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DEADLINE

Truende skyer
- med enkelte
solstrejf
Genåbningen af kommunens budgetter afstedkom lynhurtigt en voldsom reaktion. Blandt meget andet indgik Strandstuen i mulige spareforslag. Borgmesteren udtrykte optimisme
i Folkebladet. Ligeså gjorde to lokalpolitikere overfor dette
blads redaktion. Det er vel næppe sandsynligt, at alle dispositioner medfører den store succes, som Strandstuen fremviser. Lad dette få afgørende betydning i beslutningsprocessen.
Mange strandborgere kan forvente varmepenge tilbagebetalt for derefter snart at skulle betale en forhøjelse på grund
af kendte prisstigninger. Det betyder øgede administrationsomkostninger. At loven omkring regnskabsføring i fjernvarmeselskaber angiveligt ikke er overholdt, er tilsyneladende
ubestrideligt. Måske skulle man lave loven om.
Musikskolens talentlinie er en succes. Nok en kommune er
trådt ind i det såkaldte Pentagonsamarbejde, og der er søgt
om midler til at forlænge projektet i yderligere to år. Lad os
håbe, at Kulturministeren har et afslappet forhold til besparelser i denne anledning.
Heldigvis taler vi ikke om besparelser i forhold til Børnenes
Rejsebureau. Dette herlige projekt, som ikke kan få opmærksomhed nok, arrangerer for anden gang feriekoloni for børn
og forældre til sommer. Kontakt allerede nu beboerrådgiver
Anette Hestlund for yderligere oplysninger.
Turisme på Vestegnen er umiddelbart en akavet størrelse men hvorfor ikke. Når vi ser os omkring har vi faktisk ganske meget at vise frem i form af kulturinstitutioner, naturoplevelser, vinmarker, historiske projekter, en kirke med et
af Danmarks få koncertklokkespil og nu snart også nok et
kulturhus, som kan bidrage til mangfoldigheden i Vestegnens
kulturelle udfoldelser.

15. februar - 2006 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 5. marts

REDAKTIONEN
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Værestedet Strandstuen i Brøndby Strand Centret er et velfungerende og meget populært samlingsted.

Strandstuens fremtid
Elo Christiansen

L

andets kommuner har i
fællesskab overskredet
rammerne for den tilladte stigning i udgifterne på
0,5%. Dette medfører at regeringen kræver genåbning af budgetterne i de kommuner, som har
stået for overskridelsen.
Brøndby Kommune er en af
disse. Knap 15 millioner kroner
skal yderligere spares. Kommunalbestyrelsen har valgt at lade
forvaltningerne afdække de områder, som ikke er lovpligtige,
hvilket har resulteret i et sparekatalog til væsentlig mere end
sparekravet. Det skal tilføjes, at
såfremt kommunalbestyrelsen
ikke selv foretager besparelserne, modregner regeringen beløbet i statens bloktilskud til kommunen. Og der er ikke lang tid
til overvejelserne.
Regeringen skal have svar senest 15. februar og derfor bliver
forslagene behandlet på Økonomiudvalgets møde 1. februar og
endelig vedtaget i KommunalEsplanaden • Januar/februar • 2006

bestyrelsen 8. februar efter planerne i skrivende stund.
Kort før redaktionens slutning
modtog vi en pressemeddelelse
fra husgrupperne i tre væresteder i kommunen, nemlig Vængehuset i Brøndbyøster, Møllehuset i Brøndbyvester samt
Strandstuen i Brøndby Strand,
hvori man på det skarpeste tager afstand fra det fremlagte
forslag om at nedlægge værestederne. Det er dagcentre, som
ikke er lovpligtige og som derfor er kommet med i sparekataloget.
Det har medført en voldsom
reaktion fra brugerne og vi skal
her koncentrere os om Strandstuen, som er i færd med at præstere noget af en succeshistorie
i Brøndby Strand.
For det første har Strandstuen
modtaget midler fra Integrationsministeriet som støtte til et
spændende og allerede nu velfungerende integrationsprojekt
for pensionister fra vore mange

forskellige nationaliteter. Endvidere indgår Strandstuen i planerne for det kommende kulturhus. Begge indsatser ligger i
Kvarterløftregi og det vil derfor
virke mere end absurd at spare
grundlaget for disse to projekter
væk.
Allerede få timer efter at værestederne havde holdt krisemøde,
var de første underskriftsindsamlere i gang. Formand for ældrerådet i kommunen, Svend Sørensen anfører i skarpe vendinger argumenter for at bevare Strandstuen. Han peger bl.a. på det gode
tilbud for selvhjulpne pensionister, samarbejdet med Æblehavens dagcenter, hvor brugere efter endt behandling henvises til
Strandstuen, som har gymnastik
på mandage.
Også fredagens stavgang er en
stor succes. Strandstuen fungerer
i dag, men mange ældre menneskers dagligdag falder fra hinanden, hvis ikke strandstuen også
fungerer i morgen.
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Boligorganisationer på Vestegnen ruster sig:

10.000 boliger
under samme tag

Elo Christiansen

D

e tre almene boligorganisationer Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening regner med på generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder i maj at etablere en administrativ sammenlægning pr. 1.
januar 2007. Således vil tre boligafdelinger, nemlig Tranemosegård afdelingerne 3 (Maglelund),
13 (Silergården) og 15 (Gurrelund/Bjerrelund i Brøndby Strand
blive omfattet af denne sammenlægning, der vil blive en af de 10
største i landet med boliger i Albertslund, Brøndby, Greve og Ishøj. Fire andre afdelinger af Tranemosegård ligger i Brøndbyvester- og øster.

Nye udfordringer
„Vi ønsker en sammenlægning
for at stå bedst muligt rustet til de
nye udfordringer, der er kommet
i den almene sektor“, udtaler formand for Albertslund Boligselskab, Leif Pedersen, i en pressemeddelelse fra 20. december sidste år. Det er især øget konkurrence indenfor boligadministration, samt øgede krav til den almene sektor indenfor økonomi,
jura, IT og kommunikation,
fremgår det af udtalelsen.

Personlig betjening
Dorte Larsen, formand for Tranemosegård, uddyber årsagerne og
peger på øget effektivitet og
4

Formanden for Tranemosegård, Dorthe Larsen, tror på en slagkraftig sammenslutning af de tre boligorganisationer.

større robusthed, som bl.a. vil påvirke den personlige betjening.
Større kvalitet indenfor ejendomsfornyelser og renoveringer
er et tema, som får betydning. På
sigt agter man at arbejde frem
mod flere valgmuligheder i forbindelse med flytninger indenfor
de tre organisationer.

Politisk slagkraft
Endelig satser Dorte Larsen på
mere politisk slagkraft, idet man
blandt de 10 største boligorganisationer arbejder med et valg-

forum, der arbejder med valg til
BL´s bestyrelse.
Dorte Larsen understreger dog
vigtigheden af at bevare egen
identitet, samt fortsat at kunne
have forskellige politiske prioriteringer under den samarbejdsformer, der stræbes efter.
„Hvor kommer fællesadministrationen til at ligge“?, spurgte
vi Dorte Larsen. „Det er ikke endeligt afgjort, men et sted i nærheden af Glostrup Station har vi
fundet passende, rent trafikalt“,
slutter Dorte Larsen.
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T15 - Afdelingen består af Gurrelund og Bjerrelund med ialt 161
boliger. Der er 1, 2, 4 og 5 rums
lejligheder.
De to store boliger er i to etager.
Afdelingen, der er en lav bebyggelse, blev opført i 1968 og er i
dag meget eftertragtet.

