige så gammel som LLO er busserne i Brøndby 
Strand. De opstod af et naturligt behov, da udflytningen til boligområdet begynd-
te. Der er mange historier at fortælle fra de første gratisbusser og de mange ople-
velser, som de lidt slingrende busture kunne føre med sig. Det gør Grethe Folman 
på side 15 i serien Husker du?

Denne vinter er en af dem, som vi sent vil glemme. Sneen dækkede Danmark fra 
Gedser til Skagen – og det i en mængde, som sjældent ses. Brøndby Strand fik også 
sin del. Johan Suszkiewicz har foreviget snelandskabet i Brøndby, som det ses på 
forsiden og side 8. Der er en gammel talemåde ”dagene længes og vinteren stren-
ges”. Men vi håber nok alle, at det ikke går i opfyldelse i år.

Venlig hilsen 
Redaktionen

LEDER



Esplanaden 
søger Redaktør

Beboerbladet

 Udgivergruppen vil påregne et honorar i forhold til, hvor stor en 
arbejdsopgave redaktøren påtager sig. 

En redaktør skal kunne:
• Tilrettelægge indholdet af bladet i samarbejde med redaktionen
• Færdigredigere artikler og andre indlæg
• Samarbejde med layouterne om opsætningen af artikler
• Have kendskab til, hvad der rører sig i Brøndby Strand
• Have det overordnede ansvar for de administrative opgaver
• Være fleksibel og god til at samarbejde

Du kommer til at arbejde sammen med en engageret gruppe på 6 frivillige i et 
inspirerende fællesskab med megen latter og højt til loftet. 
Du vil få en grundig indføring i arbejdet af Esplanadens nuværende redaktion.

Esplanaden udgives af boligafdelingerne i Brøndby Strand, som redaktøren refererer 
til. 
Bladet udkommer 10 gange om året. 

Er det noget for dig, så henvend dig til:
Anet Tamborg, NetværksKontoret,
 Kisumparken 2. 
Tlf. 60 35 46 91, 
mail: ata@bo-vest.dk
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Lørdag den 26. februar kan du 
komme på tur med Børnenes 
Rejsebureau til Experimen-
tarium.

Her kan du få testet alle dine 
sanser i de mere end 300 forskellige 
aktiviteter. Desuden kan du se sæbe-

bobleshow og fysiske eksperimenter, 
lege med vand samt se udstillingen: 
Din fantastiske krop. Det bliver en ef-
termiddag med sjov og leg og noget at 
tænke over for alle aldersgrupper. 
Man kan spise medbragt mad derude – 
så husk madpakken!

Vi mødes på Brøndby Strand Station 
kl. 10.30 og er hjemme igen ca. kl. 17.
Pris: 50 kr. for børn til og med 11 år og 
75 kr. for alle over 11 år. 
Billetter købes på NetværksKontoret, 
Kisumparken 2, senest mandag den 
21. februar.

Genåbning af Værestedet Tranens Drenge
Efter en længere periode med ombygning og renovering af det gamle beboerhus 
Tranen, er lokalerne igen så småt ved at være klar til brug. Værestedet Tranens 
Drenge genåbnede i december, og nu har de unge igen et sted at gå hen for at spille 
Playstation, bordfodbold eller bare hygge sig med vennerne. De gennemrenove-
rede lokaler lugtede forsat en lille smule af maling, og de nylagte tæpper var så 
rene, at man næsten kunne spise af dem, da Esplanadens  udsendte kom på besøg 
i midten af januar.
Selv om Tranens Drenge nåede at være lukket i mange måneder, er brugerne hur-
tigt vendt tilbage. Fredag og lørdag er der mellem 40 og 50 unge som gør brug af 
Tranens Drenge, mens der i løbet af ugen typisk er omkring 15 drenge ad gangen. 
Wassim Karoum, som er leder af Tranens Drenge fortæller at han er overrasket 
over, hvor hurtigt lokalerne er blevet taget i brug og glæder sig over, hvor glade 
de unge er for istandsættelsen, og hvor gode de er til at passe på de fl otte nye og 
større omgivelser.

Juletræsfest 
i Brøndby Strand
Søndag den 5. december holdt 8 bolig-
afdelinger i Brøndby Strand for andet år 
i træk en stor, fælles juletræsfest i Kul-
turhuset Brønden. Det var en stor suc-
ces med 292 deltagere! 
Artisten Benny Schumann vakte stor 
glæde hos de mange børn, da han op-
trådte først som julemand med dans 
om juletræet og julelege og senere med 
sit nisseklovn- og cirkusartistshow. 
Børnene havde desuden mulighed for 
at blive malet i ansigterne og alle hyg-
gede sig med æbleskiver, gløgg eller so-
davand.
Igen i år var bamsetombolaen, hvis ind-
tjening går til Børnenes Rejsebureau, 
og det store ringlotteri meget popu-
lært. Mange gik hjem med fl otte gevin-
ster under armen.

KORTE NYHEDER 

Tag med Børnenes Rejsebureau i Experimentarium
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December fodbold
Traditionen tro var der endnu en 
gang fodbold i Langbjerghallen fra 
den 26. til den 31.december. I alt 
var 57 hold i kamp hen over de fem  
dage, ny rekord. Selvom der til tider 
var en intens stemning i hallen, var 
arrangementet som altid en succes, 
hvor der blev svedt, scoret fl otte 
mål og fi ghtet for sejren. 

Drømme
af Denize Line Kunckel 

Drøm dine drømme for at de kan 

gå I opfyldelse 

Drøm drømmene mens de er der

Der er nye drømme hele tiden 

Nyd de drømme du holder af 

Drøm dine drømme 

Drøm drømmene mens du har dem

Drøm!

Tiden
Gruk af Ditte Jeier

Vi skal bruge hvert minut vi har

Tænk blot tilbage på den tid der var

Når bare du udnytter nuet NU

Er der altid noget du kan endnu

Du spørger om du kan få tiden til at gå

Men tiden er en gave vi skal passe på

Især hos os gamle der endnu er i live

Skal tiden ikke gå – den skal blive!

Tænk på at i morgen er i dag i går

Danmarks Radio åbnede en temaside 
på deres hjemmeside i forbindelse 
med ghettodebatten i efteråret, hvor 
de viste nogle af højhusene i Brøndby 
Strand. Det klagede Brøndby Strands 
pressegruppe over, fordi Brøndby 
Strand ikke er mellem de 29 boligom-
råder på Socialministeriets liste over 
særligt udsatte boligområder. Klagen 
blev afvist med den begrundelse, at 
fotoet blot var ment som et symbol på 
udsatte boligområder. 
Pressegruppen ankede afvisningen 
til Lytternes og Seernes Redaktør, og 
der fi k Brøndby Strand medhold. Sva-
ret lyder blandt andet: ” Billedet fra 

Brøndby Strand bør ikke i nye histo-
rier benyttes som et genrebillede på 
en ghetto, med mindre boligområdet 
måtte komme på Socialministeriets 
liste over særligt udsatte områder i 
Danmark.”
Pressegruppen i Brøndby Strand er 
meget tilfreds med denne udgang på 
ankesagen, og det har alle beboere i 
Brøndby Strand også grund til at være. 
Pressegruppen i Brøndby Strand be-
står af frivillige fra de 9 boligområder, 
der har indgået partnerskabet De 9. 
Pressegruppen tager til genmæle, når 
Brøndby Strand uden grund omtales 
negativt i pressen.

