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Det 'nye' Brøndby Strand
Sundhedsstatistikkerne for 
Brøndby ligger for tiden ikke 
just i superligaen. Det må vi i al-
lerhøjeste grad gøre noget ved. 
Sund i Brøndby var allerede i 
gang sidste år og tiltaget inde-
holder fl ere delprojekter. I april 
måned kører KRAM-bussen 
til Brøndby Strand, så hold øje 
med programmet - blandt andet 
i næste nummer af dette blad - 
for de helsegørende aktiviteter, 
der netop nu er ved at blive pro-
gramlagt.

Kunne man forestille sig 
an det - nej vel. For 13. gang 
gennemføres KulturWeekend i 
Brøndby Strand, og efter fl ere 
års idéudveksling i projektets 
styregrupper barsles der nu 
med en foreningsdannelse, som 
støtte for dette projekts stædige 
og vedholdende græsrødder. 
Hvert år under en unik fl ad 
struktur præcis kl. 16.00 en sol-

rig fredag i juni måned overla-
des „saksen“ til årets åbningsta-
ler, der „klipper snoren“ for at 
slippe årets tre festlige kultur-
dage løs.

Efter ca. 30 års virke i Brønd-
by Strand Centrum er tiden 
kom met, hvor det lokale biblio-
tek skal tage hul på fremtidens 
bibliotek. Tidsplanen omkring 
fl ytning til det ny kulturhus 
kommer af forskellige årsager 
ikke til at holde og biblioteket 
må derfor i en periode på for-
mentlig godt et år forberede sig 
på at fungere under midlerti-
dige forhold, når lejemålet i de 
nuværende lokaler ophører den 
1. juli i år. Læs mere om biblio-
tekets fremtid inde i bladet.

Vi byder vore mange læsere 
velkommen til et nyt år i nye 
lokaler og til mange nye udfor-
dringer i tiden, der kommer.

OBS: N
y

ad
res

se

Brøndby Strand gennem-
går i disse ti der en af sine mest 
markante udviklingsprocesser 
si  den de omfattende boligbe-
byggelser blev iværksat. Reno-
veringer, nyt boligbyggeri, kul-
turhus, fo kus på børn, unge og 
ældre, image samt lokale net-
værk og for en stor dels vedkom-
mende med det kommunale og 
statslige blå stempel i form af 
nødvendige økonomiske midler 
for at gennemføre tiltagene.

For at holde sammen på alle 
trådene i de kommende fem års 
helhedsplan 'Herfra og Videre' 
er der lokalt oprettet et net-
værkskontor med tre ansatte, 
der alle er optimalt påklædt til 
at løse de mange opgaver og 
udfordringer, dette projekt in-
deholder. Redaktionen ser frem 
mod et konstruktivt og befor-
drende samarbejde med det ko-
ordinerende netværkskontor.
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Netværkskontoret i Kisum-
  parken 2 er nu fuldt be-

mandet med Anette Hestlund 
som leder, Anet Tamborg som 
kommunikationsmedarbejder 
og Met te Holck som beboerråd-
giver. Netværkskontoret skal 
ar bejde ud fra helhedsplanen 
'Herfra og Videre', hvor der er 
fokus på børn og unge, lokale 
netværk samt image. En anden 
vigtig opgave er at bakke op 
omkring samarbejdet mellem 
de 9 boligafdelinger, der er sty-
regruppe for projektet sammen 
med Brøndby Kommune. 

Kontorets opgaver
Netværkskontorets fornemme-
ste opgave er at støtte op om 
de aktiviteter, foreninger og 
pro jekter, der allerede fi ndes 
og støtte de beboere eller bebo-
ergrupper, der ønsker at starte 

noget nyt - så kig forbi kontoret, 
hvis du har en idé, og mangler 
du penge til et projekt har net-
værkskontoret en mindre pulje, 
hvor man kan søge midler fra.
  
De tre netværks-piger
Anette Hestlund kender I i 
forvejen, da hun tidligere har 
været ansat som beboerrådgi-
ver i Brøndby Strand. Sidste år 
i 2007 arbejdede hun i Kvarter-
løftsekretariatet, men er nu til-
bage i boligområdet igen.
Kommunikationsmedarbejder 
Anet Tamborg er ansat fra 15. 
januar 2008. Hun har tidligere 
arbejdet med byfornyelse, byø-
kologi og med indvandrerpro-
jekter indenfor ældreområdet.
 På Netværkskontoret fortsæt-
ter hun det imagearbejde, der 
er foretaget i byudvalget og 
fortsat under Kvarterløftprojek-

Netværkskontoret
Fra venstre: Anette Hestlund, leder af Netværkskontoret, kommunikationsmedarbejder
Anet Tamborg og den nye beboerrådgiver Mette Holck.

Elo Christiansen

tet. Kommunikationsmedarbej-
deren vil samarbejde med de 
lokale medier, afdelingsbesty-
relser og beboere om at give et 
sandfærdigt og positivt image af 
Brøndby Strand. 
  Mette Holck er ansat som be-
boerrådgiver fra 1. januar 2008. 
Hun er cand. mag. i litteraturvi-
denskab og har tidligere arbej-
det med beboerdemokrati, hel-
hedsplaner og kommunikation i 
et konsulentfi rma. Som beboer-
rådgiver vil hun komme til ar-
bejde med bl.a. Kulturweekend, 
støtte til lokale foreninger og 
netværk og som koordinator og 
sekretær for de 9 samarbejdet. 
  Vi er at træffe på kontoret dag-
ligt. Hvis du vil være sikker på 
vi er her, kan du ringe og lave 
en aftale på tlf.: 4354 2275 eller 
mobil 6035 4690.
På gensyn i Kisumparken 2. Ω  

Netværkskontoret
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Vildtvoksende træer og buske om-
kranser og skæmmer den lille sø.

Det kunne være så hygge-
 ligt at sidde på en bænk 
ved en lille sø. At høre 

bladene rasle i træerne, et par 
ænder plaske i sivene og at se 
Brøndby Strand-parkernes sil-
huet i det fjerne.
  Og det var vel også intentionen 
med kvarterløft-projektet om at 
få renset søen i den lille planta-
ge på hjørnet af Ulsøparken og 
Kettehøjvej. Der skulle stå en 
bænk ved søens bred.

Et åndehul
Men kvarterløftet udløb til nytår, 
og endnu (midten af januar) er 
der hverken bænk eller ren sø. 
Der har ellers i Kvarterløft-pla-
nerne været store visioner ikke 
kun for søen, men for hele den 
lille plantage, det tidligere gart-
neri Kettehøj. Der skulle ryddes 
op i døde træer, vildtvokset krat, 
og affald som gamle sofaer, kø-
leskabe o.l. (som nogen af uran-
sagelige årsager mener hører til 
i plantagen) skulle fjernes. 
  Plantagen skulle være et re-
kreativt åndehul.
  Brøndby Kommune overtog 
området fra ejendomsselskabet 
Freja A/S (Københavns Kom-

mune) allerede i februar 2002, 
men der har været tvivl/uenig-
hed om prisen. Derfor endte sa-
gen i retten, og først i maj sidste 
år fastsatte landsretten købe-
summen til 12 mill.
Det drejer sig om området mel-
lem motorvejen og Kettehøjvej 
fra Ulsøparken til Bækkelun-
den. En del af det som kaldes 
'Det Grønne Overdrev'.
  Kommunen er nu ved at udar-
bejde lokalplan for Freja-grun-
den, hvor plantagen med søen 
er en del. Men da kommunen 
reelt har rådet over området 
siden 2002, har der ikke været 
noget til hinder for at få ryd-
det den sø og sat den/de bænke 

At sidde ved en sø
op. (I kvarterløftpapirerne står 
bænk i fl ertal).