T13 - Tranemosegårds største afdeling med 1061 boliger blev opført i
perioden 1969-1974. Afdelinger råder over fire højhuse, lavhuse i tre
etager, samt mod syd et antal rækkehuse ud mod Strandesplanaden.

T3 - Maglelund hører til noget af det
ældste byggeri i Tranemosegårds historie. Afdelingen blev oprindeligt
opført som to afdelinger med færdiggørelse af den første i 1955 efterfulgt
af den anden i 1963. I alt rummer afdelingen 376 boliger, der for nylig
har gennemgået en omfattende renovering af bl.a. udearealer, ligesom
de fleste boliger er blevet forsynet
med altaner.
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Månedens
kommentar
Artiklen er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionen/udgivernes mening, men udelukkende
skribentens egne synspunkter.

Et
varmt
problem
Vagn Mølgård, Bestyrelsesformand
Brøndby Fjernvarme

B

røndby Fjernvarme har
(sammen med andre fjernvarmeværker) været en
del i medierne i den sidste måneds tid. Årsagen er, at vi er blevet beskyldt for at have et ulovligt overskud. Det mener vi ikke
er rigtigt.
Forhistorien er følgende:
Ved budgetbehandlingen for
året 2005/06 i maj 2005 var
regnskabet for 2004/05 ikke udarbejdet, idet regnskabsåret går
fra 1. juni til 31. maj. Det var
dog klart, at der ville være et betydeligt overskud.
Bestyrelsen var bekendt med,
at der ville komme meget betydelige prisforhøjelser (23,2 %)
på den variable del af leverancerne fra varmeleverandøren
VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) pr. 1. januar 2006. Det
blev derfor besluttet at hensætte
dette endnu ikke kendte overskud til modregning i de ellers
uundgåelige prisstigninger for
året 2006/07.
Ved færdiggørelsen af regnskabet for 2004/05 i august 2005
blev det hensatte overskud op-
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gjort til 11 mio. kr. Dette blev
forelagt og forklaret på generalforsamlingen i september 2005.
Og dispositionen blev uden bemærkninger på god demokratisk
vis godkendt.
Efterfølgende har én af BF’s
13.000 varmeaftagere klaget til
Energitilsynet over denne overskudsdisposition. Energitilsynet
har herefter pålagt Brøndby
Fjernvarme allerede i 2005/06 at
tilbageføre et samlet overskud
på 13 mio. kr. til forbrugerne.
Det vil bevirke at priserne for
2005/06 kan nedsættes med ca.
13%. Til gengæld vil priserne pr.
1. juni 2006 skulle stige med ca.
21% (fra det nedsatte niveau).
Sådanne store prishop er uønskede for såvel os som de fleste
varmeaftagere. Samlet svarer
det dog kun til en gennemsnitlig årlig prisstigning på 2,6% i
perioden 2003/04 til 2006/07.
Det er set i forhold til de galopperende energipriser en moderat stigning. Brøndby Fjernvarme ville klart foretrække om
budgetafvigelser kunne udlignes
over nogle år. Det må man gøre
i forbindelser med bl.a. vandforsyning, kloakvæsen og renovation. Disse forsyningsvirksomheder skal også hvile i sig selv,

men har en længere tidshorisont
til at udligne prisændringer. Vi
finder faktisk afgørelsen urimelig.
Alle i Brøndby Fjernvarmes
bestyrelse har en ren og uplettet
samvittighed i denne sag. Vi
havde blot ønsket på en praktisk
og demokratisk måde at varetage vore forbrugeres interesse.
Bestyrelsen havde gerne set sagen mere principielt afgjort ved
en anke til Energiklagenævnet.
Men for at få afsluttet denne sag,
er det imidlertid besluttet at regulere priserne i henhold til det
givne pålæg. Dette vil ske ved
at a’conto-regningerne for de
kommende 4 måneder bliver reduceret.
Set samlet over de 2 varmeår
05/06 og 06/07 vil den enkelte
forbruger skulle betale det
samme, som hvis nedsættelsen
ikke var gennemført. Der er blot
opnået en masse ekstra administration i både boligselskaberne
og Brøndby Fjernvarme.
Vi vil fortsat koncentrere os om
at levere billig og effektiv varme
til gavn for alle.
Men vi må nok erkende, at bestyrelser og generalforsamlinger
på en del områder fremover vil
være marionetter for et stærkt
Energitilsyn.
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Integration
via religion
I

november måned mødte jeg
min gode nabo, Feridun Korkmaz, i Brøndby Strand Centrum.
Vi snakkede sammen om løst og
fast, og Feridun sagde, at vi da
måtte kunne bruge hinanden til
andet end at hilse på. I samtalens løb kom vi ind på religion,
og jeg spurgte bl.a. om, hvad
muslimer gør, når vi kristne døber vores små børn og holder
fest for dem.
„Når de bliver født, hvisker vi
nogle ord i højre og venstre øre
på dem, og når de skal til at tage
deres første skridt, bliver de sat
ind i en cirkel, og når de træder
ud af den, bliver de overdænget
med klap og klask og gaver af
hele familien.“
„Forresten“, sagde Feridun videre, „så er der nogle af de tyr-

kiske kvinder, som meget gerne
vil se Brøndby Strand Kirke og
få lidt at vide om, hvordan og
hvad den bruges til. Kan du arrangere noget?“
Ligesom jeg godt ved, at Feridun er med i bestyrelsen i Brøndby Strand Ungdoms- og Kulturforening, så ved Feridun også,
at jeg er med i Brøndby Strand
Kirkes Menighedsråd. Det var
på den baggrund, han spurgte,
og jeg svarede med det samme,
at jeg ville prøve at tale med en
af præsterne.
Dagen efter ringede jeg til sognepræst Lilian Konggaard, og
hendes svar var, at det godt kunne lade sig gøre, men hun skulle
lige først have det på plads i kirkens Temaudvalg. Allerede nu
er der fastsat en dato til en „Kul-

Trappe til busstop

turaften med focus på kristendom og islam ved sognepræst
Lilian Konggaard“, og det er
torsdag den 16. marts kl. 19.00.
Det glæder mig utrolig meget,
at et tilfældigt møde mellem to
naboer giver sig udslag i, at der
nu forsøges at bygge bro mellem religionerne kristendom og
islam.
Men sådan er livet ofte, at det
er tilfældighederne, der skaber
noget andet og større, end det
man lige regnede med.
For mig er det noget stort, at
vi som naboer, med kirken som
mellemled, også får større indsigt i hinandens religion og kultur, og der igennem lærer endnu
mere om både vores forskelligheder, men også om vores fælles ligheder.
Med venlig hilsen
Gurli Hansen
Tranumparken

En trappe fra Esplanadeparken til et nyoprettet busstoppested vil forhåbentlig stoppe publikums elefantstier, der længe har skæmmet voldene.
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To forslag til centerfornyelse fra

Kunstakademiet

Et værested for unge tosprogede gen

Hanne Riis.
Hanne Riis

I

2002 var 40% af beboerne i
Brøndby Strand under 25 år,
og en af målsætningerne i Kvarterløftet er at etablere nye former for væresteder og aktiviteter, at få børn og unge i tale for
at få bedre indsigt i hvilke behov og ønsker de har og at give
gruppen øget indflydelse og an-

Hannes projekt
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svar. I mit projekt har jeg ønsket
at komme med forslag til, hvordan man kan aktivere det offentlige rum igennem tiltag til unge.
Løsningen omfatter en placering af det kommende Kulturhus
og et nyt værested i en overordnet sammenhæng med det eksisterende centerområde.
Kulturhuset er tænkt ind i bycenteret for at intensivere brugen af centerområdet, frem for
at placere Kulturhuset som en
selvstændig bygning i Esplanadebunden. Kvarterhuset er med
til at åbne op for det nuværende
trange center og gøre det mere
tilgængeligt. Projektet sætter fokus på overgange og sammenhænge mellem det private og det
offentlige rum. Ungehuset ligger i dag i kælderen på Langbjergskolen under trange forhold. I umiddelbar nærhed ligger fire akutboliger, som Ungehuset råder over.