KORTE NYHEDER 

Digte
Siden efteråret 2010 har en gruppe unge men-
nesker fra Brøndby deltaget i et skriveværk-
sted ved forfatteren Adil Erdem, arrangeret af 
Brøndby Ungdomsskole, Brøndby-Biblioteker-
ne, Brønden og NetværksKontoret. De unge 
skriver digte og noveller, og fælles for dem er, 
at de har noget på hjerte. Måske drømmer nog-
le af dem endda om at blive forfattere. 
Men at skrive er noget, man kan gøre i hvilken 
som helst alder, hvis man er en af dem, som 
har ”ord i hovedet”. Redaktionen har også 
modtaget et digt af Ditte Jeier, som er en af de 
ældre beboere i Brøndby Strand. 

Brøndby Strands pressegruppe fi k 
medhold i anke til Danmarks Radio
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Tekst og foto: Anet Tamborg

Det er ikke hver dag, man modtager en så ærefuld pris som 
Carlsbergs Mindelegat. Men det skete for læge Lise Dyhr, der 
gennem 8 år har haft praksis i Brøndby Strand. Hun har mod-
taget prisen for sit store engagement i arbejdet som prakti-
serende læge og for sit forskningsarbejde, der lægger særlig 
vægt på, hvordan mødet mellem lægen og patienten foregår 
på den bedst mulige måde. Lise Dyhr blev indstillet til Carls-
bergs Mindelegat af Den almindelige Danske Lægeforening.

- Jeg anede ikke noget om det og blev selvfølgelig glad og 
overrasket. Men det vigtigste for mig er, at jeg er læge, og 
når man er det, skal man tage sig af dem, der har brug for 
én. Det er der ikke noget særligt ved. Jeg arbejder heller ikke 
alene. Klinikken her i Ulsøparken er et fællesskab med to læ-
ger, en sygeplejerske og en sekretær. Vi har fælles holdninger 
til arbejdet, ellers kunne det ikke fungere. Jeg deltager også 
i Vestegnssamarbejdet, som er et samarbejde mellem de 
praktiserende læger, 7 kommuner på Vestegnen og hospita-
ler, der arbejder på at give patienterne den mest dækkende 
behandling, fortæller Lise Dyhr.

- Hvordan er det at være læge i Brøndby Strand?
Jeg synes godt om at være her og har lært folk at kende. Men i 
fremtiden må vi nok se i øjnene, at der kan blive lægemangel 
herude, fordi mange læger helst vil arbejde i andre områder. 
Selv om Brøndby Strand ikke er en del af de udsatte boligom-
råder, blev jeg interviewet til Ugeskrift for Læger til en serie 
om ghettolæger. Det begreb bryder jeg mig ikke om. Jeg tæn-
ker ikke så meget i begreber, men mere i det menneske, der 
sidder over for mig i konsultationen.

- Du arbejder også andre steder end i Brøndby Strand?
- Jeg underviser blandt andet yngre læger og studerende i 
læge-patient kommunikation. Det er en del af det, jeg har 
forsket i. Jeg er også ansat i Region Hovedstadens kvalitets-
enhed for almen praksis. At være læge betyder at arbejde un-
der nogle givne rammer. Jeg synes, det er spændende at være 
med til at påvirke de rammer.

- Du har skrevet bøger og artikler om dine erfaringer med 
patienter med udenlandsk baggrund. Er der stor forskel på, 
hvordan forskellige kulturer opfatter sygdom?
- Jeg ser patienter som mennesker og ikke som tilhørende 
forskellige kulturer. Hvert menneske har sin forklaring på, 
hvorfor en sygdom er opstået. Det vigtigste er, at patienten 
er tryg ved sin læge, og at de bliver enige om diagnosen og 
behandlingen af sygdommen. 

- Du har talt kraftigt imod, at man fjerner tilskuddet til tol-
ke ved lægebesøg?
- Og det vil jeg fortsætte med. Hvis en patient ikke taler til-
strækkeligt dansk, kan lægen ikke gøre sit arbejde ordent-
ligt. Efter min mening skal politik og lægefagligt arbejde ikke 
blandes sammen. Men igen – jeg er ikke den eneste, som pro-
testerer. Lægelauget i Brøndby har blandt mange andre også 
deltaget i debatten.

- Hvad skal du bruge prisen til?
- Carlsbergs Mindelegat er et rejselegat. Jeg vil rejse rundt, 
sandsynligvis i Holland og England. Jeg vil besøge det, man 
kalder sårbare områder. De kendetegnes ved, at der er rela-
tivt mange syge, at folk ofte har mere end én sygdom, og at 
konsultationerne tager længere tid. I mange af de områder 
er der problemer med at skaffe læger, ligesom på Vestegnen. 
Men det bliver ikke nogen længere rejse, så jeg er til stede på 
klinikken i Ulsøparken som sædvanlig.

Læge i Brøndby Strand får 
Carlsberg Mindelegat
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Tekst og fotos: John Frimann

I 2003 viste en undersøgelse af bygnin-
gerne i Lunden, at der var nogle omfat-
tende byggeskader, som nødvendigvis 
måtte udbedres. I samarbejde med bo-
ligselskabet Lejerbo, som Lunden er en 
del af, besluttede man at udarbejde en 
helhedsplan og søge støtte i Landsbyg-
gefonden, der styrer al støtte til bolig-
byggeri i den almene boligsektor. 
Helhedsplanen blev godkendt i novem-
ber 2007 med ikrafttræden fra 2010. 
Det er en helhedsplan til 320 millioner 
kr. og altså en meget omfattende reno-
vering, Lunden står overfor.

Genhusning i pavilloner
Planen er, at man begynder med ud-
flytning af blok 16, og derefter blok for 
blok og slutter med renoveringen af de 
grønne arealer. Undervejs i forløbet skal 
beboerne genhuses i pavilloner, der bli-
ver stillet op på Lundens fodboldbane. 
Hver pavillon er på ca. 65 m2. De har 
gulvvarme og er fuldt møbleret. De har 
desuden telefon, internet, TV og køk-
kenudstyr. Beboerne skal bo i pavil-
lonbyen i 6 uger, mens deres lejlighed 
renoveres. Den første opgang er flyttet 
i pavillonerne den 16. januar, og næste 

opgang flytter den 30. januar, og deref-
ter flytter en opgang hver anden uge.

