
Januar/februar 2009
Årgang 13. nr. 1

KW plakat-konkurrencen - side 3 

En engageret formand - side 10-11

Røde Kors lektiehjælp - side 13

Ungehuset genhuset i Stranden - side 14

KW-Revyen kører igen - side 16



Beboerbladet ESPLANADEN er  talerør 
for Brøndby Strands beboere, institutio-
ner, foreninger, klubber og lignende med 
tilknytning til området. 
Artikler/billeder kan citeres/gengives mod 
kildeangivelse jvf. ophavsretsloven. Ved-
rørende pressemeddelelser og læserbreve: 
Redaktionen kan vælge; at afvise, at for-
korte, at bringe  i uddrag eller at gengive.   
Bladets adresse er:

Beboerbladet Esplanaden 
Hallingparken 2, stuen
2660 Brøndby Strand

Tlf & fax: 43 54 39 60
E-mail: espla@yahoo.dk 

Redaktionen:
Elo Christiansen (ansvarshavende)
Telefon: 29 47 29 11

Ole Rørgren
Inger Larsen
+ faste skribenter:
Bitten, Johan, Hanne og Anet
samt eksterne skribenter

Forsidefoto:
Offentligheden kom på rundvisning i det 
nye kulturhus i Brøndby Strand i januar 
måned. Alle venter spændt på, om huset, 
som forventet, bliver klar til brug ultimo 
august 2009.
Foto: Bitten Drews

Udgivere:
BB 605, BB 606, BB 607, BB 608,
PAB 8, BAB, T 13, T 15

Tryk:
Hertz bogtrykkergården a/s
Trykt på svanemærket papir
4.300 Ex. - ISSN: 1398-6139

Lederen:  

ESPLANADEN - Brøndby Strands beboerblad

Esplanaden udkommer 
ikke i januar og august

DEADLINE: 

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

Begrebet retlig interesse ind-
går angiveligt som afgørende 
faktor for Pressenævnets afgø-
relse om at afvise PAB, afd. 8’s 
klage over en væsentlig del af 
billeddækningen i TV2’s doku-
mentarprogram fra den 10. no-
vember sidste år: ”De voldelige 
unge”. Et program om voldelige 
unge fra Hvidovre og Rødovre, 
hvor væsentlige dækbilleder i 
udsendelsen imidlertid afspej-
lede Brøndby Strand i form af 
vore nok så markante højhuse. 

I sidste nummer af ESPLA-
NA DEN blev sagen grundigt 
omtalt, såvel i en artikel som i 
lederen. Også i vore øvrige lo-
kale medier har du kunnet læse 
om emnet. Hvad er der nu galt 
i, at vore mange højhuse bliver 
omtalt i en eller anden TV ud-
sendelse eller andet medie? Jo, 
det handler om at fremstille et 
RETVISENDE BILLEDE af et 

givet beboelsesområde. For en 
lang række medier er en DÅR-
LIG historie imidlertid en GOD 
historie - rent salgsmæssigt!

Jytte Scharling, formand for 
Pressenævnet  udtaler i en ken-
delse dateret 15. december 2008: 

Det er en betingelse for at klage 
til Pressenævnet, at klageren 
har retlig interesse i det forhold, 
der klages over. Det indebærer, 
at man som person, virksom-
hed, organisation eller lignen-
de skal være omtalt, afbildet el-
ler på anden måde identifi ceret 
i mediet. Det er ikke tilstræk-
keligt blot at have interesse i 
det emne, der er behandlet. Da 
Postfunktionærernes Andels-
Boligforening afd. 8 ikke selv 
er direkte eller indirekte nævnt 
i udsendelsen, har foreningen 
ikke en sådan interesse, at der 
er grundlag for at behandle kla-

gen, hvorfor denne afvises, jf. 
medieansvarsloven § 43, stk. 2, 
nr. 2. Det forhold, at forenin-
gens boligområde fremgår af 
udsendelsen, kan ikke føre til et 
andet resultat - (citat slut).

Vi bestræber os dog fortsat 
på at fremhæve alt det positive 
ved at bo her i Brøndby Strand. 
Bortset fra at en formand for 
en boligforening som barn har 
hugget nogle æbler (hvem har 
forøvrigt ikke det?), har vi i det-
te nummer af Esplanaden man-
ge positive ting at berette: 
Børnenes Rejsebureaus arbej-
de, Røde Kors' lektiehjælp, Un-
gehusets indsats for de unge og 
ikke at forglemme en anderle-
des svigermor-historie. Men du 
kan selv via spørgeskemaunder-
søgelsen naboskabet.dk for tælle 
om dine synspunkter, negative 
såvel som positive, ved at leve 
og bo i Brøndby Strand.

Pressen har vide rammer
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Medarbejdere til KulturWeekend Revyen 2009 søges - se annoncen side 16.

Her er nogle eksempler på de fi gurer, der optrådte på slap line i tidligere revyer
- i Grete Folmans herlige, uforlignelige streg.

Bortset fra i 2008 har der i forbindelse med KulturWeekend altid været udskrevet en plakatkonkurrrence. 
I år skal der igen være en plakatkonkurrence. Der er også et tema, nemlig ”KulturWeekend”, så denne gang 
får fantasien større spillerum. Til gengæld prøver vi noget nyt mht. udtryksformen.
I år er det et krav, at plakaten skal være skabt digitalt. Plakaten skal indeholde teksten:

KulturWeekend - Brøndby Strand - 12.-14. juni 2009

Indsendte forslag bedømmes efter plakatgenrens vigtigste dyd: Enkelthed og klarhed i budskabet.