Husets arbejde og aktiviteter har
haft en positiv effekt på lokalområdet. Trods dette er der ingen samlet central placering, og
Ungehuset er ikke tænkt ind i
planerne for det kommende Kulturhus. Med de erfaringer der er
gjort, ses det som en holdbar løsning at integrere Ungehuset og
værestedet med et centralt beliggende Kulturhus og dermed være med til at aktivere centerområdet.
Værestedet er det centrale omdrejningspunkt for den unges
relation til lokalområde. Aktiviteterne i værestedet spænder fra
privat til offentlig brug. Akutboligerne er de mest private.
Kontorer, mødelokaler og caféen bruges primært af de unge
og personalet, hvorimod der er
værksteder og et træningscenter,
som er fuldt offentlige. Intentionen er en integration både på det
fysiske og det sociale plan, samt
at området danner rammen om
nye uformelle møder. Projektet
peger på nye rumlige overgange
og forbindelser på tværs af området, fra stationen til Esplanadebunden, der er med til at gøre
området til et mere dynamisk og
indbydende sted at opholde sig.
Projektet tager stilling til samspillet mellem de unge og området, de bor og færdes i, således at værestedet er en integreret del af centrum og er omdrejningspunkt for deres relation til
lokalområdet og mødet med andre brugere af faciliteterne.
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ts Arkitektskole

nnem en aktivering af centerområdet

Elo Christiansen

Ingibjörg Halldorsdottir.
Ingibjörg Halldorsdottir

I

de seneste år er der kommet
øget fokus på indvandrerproblematikken og ghettodannelser
i Danmark. Integrationsministeriet har en forventning om, at der
med byplanmæssige redskaber
kan gøres noget for at sætte en
stopper for den sociale stigmatisering af almene boligområder
og måske ligefrem ændre beboersammensætningen til en mere
lige procentdel af ressourcestærke og de socialt dårligt stillede.
Projektets vision er at bidrage
til at ændre Brøndby Strands image for at tiltrække flere ressourcestærke borgere og dermed
gøre området mindre segregeret.
Jeg har valgt at bearbejde Esplanadeparken på et strategisk
niveau og arbejde mere konkret
arkitektonisk og funktionelt med
Brøndby Strand Centrum området. Strategien for Esplanadeparken går ud på at aktivere en
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park, som i dag fungerer som et
transitrum. Denne aktivering forestiller jeg mig kunne foregå på
den måde, at kommunen tilbød
borgerne (f.eks. foreninger m.m.)
at „leje“ plads i parken til urtehaver, gedeavl, høns, en karrussel eller skøjtebane - alt kan
lade sig gøre.
Visionen for stationsområdet
peger også hen imod en aktivering af et rum, som i dag fremstår forsømt og ubearbejdet.
Visionen stræber efter et bymæssigt område, et erhvervsområde som markerer sig mod
banen. En anderledes arkitektur
bør bidrage til den imageændring, som allerede er i gang.
Projektets mål er at bidrage til
en nytænkning af området og en
fortsat debat om forstaden og
dens problematik. En nytænkning kunne være f.eks. en basar, eller at tilbyde lokaler, der
kunne bruges til moské.

På Kunstakademiets Arkitektskole har to studerende valgt at
inddrage Brøndby Strand Centrum i deres respektive afgangsprojekter, som blev afleveret til
bedømmelse i begyndelsen af januar. Begge projekter blev antaget og godkendt.
Hanne Riis har sat fokus på unge
i relation til Ungehuset på Langbjergskolen i en fysisk sammenhæng med det kommende kulturhus.
Ingibjörg Halldorsdottir har
mere generelt fokuseret på Knudepunktsområdet med henblik
på forbedring af bydelens image.
Spændende indfaldsvinkler som
alle, der interesserer sig for bydelens udvikling set i forhold til
Kvarterløftprojektet, må agere
på, hvad enten man er politiker
eller borger.
Arkitekstudiets hovedområder
fokuserer på planlægning, bygningskunst og design.

Ingibjörgs projekt
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Musikskolen
Talentlinien - en succes

Musikskolens leder, Preben Renstrøm ved skolens 20 år jubilæum.

Elo Christiansen
Sole Nørgård, Elo Christiansen

I

2004 modtog fem kommunale musikskoler fra Brøndby,
Hvidovre, Glostrup, Vallensbæk og Høje Taastrup (det såkaldte Pentagonsamarbejde)
600.000 kr. til talentudvikling
frem til medio 2006. I alt har
Kulturministeriet afsat 20 mill.
kr., i perioden 2004 - 2007.

Ishøj Musikskole med
Spændende er det, at Ishøj Musikskole på det seneste er trådt
ind i samarbejdet. Dette betyder,
at man satser på, at 18 - 20 elever
fremover kan få plads på talentlinien.

1. Dobbelt tid til individuel undervisning
2. Teori - musikhistorie - to lektioner ugentligt
3. Superviseret øvetid - sammenspil
4. Workshops med lærer fra
konservatorierne
5. Ture, koncerter m.m. for at
lære det professionelle klassiske musikmiljø at kende.

Høje krav
At være elev på talentlinien stiller
krav til den enkelte med hensyn
til eget engagement, anfører Preben Renstrøm. Der skal bruges tid
hjemme - dagligt én til to timer,
ligesom eleverne deltager i mere
undervisning. Der mødes tre-fire
gange om ugen på skolen, og noge af aktiviteterne kan foregå på an-

dre musikskoler i det udvidede
Pentagonsamarbejde.
Dette betyder, at familiens støtte er
vigtig både med hensyn til opmuntring og interesse, men også med
praktiske ting som transport m.m.

Resultater
Resultaterne af de mange anstrengelser er ikke udeblevet.
Eleverne på talentlinien udvikler
sig hurtigere, og flere har fået
mod på en professionel karriere
fremover. Endvidere påvirker
talentliniens elever andre elever
på musikskolen som en slags
rollemodeller. En stigning i niveauet i andre orkestre ses også.
Endelig er interessen for netop
at deltage på talentlinien også
steget, slutter skolens leder Preben Renstrøm.

Klassisk musik
Talentudviklingen i Pentagonsamarbejdet er målrettet den klassiske
musik med fokus på instrumenterne, violin, bratch, cello, tværfløjte og klarinet. Senere er fagotten kommet med. 15 elever
deltager i projektet med tre fra
hver skole. Man søger nu Kulturministeriet om midler til at fortsætte projektet i to år yderligere,
siger Brøndby Musikskoles leder
Preben Renstrøm.

Intensiv undervisning
Indholdet på talentlinien er:
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Klarinetkvartetten fra en tidligere promenadekoncert på Brøndbyøster torv.
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Kvarterløft
kører på skinner

Elo Christiansen

S

om omtalt i sidste nummer
af Bladet afventede vi med
stor interesse første møde i
en afgørende slutfase af Kvarterløftprojektet. Dialogforum erstatter de oprindelige temagrupper
samt Dialoggruppen og omfatter
i første omgang netop deltagere
fra disse grupper.