Eksperter forestår renoveringen
Det er Rådgivende ingeniører Jørgen 
Wessberg A/S, Herlev, som er totalråd-
giver. Wessberg har en solid erfaring fra 
mere end 40 års virke inden for bran-
chen, og firmaet har gennem årene løst 
et meget stort antal forskelligartede 
opgaver for både private og offentlige 
bygherrer. 
Projektet har været i EU-licitation. En-
treprisen blev vundet af MT Højgaard 
A/S. MT Højgaard er en af Nordeuropas 
førende bygge- og anlægsvirksomhe-
der. Opgaverne omfatter projektering, 
opførelse og renovering af anlæg, broer, 
boliger og erhvervsbygninger.

Daruplund/Resenlund (Lejerbo afd. 157) er opført i 1971 som et betonelement-
byggeri af Larsen & Nielsen-typen og skal nu gennemgå en omfattende reno-
vering:
• Facaderne isoleres udvendigt og pålægges efterfølgende en pudsoverflade.
• Ved alle trapper etableres et nyt indgangsparti udført af stål/glas, som er 

gennemgående i alle etager. 
• Alle vinduer udskiftes, og samtlige altaner inddækkes.
• Ved en tidligere renovering er flade tage udskiftet med tage med rejsning, 

hvorfor tagudhæng nu forlænges for dækning af de nye facaders forøgede 
tykkelse.

• I lejligheder udskiftes rør under gulve, der lægges nye gulve, og el-installa-
tioner fornys.

• I kælder udskiftes alle hovedvandledninger og alle tilhørende stigstrenge.
• Der etableres et nyt porttelefonanlæg ved alle opgange
Interesserede kan se mere om Lundens renovering på 
www.lundens.net /renovering
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Tekst og fotos: Johan Suszkiewicz

Mange har da sikkert bandet grumt over den seneste tids sne 
og kulde. Denne fi mbulvinter der havde lagt sig over landet. 
Men mange har forhåbentlig også benyttet muligheden for 
en tur i Køge Bugt Strandpark. Et fantastisk totalt hvidt land-
skab, næsten lige uden for døren.
Der har da også været sne og is i Strandparken andre år. Men 
det må være mange år siden med så meget og så længe. Stier 
og indsøer, klitter, strand og hav. Alt dækket af sne og is.
Så kan man jo drømme om forår og badeliv på stranden. Men 
det varer nogle måneder endnu. Og Strandparken er værd at 
besøge hele året.

Betegnelsen en ”Fimbulvinter” stammer fra 
den nordiske mytologi og betegner en streng 
vinter tre år i træk som optakt til verdens un-
dergang: Ragnarok.

Vinter i Strandparken

8

Esplanaden februar 2011



af  Emilie-Marie Fridh

Vi har lige passeret den første måned i 
det nye år. Og januar er en speciel må-
ned for mange mennesker. I januar kan 
man starte på ny. Januar er måneden, 
hvor folk stopper med at ryge eller be-
gynder i fi tnesscenteret. Hvor man æn-
drer sit jeg til et bedre jeg.
I år var januar speciel for mig, mere end 
den plejer. Ikke nok med at jeg havde 
fødselsdag i januar, men i år var det 
for 18. gang. Det gør, at jeg er gået fra 
at være en pige, til at være en kvinde… 
en voksen. Og som voksen sker der en 
masse nye ting. Mange muligheder åb-
ner sig op, når man passerer det magi-
ske tal, og det er på både godt og ondt. 
Her er et par eksempler:

Jeg kan begynde at tage kørekort, og 
har muligheden for at kunne køre min 
helt egen bil… Hvis jeg altså var millio-
nær med råd til både kørekort og bil, for 
hvem gider rende rundt med et lyserødt 
plastickort, hvis det ikke kan bruges til 
noget?

Jeg kan fl ytte hjemmefra og slippe for 
mors regler… Hvis der var nogen som 
helst steder i København, hvor man ikke 
skal betale 5.000 om måneden for at 
bo i et 20m2 kosteskab. Hvis jeg skal 
have råd til det, skal jeg til at tjene fl ere 
penge.

Men jeg får også mere i løn for mit arbej-
de fra nu af… Men skal også lige betale 
40 % i skat, så i og for sig tjener jeg ikke 
mere. Jeg får til gengæld fl ere udgifter, 
når alting skal betales af mig selv.
Jeg kan også bare sige ”fuck alt”, glem-
me det hele, og drikke mig stinkende 

stiv i byen… Så koster det bare lige 185 
kroner for en øl og et shot, og hvordan 
skal jeg have råd til det, når jeg ikke tje-
ner fl ere penge? Der er i hvert fald ikke 
meget sjov over det.

Én ting kan jeg dog! Jeg kan bestemme 
alting helt selv og sige ”Fuck dig” til 
dem, der vil sige mig imod … Medmin-
dre der er tale om ordensmagten i en 
brandert. 

Alt i alt, hvad får man så egentlig ud af 
at blive voksen? Man bliver ældre, får 
fl ere rynker og fl ere udfordringer. Man 
skal tage stilling til alting selv, og der 
er ingen, der kan klare det for dig. Ikke 
fl ere støttehjul, nu er det ”spring ud i 
det og se hvad der sker”.
Men det går nok. Jeg prøvede immervæk 
at være barn i 17 år, og det kom jeg jo 
levende ud af. Så jeg er klar til en ny pe-
riode i mit liv og vil springe ud i det med 
åbent sind. Jeg vil stadig være mig selv, 
bare med mere ansvar, nye muligheder 
– og begrænsninger. Og desuden… så er 

Det Magiske Tal

alder kun et tal, ikke?

SET MED UNGE ØJNE er en ny fast side i Esplanaden. Den redigeres af Emilie-Marie Fridh. 
Har du lyst til at give kommentarer eller ideer til indhold, 
så henvend dig til esplanaden@brnet.dk
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af Anet Tamborg

fotos: Lars Sørensen og Anet Tamborg

Lejerforeningen Parken er lejerfor-
ening for boligafdelingerne BB 605-09 
i Brøndby Strand. Den har kontor i Hal-
lingparken 2, stuen, og ifølge forman-
den, Lars Sørensen, er alle velkomne 
til at kigge forbi i kontortiden første 
onsdag i hver måned fra kl. 17-18. Det 
gælder både, hvis man har et problem, 
man vil drøfte, eller hvis man gerne vil 
vide, hvad en lejerforening er.

- Jeg plejer gerne at sige, at Lejerfor-
eningen er beboernes 12. mand. For-
eningen kan hjælpe beboerne, hvis leje-
ren bliver uenig med sin boligafdeling i 
forhold vedrørende lejligheden. Det kan 
være, hvis der opstår en skade, og man 
ikke er enige om, hvem der skal betale 
for den. Andre sager kunne være lejlig-
hedens stand ved indflytning og fra-
flytning. Vi har en række konsulenter, 
som giver juridisk og teknisk rådgivning 
til de af vore medlemmer, der har brug 
for det. Nogle sager kan gå til Beboer-
klagenævnet, men det har jeg aldrig 
været ude for. I vores forening har vi et 
godt samarbejde med ejendomskonto-
ret og afdelingerne. Der har ikke været 
uenigheder i bedømmelserne, mens jeg 
har været med i foreningen, siger Lars 
Sørensen.