Ung mands indsats
Søen har været renset op mindst 
en gang tidligere. Det er nok 12-
15 år siden. En efter sigende ung 
mand var blevet træt af at se på 
de mange cykel-lig m.m. og ren-
sede søen på eget initiativ. Han 
fi k vist nok også en form for 
miljøpris for det. 
  Men, bortset fra en oplysning 
om at kommunen kom til at 
hænge på affaldsdyngen, selv 
om det på daværende tidspunkt 
var statslig jord, så har det ikke 
været muligt at fi nde nærmere 
oplysninger om den unge mands 
indsats. Så er der nogle af dette 
blads læsere, som kan huske 
historien nærmere - et navn, et 
nærmere tidspunkt o.l. så hører 
vi meget gerne om det.            Ω

Sofaer, køleskabe og her en skrællet 
knallert viste sig i skovbunden. 

Johan Suszkiewiecz

Man kunne næsten få lyst til at istemme: 'Ved landsbyens gadekær...'.
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Den lille sø på hjørnet af 
Kettehøjvej og Ulsøpar-
ken ligger på den jord,  

som oprindelig hørte til gartne-
riet Kettehøj.
  Det var et af Brøndby Strands 
mindre gartnerier, og der blev 
hovedsagelig dyrket roser, men 
også en del tulipaner. Det hand-
lede med andre ord mest om 
blomster. Der var dog også en 
del frugttræer, hvoraf nogle jo 
stadig står der.

Hed tidligere Bredegaard
Rosengartneriet Kettehøj blev 
øjensynlig drevet af  gartner Ei-
ner Mikkelsen fra den nærtlig-
gende Søholtgård, men tidligere 
var det selv en gård med navnet  

Bredegaard. Og oprindelig hør-
te den under Sydgård i Brønd-
byvester landsby.
  Vejen Ulsøparken var en gang 
en del af Brøndbyvester Strand-
vej, som gik helt fra stranden 
ved Køge Bugt og op til Brønd-
byvester, hvor den fortsatte ad 
Bygaden. Her lå Sydgård, som 
navnet siger sydligst i lands byen 
med marker langs strandvejen 
sydpå. Nu, hvor både Holbæk- 
og Køge Bugt motorvejen skæ-
rer igennem, er der ikke megen 
sammenhæng den vej ned. 
  Af Sydgård er der kun stuehu-
set tilbage efter en brand i be-
gyndelden af 1970´erne. Men 
den gang har den haft marker 
helt ned til den oprindelige 

gamle Køgevej, den nuværende 
Kettehøjvej.

Jord til datterens mand
Bredegaard/Kettehøj blev øjen-
synlig skilt ud fra Sydgård i 
1798/99, hvor den daværende 
ejer, Peder Madsen, overlod går-
den til sin søn, men samtidig 
sikrede sin datter ved at udskille 
et stykke jord til sin svigersøn.
  Hvornår Kettehøj er blevet 
gartneri er usikkert. Men sik-
kert senest  i 1929 da den blev 
overtaget af Mikkelsen sammen 
med gartner Nissen Petersen.
  Kettehøj fi gurerer stadig som  
gartneri  i 1968, og det passer 
med at Brøndby Strand udbyg-
ges  til et stort boligområde.   Ω

Roser fra Kettehøj
Gartneriet Kettehøj kunne før i tiden levere både roser og tulipaner.

Johan Suszkiewiecz Lokalarkivet

En fl ytning med dominoeffekt er ved at blive tilendebragt i skrivende stund. Et samlet driftsfællesskab i de 
fi re BB afdelinger, som Brøndby Boligselskabs organisationsbestyrelse sammen med de fi re afdelingsbesty-
relser har besluttet, har medført en større rokade. Et nyt fælles ejendomskontor er nu etableret i Halling-
parken 1, st. Dette betød at afdelingsbestyrelsen for BB 607 måtte rykke ud og søge plads i Hallingparken 7, 
st., som medførte, at Beboerbladet ESPLANADEN måtte rykke ud og søge plads i Hallingparken 2, st., der 
afstedkom en fl ytning af Lejerforeningen Parken, der jo netop kunne fl ytte ind i ledige lokaler, hvor ejen-
domskontoret for BB 606 netop var fl yttet til Hallingparken 1, st. Som det fremgår af en meddelelse til bebo-
erne i de fi re BB-afdelinger, er det udelukkende et driftsfællesskab der etableres, og man håber, at beboerne 
tager godt imod ændringen, som vil medføre en reducering af driftsudgifterne på længere sigt.      Ω

Store fl yttedage
Elo Christiansen
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Brøndby Strand
Byggeplads

Har du en go' idé? - Så har 'Herfra og videre' en mindre pulje penge til at støtte med. Kig forbi 
kontoret i Kisumparken 2 el. ring på 4354 2275 og lav en aftale. Mere til næste nummer . . . .

Som vore læsere jo ved,
 har vi på redaktionen 
be- stræbt os på at orien-

tere om de mange aktiviteter, 
der i de forløbne år er igangsat i 
Brøndby Strand. I en meget (for-
ventelig) lang indledningsperiode 
var det stort set beretninger fra 
den ekstrem høje mødeaktivitet 
som såvel byudvalgsarbejdet som 
Kvar terløftet medførte, og som 
det nye projekt 'Herfra og Vide re' 
nok også i starten vil bestå af.

 I brydningspunktet mellem 
„Kvarterløft“ og 'Herfra og Vi-
dere' danner de fysiske kontu-
rer sig tydeligere og tydeligere 
af de tanker, som mange frivil-
lige, forvaltere som politikere 
og andre aktører udfordrede 
hin anden med. Men også i vore 
boligafdelinger udfolder krea-
tiviteten sig med nyindrettede 
aktivitetshuse og renoveringer 
af vinduer, for blot at nævne 
nogle enkelte forhold.

  At ikke alle beboere har været 
enige om udviklingen i denne 
omfattende proces, var natur-
ligvis forventet, men mon ikke 
alle trods alt til syvende og sidst 
må indrømme, at vi egentlig har 
gjort det rigtigt godt - alle sam-
men. 
  Vi tog på en lille rundtur for at  
viderebringe nuværende status 
på nogle af projekterne.
  Her følger billeder af fi re af byg-
gepladserne i Stranden.           Ω

I PAB8 er man ved at afslutte udskiftningen af alle be-
vægelige vinduer samt have- og altandøre.

Ejerboligerne i Esplanadeparken lukker snart op for 
de første indflyttere.

Efter en masse „banken-pæle-i-jorden“ - aktivitet kan 
vi nok forvente, at såvel blomster som 12 seniorboliger 
snart spirer i Hallingparken på den grund, der tidligere 
husede institutionen SVALEN.

Kulturhuset, der har været så meget igennem siden tan-
kerne for snart ti år siden satte gang i processen, spirer 
også snart. Det betyder dog visse trafikale ulemper på 
nogle af stisystemerne i byggeperioden.