Konkurrencebetingelser:
●   Deltagerne skal være bosiddende i Brøndby kommune
●   Bidrag til konkurrencen skal indsendes i A3-format eller pr. e-mail. Fremsendes forslaget elektronisk, 
skal man være opmærksom på, at opløsningen skal være så god, at der kan produceres en tilfredsstillende 
plakat i A3-format. (Størrelse: 29,7 cm x 42,0 cm ). Vigtigt: Plakaten skal være på højkant.
●   Sidste frist er 15. april. 

Bidrag sendes til KulturWeekend c/o Netværkskontoret, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand
eller mailes til mho@bo-vest.dk 

Vi glæder os til at modtage jeres bidrag 
1. præmie: 1000 kr, 2. præmie: 700 kr og 3. præmie: 300 kr.

Styregruppen for KulturWeekend

KulturWeekend 2009
Plakatkonkurrence

3

Esplanaden  januar/februar 2009



Jens Degerbøl får her overrakt Brøndby Kommunes Kulturpris for år 2008.

Før vi begyndte at plan-
 lægge middelalderåret 
 og Middelalderlandsby-

en for godt ti år siden, var mit 
kendskab til middelalderen 
mest 'Monty Pytons Skøre Rid-
dere', siger Jens Degerbøl, på 
spørgsmålet om hvorfra hans 
interesse for middelalderen 
stammer. Men da Jens først var 
blevet indfanget af middelalde-
ren, hang han fast. Og kort før 
jul fi k han Brøndby Kommunes 
Kulturpris for sin indsats.

Enkelthed er vigtig
Da planlægningen af middelal-
deråret og  -landsbyen begyndte 
i 1996, var Jens medarbejder i 
et integrationsprojekt for 200 
bosniske fl ygtninge i Brønd-
by. Så han var i forvejen ansat 
i Brøndby Kommune og var 
yderligere oprindelig uddannet 

snedker. Så han havde et prak-
tisk grundlag for at bygge en 
landsby.
 Jens betragter middelalderen 
som en tid, hvor der skete en 
hel masse, og hvor meget af 
det samfund, vi har i dag, blev 
grundlagt. Men også en tid hvor 
meget, i modsætning til i dag, 
byggede på traditioner. En tid 
hvor man tog det langt mere ro-
ligt end i dag, hvor alt skal være 
nyt.
  Det er vel også derfor, han har 
kastet sig over pilgrimsvandrin-
ger. Vandringer ad gamle mid-
delalderlige pilgrimsruter.
 - For mig er enkelthed et vig-
tigt begreb, også når det gælder 
at komme frem. Og der er ikke 
noget mere enkelt end at rejse 
til fods, siger Jens.
 -  Og man kan uden at anstren-
ge sig gå fra Brøndby til Nord-

En mand som er
vild med middelalder

Jens Degerbøl - vandringsmand 
og mediterende pilgrim.

spanien på seks måneder. En 
16-årig knægt i middelalderen 
har haft krudt i røven, men kun 
sine fødder at gå på. Efter et års 
vandring fra Brøndby til Spani-
en og tilbage igen er han kom-
met tilbage som voksen. Det har 
været hans dannelsesrejse. 
  Så langt har Jens Degerbøl 
ikke gået. Men han har gået 800 
km ad en pilgrimsrute fra Pyre-
næerne til Atlanterhavet på 40 
dage. Og han har gået de 800 
km fra Oslo til Trondheim.
  Han har også vandret på Is-
land. Det var ikke en pilgrims-
rute, men en fantastisk natur-
op levelse, siger han. Senere i år 
tager han Silkevejen fra Istan-
bul til Tjashkent, ikke til fods 
men med tog, som han og så er 
fascineret af.
  Men at gå er en blanding af 
meditation og en spirituel op-
levelse. Det giver sammenhæng 
mellem krop og sjæl, konstate-
rer Jens Degerbøl.             Ω

Johan Suszkiewicz
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Børnenes Rejsebureau er 
  et hold frivillige, der ar-
 bejder på at arrangere 

ture og aktiviteter for børn og 
deres forældre i Brøndby Strand 
til rimelige penge. Gennem åre-
ne har vi bla. været i BonBon-
Land, Legoland og Sommerland 
Sjælland. Vi arrangerer igen i 
år en sommerkoloni til Mølle-
lejren ved Høve. Det er en rig-
tig hyggelig tur, hvor du lærer 
nye mennesker at kende, og vi 
er sammen på tværs af kulturer 
og religioner. Deltagerne hjæl-
per hinanden med madlavning, 
afrydning, rengøring og andre 
praktiske opgaver. Der er også 
chance for at være kreativ og 
komme med nye ideer.  

Hvordan er vi blevet til?
Børnenes Rejsebureau blev dan-
net i forbindelse med det tragi-
ske drab på en lille pige tilbage 
i 1998. Pigens forældre valgte, 
at deres erstatning skulle kom-
me fl est mulige børn i Brøndby 

Strand til gode, og videregav 
pengene til boligforeningen.
Frivillige startede på baggrund 
af det Børnenes Rejsebureau. 
Vi forsøger at gøre turene så 
billige som overhovedet muligt. 
Rent økonomisk bliver vi støt-
tet af De 9, som er sammenslut-
ningen af boligforeningerne i 
Brøndby Strand samt af Røde 
Kors butikken i Ulsøparken. 

Godt nytår!
Nu jeg har chancen, vil jeg ger-
ne sige Godt Nytår til alle frivil-

Børnenes Rejsebureau… 
Hvad er det?

Hvordan kommer
jeg med på turene

eller med på koloni?