Lejerforeningen Parken i Brøndby Strand

Frokost på turen til Burg i Tyskland, arrangeret af Lejerforeningen Brøndby

Lejerforeningen Parken på Kulturweekend 2010

Hvordan får I kapacitet til rådgivnin-
gen?
- Det er fordi, lejerforeningen er en afde-
ling under LLO, Lejernes Landsorganisa-
tion. LLO er opbygget med et hovedkon-
tor i København og lokalafdelinger i hele 
Danmark. Desuden er der et mellemled, 
da vores forening også er medlem af LLO 
Brøndby, og lejerforeningerne herude er 
vores nærmeste samarbejdspartnere. Vi 
holder møder cirka en gang om måne-
den, og her diskuterer vi boligpolitiske 
spørgsmål samt hvilke aktiviteter, der 

vil gavne vores medlemmer. Og også, 
hvordan vi kan tiltrække flere medlem-
mer, for det vil vi gerne have. Før var Le-
jerforeningen en stor ting, i dag er der 
mindre opmærksomhed omkring den. 
Det er en skam, for det koster kun 12 
kroner om måneden at være medlem, 
og så kan man bruge vores konsulenter 
og deltage i vores arrangementer. Oven 
i får man også månedsbladet Vi Lejere. 
Det er LLO, som har opbygget staben af 
konsulenter, og LLO er vores øverste ta-
lerør i boligpolitik.

Esplanaden februar 2011
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Fra sommerfesten, der blev arrangeret af lejerforeningen og gårdrådet i BB 606

Lars Sørensen på Lejerforeningen Parkens kontor

Har I andre aktiviteter end rådgivnin-
gen i boligsager?
- Jeg plejer gerne at sige, at vi kun blan-
der os i det boligpolitiske arbejde. Men 
det er alligevel ikke rigtigt, for vi er også 
med til at lave arrangementer i bolig-
afdelingerne. Vi har lige arrangeret en 
bustur til Burg i Tyskland sammen med 
LLO Brøndby. Deltagerne var på rund-
visning i byen, kunne købe ind i et stort 
supermarked, og på vej hjem var der 
middag på en kro. Vi var af sted i fire 
busser, og det er bestemt ikke sidste 
gang, vi laver sådan et arrangement. 

Men I deltager ikke i det boligsociale 
arbejde?
- Både ja og nej. Her i området har vi 
samarbejdet med gårdrådet i BB 606 
om både gårdfest og julefest. Det er 
boligsocialt arbejde i den forstand, at 
det giver beboerne et fællesskab og 
dermed bedre netværk og større tryg-
hed. Det fremmer også integrationen, 
fordi det er alle beboere, der deltager 
i arrangementerne. Efter festerne står 
deltagerne og småsludrer, når de møder 
hinanden i stedet for bare at gå forbi og 
nikke. Vi deltog også i KulturWeekend 
sidste år. I februar holder vi også et 
foredrag om råderet, altså hvad lejerne 
kan lave af forbedringer i lejlighederne. 
Vi er heller ikke afvisende over for at 
være med til at starte klubber op i det 
små, blandt andet er vi ved at se, om 
vi kan få bankoklubben i Perlen i gang 

igen. Og så har vi også et beløb, som 
klubber og foreninger kan søge til deres 
arrangementer. Men for at søge dem, 
skal man være medlem af Lejerforenin-
gen Parken.

Er der lejerforeninger i alle boligafde-
lingerne i Brøndby Strand?
- LLO har fire lokalafdelinger i Brøndby 
Strand, Parken, i T 13, Maglelund og 
Gurrelund/Bjerrelund. I de andre bolig-
afdelinger er der kun en afdelingsbe-
styrelse, og denne betragter sig i øvrigt 
også som lejernes repræsentanter i 
forhold til boligadministrationen. Men 
i BB 605-609, har vi valgt at have en 
lejerforening. Da BB afdelingerne blev 
delt op i fire selvstændige foreninger, 
blev det besluttet, at der ikke kunne 
oprettes fire små lejerforeninger, men 
én for hele området.
 
Hvordan gik det til, at du blev formand 
for lejerforeningen?
Jeg har deltaget i det frivillige boligar-
bejde i mange år. Jeg var formand for 
afdeling BB 606 i 2001, men holdt op, 
fordi det var enormt meget arbejde, og 
jeg ville gerne have tid til min familie. 
Bagefter var jeg almindeligt bestyrel-
sesmedlem, indtil jeg helt trådte ud. Jeg 
sagde ja til at gå i bestyrelsen for lejer-
foreningen i 2008 og har været formand 
fra april 2009. Vi holder møde en gang 
om måneden sådan cirka. I øjeblikket 
arbejder vi blandt andet på at udvikle 

vores hjemmeside og lave spændende 
arrangementer for vores medlemmer.

Hvor længe har du boet i Brøndby 
Strand? 
- Jeg flyttede hertil i december 1999. 
Mine forældre boede her, jeg boede 
i Nivå og brød mig ikke om Brøndby 
Strand. Derfor var det næsten altid 
mine forældre, der besøgte mig. Men så 
blev min far syg, og vi flyttede herned 
for at være tættere på ham. Han var af-
delingsformand i sin afdeling, og da jeg 
hurtigt kom ind i bestyrelsen, lærte jeg 
en masse mennesker at kende. I dag er 
jeg meget glad for at bo her. Det samme 
er min kone og mine fire børn.

Esplanaden februar 2011
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Det er lige det!
Den folkekære sangerinde 
Kirsten Siggaard gæster Café Perlen
Onsdag den 2. februar 
Mickey Pless spiller fra kl. 18. Kirsten 
Siggaard underholder fra kl. 20.
Menu: Oksehøjreb og bagt kartoff el 
fra kl. 18 – herefter kaff e og kage.
Billetter kan købes i Café Perlen. Sid-
ste tilmelding torsdag den 27. januar. 
Pris for hele arrangementet kr. 160.
Café Perlen
Hallingparken 5, 2660 Brøndby 
Strand, tlf.:  43 73 42 2 0

Zumba – Glad motion 
Zumba er motion for alle aldre og begge køn - vi danser salsa, samba, merengue, 
mavedans og tango. Det er ikke det hele, der er lige nemt, men vi har det super 
sjovt og får rørt alle musklerne. Zumba nu også for mænd.  Zumba-holdene er i 
gang med fuld fart, glad musik, masser af dans, sved og hårdt  arbejde. 
Nye hold er startet i Selskabslokalerne i Ulsøparken 4. Pris: 200 kr. om måneden. 
• Onsdag kl. 15.30 – 16.45: Seniorer og nybegyndere
• Onsdag kl. 17.00-18.15: Blandet hold mænd og kvinder
Kom og vær med, ring til Bitten Skotte på 50 85 88 77 eller Gül Aydin i Café13 
på 60 35 28 61

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE
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LIVET I FÆNGSLET
Torsdag den 3. februar kl. 19
10 uger i efteråret sad fl ere 
hundrede tusinde men-
nesker foran tv-skærmen 
og fulgte med i livet i Dan-
marks største åbne fæng-
sel, Horserød Statsfængsel. 
En række fanger talte åbent 
om krimi nalitet, om stof-
misbrug, savnet af børn og 
familie, angsten for at fal-
de tilbage i kriminalitet og 
drømmen om et bedre liv. Du 
har nu mulighed for at møde 
dem i Café 13. Fængselsper-
sonalet ved Mahmoud El-
Faour og Susanne Vik samt 
en indsat vil give en hudløs 
skildring af livet i et åbent 
fængsel på godt og ondt.