Kulturhuset
Mødet blev holdt 12. januar og
handlede primært om det kommende Kulturhus. Mulighederne
for at sælge ejendommen, som
rummer biblioteket, AOF, Strandstuen og Værested 17 har været
forhandlet igennem længere tid
uden noget resultat.

Flere investorer har været på banen, men har trukket sig. På mødet med Dialogforum, hvor bl.a.
borgmester Ib Terp, Kvarterløftsekretariatet, ledelsen fra borgmesterkontoret samt arkitekter
var repræsenteret, kom det frem,
at den sidste løsning er at sende
ejendommen i udbud.
Indledende undersøgelser har
vist, at mulighederne for at sælge
til en pris, der muliggør opførelsen af et kulturhus med bibliotek
og øvrige institutioner er tilstede.
Dette betyder et hus på cirka
3.500 m2 med en anlægssum på
omkring 40 mill. kr.
Medvirkende er, at det er muligt
at udnytte den markante og „tunge“ tag-etage på centerbygninger-

Frank Brodersen fra Brøndby Kommune udlagde teksten for tilhørerne.

ne til ejerlejligheder, hvilket øger
værdien af bygningerne. Arkitekterne arbejder allerede på de længe ventede skitseforslag til Kulturhuset, som ventes fremlagt ultimo marts.
Herefter indkaldes Dialogforum
til et møde i april.

Det Grønne Overdrev
Forhandlingerne om den kommunale overtagelse af grunden nord
for parcelhusene ved Ulsøparken
er principielt på plads. Den endelige pris er dog ikke fastlagt på
nuværende tilspunkt.
På et møde 19. januar besluttede
man at afholde syn og skøn snarest for derefter at rense den lille
og nærmest hengemte sø, som
ligger i området.
Efterfølgende kan bl.a. opsættes
bænke.

Motionsplads

Mange var interesserede i om man havde fået solgt biblioteksbygningen.
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En motionsplads efter kinesisk
model fortalte vi også om i sidste
nummer. Der er nu foreslået
150.000 afsat til dette projekt,
der forventes godkendt af politikerne i marts måned.
Placeringen forventes at blive i
nærheden af de kommende seniorboliger og Kulturhuset.
11

Jørgen Petersen
fra TV Brøndby

Elo Christiansen

M

ediefolk og en beboerrådgiver fra
bebyggelsen Vollsmose i Odense aflagde sammen med en repræsentant fra bebyggelsen Vapnagaard
i Helsingør og en konsulent fra
Byfornyelse Danmark besøg i
Brøndby Strand 17. januar for at
høre mere om, hvorledes Brøndby Strand havde håndteret boligforeningernes to medier, TV og
beboerblad og hvilken betydning
i dagligdagen, der kunne aflæses
heraf.
Besøget kom i stand på foranledning af tidligere informationsmedarbejder i byudvalgsperioden
fra slutningen af 90’erne til 2003
journalist Kim Tverskov.
Fra Brøndby Strand deltog repræsentanter fra Esplanadens redaktion og eksterne skribenter,
TV Brøndby samt T13’s afdelingsformand Hugo Thuge og vor
beboerrådgiver Anette Hestlund.
Hugo Thuge bød velkommen og
berettede kort om arbejdet i boligområdet - ikke mindst i lyset
af det kvarterløft, vi er i gang
med. Dernæst kom han ind på de
til tider svære roller at være udgiver og på vegne af beboerne, ejer

12

(Fra v.): Konsulent Kim Tverskov, afdelingsformand Hugo Thuge. Derefter beboerrådgiver P
ungdomsskoleleder Erik Rasmussen og pressechef Helle Fjord, alle fra Vollsmose. Herudove

Velkommen
af medierne samt at arbejde som
frivillig redaktion.
Vigtigheden af at have redaktionelle retningslinier blev berørt,
og det betydningsfulde i at have
gode (professionelle) arbejdsbetingelser i form af lokaler og udstyr blev drøftet.
Kim Tverskov kom i sit indlæg
blandt andet ind på forskellen på
at lave medier MED beboerne og
FOR beboerne. Beboerildsjælenes roller som en slags borgerledere var et interessant emne som
blev berørt. Herunder kom Kim
ind på hvorledes medierne udvikles på borgernes præmisser.
Også vort områdes pressegruppe blev omtalt.
Fra ESPLANADENs side kom
vi bl.a.ind på udfordringen i at

producere et medie, som er et
mix af et beboerblad og en lokalavis - ikke mindst set i forhold til
udgiverkredsen, som består af otte boligafdelinger i fire forskellige boligselskaber.
Vi fortalte om betingelserne ved
at have en redaktion bestående af
frivillige i samarbejde med eksterne skribenter med hver sit speciale.
Ole Hegerlund, daglige leder af
TV Brøndby, fortalte om overgangen til delvis „professionalisering“, idet en del af medarbejderne på TV Brøndby er lønnet,
enten i honorarform eller på delog fuldtid. Endvidere kom Ole
Hegerlund ind på problematikken
ved at skabe kvalitet i tv-produktion med mange frivillige.
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Ole Hegerlund
fra TV Brøndby

itv

Preben Munch, konsulent (Byfornyelsen Danmark) Søren Hvas, journalist Astrid Degerrbøll,
er deltog informationsmedarbejder Marianne Döllner fra Vapnagaard i Helsingør.

n Vollsmose
Jørgen Petersen kom ind på den
mere tekniske side af tv-produktion og redigering under rundvisning i kanalens lokaler. Efter en

afsluttende dialog og opsamling
tog vi afsked med vore gæster
med en aftale om at bevare kontakten.

Områdets lokal-tv sender døgnet rundt, året rundt til samtlige husstande i Vollsmose. itv
er tredelt som TV Brøndby i
informationssider, tekst-tv og
egentlige tv-udsendelser.
Egenproduktionen består af
en udsendelse hver anden tirsdag, som indeholder store og
små begivenheder og beslutninger i Vollsmose, portrætter,
reportager, debat og studiegæster. Tirsdagens udsendelse
genudsendes herefter de næste 14 dage to gange mandag fredag samt en enkelt gang om
søndagen. Kanalen har en an-

Vollsmose Avisen
Udkommer 10 gange årligt i et
oplag på 6.000. Produceres i
tabloidformat i farver på 16
sider eller mere, hvis behov.
Avisen er gratis og husstandsomdeles. Man har erhvervsreklamer primært fra det lokale samfund. Avisens medarbejdere er frivillige. Dog har
avisen en ansat journalist, der
i stor udstrækning står for bladets tekster. Avisen fremstår
nok mere som en lokalavis
fremfor et beboerblad.
På rundvisning i TV Brøndbys lokaler. (Yderst tv.) Marianne Döllner.
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Profil af:

Brøndby Strand
Ungdoms- og
Kulturforening
Elo Christiansen

M

Foreningen blev
dannet i 2001 med
afsæt i Brøndby
Strands tyrkiske
miljø. I dag har foreningen
medlemmer fra knap 10 forskellige nationaliteter, siger næstformand Feridun Korkmaz.
Man har ca. 400 medlemmer
fordelt på 150 mænd og 100
kvinder. Og desuden 150 børn.

Foreningens hjemsted ligger på
Tjørnevangen, hvor man råder
over det meste af ejendommen i
nr. 7.
Der foregår noget hver dag
hvor åbningstiden er fra 10 - 22.
Medlemmerne er opdelt i aktivitetsgrupper, som alle har nøgler til huset.
Aktiviteterne er mange anfører
Feridun Korkmaz.