Hvis du har fået lyst til 
at komme med på en af 
vores ture, skal du holde 
rigtig godt øje med vores 
annoncering i Beboerbla-
det Esplanaden eller se 
op slagene i din opgang. 
Turene er for alle bebo-
ere i Brøndby Strand Par-
kerne. Billetterne købes 
på NetværksKontoret i Ki-
sum parken 2.

lige kræfter i Børnenes Rejsebu-
reau. Skulle du have lyst til også 
at blive frivillig og være med til 
at gøre en god gerning for vores 
unger, så kontakt beboerrådgi-
ver Mette på tlf. 4354 2275. 
 Du behøver ikke at have børn 
for at være med. Her er der 
plads til ALLE!            Ω

Billederne er fra koloni-turen til Høve i 2008. Man kan udfolde sig i leg, sport og kammeratligt samvær.

Ann-Camilla Larsen
formand
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Når du sidder med dette 
 nummer af Esplanaden 

i hånden, har alle husstande i 
boligafdelingerne BB 605, 606, 
607 og 608 fået spørgeskemaer. 
Sidste frist for at besvare det er 
mandag 9. februar. Og hvorfor 
er det så vigtigt, at du gør det?
• Du får mulighed for at sige 
din mening om at bo i Brøndby 
Strand • Du hjælper din bolig-
forening med at fi nde ud af, 
hvordan fremtidens Brøndby 
Strand skal være • Du kan være 
med i lodtrækningen om gave-
kort for i alt 25.000 kr.

Undersøgelsen er i  tre faser. 

Fra 15. februar bliver spørge-
skemaerne delt ud i T 13 og 
T 15. Sidste frist for besvarelser 
er 2.marts.
Fra 1. marts bliver spørgeske-
maerne delt ud i PAB 8, Rheu-
mpark og Lunden. Sidste frist 
for besvarelser er 16. marts.
Vil du vide mere om naboska-
bet.dk, så henvend dig på Net-
værksKontoret tlf. 4354 2275 
eller mail ahe@bo-vest.dk
Vigtigt at vide om spørgeskema-
undersøgelsen naboskabet.dk:

Undersøgelsen
naboskabet.dk

Søndag morgen 25. januar kl. 10. Fem personer møder op i afdelingsbestyrelseskontoret, Hal lingparken 7 og kigger på 
omkring 20 papkasser fyldt med spørgeskemaer til naboskab.dk. Klokken 11 begynder arbejdet med at omdele spørge-
skemaer til alle beboerne og samtidig forklare, hvad undersøgelsen naboskab.dk går ud på. Nogle af dem, der åbner dø-
ren, er stadig lidt søvndrukne, men alle tager vel imod omdelerne, og vi skal hilse og sige, at det var de meget glade for.

• Der er spørgeskemaer til alle 
beboere fra 6 år og opefter
• Der er spørgeskemaer på fl g.
sprog: Dansk, engelsk, tyrkisk, 
bosnisk, farsi, arabisk og urdu
• Besvarelserne er anonyme
• Du kan få hjælp til besvarelsen 
på NetværksKontoret alle hver-
dage fra 10-16
• Du kan besvare skemaet over 
internettet: naboskabet.dk
• På internettet kan du få spør-
geskemaet læst op
Yderligere oplysninger kan fås 
på NetværksKontoret, telefon: 
4354 2275.             Ω

Anet Tamborg

Hvor længe endnu skal vi fi nde os i ødelæggelse af vore dejlige omgivelser?

Knækkede træer. Afbrændte bænke. Ødelagte lygtepæle.

Billederne er fra en indigneret beboer, E.R. De er fotograferet ultimo januar 2009:
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Bente Ejsing omgivet af sin søn Mikkel, sin svigerdatter Katrine og børne-
børnene Toke og Anna. I barnevognen ligger tvillingerne Aksel og Liva.

Inger Larsen

Da redaktionen modtog 
nedenstående brev, kun-
ne vi ikke stå for det. Det 
falder udenfor kriteriet 
for 'Månedens blomst', da 
ingen af de implicerede 
bor i De 9's område.
 Men vi synes, at denne 
anderledes „svigermorhi-
storie“ bør belønnes som 
en 'En god historie fra 
Brøndby Strand'.

Jeg vil gerne indstille min 
dejlige svigermor Bente Ej-
sing til månedens blomst. 

Min mand og jeg fi k for 8 uger 
siden tvillinger, og hele vores 
omgangskreds havde advaret os 
om, hvor hårdt det ville blive at 
have 2 stk. spædbørn i huset. 
 Både min mand og jeg havde 
nok inderst inde tænkt, at det 
kun ne da godt være, at det var 
hårdt for andre, men selvfølgelig 
ville vi da kunne klare det uden 
problemer. Vi var jo ressource-
stærke mennesker begge to. Vi 
havde endda været så overmo-
dige at acceptere, at min mand 
ikke kunne tage barsel mere end 
en uge efter, at Liva og Aksel var 
kommet til verden. 
 Min svigermor var heldigvis klo-
gere end vi, og som det fantasti-
ske menneske hun er, havde hun 
sørget for at holde den første tid 
i tvillingernes liv fri for hendes 
egne aftaler, således at hun kun-
ne være der for os. Hun er endda 

lige gået på efterløn og skulle 
til at have lidt tid til sig selv for 
første gang.
  Den første morgen, hvor min 
mand skulle afsted på arbejde 
efter en uges barsel, havde jeg 
ikke sovet et eneste minut hele 
natten. Tvillingerne havde af-
løst hinanden i min favn, og 
skønt de var dejlige, var jeg to-
talt udmattet og græd næsten 
højere end dem, over at jeg 
ikke kunne klare det at blive 
mor bedre end som så. 
  Min mand ringede 10 minut-
ter over 6 om morgenen til sin 
mor, som straks kom til hjælp. 
Gudskelov, at mine svigerforæl-
dre kun bor 5 minutter fra os. 
 Siden denne første morgen er 
min svigermor kommet hver 
morgen, når min mand er taget 
afsted, selvom det så er klokken 
7 om morgenen, er hun her, og 
hun bliver her til sent på efter-
middagen, indtil han kommer 
hjem. Hun tilside sætter alle 