TORSDAGSGÆST
Peter Dürrfeld
DANMARKS STEMMER
Torsdag den 10.februar 2011 
kl. 14-16
DANMARKS STEMMER 
bringer tilhørerne tilbage 
til årtierne efter besættel-
sen. Danmarks stemmer er 
blandt andet Frederik den 
Niende, Poul Reumert, Gun-
nar Nu Hansen, Poul Hart-
ling og Jens Otto Krag samt 
en række andre kendte 
politikere og skuespillere. 
Foredraget bygger på erin-
dringsromanen DANMARKS 
STEMMER.

AF MED PROPPEN
Fredag den 11. februar 
kl. 18.30
Vinklub ben Tranen og Café 
13 inviterer til vinsmagning 
på en ny og underholdende 
måde. Vi skal smage på 13 
forskellige vine og små læk-
re retter undervejs. Vi skal 
også quizze på vine, musik 
og kunstnere. Vinotto.dk 
præsenterer vinsmagning 
og underholdning på en ny 
måde. 
Pris: 195 kr. – grin og sjov er 
gratis.
Sidste frist for tilmelding er 
fredag den 4. februar. Hen-
vendelse i Café 13 på telefon 
4373 8125.

SPILLEAFTEN
Tirsdag den 22. februar 
kl. 17- 21
Der har været et ønske fra 
børnefamilier om at lave 
nogle ting sammen med de-
res børn og samtidig møde 
andre familier. Derfor afhol-
der Café 13 nu spilleaften 
en gang om måneden på en 
spiseaften. Der vil være kort-
spil, brætspil, yatzy, som alle 
er spil, der kan spilles i løbet 
af kort tid, så alle kan nå en 
god nats søvn, inden arbejde 
og skole kalder. Familier kan 
spille mod hinanden indbyr-
des eller mod andre. Der kan 
arrangeres turneringer, eller 
det kan være ren hygge. 
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Jazz i Rheumhus
Fredag den 18. februar
32 år er ingen alder; alligevel er Brøndby 
Jazzklub stolt over at kunne fejre denne 
begivenhed.
Hot Society Orchestra har lovet at un-
derholde medlemmer og gæster med 
swingende, glad New Orleans- og dixie-
landmusik, og mon ikke der også kom-
mer gospel på programmet, når de spil-
ler op til dans kl. 20. 
Det hele bliver leveret af Lars Granga-
ard, klarinet, John Knudsen, trompet, 
fl ygelhorn og vokal, Preben Nissen, 
trombone og vokal, Finn E. Nielsen slår 

strengene an på banjo og guitar, Tom 
Folting håndterer bassen og Jørgen 
Fjelstrup sætter sig bag trommerne.

Der er middag kl. 18. Tilmelding til spis-
ning senest fredag den 11. februar efter 
kl. 18 hos Urszula på telefon 4373 5226.

Venlig hilsen

Rheumhus, Albjergparken 4, 
2660  Brøndby Strand

Nu kan KREAs kalender købes 
i aktivitetshusene for 40 kr.

Rheumhus i februar

Stand–up 
Fredag den 25. februar 
Vi får besøg af to dygtige stand–up´ere, 
Ruben Søltoft, danmarksmester i 
stand–up 2010, Comedy Zulu Galla, 
samt Martin Høgsted, danmarksme-
ster i stand–up 2008, ”Ups! Det er live” 
på TV2 Zulu. Cafeen åbner kl. 17, og alle 
er velkomne. Inden showet går i gang, 
serverer vi lasagne med tomatsalat. 
Billetsalg i Rheumhus.
Pris : Stand–up 100,00 kr.
Pris:  Lasagne 40,00 kr.
 
Åbent hus i Rheumhus
Lørdag den 5. februar holder Rheum-
hus åbent klokken 10. Man kan købe 
morgenmad og senere smørrebrød, te 
og kaff e m.m. Samme dag har vi lop-
pemarked, så der skulle være en chance 
for at gøre et godt køb.
 
Kursus i tilberedning 
af sushi i Rheumhus
Tirsdag den 8. marts kl. 18-20
Har du lyst til at lære at tilberede 
sushi? Og selv spise den bagefter? Så 
kan du deltage i et kursus ved gæste-
kok Rikke Sylvest Lavlund, der til daglig 
er ansat i Wabiwabi. Er du interesseret, 
så skynd dig, for tilmeldingen sker efter 
”først til mølle” princippet. Pris  pr. per-
son: 250,00 kr. Tilmelding og betaling 
senest den 25. februar.

Næste spiseaften er tirsdag den 
22. februar kl. 17.00-19.30  i Café 13.
Der serveres børnevenlig mad og is-
vand. Andre drikkevarer kan købes i 
baren.

Tilmelding: senest torsdag den 17. 
februar til Charlotte Hansen, 
Tlf.: 60 43 18 31, 

mail: charlotte.hansen72@sol.dk, 
eller ConniSparlund, tlf.: 50 54 67 82, 
mail: conni@sparlund.dk

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

Spiseaften for enlige med børn

mail: conni@sparlund.dk

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

fotos: ”Fix og Foxy”

En del af os husker tv-serien ”Dollars”, der i årevis lagde vejene øde, mens vi fulgte 
Blake Carrington, Crystle og Alexis i nye intriger. I 2009 fi k kunstnergruppen ”Fix og 
Foxy” den ”skøre” idé at opføre ”Dollars” på Færøerne med de til rådighed værende 
kulisser. Det vil sige folks hjem, marker og stalde, og med de lokale beboere som 
skuespillere. I tider med konkurser, bankkrak og nedskæringer i fi skekvoter var det 
lige, hvad færingerne trængte til. Man fi k sig nogle rigtig gode grin rundt om i byg-
derne, efterhånden som stykket tog form og for eksempel den stedlige købmand 
skred ned ad bygdens hovedgade, forklædt som Blake Carrington med Crystle ved 
armen i øsende regnvejr, mens Alexis sad i grisestien og udtænkte onde planer.