Elo Christiansen
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Omsorgspris 2007

i årene for at være klar over, 
hvad man i disse tider går glip 
af, men det bliver man mindet 
om i „Klitrosen“, der fører os 
alle tilbage til vor ungdom, da 
herrerne kendte deres plads 
som det stærke køn, og hvor vi 
andre kunne få lov til at føle os 
lidt skrøbelige, også selv om det 
for det meste bare var kokette-
ri. Tak for mange dejlige timer 
i „Klitrosen“ - og hvad det in-
debærer. Hjertelig tillykke skal 
lyde til Erich Clausen herfra. 
  Borgmester Ib Terp, der sam-
men med kommunalbestyrelsen 
var vært ved en hyggelig recep-
tion på rådhuset, sagde følgen-
de: „På Kommunalbesty relsens 
vegne er det mig en stor glæde 
at kunne byde alle rigtig hjerte-
lig velkommen til denne recep-
tion, hvor vi for første gang skal 
uddele kommunens Omsorgs-
pris. En særlig velkomst skal 
lyde til prismodtageren - Erich 
Clausen. Det er afdelingsbesty-
relsen T13, der har indstillet dig 
til denne pris. For snart otte år 
siden forhørte bestyrelsen sig 

blandt beboerne om, hvem der 
gerne ville lave aktiviteter i et 
ledigt beboerlokale. Du og to 
andre bød ind. I ville gerne åbne 
er sted for pensionister. Det 
blev starten på Klitrosen, som 
du har været drivkraften bag i 
alle disse år. I har selv stået for 
indretningen. Jeg har haft for-
nøjelsen af at besøge Klitrosen. 
Det er som at komme ind i en 
dagligstue fra Matador. Der er 
hjemlig hygge og god stemning 
- ikke noget fjernsyn - for man 
skal snakke sammen. Der kom-
mer mange. Alle bliver vartet op 
med kaffe og kage, og alt bliver 
serveret. Der holdes åbent man-
dag, onsdag, fredag og søndag 
fra kl. 14.30.
 Ind imellem er der aften- og 
lørdagsarrangementer, som re-
gel med spisning. Spørger man: 
„Hvorfor så mange og lange 
åb ningstider, Clausen?“, lyder 
sva ret: „Det skal jeg såmænd 
sige dig. Mange af disse gamle 
damer har ikke megen kontakt 
til familien. Vi er deres vej ud af 
ensomheden. Den er stærkest 
i weekenderne, og derfor er vi 
selvfølgelig nødt til også at hol-
de åbent der“. 
  Jeg har hørt, at du også hjæl-
per mange af gæsterne med de 
henvendelser, de får fra offent-
lige myndigheder, f.eks. pen-
sionsspørgsmål, selvangivelse 
og lignende. Det er ingen over-
drivelse at sige, at du, Clausen, 
med „Klitrosen“ har skabt et 
hjem nr. to for gæsterne. Du har 
trukket dem ind i et tæt fælles-
skab, der kompenserer for den 
familie, der ikke længere er der, 
har skabt et netværk og et sik-
kerhedsnet, der gør, at nogle 
af gæsterne får energi, mod og 
tryghed til at blive længere i de-
res eget hjem. 
  Der skal lyde en stor tak til dig 
og dine frivillige hjælpere.“     Ω

Bitten Drews

Der var kaffe med bag-
 værk og lifl ig vin i 
 „Klitrosen“ torsdag  29. 

november 2007. Almindeligvis 
er der ikke åbent om torsda-
gen, men anledningen var, at 
Seniorrådet havde fået en god 
idé, og den var overhovedet ikke 
stødt på modstand undervejs op 
gennem systemet. Faktisk syn-
tes alle, at det var en rigtig god 
idé, og Brøndby Kommune ind-
stiftede en 'Omsorgspris', som 
uddeles én gang om året, første 
gang i 2007. 
 Hugo Thuge skrev omgående 
en ansøgning på vegne af T13´s 
bestyrelse og indstillede Erich 
Clausen, der i den grad lever 
op til ordet OMSORG. Når man 
gæster „Klitrosen“, bliver man 
budt hjertelig velkommen. Man 
bliver hjulpet af med frakken 
på en måde, som var ens gamle 
slidte overfrakke blevet til den 
fi neste kåbe. Man bliver budt på 
kage. Man føler sig som den vig-
tigste gæst i lokalet, og det dej-
ligste er, at det gør vi alle sam-
men. Man skal nok være lidt op 

Borgmester Ib Terp overrækker Omsorgsprisen 2007 til Erich Clausen.
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Hvad foredrag i Strand-
 stuen angår, lagde
  man hårdt ud i det 

nye år. Den 9. januar var årets 
første i rækken og emnet var 
apopleksi (slagtilfælde), som 
dæk ker blodpropper i hjernen 
eller hjerneblødninger. Der var 
fuldt hus, og foredraget blev 
indledt af Jens Rathje, der for-
talte om sin sygdom og hvordan 
et splitsekund kan ændre livet 
fra selvstændig vognmand til 
pensionist med halvsidig lam-
melse. Han fortalte endvidere 
at 10.000-12.000 får apoplek-
si om året. Deraf dør 3.000. 
4.000 bliver så handikappede, 
at de kommer på plejehjem.  
 Alle uanset alder kan rammes, 
hyppigst dog ældre mennesker, 
ca. 70% er over 70 år. Mænd 
rammes ca. dobbelt så hyppigt 
som kvinder. Jens Rathjes liv 
er meget anderledes i dag, men 
det er stadig et godt liv. En vis 
portion stædighed og et godt 
bagland er livsnødvendigt, hvis 
man skal komme nogenlunde 
hel ud på den anden side, men 
det er vigtigt, at man stadig har 
nogle af sine gode gamle venner 
til at bakke op. Og så får man en 
masse nye venner, som alle har 
en historie, det er værd at lytte 
til. Det gælder kort sagt om at 

se livet i øjnene fra det punkt, 
hvor man befi nder sig.
John D. Nielsen fortalte med 
megen omsorg om sin kone 
Bente, der sad på første række. 
Hun har stadig problemer med 
at tale, men i betragtning af, at 
hun startede med helt at have 
mistet talens brug, er hun vir-
kelig kommet en lang vej. Det 
er hun nu i det hele taget. Bente 
har malet på Den Kongelige 
Porcelænsfabrik og er meget 
kunstnerisk anlagt. 
  Men da hun blev ramt af apo-
pleksi tog sygdommen den side, 
som hun arbejdede med, så hun 
måtte i bogstaveligste forstand 
tage penslen i den anden hånd 
og starte helt forfra. I dag maler 
hun billeder og har holdt fl ere 

udstillinger. Efter en let frokost, 
sluttedes dagen af ved overlæge 
dr. med. Tom Skyhøj Olsen fra 
Hvidovre Hospital, der fortalte 
at årsagerne til blodpropper i 
hjernen oftest skyldes rygning, 
som giver forkalkninger i hals-
pulsårerne eller fra hjertet, som 
går op og stopper for blodtil-
førselen til hjernecellerne. Det 
er vigtigt at få stop på rygning, 
at holde sit blodtryk nede og at 
sørge for at have et lavt kole-
storoltal. Det kræver en god, al-
sidig kost, hvor man vælger de 
mættede fedtsyrer fra i så stor 
en udstrækning som muligt.
 Dette kan den praktiserende 
læge vejlede om. Motion er også 
meget vigtigt, helt ned til en en-
kelt gåtur om dagen virker.     Ω

Apopleksi
blodprop i hjernen

Jens Rathje indledte 
foredragene med at 
fortælle om sit liv 
efter en blodprop.