hendes egne aftaler og sørger 
for, at det ikke går ud over os, 
hvis hun skal noget.
  Hun hjælper mig med at rydde 
op, vaske tøj, kører mig og tvil-
lingerne til undersøgelser, hol-
der dem gerne i sin favn, når de 
græder, således at jeg indimel-
lem lige kan få en time på øjet for 
bare at blive tilnærmelsesvis et 
søvnunderskud kvit. Hun kom-
mer med opmuntrende tilsagn 
om mine evner som ammende 
mor, når jeg er allermest nervøs 
for, at jeg ikke kan give mine 
børn den mad, som de behøver. 
Hun har lavet masser af mad til 
fryseren, så vi kan få andet end 
pizza og burgere, da der ikke pt. 
er overskud til madlavning. 
  Jeg ved ikke, hvordan vi skul-
le have klaret os uden hendes 
hjælp. Det er den mest fantasti-
ske oplevelse, jeg har prøvet, det 
at blive mor, men samtidigt også 
uden tvivl den hårdeste. 
  Det skal også nævnes, at min 
mand og jeg ikke er de eneste, 
der nyder godt af hendes sto-
re hjerte og hendes uendelige 
hjælpsomhed. Hun har været 
der for mange mennesker gen-
nem årenes løb, og derfor for-
tjener hun i den grad at blive 
tilkendt månedens blomst. 
  Det er dejligt og en stor gave at 
kende et menneske som hende.

Med venlig hilsen
Katrine Ejsing

Jeg håber, at min svigermor vil kunne få 
'Månedens blomst'. Det fortjener hun virkelig

Min dejlige
svigermor
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Jeg kom i lære 1955, først 
som møbelsnedker, se-
nere som bygningssned-

ker. Jeg brugte ikke en eneste 
maskine. Alt var håndarbejde, 
siger Georg Wohlers, som har 
drevet tømrer og snedkerfi rma 
på Brøndbyvester Strandvej i 
30 år. Der var da maskiner i 
1950-erne, men det var ikke for 
lærlinge.

Kom på cykel
Georg Wohlers kan huske, hvor 
hårdt det var at skulle høvle en 
stor planke op i hånden.
  En anden væsentlig forskel på 
den gang og nu er, at den gang 
blev døre, vinduer mm. frem-
stillet på snedkerværkstedet. 
Nu får man det hele færdigt fra 
en fabrik. Og så husker han også 
en anden forskel. Den gang kom 
også svendene på cykel. Nu har 
lærlingene bil, bare de har væ-
ret i lære et år, siger han.
 Der laves da stadig f.eks. døre 
på værkstedet. Men det er kun, 
når der f.eks. er noget, som skal 
passe sammen med noget gam-
melt ved renoveringer eller lig-
nende. Og selv der er det meste 
selvfølgelig lavet på maskine.
 Efter at være udlært i 1959 og 
ha´ været inde som soldat fi k 
Georg Wohlers arbejde som 
sned kersvend og senere som 
byggeleder. 

Overtog virksomheden
Og i 1976 fi k han chancen for at 
overtage værkstedet på Brønd-
byvester Strandvej fra den tidli-
gere ejer Seitzberg.
Nu, efter godt 30 år, er virksom-
heden solgt igen. Georg Wohlers 

Georg Wohlers ved døren til snedkerværkstedet. Gavlspidserne bag ham er 
fra den ældste del af bygningen, træskoværkstedet fra 1925. 

Også bedemand

Helt frem til begyndelsen af 1900-tallet var det almindeligt, at 
snedkeren var bedemand. Han fremstillede jo kisten og kunne vel 
så også lige så godt lægge den døde i. Flere beretninger fortæller 
om unge snedkerlærlinge, som var noget blege om næbbet, den 
første gang de skulle ud og lægge en død i kisten.
Snedkerfaget var oprindelig meget alsidigt. F.eks. var snedkerne 
også billedskærere, og frem til slutningen af 1800-tallet var de 
samme både møbel- og bygningssnedkere. Der var også regelmæs-
sigt strid med tømrerne om faggrænserne. Nu er de to fag stort set 
fl ydt sammen.

Her er så det syvende 
håndværkerportræt 
fra Brøndby Strand. 
Og hvem bliver så den 
næste? Ring til Espla-
naden og meld jer.

Da snedkerne
selv lavede

vinduer og døre
er gået på pension, og bygnin-
gerne står nu mere eller mindre 
tomme.
  Et af de mest synlige tegn på 
Wohlers lokale aktiviteter er vel 
træarbejdet på Brøndby Strand 
Kirke og  Æblehaven.            Ω

Johan Suszkiewicz
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De to pensionerede sko-
 lelærere, Arne Jacob-
sen og Flemming Ro-

senberg Larsen, har gjort sig 
til 'rejsende i musik, folkedans 
og livsglæde', hvilket brugerne 
i Strandstuen fi k at mærke den 
16. januar. Strandstuens menu 
stod på hakkebøf med bløde løg, 
og kl. 13 fi k man så bøfferne ry-
stet godt og grundigt på plads. 
Smilene blev bredere og bre-
dere i den time, der blev dan-
set, og det helt store grin kom 

frem, da det kneb så meget med 
at fi nde ud af, hvilke damer der 
i dagens anledning var 'herrer', 
at der gik totalt kludder i det. 
Det problem kan løses til næste 
gang ved evt. at lave høje hatte 
til 'herrerne'. Sort karton og en 
hæftemaskine. Det problem lø-
ses let i Strandstuen, ellers sku' 
vi kende dem dårligt. Efter at 
ha' danset på livet løs, gjorde 
det godt med en kop kaffe og en 
kage. Hvis man skulle ha' lyst til 
at lære folkedans, men hverken 

Dina fra Strandstuen og Flemming Rosenberg Larsen træder dansen an.