Opera på en ny måde
Nu har instruktørerne fra ”Fix og Foxy”, Tue Biering og Jeppe Kristensen, fundet på 
noget nyt. De har funderet over alle de små lukkede miljøer i samfundet med men-
nesker, der burde mødes, men som måske aldrig gør det, for eksempel operahusets 
gæster og Brøndby Strands beboere. De to verdener vil kunstnergruppen nu føre 
sammen ved at opføre Richard Wagners opera ”Parsifal” med Strandparkerne som 
en kulisse, der bliver gjort levende af beboerne.  

Scenen er din – kom og vær med!
Historien om ”Parsifal” fører tilskuerne tilbage i en verden, hvor mirakler og undere 
stadig fi nder sted og udøves af mennesker. Idéen er, at publikum mødes på Ho-
vedbanegården uden at vide, hvor de skal hen. De bliver guidet til S-togets linje A, 
enten af en person eller via head-set. De får at vide, at de skal af ved Mont Salvát 
(Brøndby Strand Station) og derfra føres de direkte til ”Borgen”, nemlig Klitrosen. 
Her opføres første akt, hvor man blandt andet skal drikke af Den Hellige Gral, der 
på vejen fra opera til hverdagsliv byttes ud med kaff ekopper eller vinglas. Der bliver 
livligt ommøbleret i Klitrosen, og Clausen bliver muligvis iført brynje! Derfra bliver 
publikum ført på vildveje og reddet af en af os og ført ind i anden akt, som foregår i 
forskellige lejligheder. Alt er naturligvis ikke på plads endnu, men én ting er sikker: 
DET BLIVER RIGTIG SJOVT! 
Musikken vil på forunderlig vis føre publikum hele vejen igennem forestillingen. 
Selv i elevatoren bliver der musik, og det, at det er en opera, skal du ikke lade dig 
afskrække af. Ingen forlanger, at du skal synge arier eller høre på dem. Det er helt 
frivilligt. Sangene bliver sunget af professionelle, men koret kommer til at bestå af 
frivillige fra Brøndby Strand.
Så smid genertheden væk! Du får helt sikkert en teateroplevelse for livet, hvis du 
deltager i Parsifal. Det drejer sig allermest om at have det sjovt, og det er blandt 
andet vores liv, der omsættes til opera.

Fra De Skrå Brædder til Brøndby Strand

Hvis du har lyst til at være med, enten i koret, som statist, vejviser eller for eksempel kaf-
febrygger, så meld dig endelig så hurtigt som muligt, enten til 

Laura på NetværksKontoret (43 54 22 75) eller til aktivitetsmedarbejder Gül (60 95 42 43).
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Busserne i Brøndby Strand

Af Grethe Folman

Fotos: Busfronten og www.danske billeder.dk

Da Brøndby Strandplanen var ny, var der ingen busforbin-
delse fra Brøndby Strand til Rådhuset. Kommunen indsatte 
derfor en gratisbus, også kaldet Provobussen.  Jeg er ikke 
klar over, hvor lang tid den kørte, men efter sigende blev 
den også brugt som børneparkering.

Linje 131
Da jeg flyttede til Brøndby Strand var der ingen gratisbus, 
men linje 131, som gik fra Brøndby Strand til Glostrup. Hvis 
man ville køre billigere med bussen, kunne man købe en fir-
kantet papirbillet med 5 klip på, som chaufføren klippede 
hul i.

Af en eller anden grund havde chaufførerne ikke rigtig væn-
net sig til, at det kostede noget at køre med bus, så de klip-
pede altid i samme hul, og betalte man kontant, kunne 
man undlade at få billet. Det kunne ifølge chaufførerne 
indbringe omkring en hundredelap om dagen, hvis man var 
heldig, hvilket mange var i starten af 70erne. Bussen kørte 
en gang i timen, hvis den kørte overhovedet, og det var ret 
utilfredsstillende, så fra beboerforeningens side foreslog vi 

flere busafgange. Her dukkede der så lige det problem op, at 
der ifølge billetsalget ikke var ret mange, der benyttede bus-
sen. 

Busture med fuld fart
Men det var ikke kun billetsystemet, der bar præg af gratisbus-
sen. Man kunne snildt komme ud for at chaufføren lige skulle 
et smut omkring bageren eller en telefonboks. Kørslen kunne 
også være lidt af en oplevelse. Bussen kørte den gang ad Syd-
gårdsvej, da Brøndbyvester Boulevard ikke var etableret. Det 
betød, at man kørte gennem den gamle landsby med det me-
get skarpe sving ved motorvejen. Her var man ekspert i ikke 
at sætte farten ned i svinget. En gang, jeg var på vej hjem fra 
Glostrup til Brøndby Strand med 10 2årige, væltede de alle ud i 
gangen, da vi tog svinget.

Forpustede passagerer
Bustiderne og togtiderne var meget snært tilpassset, så det 
altid var lidt af en oplevelse at se folk komme løbende fra to-

get for at nå bussen – og se chaufføren lukke døren, 
når den første nåede frem. Ganske imponeret blev jeg 
en morgen, hvor jeg skulle til Glostrup i myldretiden. 
Bussen var allerede 8 minutter forsinket, hvilket be-
tød, at det kunne være svært at nå en anden bus i 
Glostrup. Det bekymrede tilsyneladende ikke chauf-
føren, for da vi nåede stoppestedet ved Brøndby-
hallen, trak han termokande og kop op af tasken og 
holdt kaffepause.  For en ordens skyld skal det nok 
nævnes, at det dengang var ”etniske danskere”, der 
kørte busserne.’
Nu har vi fået linje 166 og 135. Det er det ikke blevet 
bedre af – de kører næsten aldrig – især ikke om afte-
nen, hvor mange ældre mennesker ikke bryder sig om 
at gå gennem Esplanadeparken, når det er mørkt. For 
mange betyder det, at de holder sig inden døre.

chaufføren lige skulle et smut om-
kring bageren eller en telefonboks.
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Tirsdag den 8. marts er en mærkedag for 
kvindernes stilling i verden. I Brønden 
står dagen også i kvindernes tegn. Brøn-
den, Strandstuen og Herfra og Videre-
projektet En Ny Vej fejrer dagen med 
blandt andet et storstilet modeshow 
med kvindetøj fra hele verden. 

Kvindedragter fra hele verden søges til 
modeshow
I Brøndby bor der kvinder fordelt på over 
100 forskellige nationaliteter, som alle 
kan bidrage til modeshowet ved at ud-
låne deres tøj. Derfor indsamles der fra 
3. januar kvindetøj fra Brøndbys kvinder. 