John D. Nielsen 
fortalte om sin hu-

stru, Bente, der blev 
ramt af apopleksi.

Bitten Drews

Strandstuens brugere fulgte opmærksomt med i foredragene.
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Bosnisk Tivoli-tur

Strandstuens 
julestue

Bitten Drews

Arkiv
Elo Christiansen

Det var en smuk og 
dejlig dag 30. novem-
ber, hvor man åbne-
de dørene kl. 10 til 
Strandstuens jule-
stue. I løbet af dagen 
kom der rigtig man-
ge mennesker. 
 Der var masser at se 
på, som pensionister-
ne havde lavet spe-
cielt til den ne dag. 
  Der var noget for al-
le og en hel del blev 
solgt. 
  Traditionen tro slut-
tede man af med æb-
leskiver og gløgg.

Den bosniske pensio-
nistforening med seks 
år på bagen var den 
15. december på en af 
årets udfl ugter. 34 af 
foreningens medlem-
mer drog af sted med 
offentlig transport fra 
Brøndby Strand til 
København, hvor byen 
blev indtaget til fods, 
fra Kgs. Nytorv, Ny-
havn over Nørreport 
til Strøget, hvorfra 
turen gik til Tivoli.
  En frisk tur med en 
forening, hvor alders-
spredningen går fra 
30 til 90 år.
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Befolkningens sundhed er 
stadig et aktuelt tema. 
Som et led i „Sund i 

Brøndby“-projektet, som du al-
lerede sidste år kunne læse om 
her i bladet, løber nok et projekt 
af stabelen i april måned. 
  KRAM - (Kost Rygning Alkohol 
Motion) er titlen på en omfat-
tende videnskabelig undersøgel-
se af borgernes sundhed. Det er 
Statens Institut for Folkesund-
hed, der gennemfører projektet i 
samarbejde med 13 kommuner. 
Omkring 850 borgere over 18 år 
fra hver kommune vil i 2007 og 
2008 have modtaget tilbud om 
at deltage i undersøgelserne. 
 Sammen med Albertslund Kom-
mune iværksætter Brøndby akti-
viteterne i april måned. Brøndby 
Strand er på fra den 31. marts 
til den 11. april, hvor en såkaldt 
KRAM-bus tager ophold ved 
Brøndby Strand Centrum.
 I KRAM-bussen omfatter under-
søgelserne måling af blodtryk og 
puls, talje- og hoftemål såvel som 
vægt, højde og fedtprocent. End-
videre indgår blodprøvetag ning, 
måling af lungefunktion, knog-
lemineralindhold, muskel styrke 
og balance. Endelig checkes del-
tagernes konditions niveau, og 
således skulle alle være klædt 
på til at komme videre med et 
sundt liv - vel at mærke med de 
justeringer, som undersøgelser-
ne ganske sikkert vil anbefale!
  Det er ikke alene i KRAM-bus-
sen, aktiviteterne skal foregå. 
Kommunens forvaltninger vil 
igangsætte forskellige aktivite-

ter, og foreninger, virksomhe-
der og aktive borgere generelt i 
kommunen er blevet opfordret 
til at tage konkrete initiativer 
og dermed blive en aktiv del af 
KRAM-undersøgelsen.

KRAM på fl ere måder
Der er fl ere idéer til, hvorledes 
denne del af aktiviteterne kun-
ne udfolde sig. Man kan tage 
udgangspunkt i sunde aktivite-
ter, man allerede laver og åbne 
dem for en større kreds end de 
sædvanlige deltagere i form af 
et „Åbent Hus-arrangement“, 
som eventuelt kan tiltrække nye 
interesserede. 
  Eksempelvis åben træning i en 
idrætsforening. Man kan lade 

en KRAM-faktor (som fysisk 
ak tivitet) indgå i noget af det, 
man allerede laver. Eksempel: 
Sundhedsbanko, hvor sunde 
præ  mier og/eller motion mel-
lem spillene indføres. Så længe 
indholdet handler om sundhed, 
er det kun fantasien, der sætter 
grænser. Målet er at så mange 
borgere som muligt deltager i 
mindst én KRAM-aktivitet i lø-
bet af april måned. I næste num-
mer af bladet kan du læse om de 
enkelte aktiviteter. 
  Du kan også rette henvendelse 
til udviklingskonsulenterne i 
Social- og Sundhedsforvaltnin-
gen, Perle McDonald på telefon 
4328 2307 og Lars Ole Andersen 
på telefon 4328 2306.              Ω

             KRAM i
Brøndby Strand

Udviklingskonsulent
Perle McDonald.

Vor nys etablerede motionsplads i Esplanaden kan naturligt indgå 
i det kommende KRAM-projekt.

Elo Christiansen
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Forberedelserne til dette 
 års kulturbegivenhed er
 som sædvanlig allerede i 

fuld gang. I år løber KW af sta-
belen umiddelbart efter Grund-
lovsdag, altså 6. - 8. juni.

Ny forening
Men forinden afholdes et mar-
kant vigtigt møde, nemlig fre-
dag den 8. februar kl. 18.00 i 
TRANEN, Tranumparken 3A, 
Brøndby Strand, hvor der ind-
kaldes til stiftende generalfor-
samling til nyskabelsen „Kul-
turWeekendens Støtter“. 
   Efter fl ere års tilløb er de mange 
frivillige omkring KulturWeek-
end klar til at oprette en egent-
lig forening til at bakke op om 
kommunens største samlede 
kul  turarrangement. 
  Som medlemmer af foreningen 
satses der på såvel enkeltperso-

ner som foreninger. Med even-
tuelle justeringer regnes den 
nuværende konstruktion med 
en styregrup pe og arbejdsgrup-
per videreført.

Nye netværk
Foreningens formål er at sikre 
KulturWeekend en god start og 
et godt og varieret program, og 
i det hele taget holde liv i Kul-
turWeekend-fl ammen ved at 
danne rammen om netværk, 
der kan skabe og afholde arran-
gementer i løbet af året. Deltag 
i mødet og kom med gode idéer. 
Efter generalforsamlingen er 
der spisning og fest med det lo-
kale „Panic Band“ for nye som 
tidligere frivillige og tilmelding 
er derfor en god idé. 
  Men ring allerede nu til Hugo 
Thuge på 4095 8479 eller Sven-
ning Haaning på 4114 7509.

KulturWeekend 2008
Nye arrangementer
Af arrangementer til dette års 
KulturWeekend kan bl.a næv-
nes, at Musikskolen som en ny-
hed holder afslutningskoncert 
fredag den 6. juni helt frem til 
kl. 22.00. En nærmere kontakt 
til bydelens idrætsforeninger er 
etableret, ligesom succesprojek-
tet „Fra Bænken til Banen“ for-
ventes i spil.
  I fl ere år har styregrupperne 
drøftet et udvidet arrangement, 
hvor foreningslivet fra kommu-
nens to andre bydele, Brønd-
byvester og -øster inddrages i 
større omfang end tidligere.
  Dette arbejde fortsætter og vil 
forhåbentlig blive styrket med 
det formål, at foreningen får 
medlemmer fra hele kommu-
nen. Brøndby Strand Gøglerne 
er sikre medspillere og måske 
med udvidede aktiviteter.        Ω

Elo Christiansen

Kulturweekend afholdes hver sommer som regel i strålende solskin. Arkiv-foto
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling  inden kl. 11.00. 

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

Pigeklub 
Mandag og onsdag 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

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

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

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

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

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

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

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

 
Kreative dage 
Torsdag fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

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

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

Caféen 
Mandag, tirsdag, ons-
dag og torsdag 
kl. 12.00-21.00
Fredag lukket - Hver 
eftermiddag/aften kan 
købes lettere ret ter og 
bestilles smørrebrød.

Sandwich, salat med 
brød, æggekage, pom-
mes frites med nuggets 

eller fiskefilet - enhedspris: 
25 kr. pr. portion.  -  Kage: 5 kr.
En aften om ugen serverer vi
Dagens ret: Stor/lille portion 
kr: 40 kr/30 kr.- Dessert: 15 kr.

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

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

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

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

Udlejning af selskabslokaler
- kontakt PERLEN:
Hverdage: kl. 12.00-14.00
samt tirsdag: kl. 19.00-21.00

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - mandag kl. 13.30-16.00 

Silke/stofmaling - torsdag+fredag fra kl. 13.00 - 16.00 - tfl: 2460 1716
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Rheumhus indbyder til 

Karneval 
16. februar kl. 18.30

Musikken leveres af PS2DUO. 
Salg af billetter foregår indtil 
fredag 8. februar i Rheumshus' 
åbningstid. Prisen for menu og 
musik er 95.00 kr. pr. person.

Fra en tidligere fest i Rheumhus.

Der er igangsat en ny og spæn-
dende aktivitet i 

Perlen hver:
 onsdag fra kl. 18-20 

for alle kreative beboere. Man 
kan her tegne/male på lærred 
og kreere sine egne kunstvær-
ker. Der må dog påregnes beta-
ling for lærreder.
  Herudover kan man lave sine 
egne armbånd, halskæder og 
lign. i mange farver af og med 
en masse forskellige perler  
  Det koster 10 kr. at lave smyk-
ker.          

Vel mødt på onsdage.

Hyggebanko i Perlen
tirsdag 5. februar

Vi starter pladesalg kl. 18 og be-
gynder Hyggebanko kl. 19. 
  Vi spiller som vanlig 15 spil med 
fuld gevinst til alle med banko. - 
Husk at forny dit medlemskort 
for 2008. Hele pladen giver 200 
kr. og 2 rækker 100 kr. mens 1 
række udløser en halvtredser.
  Ved banko under 10 numre - 
en ekstra fl aske vin. Der er spis-
ning i Caféen mod forudbestil-
ling på tlf: 4373 4220. 
  Det er ikke tilladt at medbringe 
egne drikkevarer og al rygning 
skal foregå udenfor. 

Brix-foto

Pensionistforeningen besøger
Den Hirschsprungske Samling: 

onsdag 6. februar kl. 10.30
Mødested ud for Tranen.

Som afslutning på efterårets 
studiekreds om de danske guld-
aldermalere besøger vi udstil-
lingen. Vi har vor egen rund-
viser med, der vil fortælle om 
museets grundlægger samt om 
guldaldermalerne og deres ar-
bejder. Rundvisningen tager ca. 
en time. Kl. ca 13.00 besøger vi 
café Charla på Sølvtorvet, hvor 
vi spiser frokost. Prisen er for 
vore medlemmer kr. 120 og for 
ikke-medlemmer kr. 150.
 Prisen dækker transport til mu-
seet, rundvisning, frokost (drik-
kevarer dog for egen regning) 
og transport fra caféen hjem 
til Tranen. Tilmeldning senest 
mandag 4. februar til Esther 
Genker tlf: 7799 2553 eller på 
mail genker@brnet.dk.

Vel mødt - Esther

Fastelavnsfest
i Perlen

Søndag 3. februar fra
kl. 13.00 - 16.00

Perlen og Lejerforeningen Par-
ken indbyder alle børn og barn-
lige sjæle til at møde op, udklæd-
te til fastelavnsfest i Perlen. 
  Der vil være præmier til kat-
tekonger og -dronninger i for-
skellige aldersopdelte grupper. 
Børnene vil få en juice/kakao-
mælk og en fastelavnsbolle. Der 
er også præmier til de bedst 
udklædte. De voksne kan købe 
kaffe og boller.  
  Præmieoverrækkelserne fi n-
der sted ca. kl. 15.30, så husk 
at komme i god tid, så alle kan 
være med fra starten.

Vi er et ældre ægtepar, der er 
fl yttet til Brøndby Strand i juli 
måned. Min mand er handi-
kappet og har en el- scooter og 
en bil, som er indrettet med en 
kran, der kan hejse elscoote-
ren ind i bilen. Vi har tre gange 
stået ved vores bil for at hejse 
el-scooteren op i bilen, og der er 
kommet nogle unge mennesker, 
som har spurgt, om der var no-
get, de skulle hjælpe med. På 
valgdagen var vi nede at stem-
me på Langbjergskolen. Der 
kom en dreng løbende hen og 
åbnede døren for min mand. Så 
den der med, at de unge menne-
sker og børn er uhøfl ige, er ikke 
vores opfattelse. Og hurra for 
det. Vi hører altid om de dårlige 
eksempler, men sjældent om de 
gode oplevelser. 

Med venlig hilsen - 
Bent og Kirsten Petersen

Brøndby Strand.

Red: Send os gerne din solstrålehi-
storie til bladet fra din hverdag.

En Solstråle
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Brøndby Strand Biblio-
 tek lukker til sommer,
 eftersom bygningen er 

solgt. Dette er sket som led i 
kulturhusbyggeriet, der som be-
kendt er blevet forsinket i fl ere 
omgange. Nu er byggeriet gået i 
gang, og den nyeste tidsplan for-
tæller, at kulturhuset kan åbne 
ca. 1. september 2009, siger 
Kultur- og Idrætschef Gert Fa-
brin.  I den mellemliggende pe-
riode kommer Brøndby Strand-
borgerne ikke til at mangle et 
bi bliotekstilbud, fortæller borg-
me ster Ib Terp.
 Vore oprindelige planer om en 
lille biblioteksfunktion i Tra nen 
sammen med Strandstuen er 
ikke tilfredsstillende, når der 
går mere end et år, fra biblio-
teket lukker, og til det igen kan 
åbne i det nye kulturhus.
  
En bogbus
En mulig måde at opretholde 
bibliotekstilbuddet på er at købe 
eller leje en bogbus. Denne kan 
stå fast placeret i nærheden af 
det kommende kulturhus, såle-
des at de mange biblioteksbru-
gere ikke skal undvære deres lo-
kale bibliotek i byggeperioden. 
 I øjeblikket ligger vi i forhand-
linger med fl ere parter om den-
ne mulighed, anfører Ib Terp. 
Når vi kender økonomien ved 
denne løsning, vil vi behandle 
sagen politisk. Og ser økono-
mien fornuftig ud, vil vi starte 
biblioteksudlån i en bogbus al-
lerede til sommer. 
 Der bliver nedlagt en række 
fi lialer og bogbusser rundt om-

kring i landet i disse år, og der-
ved er denne mulighed opstået, 
hvor vi kan overtage en brugt 
bogbus, fortsætter borgmeste-
ren.
  Det er som nævnt hensigten, at 
bogbussen skal holde stationært 
og ikke køre rundt i området. 
Dels vil vi gerne have, at bib-
liotekstilbuddet bliver tilbudt 
et fast sted, og dels er der penge 
at spare ved denne løsning. En 
af fordelene ved at anskaffe en 
bogbus er i øvrigt, at vi får et 
bibliotek, som har monterede 
hylder m.v., og derved er det 
lige til at tage i brug.
 
Det nye bibliotek
De opmærksomme læsere af Es-
planaden har formodentlig alle-
rede bemærket, at man nu kan 
klikke sig ind til nyt om kultur-
huset fra kommunens hjemme-
side. Det direkte link er www.
brondby.dk/kulturhus
  Jeg anbefaler, at interesserede 
herigennem følger med i, hvad 

der sker på biblioteksområdet i 
byggeperioden, slutter Ib Terp.
 
Chips på bøger
Bibliotekets personale arbej-
der på at fi nde ud af, hvornår 
biblioteket skal lukke. Når den 
præcise dato kendes, bringer vi 
den her i Esplanaden. Datoen 
afhænger dels af, om bogbus-
løsningen bliver aktuel, og dels 
om personalet skal sætte chips 
til udlån i alle bibliotekets ma-
terialer inden lukningen. 
 Disse chips skal afl øse de nu-
værende stregkoder, og det gi-
ver en stor serviceforbedring i 
forhold til at håndtere bibliote-
kets mange materialer. 
  Ved at udføre denne arbejds-
proces samtidig med at biblio-
teket pakkes ned, bliver det me-
get lettere at fl ytte ind i det nye 
kulturhus, eftersom alle mate-
rialer umiddelbart kan placeres 
på hylderne, lyder de foreløbigt 
afsluttende bemærkninger fra 
Gert Fabrin.                Ω

Midlertidigt bibliotek
i Brøndby Strand

En sådan bogbus kunne være en midlertidig løsning.

Elo Christiansen
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Vis dog hensyn!
Cykelkørsel på fortorvet langs Es-
planaden er til stor gene for os fod-
gængere, der benytter fortorvet til 
dets rette formål - nemlig at passe-
re frem og tilbage mellem bopæl og 
busstoppested. Gid cyklisterne ville 
vise mere hensyn til de gående ved 
at benytte selve kørebanen til deres 
færdsel.              - Hilsen E. Riksted.

Man kan kun hilse vel-
komment, at Esplana-
den inviterer til en 

- tiltrængt - debat om den trafi -
kale situation i vores kvarter.
  Man må dog i samme moment 
udtrykke en vis skepsis over den 
tilgang, redaktionen har til pro-
blemet, hvis den seriøst mener, 
at de største problemer vi har, 
er knallerter i gårdene og folk 
der „låner“ handicap-pladser til 
at parkere deres bil.
  At Postvæsenets motorise-
rede brevbringere skulle være 
en særlig plage for børnefami-
lierne, er i den grad en fjollet 
påstand. På de tidspunkter hvor 
postvæsenet viser sig, er børne-
ne sædvanligvis i enten børne-
have eller skole - og så er gårde-
ne i forvejen befærdet af vores 
gårdmænd. Og om man bliver 
kørt ned af et postbud eller en 
mobiltelefontalende gårdmand 
på en longjohn kommer vel ud 
på et.
  Det er selvfølgelig ikke i orden 
at score de parkeringspladser, 
som er reserveret til vore han-
dicappede naboer. Men at nogle 
fristes til at gøre det alligevel, 
sætter blot en streg under, at 
netop spørgsmålet om mang-
lende parkeringspladser faktisk 
er det største trafi kale problem i 
parkerne overhovedet.
  Når nu redaktionen vil gøre sig 
til børnefamiliernes fortaler, sy-
nes jeg, de skulle kigge alvorligt 
på parkeringsproblemerne. Og 
i den sammenhæng kan man 
såmænd udmærket starte med 
handicappladserne.
 Lad os tage vores gård som 
eksempel: Her har vi én nabo, 

som har fået reserveret en par-
keringsplads. Man har udvalgt 
den, der ligger nær mest ram-
pen og trappen. Er det rimeligt? 
Vores handicappede nabo, som 
har hjælpere ansat til at skubbe 
kørestolen frem og tilbage, skal 
altså have den bedste plads, 
imens børnefamilien på tredje 
sal bliver nødt til at parkere 
omme bag det lukkede parke-
ringsområde.
 Der er nemlig ingen ledige 
pladser. Udover altså den, der 
er allernærmest. Men den er 
reserveret til den handicappede 
nabo. Også når denne er væk i 
hele weekends eller uger. Jeg 
forstår godt, man kan blive fri-
stet til at låne denne plads. Mis-
forstå mig ikke: Jeg synes det 
er rimeligt nok, man reserverer 
pladser til vores handicappede 
naboer. Men kunne man over-
veje, hvilke pladser det er, man 
spærrer for fl ertallet?
  Jeg synes, det er tankevæk-
kende, at man bruger en min-
dre formue på at plastre vores 
grønne kile til med jern, beton 
og mærkelige træskulpturer, 
frem for at gøre noget for at løse 
parkeringsproblemerne. Ikke 
mindst nu, hvor vi i aviserne 
kan læse, at vi offi cielt regnes 
for en ghetto, er det besynder-
ligt, at det ikke vækker interesse 
at sørge for parkeringspladser: 
Vi vil så gerne tiltrække res-
sourcestærke mennesker til vo-
res områder. De ressourcestær-
ke mennesker har bil. Og de 
har brug for et sted at stille den 
uden at blive præsenteret for 
den ene parkeringsbøde efter 
den anden. Vi får ikke fl ere bør-

nefamilier til Brøndby Strand, 
hvis de skal lægge tre, fi re eller 
fem gange 510 kroner oveni en i 
forvejen betragtelig husleje. 
  Det er hverken knallertfrie går-
de eller asfaltfodboldbaner, der 
tiltrækker børnefamilier. Nej, 
det er blandt andet muligheden 
for at parkere tæt på hoveddø-
ren, så vejen fra bil til hjem med 
trætte børn og indkøb på armen 
bliver så kort som mulig.

Michael Gyes-Linde,
Kisumparken

Parkeringsproblemer
- og andre

Svar fra redaktionen:
Under overskriften „Uforsvarlig 
ad færd“ gjorde vi opmærksom på, 
at vi ikke medtog generelle parke-
ringsproblemer afledt af manglen-
de pladser, som vi tidligere har 
be handlet (og gerne tager op igen) 
men gerne ville fremhæve andre 
uheldige adfærdsformer. Således 
har vi heller ikke givet udtryk for, 
at manglende parkeringspladser 
ikke er et problem.
  Til gengæld ved vi, at knallertkør-
sel - tidspunkt stort set underord-
net, i blandt andet vore gårde - er 
et problem. I dag ser vi ikke kun 
posten om formiddagen og pizza-
budene kører stort set ved spisetid - 
altså på tider hvor netop vore børn 
færdes i gårdene. Vi behøver jo ikke 
afvente en enkeltstående ulykke, før 
vi gør opmærksom på problemet, 
men tak for indlægget og de kritiske 
bemærkninger.
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Jul i Perlen

Julefesten i Perlen fandt sted 
 den 22. december fra kl. 

18.00. Vi ankom til et smukt 
pyntet julebord -  fl ot med lys og 
blomster. Jeg havde min søde 
nabo med og desværre sidder 
hun i kørestol. Det var bestemt 
ikke nogen hindring. Næh, -  
tværtimod var den bedste plads 
reserveret til min nabo. 
  Vi fi k en øl at starte på og der-
efter vin/øl/vand efter eget 
valg. Vi behøvede ikke 'at spyt-
te' i glasset, som blev fi nt skæn-
ket af Claus og Gert. Maden 

Julefrokost i Perlen blev af-
 holdt lørdag den 8. decem-

ber, og alle gæsterne kom til ti-
den. De, der kom lidt for tidligt, 
kunne købe øl/vand i baren og 
læske sig med. 
  Maden var lidt forsinket men 
kl. 18.30 bød Gert og Susan vel-
kommen. Kim og Claus spillede 

og underholdt med både opera, 
operetter og vitser, meget godt 
gjort. Det satte stemningen i 
vejret. Baren åbnede tidligt og 
var på pletten hele tiden. 
  Der var godt nok nogle få per-
soner, som var startet hjem-
mefra og var meget højrøstede, 
men sjove og gode til at synge 

for. Der skal være plads til alle, 
både unge og ældre. Efter spis-
ning, som endte med en helt 
forrygende vidunderlig ris á la 
mande, blev der spillet op til 
dans til jukebox, som alle dan-
sede lystigt til.

Tak for en festlig aften 
i Perlen - Ditte.  

var dejlig fl æskesteg med surt, 
rødkål, brune og hvide kartof-
ler, ribsgelé og en vidunderlig 
sovs. Derefter fi k vi ris á la man-
de med kirsebærsovs og dejlig 
mandelgave. 
 Pludselig kom julemanden di-
rekte fra Grønland. Ho-ho-ho, 
vi dansede om det smukt pynte-
de juletræ og sang med på vores 
dejlige julesalmer. 
  Efter dansen om træet blev der 
serveret kaffe med småkager, 
frugt og julegodter. Så begyndte 
julemanden at dele gaver ud. 

Alle fi k en fi n gave - smukt pak-
ket ind og med navn. Imedens 
alt dette skete var musiker Mo-
gens Nielsen klar ved keyboard-
et med musik og akkompagne-
ment til sangene og med dejlig 
hyggemusik. 
  Også i år skal der lyde en stor 
speciel tak til Lis Sørensen for 
hendes store arbejde desangå-
ende. Tak til alle de frivillige i 
Perlen for deres arbejde og de-
res altid gode humør. 

Venlige nytårshilsner
til jer alle fra Ditte.

Det 'store varme julebord' med julemad og med juletræ i baggrunden fra en tidligere julefest i Perlen.

Arkiv-foto
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Bitten Drews

Inger Larsen

Glade børn synger og danser om juletræet i Tranen. Børnene lavede fine dekorationer med gran og lys.

En glad formand for pensionistklubben 3' eren. Foruden den gode mad var der også små julegaver.

Nyt fra Social- og Sundhedsforvaltningen:

Har du spørgsmål angående KOL (rygerlunger) eller har brug for hjælp/vejledning? Ring til vores nye 

HOTLINE på tlf: 5116 6006 og tal med vores KOL sygeplejerske Britt Andersen. HOTLINE er åben hver 

torsdag kl. 8 - 17 og fredag kl. 8 -13. Pårørende og sundhedspersonale er også velkomne til at ringe. 

Den 2. december 
slog Lejerforeningen T13 og TRA NEN sig sammen om årets juletræsfest for vore børn med fl ot juletræ, 
julemand Martin og hans hjælper, der hjalp med at synge julesange. Stemningen var glad og hyggelig for 
både forældre og børn.  
  De voksne kunne hygge sig med en let julefrokost og udfolde sig kreativt med at lave deres egne juledeko-
rationer. Gitte og Tranefolket havde sørget for ler, gran og andet grønt, kogler, bånd, dekorationsmateriale 
og lys i mange størrelser. 
  Kreativiteten var stor og resultaterne fl otte. Børnene imponerede også med nogle meget fi ne og fl otte ju-
ledekorationer - Esther

Jul i Tranen
Den 15. december kl. 18
holdt TRANEN sin traditionelle julefrokost med alt godt, som hører til et sådant bord og selvfølgelig med ris 
á la mande med tilhørende mandelgave.
 Derefter var der lotteri med mange fl otte og ind i mellem sjove præmier sponseret dels af TRANEN og dels 
af Lejerforeningen. Den hyggelige stemning blev understreget af husets pianist Constantin, der leverede 
aftenens musikalske underholdning. 
  Næste år skal vi holde jul i den nye TRANEN, som til den tid vil være godt etableret i de nye lokaler i Ki-
sumparken 2. GLÆD JER - Esther
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Tranedrengene i sofagruppen til uformel small talk.

Ny lovgivning om hestehold, 
 som træder i kraft 1.januar 

2008 med virkning fra 2011, be-
tyder at kommunens Teknik- og 
Miljøudvalg på sit møde den 23. 
januar har besluttet at foreslå en 
fl ytning af Brøndby Ny Ridesko-
le fra de nuværende lokaliteter 
på Lagesminde Allé 50 til Kette-
høj området med adresse på Ul-
søparken 120 (Frejagrunden).
  Brøndby Ny Rideskole har selv 
givet udtryk for ønske om at 

fl ytte til nye lokaliteter i nærhe-
den af den Grønne Kile.
  Arealet omfattes som ramme-
område i Kommuneplan 2005-
17 med anvendelse til offent-
lige formål, fritidsaktiviteter og 
spejderhytter. 

Nye boliger
Derudover må området ikke 
be bygges, og en fl ytning af ri-
deskolen betyder derfor udar-
bejdelse af et kommuneplantil-
læg. Det er selvsagt ikke uden 

Rideskolen i fl yttetanker
Elo Christiansen omkostninger at opføre en ny 

rideskole. Udvalget har anslået 
en etableringssum omkring 25 
mio. kr., som forventes mere el-
ler mindre fi nansieret ved salg 
af grunden på Lagesminde Allé 
med det formål at opføre nye 
boliger.
  Justeringer af lokalplaner og 
kommuneplantillæg forventes 
politisk behandlet inden udgan-
gen af 4. kvartal 2008. 
  På redaktionen vil vi følge dette 
spændende projekt.            Ω

I Østen er tranen et symbol på
 lykke og et langt liv. I Dan-

mark har tranen blandt andet 
givet navn til gården Tranemo-
segård i Brøndby Strand og se-
nere til boligforeningen af sam-
me navn. Aktivitetshuset Tranen 
og Tranens Drenge har fået de-
res navne, fordi de ligger i bo-
ligforeningen, og der er sikkert 
ingen, der har tænkt på Østens 
symboler i den forbindelse. Men 
„Tranens Drenge“ har som pro-
jekt haft lykken med sig og fået 
et langt liv. Klubben har nu eksi-
steret i 7 år, og et af dens største 
problemer er, at medlemmerne 
næsten står i lag, når alle mø-
der op. Tirsdag 22. januar holdt 
„Tranens Drenge“ åbent hus for 
alle, som interesserer sig for 
projektet. Der var dækket op 
til kaffebord og på spørgsmålet 
om, hvad drengene ønskede sig 
mest, kom svaret prompte: „Det 
er større lokaler, så der bliver 
plads til fl ere aktiviteter“.
  Det er en form for livsstil at 
være medlem af „Tranens Dren-
ge“. Der kommer drenge mellem 
10 og 18 år fra over tyve forskel-
lige oprindelseslande.

 Der for er det indlysende at tale 
dansk sammen. Men som i alle 
andre klubber og foreninger 
udvikler man sin egen jargon, 
og her blander man ord fra an-
dre sprog ind. Med til livsstilen 
hører, at de unge accepterer en 
husorden, som gør, at det hele 
ikke løber løbsk. Der er latter og 
rappe replikker, men det er ikke 
velset at bande, og bliver det for 
meget, bliver man sendt hjem 
for en aften. Der spilles com-
puterspil så det basker, men op 

til terminsprøver og eksamener 
bliver de samme computere 
brugt til lektielæsning. Og selv 
om der for øjeblikket ikke er 
fast lektiehjælp, er der altid no-
gen, som vil hjælpe med en ma-
tematikopgave eller en stil. 
  „Tranens Drenge“ er meget 
imødekommende over for gæ-
ster, og man bliver smittet af 
den glæde og livslyst, der bobler 
alle vegne. Så hvad med at læg-
ge vejen forbi næste gang der er 
åbent hus?              Ω

Åbent hus i „Tranens Drenge“
Anet Tamborg
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Syng Sammen Aften

Torsdag 28. februar kl. 19,30 
synger vi kendte viser, sange og 
slagere på Brøndby Strand Bib-
liotek, 1. sal - indg. fra smøgen.

Erik Torp Steffensen 
tlf: 4373 0013

Brøndby Musikalske Venner

Foredrag på 
Biblioteket

Da den gamle genbrugsbutik i 

Tranumparken 3 lukker, vil det 

være muligt at hente det sidste tøj 

gratis mandag den 4. februar.

Brøndby Strand Petanque Klub har 

fået sin egen hjemmeside. Klik ind på

www.bs-pk.dk eller 

jdh@brondbybredbaand.dk.

Jazz i RHEUMHUS

Fredag 22. februar fejrer Brønd-
by Jazzklub 29 års fødselsdag i 
RHEUMHUS og har i den an-
ledning inviteret 

BLÅBÆRRENE 
til at levere den musikalske un-
derholdning, der begynder at 
spille kl. 20.00.
Festen starter dog kl. 18.00 
med spisning og billetter hertil 
kan bestilles hos: 

Urszula på 

tlf 4373 5226 

senest mandag 18. februar. 

Orkestret med det „velsma-
gende“ navn bringer med sin 
livsbekræftende spillestil den 
lifl igste traditionelle jazz langt 
ud over scenekanten ved hjælp 
af Jesper Egerup, trombone 
– Flemming Nordenhof, trom-
pet og Jens Ole Steen, klarinet 
– På banjo høres Poul Nielsen 
– Bent Johansen har fi ngrene i 
bassen og Ove Munk Thomsen 
håndterer trommerne. Endelig 
kan man nyde Karen Sørensen 
på klaver.
Rheumhus fi nder du i Albjerg-
parken 4 (de lyserøde højhuse).

Haves:
1½ vær. nyrenoveret - Albjergp. 
14. sal - altan m/elvarme
Ønskes:
3. eller 5. vær. - 8. sal eller opef-
ter med hundetilladelse

Tlf: 2690 4058/7799 2610

Stig Elling
forfatter til bogen 
„Hele Sandheden“ 

I bogen fortæller han om sine  
store op-  og nedture her i livet,.
Stig Elling kommer på besøg i 
Brøndby Strand.
  Han beretter om en hård barn-
dom og en periode med piller 
og spiritus. I dag er han salgsdi-
rektør i et stort rejseselskab.
  Billetter á 30 kroner  kan kø-
bes i Brøndby-Bibliotekerne og 
Kulturhuset Kilden.

Foredraget fi nder sted 
tirsdag 4. marts kl. 19

i Brøndby Strand Bibliotek.  

Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren ud for:

Lørdag den 24. maj. 
Her går tu ren til BonBonLand 
og fra mandag 28. juli til 
lørdag 2. august. skal vi på 
koloni-tur til Møllelejren i As-
næs. Vi mangler frivillige til at 
tage med på turene - hvis du er 
interesseret i at hjælpe, så kom 
til vort næste møde 10. marts 
kl. 17 i Kisumparken 2, eller 
ring til den nye beboerrådgiver 

Mette Holck på 6035 4692 
eller 4354 2275.

Et lille hjertesuk
I år 2008 bliver der desværre 
lukket ned for den varme mad 
fra 11.30-12-30 i Perlen. Det  er 
vi mange, der er meget kede af.
 Det var dejlig veltillavet mad 
med sovs, kartofl er og grønt-
sager. Det, der nu bliver serve-
ret kl.12.00, er små lune retter 
med forskelligt tilbehør. Ifølge 
personalet skulle man sagtens 
kunne blive mæt alligevel.  En-
hedspris 25 kr. pr. portion og 5 
kr. for en kage. 
  Der serveres stadigvæk varm 
ret tirsdag 17.00-19.00. Prisen 
er 30/40 kr for lille/stor por-
tion. Dessert 15 kr.

Åbningstider i Perlen:  
mandag, tirsdag, 

onsdag og torsdag 
kl.12.00-21-00 
fredag lukket.

Der bliver også serveret mad i 
Strandstuen - en let frokostret 
til 15 kr. Tirsdag kl. 11.30. Mid-
dag fredag kl. 12.00 - pris 20 kr. 
Alt dejlig veltillavet mad.

Hilsen Ditte
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Fra venstre: Helle overrækker buketten til Thora Andersen. Bitten Drews

Masser af mennesker ken-
 der Thora Andersen, som 

i mange år var en højt skattet 
kasserer ved Tranemosegårds 
bankospil. Der var orden i regn-
skabet, som altid blev afl everet 
til tiden i fi neste orden. Thora 
har været med i „Hanen“s op-
start sammen med Adda. 
  Desuden var Thora også med 
i 1986, da Tranemosegårds le-
gepladser skulle rives ned i alle 
gårdene ved lavhusene. Thora 
var i den anledning også forrest 
med kaffe og brød til pauserne, 
både formiddagskaffe, frokost 
og eftermiddagskaffe. 

  Thora har serveret ved adskil-
lige fester her i området. Thora 
og hendes nu desværre afdøde 
mand Erik har også haft alle ti-
ders mest velholdte have, ikke 
et græsstrå vendte forkert. 
  Og ukrudtet fi k ikke en chance 
for at komme op. Det var sim-
pelthen en mønsterhave. 
  Søde Thora - alle gode ønsker 
følger med buketten her, som vi 
håber du får glæde af. 

Mange kærlige hilsner fra 
Helle - Ulsøparken. 

Månedens blomst
Hvem skal have

den næste blomst?
Får månedsblomsten mon 
en opblomstring i 2008? 
  Kender du en, der fortjener 
en lille erkendtlighed i hver-
dagen - så kom ud af busken, 
og henvend dig til redaktio-
nen, hvorefter vi fl uks sørger 
for, at dit ønske bliver op-
fyldt. 
 Vi betinger os blot at have 
lov til at offentliggøre begi-
venheden her på bagsiden.