Bitten Drews

Den 9. december var en underlig 
dag på Strandstuen. Man fejrede 
Tommy Hjort Hansens 65 års fød-
selsdag, men da det samtidig var 
hans afskedsgilde efter 15 års an-
sættelse, var følelserne lidt blan-
dede. Tommy havde talt på knap-
per og besluttet sig for, at skal 
man nyde sit otium, skal man ikke 
vente for længe; og sådan blev 
det. På Strandstuen har man nu et 
problem. „Tonny er svær at erstat-
te. Han ku' det hele og gjorde det på 
sin egen stille og rolige facon - men 
det skal lykkes“ siger Charlotte og 
ser bestemt ud i ansigtet.

Tonnys afskedsfest
Bitten Drews

Det er blevet populært at strikke og hækle igen. Inspirationen er i øjeblikket overvældende med alle de 
nye garntyper, metoder og modeller, der er kommet frem inden for strikningens spændende verden. 

  I Brøndby-Bibliotekernes og Værestedet Strandstuens fælles strikkecafé kan man mødes, uanset om man 
er rutineret og erfaren eller blot har fået lyst til at prøve lidt håndarbejde. Du kan bl.a. lære at strikke på 
knage, strikke smykker, fi lte eller hækle oldemorstæpper. Du kan også få hjælp af håndarbejdslærer Tine 
Vørsing, hvis du er gået i stå eller dit mønster driller, og du har mest lyst til at trevle det hele op og lave noget 
andet. Strandstuen lægger lokaler til, hygger om gæsterne og byder på en sandwich samt te eller kaffe.
  Brøndby-Bibliotekerne sætter fokus på håndarbejdsbøger og inspirerer til at høre musik, lytte til en lyd-
bog eller hjælpe med at fi nde opskrifter og gode links på nettet. Caféen er åben den 10. og 24. februar samt 
den 10. marts. Billetter: 30 kr. Sted: Værestedet Strandstuen, Tranumparken 3A. telefon: 4373 7500.

 Arrangør: Værestedet Strandstuen og Brøndby-Bibliotekerne.

er pensionist eller har tid om da-
gen, er de to herrer også 'på spil' 
i Rheumhus hver anden man-
dag kl. 19.30 - 21.45 i ulige uger. 
De kan i øvrigt træffes på tlf.nr. 
3675 1938. At de også kommer 
på Strandstuen igen, er der vist 
ingen tvivl om.                          Ω

Strikkecafé i Strandstuen

Dansen går lystigt 
i Strandstuen
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Frivilligt arbejde kræver 
 kvalifi kationer, uanset
  hvor man lægger sin ar-

bejdskraft. Og som i alt andet 
arbejde gælder det, at det man 
ikke kan i forvejen, lærer man 
undervejs. At være formand for 
en boligafdeling giver overblik, 
og man får kendskab til regn-
skab, byggeri og drift. Dertil må 
man have et engagement, der 
river andre med, når der skal 
tages fælles beslutninger eller 
løses problemer. Det er faktisk 
en hel del.
  Ole Larsen har været formand 
for PAB afd. 8 siden 1996. Og 
hvor kom den så fra, lysten til 
at beskæftige sig med mere end 
det daglige arbejde? Vi lader 
Ole Larsen selv fortælle.

Barndommen på Østerbro
- Jeg voksede op i Svanemøl-
lekvarteret på Østerbro og gik 
på Østersøgades Gymnasium. 
Det særlige i min familie var, 
at min mormor var med i Kvin-
dernes Internationale Liga for 
Fred og Frihed, og min farmor 
var med i sognerådet i Glostrup 
og formand for børneværnet. 

Hun var i mange år formand 
eller kasserer for Kvindeligt 
Arbejderforbund i Glostrup, og 
i min barndom fungerede so-
veværelset i hendes hus også 
som fagforeningskontor. Hun 
boede sammen med min farfar 
på grænsen mellem Glostrup og 
Brøndby i det hus, der var min 
fars barndomshjem. Vi besøgte 
dem tit. Da jeg var 10, fl yttede 
vi selv til Brøndbyvester. Svane-
møllekvarteret var et funktio-
nærkvarter, men nu kom vi til 
at bo i et arbejderkvarter, og der 
var en helt anden moral, så det 
var noget af et kulturchok. Jeg 
fortsatte også med at gå i skole i 
byen, så det tog nogen tid at fal-
de til. Jeg legede ofte med min 
fætter og kusine, som boede på 
Sdr. Ringvej.

På æbleskud 
„Det var ikke så langt fra Brønd-
by Strand?“
- Nej, og dengang var der næsten 
ingen børn i Brøndby Strand, 
men en masse 'blå mænd'. Det 
var arbejderne på frugtplan-
tagerne og gartnerierne, som 
området var kendt for. Jeg og 
mine legekammerater cyklede 
tit herud, for det var et perfekt 
sted at gå på æble- eller pære-
rov. Træerne havde lige den rig-

tige højde. Senere arbejdede jeg 
på et af gartnerierne i ferierne. 
Der var sommerhuse helt ude 
ved kysten og nogle få kystfi -

„Engagement er en rød tråd i mit liv“
Interview med Ole Larsen, formand for PAB afd. 8

På æblerov i 
Brøndby Strand

Et af Ole Larsens mange gøremål som afdelingsform

Ole Larsen, formand i PAB afd. 8 
i Brøndby Strand.