Har du for eksempel en sari, en born-
holmsk eller en norsk folkedragt, en 
japansk kimono, en mexicansk som-
breo, en hawai-kjole, en russisk kjole, 
en tysk dindl eller tøj fra andre na-
tioner, vil vi meget gerne låne det til 
modeshowet. Vi vil også gerne have 
historier om, hvordan kvinder i ver-
dens forskellige lande fejrer kvinder-
nes internationale kampdag. Kampda-
gen afsluttes med lidt godt til ganen. 
Kjolerne modtages i Strandstuen på 
1. sal i Brønden, og Brøndens tøser vil 
i dagens anledning gå modeller. For 
mere information kontakt kulturko-

ordinator Anne Bregenov-Larsen på 
aas@brondby.dk eller tlf. 40246686. 
Se det endelige program på 
www.kulturhusetbronden.dk.

Chimbo’s Revival har til fulde bevist, at 
den originale Rock And Roll lever i bed-
ste velgående – og har det strålende! 
Chimbo’s Revival og legendariske Ingvar 
”Chimbo” Kristensen serverer gedigne 
rockklassikere krydret med gags og un-
derfundig humor. Med hits i bagagen 
som: ”Crazy Man Crazy”, ”I Saw Her 

Standing There”, ”Small Beer” og ”Stuck 
In 64” kan en aften med bandet kun 
blive en succes.
Aftenen indledes med en dejlig tidsty-
pisk 3 retters menu bestående af: Reje-
cocktail, gammeldags oksesteg med ba-
conbønner, glaserede perleløg, tyttebær, 
Waldorfsalat, små smørstegte kartofl er 

og skysause og æblekage til dessert. 
Denne fantastiske aften med fed musik 
og god mad koster kun 198 kr.
Billetter kan købes online på www.
brondbybilletten.dk  og i Brønden i bib-
liotekets åbningstid.
Arrangører: Strandcafeen og Kulturud-
valget i Brøndby.

NYT FRA BRØNDEN

Kom til 60’er fest i Brønden med Chimbo’s Revival 
Fredag den 4. marts kl. 18.00

Kvindekamp og Kvindedragter fra hele Verden
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Det Urbane Rum
Det urbane rum undersøges af 3 kvin-
delige kunstnere med hver deres til-
gang. Fra det afsøgende til det ekspres-
sive, fra det konkrete til det abstrakte, 
fra det humoristiske til det alvorlige. De 
tre kvinder udforsker det urbane rum 
i kraft af deres feminine udtryk, som 
kommer til udtryk på meget forskel-
lig vis. Oplev Mette Rishøjs kraftfulde 
farveeksplosioner, Betina Staulunds 
Nielsens humoristiske kommentarer 
til dagligdagen og Majken Schultz ab-
strakte landskaber. 

Elite-smiley  
til Strandcafeen 
Fire stor-smilende smiley’er i træk blev 
i december måned belønnet med en 
elite-smiley fra Fødvarestyrelsen. En 
elite-smiley uddeles, hvis man har fået 
fire smiley´er i træk og ikke har fået 
anmærkninger på nogen kontrolrap-
port de seneste 12 måneder. 

Betyder den så noget sådan en lille 
”fyr”, kan man spørge? Det gør den helt 
sikkert, for den betyder, at Strandca-
feens måde at omgås madvarer på, 
gøre rent på, og i det hele taget tage 
hånd om fødevarerne på, er i orden. Så 
Strandcafeen og Brønden er stolte af at 
besidde en sådan elite-smiley.

Indisk kunst i Brønden
Indtil den 1. marts viser den indiske 
kunstner Ajith K.A sine malerier i Brøn-
den på udstillingen Birds and Borders. 
Moderne indisk malerkunst er på vej 
ind i en ny fase, og indiske kunstnere 
opnår for tiden international anerken-
delse. For øjeblikket er der især stor op-
mærksomhed omkring Ajiths tegninger 
og malerier.  Se udstillingen fra den 22. 
januar til den 1. marts i Brønden.
Læs mere om udstillingen på 
www.kulturhusetbronden.dk

NYT FRA BRØNDEN

Strandstuen i februar

Nyt computerkursus i Strandstuen
I efteråret var vores computerkursus 
så populært, at det hurtigt blev fyldt 
op. Nu starter et nyt hold op ved en ny 
frivillig underviser, Susanne F. Nielsen. 
Susanne fylder om kort tid 6o år, er kon-
toruddannet i 1971 og har efterfølgende 
arbejdet med administrativt arbejde i 
ca. 28 år, blandt andet var hun i mange 
år ansat i Rødovre Hjemmepleje. 
Susannes hold starter torsdag d. 17/2 

kl. 13 – 15 og fortsætter hver torsdag 
frem til sommer.  Susanne vil undervise 
i grundlæggende computer-færdighe-
der på PC med styresystemet Microsoft 
Vista og Windows 7.

Dette kursus er noget for dig, hvis du 
gerne vil lære:
• At oprette din egen e-mail 
• At sende og modtage e- mails 
• At søge information på internettet 
• At bruge almindelige tekstprogram-

mer 
• At oprette mapper og arkivere dine 

dokumenter 
• Har brug for hjælp til netbank, nem id 

og E-boks 
Strandstuen har 4 laptop computere 
til rådighed, men man må gerne med-
bringe sin egen, blot den har et af de to 
nævnte styreprogrammer. 
Tilmelding i Strandstuen.

Banko
Strandstuen har en lang tradition for 
Banko den sidste onsdag i hver måned. 
Det starter kl. 11 og man kan købe bil-
letter på forhånd, eller på dagen, hvis 
der er nogle tilbage. Pris for 6 plader: 50 
kr., ekstra plader: 5 kr. pr plade. Gevin-
sterne er: vin, kaffe, brændevin, gave-
kort til Superbest, samt chokolade som 
sidegevinster. Banko er altid en hygge-
lig og hektisk dag med stor aktivitet fra 
morgenstunden, så alle kan være klar 
når startskuddet går kl. 11. Der er en 
pause efter 5 spil, hvor man kan købe 
en frokost bolle for 10 kr. Husk at bestil-
le på forhånd. Strandstuen har nu fået 
ét velfungerende teleslynge anlæg, så 
alle kan høre og følge med.

Foto: Sole Nørgaard



Du ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt 
nytår! Det er en del af teksten i de fl este julekort, og det er 
så dejligt at fokusere på hvert enkelt medlem blandt familie 
og venner bare den ene gang om året. Og – er der noget bedre 
end at modtage hilsener fra sine kære og glædes over, at de 
fl este gudskelov stadig er i live.

Der er bare én negativ ting, hvad det angår. Portoen stiger 
igen og denne gang med cirka 50 %! HVAD I ALVERDEN TÆN-
KER POLITIKERNE PÅ? Hvis de altså tænker. Kan det tænkes, 
at de tænker på at lade kontanthjælp, SU, understøttelse og 
pension stige med omkring 50 %, så de bare tilnærmelsesvis 
nærmer sig pristalsstigningen?
Husleje, lys, varme og transport m.m. stiger ustandselig. Det 
eneste, der falder, er de velbjergedes trækprocent. De stak-
ler betaler en rigtig pæn skat, men min medfølelse er stærkt 
begrænset, da jeg i den grad hellere vil have 400.000 tilbage 
af en million end 66.000 tilbage af 100.000. Det sidste er de 
barske realiteter for Danmarks fattigste pensionister i dag. 
Det vil sige, at man efterhånden kan vælge, om man vil sende 
jule- og fødselsdagskort eller give sine børnebørn en gave.