Næstformand Feridun Korkmaz.

Fra venstre: Michael B. Barnes, Cinar Aladdin (næstformand i DMGT), Zeki
Kocer og Abu Korkmaz.

14

Man har netop startet lektiehjælp op hver tirsdag, Der er
billard og man har en ældrestue.
To gange om ugen mødes et damehold til hygge og syning.
Også eksterne aktiviteter er på
dagsordenen. En gruppe unge
dyrker boldspil hver lørdag aften på Søholtskolen.
Af større begivenheder, som
fylder meget i foreningens virke
er den månedlange Ramadan,
hvori bl.a. indgår den store fællesspisning, som i flere år har
været afholdt i PERLEN. Endvidere KERMES festen, hvor
Esplanaden • Januar/februar • 2006

Forsamlingen til fællesspisning i Perlen under Ramadanen sidste år lytter opmærksomt til talerne.

DMGT står for: Sammenslutningen af Muslimske Indvandrerforeninger
der som regel er forskellige former for underholdning, spisning
samt salg af forskellige produk-

Abu Korkmaz.
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ter, hvor overskuddet bl.a. går
til udvalgte, dårligt stillede samfund rundt om i verden.
Foreningen har i flere år deltaget i KulturWeekend med såvel
underholdning som madtelt.
Man er endvidere med i et nyt
tiltag, hvor flere etniske foreninger er gået sammen om at afholde den store Slagtefest, som
i år blev afholdt på Søholtskolen
14. januar.
Tilbage til foreningshuset, der
også fungerer som moské, hvor
bl.a. bydelens muslimske beboere mødes til fredagsbøn.
I foreningshuset finder også
koranlæsning og modersmålsundervisning sted. Endelig afholder mange af foreningens
medlemmer private begivenhe-

der i huset i forbindelse med
f.eks. bryllup, eksamen og dødsfald, slutter Feridun Korkmaz.

Zeki Kocer, formand for DMGT.
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KulturWeekend 2006
9. - 11. juni 2006

S

tyregruppen for dette års KulturWeekend er nu på plads
og en masse idéer kom på bordet (tavlen) under mødet 18. januar i TRANEN.

Kultur og Dans
KW2006 bliver gennemført under temaet „Kultur og Dans“.
KulturWeekend er både tradition og fornyelse.
Inden for børne- og ungeområdet satser styregruppen på en
differentiering således at aktiviteterne mere specifikt bliver tilpasset forskellige aldersgrupper.

I bestræbelserne på at inddrage
flere foreninger udformer styregruppen en opfordring i form af
et brev, som vil blive præsenteret ved personlig henvendelse til
udvalgte foreninger af repræsentanter fra styregruppen.

Søndag kirkens dag
Igennem tiden har det vist sig,
at en del af boderne lukker ned
efter lørdag ligesom aktivitetsudbuddet er begrænset. Dette
medfører færre gæster. Kirkens
repræsentant vil se på denne
problematik. Der blev talt om en

familiedag - enten børn og forældre eller børn og bedsteforældre som undertema.

Plakaten
Traditionen med en plakat som
også danner forside på KW programmet skal fortsætte. Flere
former blev drøftet. Beslutningen blev en bred konkurrenceform, som har været anvendt tidligere.
Der skal annonceres i ESPLANADEN og lokalaviserne. Læs
om reglerne for plakatens udformning nedenfor.

Plakatkonkurrence
KulturWeekend 2006

Regler:
Alle kan deltage, men visse betingelser skal dog være opfyldt
Plakaten skal tage udgangspunkt i temaet - „Kultur og Dans“
Den skal indeholde ordet KulturWeekend ( staves med stort K og stort W)
Den skal indeholde ordene Brøndby Strand
Den skal indeholde temaets navn Kultur og Dans
Endvidere datoerne 9. - 11. juni 2006
Formatet skal være A3, på højkant, 29,7 x 42 cm og præmierne er som følger:
Førstepræmien: 1.000 kr.
Andenpræmien:
700 kr.
Tredjepræmien:
300 kr.
De præmierede forslag kan frit bruges af KulturWeekend i Brøndby Strand
Dommerkomitéen er styregruppen for KulturWeekend i Brøndby Strand
Forslag skal indsendes i lukket kuvert og være dommerkomitéen i hænde
senest 3. april kl. 17.00
Forslag mrk. Plakat kan indsendes til:
Beboerbladet ESPLANADEN
Hallingparken 7, st.
2660 Brøndby Strand
eller til:
Beboerrådgiver
Anette Hestlund
Tranumparken 1, st.
2660 Brøndby Strand
Detaljer vedr. registrering og offentliggørelse følger i ESPLANADEN i marts måned.
16

Esplanaden • Januar/februar • 2006

Den gamle vej til Køge
Brøndby Strands ældste kulturhistoriske minde

Foto: 1

Foto: 2
Kettehøjvej 2002.

Kettehøjvej 1995.
Johan Suszkiewicz

M

De færreste er vel
klar over, at når de
passerer den lille sti
mellem nyttehaverne bag Ulsøparken, så er det
Brøndby Strands ældste kulturhistoriske minde, de går forbi.
Frem til begyndelsen af 1700tallet gik vejen fra København til
Køge over Avedøre og derfra
skråt ned over Brøndby Strand til
broen over Store Vejleå, ikke så
langt fra, hvor Køgevejen nu passerer åen.
Mæglergårdsvej, som stien mellem nyttehaverne hedder, er en
sidste rest af denne ældste Køgevej. I 1720´erne anlagdes den nye
Køgevej langs stranden nogenlunde, hvor Gammel Køge Landevej nu ligger, og den „gamle“
vej over Avedøre mistede efterhånden sin betydning. En stump
af den ligger der som nævnt endnu.
Også i moderne tid er der sket
mange ændringer. Hvis nogen
omkring 1700 på vej fra København mod Køge havde passeret
Avedøre, og nu skråede ned over
Brøndby Strand (den gang Brøndbyvesters marker), ville de nogenlunde følge den nuværende KetEsplanaden • Januar/februar • 2006

tehøjvej. Den gang har det sikkert mest været et par hjulspor,
og så sent som for en halv snes år
siden var det stadig, som det
fremgår af foto 1 fra 1995, en
stille grusvej med marker og levende hegn.
Kun få år senere var det som på
foto 2 blevet til en asfalteret villavej. Og nu har Kettehøjvej fået
et knæk, så den ikke længere
fortsætter direkte over i Mæglergårdsvej som tidligere. På foto 3

Foto: 3
Mæglergårdsvej 1995.

ser man hen ad Mæglergårdsvej i
1995. For enden ses Hallingparken nogenlunde, hvor Nissekroen
lå i 1700. På foto 4 fra 2002 er
også denne udsigt væk. Nu er der
også bygget her. Så jo - vejene
ændrer sig også nu om stunder.
Vel endnu hurtigere end tidligere.
Det fantastiske er, at denne lille
stump af den oprindelige Køgevej fortsat eksisterer, som noget
af det ældste vi har i Brøndby
Strand.

Foto: 4
Mæglergårdsvej 2002.
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Aktivitetshuset
PERLEN
Hallingparken 5
43 73 42 20
Husbestyrer
Susan Stæhr

RHEUMHUS
Albjergparken 4
43 54 11 38
Husbestyrer
Birgitte Jensen

(midlertidigt nr. 3084 5843)

Caféen
Man.ons.tors.fre. kl. 9.00-16.00
Tirsdag
kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres dagens ret
samt smørrebrød & salatbar
Hver tirsdag
aftenspisning kl. 17.00-19.00
Strikkeriet
Mandag
kl. 13.30-16.00
Banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00
Blomsterbinding
Onsdag
kl. 19.00-22.00
Hyggeklub
Onsdag
kl. 19.00-22.00
Legestue
Torsdag
kl. 10.00-12.00
Skakklub
Torsdag
kl. 19.00-23.00
Østrogen-klubben
Mandag
kl. 19.00-22.00
For kvinder over 18 år
Lektiehjælp
Tirs.+tors.
kl. 15.00-17.00

Paraplyen
Hallingparken 3
Pensionistklub
Tirsdag
kl. 13.00-15.00
Lektiehjælp
Tirsdag aften
Flittige hænder
Torsdag
kl. 13.00-15.30
Medbring selv håndarbejde.
Materialer forefindes.
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Aktivitetshuset
TRANEN
Tranumparken 3A
43 73 81 25
Husbestyrer
Gitte Dinéss

Caféen
tlf: 4354 1163
Mandag - torsdag 9.00 - 14.00
Fredag
9.00 - 13.00
Salg af kaffe og te.
Hverdage serveres smørrebrød

Caféen
Hverdage
kl. 9.00
Salg af cappuccino, espresso,
kaffe, te, varm chokolade og
kolde drikke. Ostemad og kage.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 Husk tilmelding på telefon:
4354 1138.

Frokost
kl. 11.00-13.00
Alle hverdage serveres smørrebrød. Bestilles før kl. 11.00

Fredags-banko
Første fredag i hver måned
Dørene åbnes kl. 18.00
Spillene begynder kl. 19.00
Loppemarked
Første lørdag i hver måned
mellem kl. 10.00 og 15.00
Mimre-banko
Anden onsdag i hver måned
Onsdag 8. februar
Spillet starter kl. 12.30
Møbelværkstedet
Mandag til onsdag
kl. 10.00 - 14.00
Kreative dage
Hver tirsdag kl. 10.00 - 13.00
og torsdag kl. 18.00 - 20.30
Kom og udfold dine evner.
Man kan købe et måltid mad
fra ca. kl. 19.00.
Fastelavnsbal
Fredag 24. februar kl. 19.00
Pris kr: 95,00 - 3 retter mad

Fællesspisning kl. 17.00-19.00
Tirsdag og torsdag: 2 retter mad.
Pigeklub
kl. 14.00-18.00
Hver mandag og onsdag for piger mellem 12 og 18 år.
Byttecentral
Puslespil og bøger
Alle hverdage fra

kl. 9.00

Smykkeværksted
Midlertidigt lukket
Sypigerne
Midlertidigt lukket
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Under Hjernesagen
kl. 13 - 16
Hver 2. torsdag i lige uger
Henv: Jens Rathje - 43737063
Sang- og stemmetræning
Hver torsdag
10.00 - 12.00
Henv: Jens Rathje - 43737063
Strandens Genbrug:
Telefon: 43 53 97 50

Tirsdag og torsdag kl. 13 -18
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Fastelavnsbal
i Rheumhus
Fredag 24. februar kl. 19.00
Kom som du er til 3 retters menu:
Snitte med gravad laks
Rosastegt tyndstegsfilet med tilbehør
Is-lagkage og kaffe
Prisen er: 95,00 kroner - og tilmelding skal ske inden
17. februar - Billetsalg i Rheumhus, Albjergparken 4

Børnenes Rejsebureau på koloni i 2006
Børnenes Rejsebureau arrangerer for anden gang feriekoloni
for børn og deres forældre, der
bor i Brøndby Strand. Vi har lejet lejrskolen „Egerup“ nord for
Skælskør i uge 28. Der er busafgang fra Brøndby Strand mandag 10. juli og hjemkomst tors-

dag 13. juli. Prisen er 200 kr. for
børn (0-14 år) og 400 kr. for
voksne. Det er inklusive transport, ophold og mad i fire dage.
Der skal betales et depositum
på 200 kr. for voksne og 100 kr.
for børn ved tilmelding. Den endelige betaling skal foreligge senest 1. juni. Der er plads til 13
familier, der alle får deres eget
værelse. Vi skal lege, gå ture, lave mad sammen, på en tur en
dag og have det rigtigt sjovt. Og
så skal vi hjælpes ad om det
praktiske. Alle, der skal med på
koloni mødes i juni måned for

at hilse på hinanden og få de sidste informationer.
Er du interesseret. Så kontakt
beboerrådgiver Anette Hestlund
4354 2275 el. mail de9@brnet.dk
og hør om tilmelding.
På www.fdflejre.dk kan du læse
om lejrskolen „Egerup“.

Børnenes Rejsebureau

Hyggebanko
i Perlen

Nyt fra Perlen

afholder aktivitetsdage i
vinterferien i Rheumhus

Tirsdag 7. februar kl. 18.00
Vi spiller 15 spil med gevinster
på 1.,2. og hele pladen fuld, og
et oprydningsspil.
Vi åbner for pladesalg kl. 18
og begynder spillene kl. 19.
Dagens ret kan købes i caféen
mod forudbestilling på tlf: 3084
5843. Husk fornyelse af medlemskort.
Bestyrelsen

Onsdag 22. februar og torsdag 23. februar kl. 11 og 14
kan du lave 2D-kort, vinduesmaling, gips som kan males,
lave mosaik og spille mange forskellige spil, bob, bordfodbold
og bordtennis.
Vi laver forskellige turneringer
i løbet af dagene. Og vi slutter
hver dag med banko og frokost.
Det er gratis at være med.
Har du spørgsmål - så kontakt
beboerrådgiver Anette Hestlund
tlf: 4354 2275 eller mail på
de9@brnet.dk
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Østrogen-klubben
i Perlen, Hallingparken 5
Åben hver mandag kl. 19-22 fra
6. februar - alle kvinder fra 18
år er velkomne - Gratis adgang
og gratis kaffe.
Ingelise 2460 1716

Som mange af jer desværre har
erfaret startede vi det nye år med
at holde lukket. Der har været
fejl og mangler i forbindelse
med renoveringen i sommer, og
disse ting skulle iflg. aftale med
akitekterne udbedres i uge 1.
Trods vi har rykket alle instanser, blev de ikke færdige som
lovet. Mandag 9. januar var hele
køkkengulvet brækket op, hvad
der betød, at vi måtte holde lukket endnu en uge. Vi satte sedler i opgangene, men der var
mange, der ikke så dem. Derfor
beklager vi, at mange gik forgæves herned. Men jeg glæder
mig til at se jer allesammen igen.
Hilsen Susan i Perlen
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Brøndby Strand har mange interessante ting at vise frem - her stemningsbillede fra KulturWeekend ...