Anet Tamborg
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skere. Stranden duede ikke til 
badning, så vi cyklede helt til 
Greve. De eneste almene bo-
liger var Maglelund, som blev 
bygget først i 50-erne. De lå 
som en underlig gevækst midt 
i landbolivet. Min far sagde al-
tid, at Brøndby Strand ikke var 
et sted, man kunne bo. Det lå i 
ham helt fra barndommen

De unge år
„Fortsatte du i dine bedstemød-
res fodspor, så snart du be-
gyndte at arbejde?“

- Jeg blev kontoruddannet på 
Spritfabrikkerne, lærte salg og 
bogholderi, og senere blev jeg 
sekretær for direktøren på fa-
brikken på Amager. Så skulle 
jeg ind som soldat, og jeg kan 
prale af, at jeg var den første fl y-
versoldat, der fi k lov til at have 
langt hår. Bagefter studerede 
jeg til socialpædagog. Det var i 
1975, en tid fuld af engagement. 
Jeg kom med i De Studeren-
des Råd og Seminarierådet, og 
blev ansat som tillidsmand og 
kasserer i Børneforsorgs- og 

Om sorgspædagogstuderendes 
Lands organisation. 
Gennem det  te arbejde sad jeg i 
en årrække i råd og udvalg, der 
var rådgivende over for forskel-
lige social- og undervisningsmi-
nistre. Efter uddannelsen var 
jeg i nogle år kasserer i BUPLs 
afdeling i Brøndby, Glostrup, 
Hvidovre og Rødovre. 

Tilbage til Brøndby Strand
„Hvornår kom Brøndby Strand 
ind i billedet?“ 
- Jeg boede i Brøndbyøster fra 
71-79. Min kone og jeg havde 
venner i Brøndby Strand, og vi 
blev enige om at fl ytte herud, da 
hun blev gravid med vores før-
ste barn. Vi boede her i 10 år. Så 
fl yttede vi nogle år til Sydsjæl-
land. I 1994 fl yttede vi tilbage 
til Brøndby Strand. Da var by-
udvalgsarbejdet sat i gang. Jeg 
stillede op til afdelingsbestyrel-
sen og arbejdede for, at PAB 
afd. 8 blev en aktiv deltager i 
by udvalgsarbejdet. Vi gennem-
førte en renovering af gårdene, 
og det var en sand demokratisk 
proces, hvor beboerne planlag-
de udformningen helt ned til 
far ven på den mindste sten. Vi 
havde drømt om, at formands-
posten kunne gå på skift i besty-
relsen, men det syntes beboerne 
ikke om og valgte mig. 
  Så jeg har været med i hele den 
positive udvikling, som Brønd-
by Strand har gennemgået med 
byudvalget, Kvarterløft og nu 
'Herfra og Videre'. 
  Jeg synes at alt, hvad jeg har 
lært i mit arbejdsliv, kommer 
mig til gode i det frivillige ar-
bejde som formand for boligaf-
delingen.             Ωformand er at holde tale ved åbningen af nybyggeri i sin afdeling.
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

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

Legestue 
Fredag - kl. 12.00-15.00

Pilates
Fredag kl. 9.00-12.00.

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00
Henv: Jens Rathje 4373 7063.
 
Februar-arrangementer:
Caféen lukket i skolernes vinterferie.
Børneaktiviteter tirs. 10. + onsd. 11. + 
tors. 12. feb. - Søndag 22. februar af-
holdes fastelavnsfest kl. 11 - 15.

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

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

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

Søndags-banko
Søndag den 8. februar 
Dørene åbnes kl. 13.00 og spillene 
begynder kl. 14.00.

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Hver tirsdag kl. 12.00-16.00 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 
Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131.

Aktivitetshuset
PERLEN

Åben hverdage kl. 9-14, 
mandag først fra kl. 10. 
Tirsdag og onsdag - varm 
mad mell. kl. 11.00-13.00
Stor 40, lille 30 kr.- Hver 
dag kaffe, vand, ostemad 
og  smørrebrød.

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

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger  kl. 19.00-22.00.

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.
'Kom og vær med'
Onsdag kl. 18.00-20.00.

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.
Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

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

Perlen bestyres gennem. 
Ejendomskontoret: 7741 6888

Udlejning/lån af lokaler

Henvendelse til Ejendomskonto ret 
i åbningstiden: 
Telefontid: Mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag kl. 09.00-9.30 
samt onsdag kl. 16.00-16.30.
Personlig henv. Samme dage 
kl. 9.30-11.00 og kl. 16.30-17.30.

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

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

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.
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Perlen genåbnet

Hverdage mellem kl. 9 og 14 
- mandag dog først kl. 10.

Der kan købes kaffe, vand og 
smørrebrød/ostemad. 

Tirsdag og onsdag 
kan man købe varm mad mel-
lem kl. 11 0g 13. Dagens ret : 
Lille 30 kr. og og stor: 40 kr. 

Stand-Up komikeren
Elias Ehlers 

optræder i Rheumhus, 
Albjergparken 4, 

onsdag 11. februar kl. 19.30. 

Billetsalget foregår i Rheumhus 
og prisen for en billet er 85 kr. 

Den 30. oktober 2008 slog Dansk Røde Kors’ lokalafdeling i Brøndby dørene op for en ny lektiecafé. Lek-
tiecaféen er et tilbud til elever i 4.-5. klasse på Brøndby Strandskole, der har brug for en ekstra hånd til lek-
tierne. Lektiecaféen holder til på Brøndby Strandskoles bibliotek og drives af en gruppe på ca. 8 frivillige.

 

Lektiecaféen er åben hver torsdag fra kl. 13 til 15

Stemningen i lektiecaféen er hyggelig og afslappet. Børn og frivillige har det rart sammen. Udover ro og 
hjælp til lektierne kan børnene få en snak med en voksen, og som regel er der også lidt frugt og saft, når 
lektierne er overstået.