Statsministeren havde ingen rysten i stemmen, da han 1. nyt-
årsdag afslørede et seriøst forsøg på at afskaff e efterlønnen 
efter at have fortalt os, at den koster samfundet 16 milliarder. 
Hvad er det dog for en gang verbal gylle at fyre af? Så vidt 
jeg husker, giver efterlønnen det samme som understøttel-

sen minus 10 %. Det vil for mig sige, at efterlønneren sparer 
arbejdsmarkedet for 10 %, set i forhold til at en arbejdsløs 
kommer i arbejde. Hvad klager Lars Løkke over? Ledigheden 
går ned, og efterlønneren har selv betalt for sin frihed. Som 
bekendt slides kroppen ned hurtigere end hjernen. Hvis det 
er omvendt hvad politikere angår, må statsministeren da for 
min skyld gerne gå på efterløn med det samme, hvis han alt-
så har betalt til den.

Det irriterer mig i utrolig grad at blive talt ned til på den måde, 
og jeg havnede helt oppe i det røde felt, da en snothvalp, der 
repræsenterede et af regeringspartiernes ungdomsgrupper, 
for kort tid siden udtalte sig om ”ældrebyrden”. Ved sådan en 
fugleunge ikke, at det netop er ”ældrebyrden”, der har skaff et 
ham de uddannelsesmuligheder, han har? ”Ældrebyrden” har 
selv betalt sin skat via arbejdsmarkedet i 40 – 50 år med mere 
eller mindre glæde i tillid til, at alderdommen var sikret, for 
det lovede politikerne os! Denne unge mand må naturligvis 
meget undskylde, at vi ældre ikke automatisk skyder os en 
kugle for panden, den dag vi fylder 60. Men - det kan han jo 
selv arbejde for at indføre, når han kommer i Folketinget.
Jeg har altid ment, at det er en god ting at bevare Christiania, 
da man på den måde har det meste af hashen samlet på ét 
sted. Måske er det også en god idé at bevare Christiansborg. 
På den måde har man også et samlet sted for middelmådig-
heden.
MÅ GUD BEVARE DANMARK!

Af Bitten Drews

Illustration Grethe Folman

plus ungdomsarbejdsløshed minus efterløn

Det er en kold tid
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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 – februar 2011

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

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i marts: Send et tip om 
tid, sted og arrangement senest 15. februar kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline den 
8. februar. Bladet uddeles senest søndag den 27. februar.
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen.
Esplanadens mailadresse er: esplanaden@brnet.dk

 Kirsten Siggaard underholder i Perlen 
 Onsdag den 2. februar kl. 18 
Sted: Café Perlen

 Livet i fængslet 
 Torsdag den 3. februar kl. 19 
Mød indsatte og ansatte fra fængslet i 
Horserød
Sted: Café 13

 Åbent hus i Rheumhus 
 Lørdag den 5. februar fra kl. 10 
Morgenmad og loppemarked
Sted: Rheumhus

 Beta Kursus 
 Mandag den 7. februar kl. 18 
Aftensmad kr. 30
Emne: Den røde tråd I
Arr.: Alpha/Beta gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirkes mødelokaler

 Torsdagsgæsten 
 Torsdag den 10. februar kl. 14-16 
Foredrag v/Peter Dürrfeld 
– Danmarks stemmer
Sted: Café 13

 Af med proppen – på med poppen 
 Fredag den 11. februar kl. 18.30 
Vinklubben Tranen inviterer til 
vinsmagning m.m.
Sted: Café 13

 Beta Kursus 
 Mandag den 14. februar kl. 18 
Aftensmad kr. 30
Emne: Vejen til frihed, en personlig beretning
Arr.: Alpha/Beta gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirkes mødelokaler

 Nyt computerkursus  
 Start torsdag den 17. februar k. 13-15 
Underviser: Susanne Nielsen
Sted: Strandstuen

 Brøndby Jazzklub 
 Fredag den 18. februar, spisning kl. 18  
Hot Society Orchestra spiller op kl. 20
Sted: Rheumhus

 Spiseklub for enlige med børn 
 Tirsdag den 22. februar kl. 17-19.30 
Tilmelding senest torsdag 17. februar
Sted: Café 13 

 Spilleaften for børn og voksne 
 Tirsdag den 22. februar kl. 17-21 
Kortspil, brætspil, yatzy m.m.
Sted: Café 13

 Hugga Bugga Teatret 
 Fredag den 25. februar kl. 15 
Forestillingen ”Pigen der skulle vælge”
Teaterforestilling for 6-12 årige
Arr: Brøndby-Bibliotekerne
Sted: Brønden

 Stand-Up 
 Fredag den 25. februar fra kl. 17 
Ruben Søltoft og Martin Høgsted gi’r den gas
(se mere inde i bladet)
Sted: Rheumhus

 Tur til Experimantarium 
 Lørdag den 26. februar kl. 10.30-17.00 
Se mere i bladet side 4
Arr. Børnenes Rejsebureau

 Beta Kursus 
 Mandag den 28. februar kl. 18 
Aftensmad kr. 30
Emne: Den røde tråd II
Arr.: Alpha/Beta gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirkes mødelokaler

 Lær at lave sushi 
 Tirsdag den 8. marts kl. 18-20 
Tilmelding og betaling senest 25.februar
Gæstekok: Rikke Sylvest Lavlund
Sted: Rheumhus

 Penselstrøget 
holder generalforsamling 
 Mandag den 28. februar kl. 17.30 

 Det Urbane Rum 
 Indtil den 28. februar 
Udstilling: Fra det konkrete til det ab-
strakte
3 kvindelige kunstnere - 3 forskellige 
udtryksformer
Sted: Brønden

 Indisk Kunst i Brønden 
 Indtil den 1. marts 
Udstillingen Birds and Borders – malerier af 
Ajith K.A. 
Sted: Brønden

 Banko 
 Sidste onsdag i hver måned kl. 11 
Sted: Strandstuen

 Zumba – Glad Motion 
 Alle onsdage kl. 15.30 – 18.15 
Se mere i bladet side 12
Sted: Ulsøparken 4

Emne: Vejen til frihed, en personlig beretning

 Brøndby Strand Kirkes mødelokaler

 Sidste onsdag i hver måned kl. 11  Sidste onsdag i hver måned kl. 11 
Sted: 

 Zumba – Glad Motion  Zumba – Glad Motion 
 Alle onsdage kl. 15.30 – 18.15  Alle onsdage kl. 15.30 – 18.15 
Se mere i bladet side 12
Sted:
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