Arkiv

Turisme på Vestegnen
Elo Christiansen

N

avnet „Erhvervsknudepunktet Hovedstadens
Vestegn” sælger ikke, var
et af udsagnene på det andet netværksmøde i det nydannede turismenetværk på Vestegnen, som
fandt sted 24. november 2005
hos den lokale vinbonde Michael
Gundersen i Avedøre.
Netværket blev startet op på et
møde 10. november 2004 og er et
samarbejde mellem otte kommuner på Vestegnen, Albertslund,
Brøndby, Glostrup, Hvidovre,
Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og
Vallensbæk. Indtil videre er det
nu navnet på det netværkssamar-

... her fra Naturlegepladsen.
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bejde, som er i færd med at skyde
turismen i gang på Vestegnen.
Der skal helt sikkert kreativ nytænkning til for at forestille sig
den københavnske vestegn som
et turistmål, men hvis vi ser nærmere på vort område, Brøndby
Strand, har vi flere spændende
ting at byde på foruden det allerede velbesøgte strandareal - der
af gode grunde kun trækker brugere til i sommerperioden.
Middelalderlandsbyen, Naturlegepladsen, Brøndby Strand
Kirke med et af verdens godt 600
koncertklokkespil og et kirkerum, som berettiger kirken at benævnes som en katedralkirke,
hvor store koncertforestillinger
kan opleves - og vel at mærke
hele året rundt.
Det var nemlig et af temaerne
på det sidste netværksmøde. Lad
os kalde det sæsonudvidelse med
det formål at få turisterne ind i
landet, og ikke kun fastholde dem
ved strandene. Projektet er ikke
kun vigtigt i økonomisk henseende. Hele områdets image kan få
gavn af indsatsen, og her er det jo
ikke kun alle dem, der ikke bor i
området, der er målgruppen. Be-

boernes egen opfattelse af Vestegnen kan og skal selvfølgelig
også påvirkes i positiv retning.
Mange projekter er først synlige
i en relativ sen fase, men allerede
sidste år udkom den første Sommeravis med et stort udbud af arrangementer i alle medvirkende
kommuner. En Attraktionsbrochure (godt nok et „kringlet“ ord)
der beskriver en lang række kulturinstitutioner, kirker, områder
og meget mere udkom også.
Disse produkter bliver også udgivet i år. Et spændende projekt,
som vi nøje vil følge her på redaktionen.

... og her fra Middelalderlandsbyen.
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Brøndby Strand

Bevaringsforening
afholder generalforsamling på
Brøndby Strand Bibliotek, (st. sal)
mandag 20. februar kl. 19.00
Efter mødet vil registreringsgruppen fortælle om, hvor langt
man er nået med at kortlægge
Brøndby Strands ældre huse.

Tøndeslagning
i Perlen

Fastelavns søndag:
26. februar kl. 13.00
afholder Perlen tøndeslagning i
forskellige aldersgrupper. Der
vil være præmier til de bedst
udklædte. Alle er meget velkomne. Caféen vil være åben for
salg af drikkevarer og selvfølgelig fastelavnsboller.
Styregruppen
i Perlen

Tak fra Ditte
Jeg vil meget gerne takke Styregruppen og ledelsen af aktivitetshuset Perlen for det store arbejde, de altid lægger i de arrangementer, de afholder for os beboere. En særlig tak for december måneds dejlige julearrangementer. (Forkortet)
En taknemmelig og
flittig bruger af Perlen
Ditte Jeier

Blues-rock
i KILDEN

Lektiecafé
i PERLEN

Lav lektier sammen med andre og få hjælp, hvis du vil…
Boligafdelingerne og Dansk Røde Kors i Brøndby Strand slår
dørene op til en lektiecafé for
børn/unge fra 1.- 9.klasse. Lektiecaféen finder sted i
Aktivitetshuset Perlen
Hallingparken 5
Tirsdag og torsdag
fra kl. 15.00 - 17.00
Udover lektiehjælp vil der være
tilbud om modersmålsundervisning i urdu fra kl. 15 - 16 og i
arabisk fra kl. 16 - 17.
Vi har skabt nogle gode rammer,
hvor I kan hygge jer samtidig
med, at I laver lektier, og hvor I
kan få hjælp, hvis I har brug for
det. Vi sørger for, at der altid er
frisk frugt, te og saftevand.
Der kan godt bruges nogle flere
frivillige lektiehjælpere, hvis du
er interesseret i at hjælpe børn
med deres lektier, kan du enten
møde op i Perlen eller ringe til
Helle Mejlbro,
Dansk Røde Kors
på tlf.: 21 42 62 04
Mød op - og tag bare dine venner med! - Vi ses.
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Fredag 24. februar kl. 20.00 kan
du opleve syre-drømme-bluesrock leveret af trioen
ELEKTRUM
som også kunne opleves på sidste års KulturWeekend i Brøndby Strand.
Det er et af Danmarks største
guitartalenter, Claus Bøhling,
der sammen med bassisten, Ian
MacDonald og trommeslageren
Dyl Jones udgør besætningen.
Claus Bøhling blev først kendt
som hovedkraften i Hurdy Gurdy og siden for sin medvirken i
bl.a. Burnin’ Red Ivanhoe og
Secret Oyster.
Billetter kan købes ved henvendelse til KILDEN på
tlf: 4328 2055+2421 3795/96.

Opgangsmøder
i T13

T13 har genindført de populære
opgangsmøder, og alle opgange
forventes nået inden sommerferien.
På møderne er der kommet
nogle nye ting frem, som afdelingsbestyrelsen synes, de kan
have stor glæde af i deres fremtidige arbejde.

Jazz i

RHEUMHUS

Brøndby Jazzklub, den lokale
musikforening, fejrer 27 års fødselsdag fredag 17. februar.
Som sidste år afholdes dette arrangement uden for klubbens
sædvanlige spillested på Brøndby Strand Bibliotek, nemlig i
RHEUMHUS, Albjergparken 4
i Brøndby Strand.
Festen starter med spisning kl.
18.00, hvor der bliver serveret
en to-retters fødselsdagsmenu.
Billetter kan købes i alle tre
aktivitetshuse, PERLEN, TRANEN samt naturligvis RHEUMHUS i husenes åbningstid frem
til fredag 10. februar. Du kan
også ringe på tlf 43 42 89 97.
Efter middagen kl. 20.00 er
der gensyn med nogle festlige
jyder, som tidligere har gæstet
klubben med overvældende succes, nemlig bandet BLÅBÆRRENE, der leverer livsbekræftende, danse- og lyttevenlig traditionel jazz.
Tag nu fat i danseskoene og naboen kom og få en festlig aften.
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Jan Hegerlund, tidligere
husejer, finder sig godt tilrette som lejer i Brøndby
Strand Parkerne, hvor
han nyder stilheden.

Hvorfor flytte til
Brøndby Strand?

Jan Hegerlund, Tranumparken

Gennem mange år har vi
boet i et gammelt bondehus ude på landet mellem Roskilde og Ringsted, tæt på mit arbejde
- men langt fra min kones. Jeg var redaktør på
et lokalt dagblad tæt på
vores bopæl, mens min
kone er ansat i en speditionsvirksomhed her i Brøndby
Kommune.
Så da jeg af forskellige årsager
besluttede mig for at gå på efterløn, lå det lige til højrebenet, at
tiden nu var inde til, at min kone
ikke længere skulle bruge op til
tre timer på transport til og fra sit
arbejde hver dag.
Samtidig syntes vi, at vi efterhånden brugte alt for mange timer på at vedligeholde vores
snart 200 år gamle hus. Den tid
måtte kunne bruges bedre.
Brøndby Strand kendte vi i forvejen. Min kone har boet her for
mange år siden, min bror bor her,
og flere af vores øvrige familie
bor ligeledes i Brøndby Kommune, så der var slet ingen betænkeligheder ved at høre kommunen
om muligheden af at få en lejlighed her.
Vi synes begge, at Brøndby
Strand er et spændende sted. Tæt
ved storbyen og hvad den kan tilbyde, gode trafikforbindelser og
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samtidig tæt på strand og skov.
Da min kone som sagt arbejder
her i kommunen, viste det sig, at
hun stod forrest i køen.
Det er nemlig sådan, at Brøndby
Kommune har en interesse i, at
borgerne også har deres arbejdsplads i kommunen, så skal der
ikke fratrækkes kørsel på selvangivelsen. Derfor har man en særlig venteliste for borgere, der arbejder i Brøndby.
Og der gik ikke længe efter, at
vi havde søgt kommunen, før vi
fik tilbudt en ledig lejlighed.
Faktisk gik det så hurtigt, at vi i
første omgang sagde nej tak.
Vi havde lige et hus, der først
skulle sælges.
Men det gik meget stærkt, og
for et år siden fik vi så tilbudt en
ny lejlighed. Stor var vores overraskelse, da vi konstaterede, at
der rent faktisk var tale om nøjagtig den samme lejlighed, som
min bror havde boet i halvandet
år tidligere.

Vi havde altid syntes,
at det var en rar og dejlig lejlighed i et godt
kvarter. Pænt og indbydende og med en masse
spændende naboer og, opdagede vi snart,
et venligt, imødekommende og engageret
servicepersonale.
Vi havde god tid til at få lejligheden sat i stand. Heldigvis for
det, for når man flytter fra et
gammelt hus med stråtag til en
moderne beboelsesejendom, så er
der mange ting at ordne.
En af de ting, vi faldt for med
det samme, var den store lukkede
altan med ovenlysvinduer.
Selv om det langt fra er det
samme som en have med frugttræer, buske og stauder og sågar
et havebassin, så blev altanen
hurtigt det sted, vi tilbragte det
meste af vores fritid.
Her er masser af plads både til
mennesker og blomster, og så
kan man sidde og nyde livet
udenfor; de mange børn, der dagligt flittigt benytter legepladserne
i gården. Og hvad der kom lidt
bag på os - stilheden. Stilheden
fra trafikken, som vi ellers havde
været vant til fra landevejen.
Jo, vi har været glade for vores
valg, og glæder os til mange år
her i Brøndby Strand
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Brøndby Ældreråd

Nyt Alpha- og
beta kursus

Onsdag 22. februar kl. 12.30
fortæller professor i reumatologi/artritis, dr.med., ph.d.
Mikkel Østergaard
om, hvordan man forebygger og
behandler former for gigt i leddene. Der er gratis adgang for
alle, og Brøndby Ældreråd serverer kaffe/te med brød.
Det foregår i:
„Møllesalen“
Brøndby Møllevej

Brøndby Strand Kirke afholder
i foråret et alpha-kursus nr. 2
samt et beta-fortsættelseskursus.
Begge kurser finder sted samme
aften - hver mandag fra 27. februar til 15. maj kl. 18.00 20.30, samt lørdag 22. april.
Vi begynder med at spise sammen. Vil du vide mere om kristendommen og folkekirken - så
kontakt kordegnen telefon: 4373
4454 el. mail til: ringby@ofir.dk
el. npgad@mail.tele.dk. Kursusprogrammer kan hentes hos kordegnen el. downloades på:
www.brondbystrandkirke.dk
Niels Pram Gad

Kan du lide at synge?
Brøndby Musikalske Venner afholder „Syng Sammen Aften“
torsdag 23. februar kl. 19.30 på
Brøndby Strand Bibliotek, 1. sal
(indgang fra stationssiden). Alle
er meget velkomne.
Brøndby Musikalske Venner er
en støtteforening for Brøndby
Kommunale Musikskoles elever,
og formålet er at støtte Musikskolens aktiviteter ved at gennemføre arrangementer, koncerter, turneer m.v.
Vi afholder „Syng Sammen Aften“ den sidste torsdag i månederne januar, februar, marts, september og oktober.
Altid kl. 19.30 på Brøndby
Strand Bibliotek.
Erik Torp Steffensen
tlf: 4373 0013

Første dansker
i rummet
Per Wimmer vil tirsdag 7. februar kl. 19 på Brøndby Strand
Bibliotek fortælle som sin forestående færd ud i rummet med
rumfartøjet SpaceShipOne.
Opsendelsen skal foregå sidst
på året. Aftenen vil blive krydret med videoklip fra træningsforberedelserne, incl. vægtløs
træning, jagerflyvning og centrifugetræning.
Det er Per Wimmers ultimative
drøm, der går i opfyldelse - det
at skulle plante Dannebrog på
Månen. Billetter á 30 kroner kan
købes på Brøndby Bibliotekerne
og i Kulturhuset Kilden.

Generalforsamling

onsdag 20. februar kl. 18.30
Der vil blive serveret kaffe og
noget at spise. Drikkevarer kan
medbringes.
Bestyrelsen
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Torsdag 16. februar kl. 19.30
får vi besøg af tv-journalist og
forfatter Vagn Simonsen, der vil
fortælle om:

Arrangør:
Brøndby Bibliotekerne.

Penselstrøget
Kisumparken 110, st.th. holder

Brøndby Strand kirke

Haves:
5 vær. lejl. 129 m2 - 8. sal Hallingparken -ulige nr.
Søges:
4 vær. lejl. i Hallingparken - lav
bebyggelse - ulige nr.
Tlf: 7799 2276/2384 0316

Hvordan jeg lærte at
elske kunsten
Vi begynder med fælles spisning
kl. 18.00. Selve foredraget starter kl. 19.30.
Tilmelding er nødvendig. Ønsker du at deltage i spisningen
og skal ske sen. 9. februar til
kordegnekontoret på tlf: 4373
4454 ml. kl. 9.30-13.00. Det koster 30 kr. Til selve foredraget
er der gratis adgang.
Alle er velkomne
Venlig hilsen Menighedsrådet
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Bitten Drews

Fra venstre: Mari-Louise med sin datter Kia. Bagerst Anja med døtrene Cicilia (bag buketten) og Katarina.

Månedens blomst
Jeg, Mari-Louise Nielsen, som
bor i Hallingparken, vil meget
gerne indstille Anja Andersson
til månedens blomst.
Anja er en blomst i sig selv og
er et meget godt menneske, som
selv har sygdom inde på livet og
alligevel orker at være der for
mig som lige har fået stillet diagnose på en kronisk sygdom.
Anja er mere eller mindre skyld
i, at Gårdrådet eksisterer. Det
var hende, der prikkede til mig.
Jeg endte så ved et tilfælde som
formand, og havde aldrig klaret
dette uden Anjas trofaste støtte.
Hvem er der, når der skal
males i vores gård?
Hvem er der, når der skal skrives et hurtigt referat?

Hvem er der, når der skal
handles for Gårdrådet, og når
jeg selv skal købe stort ind?
Hvem er der, når jeg har lukket
mig inde i mig selv og har
svært ved at komme
frem igen?
Ja, hvem står altid klar, hvis
noget brænder på?
Anja er blevet en meget god
veninde af mig. Vi er begge impulsive mennesker og har mange ting til fælles. Min datter og
jeg kom til Brøndby Strand sidste sommer, og jeg var meget i
tvivl om, hvorvidt det var det
rigtige, jeg gjorde. Altså lige
indtil jeg mødte Anja.
Nu er stedet her blevet vores
rigtig dejlige hjem. På grund af
min sygdom ville jeg være flyttet i nærheden af familien, men

de planer er for længst blevet
skrinlagt. Jeg har nu hjemme i
Brøndby Strand!

Hvem
fortjener
blomsten?
Har du en god ven eller bekendt,
der fortjener en opmuntring i
hverdagen, eller én, der har gjort
en særlig indsats - så fortæl det
til Esplanaden.
Måske er det din fortælling, vi
vælger at bringe i bladet. Vedkommende behøver ikke at være
din nabo, underbo eller genbo,
men skal være en person, der bor
i Brøndby Strand Parkerne eller
Gurrelund/Bjerrelund, og som
du synes fortjener blomsten,
som bladet selvfølgelig betaler.
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