Du kan også hjælpe

Har du et par ledige timer torsdag eftermiddag, og kan du lide at arbejde med børn - så kan du også være 
med? Og det gælder uanset alder, køn og uddannelse. Det kræver nemlig ingen særlige forudsætninger at 
blive lektiehjælper i Dansk Røde Kors’ lektiecafé, ud over at du har tid og lyst til at komme 1-4 gange om 
måneden. 
For mere information:

Kontakt aktivitetsleder Leif Sørensen på tlf.: 4373 2035 
eller skoleleder Krista Jacobsen på tlf.: 4328 2950 

eller skriv til integration@drk.dk </mc/compose?to=integration@drk.dk>

Mange hilsner - Nelima Lassen - Udviklingskonsulent

Ny lektiecafé på
Brøndby Strandskole

Syng-sammen
aften

Torsdag 26. februar
kl. 19.30 i Rheumhus

Albjergparken 4

synger vi kendte viser, sange og 
schlagere. Alle er velkomne, og 
der er gratis adgang.

Brøndby Musikalske Venner
tlf: 4373 0013
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Selv på en mørk og tåget ja-
nuarmorgen er førsteind-
trykket, når man træder 

ind i Ungehuset, at her er lyst 
og imødekommende. Og det 
er ikke nogen tilfældighed, for 
der er tænkt over indretningen. 
Medarbejderne har sammen 
med arkitekt Palle Højstrøm 
skabt den tidligere Sciences 
skole om, så man kommer ind 
i en stor åben reception med 
køkken. På den ene side ligger 
Vejledningsværkstedet og på 
den anden medarbejderkonto-
rerne. 
- Ca. halvdelen af de unge, der 
bruger Ungehuset, kommer fra 
andre dele af Brøndby Kom-
mune. De er glade for huset og 
har ikke noget imod den ekstra 

transporttid. De unge er på kon-
tanthjælp med andre problemer 
end ledighed og er mellem 18 
og 25 år. Ungehusets mål er at 
sluse dem ind i uddannelse el-
ler varig beskæftigelse, som en 
del af Brøndby Kommunes be-
skæftigelsesindsats. For tiden 
har vi kontakt med omkring 175 
unge. Vejledningsværkstedet er 
nerven i vores arbejde. Her pej-
ler vi os ind på de unges interes-
ser og evner. Vi hjælper med at 
udarbejde cv og en beskæftigel-
sesplan. Vi har et kontaktnet til 
institutioner og virksomheder, 
der kan tage de unge i praktik og 
fast arbejde. Andre gange kan 
be  skæftigelsesplanen være re-
validering eller forrevalidering. 
Her i Ungehuset har vi en tæt 

Ungehuset er tilbage
i Brøndby Strand

kontakt til de unge og hjælper 
også med praktiske problemer. 
Det lykkes os at skabe gode re-
lationer og at give den tryghed 
og selvtillid, som kan være en 
mangelvare i en diffus hverdag, 
siger daglig leder af Ungehuset 
Anne Madsen.
 Ungehuset samarbejder tæt 
med Væ restedet og Pigehuset i 
Brøndby Strand om praktik og 
uddannelse til de unge. Den 1. 
april i år begynder et beskæfti-
gelsestilbud rettet mod ti unge 
piger i Pigehuset med støtte fra 
Integrationsministeriet.
 Både Pigehuset og Væreste-
det er kendt for, at en stor del 
af brugerne er af anden etnisk 
herkomst. Men en statistik fra 
Brøndby Kommune viser, at 

Borgmester Ib Terp bliver her assisteret af den daglige leder af Ungehuset, Anne Madsen. De er ved at plante frugt-
træer på udenomsarealet ved indvielsen af Ungehuset i november 2008.

Anet Tamborg

14

Esplanaden  januar/februar 2009



Modelkommune Brøndby

Brøndby Kommune er sam-
men med 16 andre kommu-
ner valgt til at være model-
kommune, og dette skal 
ud  møntes i en konkret un-
gepolitik. Ungehuset er en 
del af projektet, og de gode 
resultater herfra vækker op-
mærksomhed også uden for 
kommunens grænser.
 Helhedsplanen 'Herfra og 
Vi de re' 2008-11 er et bo-
ligsocialt pro jekt i Brøndby 
Strand, som gennemføres af 
et partnerskab af ni boligaf-
delinger, De 9, og Brøndby 
Kommune med støtte fra 
Landsbyggefonden. 
  Pigehuset og Værestedet er 
en del af aktiviteterne under 
'Herfra og Videre'.

mindre end en fjerdedel af kom-
munens  kontanthjælpsmodta  ge-
re mellem 18 og 30 år er indvan-
drere. I Ungehuset er der samme 
fordeling som i statistikken.
- Vi samarbejder bredt i kommu-
nen, blandt andet med Beskæf-
tigelses- og Børneforvaltningen, 
og med Misbrugscenteret og 
Pantheon. Vi er glade for at ven-
de tilbage til Brøndby Strand, 
fortsætter Anne Madsen. Her er 
mange aktiviteter for unge, og 
man føler sig som en del af en 
større sammenhæng. Da vi ind-
rettede Ungehusets udenoms-
arealer, tog vi udgangspunkt i, at 
her en gang har været frugtplan-
tager. Vi har allerede 7 frugt-
træer, det ene plantede borgme-
ster Ib Terp ved vores offi cielle 
åbning den 19. november 2008. 
Vi håber, de vil bære frugt, lige-
som vi ser, at vort arbejde med 
de unge bærer frugt.
  Og så beder vi til, at krisen ikke 
gør det vanskeligt at fi nde job og 
praktikpladser til de unge.       Ω

Varmemester i 
PAB 8, Kean

blev 60 år 
Som 'ung' mand, midt i 

  50’erne, sagde Kean Frise-
nette sit gode, faste job op, da 
det ikke længere var sjovt at gå 
på arbejde. Kean har en regel, 
der hedder 80/20. Det betyder, 
at 80% skal være godt, så kan 
man leve med, at de sidste 20% 
måske er knapt så godt. 
  Hvis man begynder at få ulyst 
til sit arbejde og %-satserne ryk-
ker sig for meget i den forkerte 
retning, skal man se at komme 
ud af 'bageriet'. 
 „Du er ikke rigtig klog“, lød det 
fra alle sider, men Kean mente 

nok, han ville kunne fi nde på et 
eller andet. Det gjorde han og 
kom til Brøndby Strand. Det er 
man rigtig glade for i Pab 8. Så 
glade, at bestyrelsen besluttede 
sig for at holde en ordentlig re-
ception på hans 60års fødsels-
dag den 7. januar. 
  Der var sort af mennesker! 
Leverandører, håndværkere og 
beboere. Masser af beboere, der 
ønskede til lykke og hyggede sig 
om et dejligt traktement, me-
dens man enedes om, at Kean 
og resten af teamet gør det rig-
tig godt!             Ω

Varmemester Kean Frisenette med frue ved et overdådigt gavebord.

Bitten Drews

Fastelavnsfest i 
Middelalderlandsbyen

Lørdag 21. februar kl. 12.00 - 15.00 holder Middelalderlandsbyens 
Venner fastelavnsfest i Middelalderlandsbyen, Nybovej. Kl. 13 er der 
tøndeslagning for børnene, som yderligere får boller og varm kakao.

tlf: 4017 9707
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Haves: 4-5 vær. rækkehus i Kisumparken 
Ønskes:3 vær. i højhus - kun i Brøndby Strand

Tlf: 4373 1280/2380 6762

Intet nyt under
Brøndby Strands sol

Der er intet nyt i, at Brøndby 
Strands højhuse eller Strand-
planen, bruges som afskrækken-
de illustration til beton, slum, 
ghetto og anden dårligdom. Det 
er faktisk sket lige siden de før-
ste beboere fl yttede ind i 1970.
  Et ord som 'betonørken' blev 
de første år brugt fl ittigt, især 
som modstykke til 'miljø'. „Glas 
og beton - intet miljø“ lød en 
avisoverskrift. Naturligvis tog 
det tid for træer og buske at gro, 
og indkøbsmulighederne var 
hel ler ikke fulgt med. 
  Men den dårlige presseomtale 
blev alligevel for meget. Og ef-
ter en tv-udsendelse lød det fra 
beboerne i en overskrift: „Tv 
stempler og forfølger vores 
hjem“.
  Og det gør de så åbenbart sta-
dig mere eller mindre. Man 
skulle vel ellers kunne blive klo-
gere på hen ved 40 år. Men det 
sidder åbenbart i rygraden.
Apropos pressenævnets afgø-
relse - se lederen.         Johan S. 

Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (telefon: 2947 2911)

I BSI tror vi meget på, at det
 sociale og sportslige skal 'gå 

hånd i hånd'. Vi bestræber os 
på, at alle skal føle  sig velkom-
men i klubben og meget gerne 
efter kort tid føle, at BSI 'bare 
er klubben'. Hvis du er interes-
seret i at spille badminton i BSI 
eller få yderligere informationer 
om klubben, så kan du finde de 
relevante kontaktpersoner her-
under eller besøge vores hjem-
meside www.bsi.dk 

Velkommen til badminton 
i       Badmintonklub

Baneleje: Jan Bakke, Søager-
parken 58, 2670 Greve. Telefon: 
4360 0435, mobil: 2876 3526, 
E-mail: j.bakke@mail.dk
Motionsformand: Palle Niel-
sen, Holmesøvej 5, 2660 Brønd-
by Strand. Telefon: 4354 1032, 
mobil: 2065 8111.
Ungdomsformand: Ole Chri-
stensen, Styrmandsvej 7, 2660 
Brøndby Strand. Telefon: 4373 
5653, mobil: 2223 7852, E-mail: 
joda@kabelmail.dk

Seniorformand: Esben Jen-
sen, Fyrrelunden 47, 2635 
Ishøj. Telefon: 3296 7656, 
mobil: 2729 4196, E-mail: 
esbenjensen99@msn.com 
Veteranformand: Benny F. 
Han sen, Tømmerupvang 43, 
2770 Kastrup. Telefon: 3250 
4308, mobil: 2128 0191, E-
mail: biha@mail.tele.dk
Spillested: Langbjerghallen, 
Tybjergparken 2, 2660 Brønd-
by Strand.

Vil du af med 'julepolstringen' - dyrk sport hos Benny F. Hansen, tlf: 2128 0191:

Nu gør vi noget ved det. 
Revygruppen har fundet en talentfuld instruktør, nogle fantasti-
ske, frække tekstforfattere og et par gakkede skuespillere. 
Men vi har brug for dig/jer for at gøre det her til en hel revy.
Kunne du tænke dig:

●  At være lidt “gakket” på scenen med os? 

●  At skrive nogle skøre og sjove tekster/sange? 

●  At hjælpe med kostumer, kulisser og andet?

Så ring straks til Michelle Beldner: 2097 6457/7799 2404 eller 
mail: beldner@brnet.dk - Alle er velkomne! - Vi lover sjove timer i 
godt selskab og en oplevelse af at være med til årets nyskabelse. 

The Show Must (and will) Go On! 

Revygruppen er
genopstået!

Oplev revyen ved KulturWeekend 2009

Nyt fra KulturWeekendens Støtter:


