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Trods regn og blæst samledes i juni 
et stort antal beboere og borgere til 
den årlige KulturWeekend og denne 
gang i og omkring det nye kulturhus 
i Brøndby Strand. Unge, voksne, 
store og små fandt endnu en gang 
sammen i et fællesskab, der bød 
på masser af kulturelle oplevelser. 
I år var temaet for KulturWeekend 
”Brøndby Strands Forenede Natio-
ner”, og det markeredes bl.a. med 
flag fra alverdens lande.

At der er opbygget et stærkt fæl-
lesskab imellem borgerne er ikke en 
vision, men en realitet, sagde for-
mand for Kulturudvalget i Brøndby 
Kommune, Carsten B. Nielsen, der 
i sin åbningstale roste de mange 
ildsjæle for deres evne til at ind-
drage alle beboergrupper – også de 
etniske medborgere.

Kulturudvalgsformanden opfor-
drede de aktive ildsjæle til at fort-
sætte deres utrættelige arbejde 
med at udvikle Brøndby Strand og 
ikke mindst til at holde fødekæden 
i gang, så der hele tiden kommer 
nye frivillige til, når de gamle bliver 
trætte.

Carsten B. Nielsen sagde blandt an-
det, at Kulturweekend viser, at fri-
villige ildsjæle har formået at skabe 
et åndehul og et kulturelt fristed, 
og at dette fristed udstråler den 

mangfoldighed og idérigdom, der 
kendetegner Brøndby Strand.

I dette blad fortsætter vi serien 
”Husker du”, som er fortællinger om 
beboeres mange oplevelser i Brønd-
by Strands ungdom. Denne gang 
handler det om utætte tage, rådne 
vinduesrammer og smuldrende be-
ton. Også i 80´erne var der bebo-
erildsjæle, som tog ansvar og som 
brugte mange timer på at deltage i 
møder og komme med løsninger på 
bebyggelsens mange udfordringer.   

En af de mere ukendte ildsjæle er 
Jens Grum-Schwensen, der netop 
er blevet kåret til årets Brøndby 
Strand Borger. I al ubemærkethed 
har han igennem flere år gået rundt 
i Brøndby Strand og samlet affald 
og ryddet op efter borgere, der ikke 
har tænkt nok på fællesskabets ve 
og vel. Herfra skal der lyde et stort 
tillykke til Jens Grum-Schwensen.

Du kan også i dette nummer læse 
om Brøndby Strands cricketklub, 
der har et af Nordeuropas største 
og mest moderne cricketanlæg. Her 
uddannes spillere, der kan begå sig 
i den internationale elite, og det er 
her cricketspillere fra hele verden 
samles, når det danske kricket-
landshold kæmper for de rød-hvide 
farver. 

KulturWeekend et kulturelt 
fristed i mange farver

LEDER



Carsten B. Nielsen formand for Kulturudvalget

Den 14. KulturWeekend finder i år sted 
under mottoet ”Brøndby Strands For-
enede Nationer”.
Dette motto fortæller om den mang-
foldighed af nationaliteter, der er, ikke 
alene i Brøndby Strand, men også i hele 
Brøndby. KulturWeekend i Brøndby 
Strand er ikke en lokal begivenhed kun 
for Strandens borgere. Der kommer 
med garanti også besøgende fra kom-
munens øvrige bydele. 
Men KulturWeekends historie er også 
historien om de ildsjæle i Brøndby 
Strand, der igennem mange år utræt-
teligt har arbejdet med udviklingen i 
Brøndby Strand. Dette arbejde har i 
mange henseender båret frugt.
For mange af disse ildsjæle er deres en-
gagement begyndt i det boligpolitiske- 
og boligsociale arbejde. Det er en anden 
af de hjørnestene, der er kendetegnen-
de for Brøndby Strand. De frivillige har 
haft den tid og det overskud, der har 

Åbningstale ved  KulturWeekend

været nødvendigt for også at interes-
sere sig for hele bydelen og dens bor-
gere. I kan være stolte af det arbejde, 
I har gjort. Også fordi I har formået at 
få inddraget vore etniske medborgere i 
KulturWeekend.
Med åbningen af Brønden i august 
2009 var der en del bekymring over, om 
det nye kulturhus ville dræbe Kultur-
Weekend. Jeg kan sige, at denne frygt 
er ubegrundet. Såvel i det tidligere Kul-
turudvalg som i det nuværende ser vi 
KulturWeekend som et kulturpolitisk 
aktiv, der sammen med Brønden skal 
gøre Brøndby bedre og placere os på det 
kulturpolitiske landkort. Det er derfor 
også glædeligt, at festpladsen er lagt i 
forlængelse af Brønden. Det viser i mine 
øjne, at Brønden ikke er en konkurrent, 
men en medspiller i KulturWeekend. 
Nogle af weekendens arrangementer 
finder da også sted inde i Brønden.
Samarbejdet mellem KulturWeekend 

og Brønden er også med til at cemente-
re borgernes engagement i deres nær-
område, også fordi Brønden et langt 
stykke hen ad vejen er resultatet af
Brøndby Strand borgernes arbejde for 
at gøre hverdagen bedre i deres bolig-
område. Som formand for Kulturudval-
get er jeg særdeles tilfreds med dette 
– og jeg håber, at engagementet og in-
teressen vil fortsættes af nye ildsjæle i 
fremtiden. Jeg håber, at I sørger for at 
holde fødekæden i gang!
KulturWeekend viser, at det med mas-
ser af frivillig arbejdskraft og græsrød-
der er muligt at skabe et åndeligt og 
kulturelt fristed, som også er med til 
inddrage vore etniske medborgere i det 
danske samfund. Jeg håber, vi får man-
ge hyggelige timer med alle de aktivite-
ter, der er over de næste 2 dage, og at vi 
igen får et flot billede af den mangfol-
dighed og iderigdom, som I for 14. gang 
stabler på benene.

Formand for Kulturudvalget i Brøndby Kommune Carsten B. Nielsen sammen med de unge, lige inden ballonerne blev sluppet løs Foto Anet Tamborg
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Andre ferieoplevelser i 
Brøndby Strand og omegn
Brøndbyskoven ligger i firkanten mellem Brøndbyøstervej, Park 
Allé og Holbækmotorvejen. Det første træ blev plantet i 1952 og er 
i dag en tæt og skyggefuld skov.

Mosede Fort, Karlslunde Strandvej 89, 2690 Karlslunde. 
Fortet blev bygget under 1. Verdenskrig. www.mosedefort.dk. 
Tel: 43 90 39 79

Vestvolden er en del af de bedst bevarede storbyfæstninger i 
Europa. Man kan få sig en ordentlig travetur.  
Se mere på www.vestvolden-hvidovre.dk.

Bredekærgård ligger i Tranegilde Landsby ved Ishøj. Her kan man 
se landbrug, som det blev drevet fra 1930erne til 1950, med dyr 
og gamle stalde.  
Åbningstider: mandag-fredag: kl. 9.30-17. lørdag: kl. 9.30-13.

Rundvisning i Filmbyen og på Zentropa Mere end 20 film- og tv-
selskaber holder til i lejren, der med rette kaldes Danmarks Hol-
lywood. Kontakt nina.rostock.@filmbyen.com

Cirkusmuseet, Hovedporten 6, Avedørelejren, Hvidovre.
Åbningstider: søndag til torsdag kl. 11-15
Tlf. 36 49 00 30. cirkusmuseum.dynamicweb.dk

Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup. Åbnings-
tider tirsdag-fredag kl. 10-16, lørdag-søndag kl. 12-16, mandag luk-
ket. Udstillingerne spænder lige fra romersk jernalder til Vesteg-
nen i 1950erne.
Thorsbro Vandværk på Kroppedal Museum Åbningstider sø kl. 13-16. 
www.kroppedal.dk.

Brøndbyvester Mølle er nabo til Brøndby Rådhus, Motorring 3 og 
Gildhøjhjemmet. 
Man kan få rundvis-
ninger i møllen første 
lørdag i hver måned fra 
10.30-12.00
www.123hjemmeside.
dk/broendbymoelle/.

Bryggeriet Skands. Her 
kan man se og opleve de forskellige processer bag ølbrygning.  
Besøg efter aftale. Hesselager 21, 2605 Brøndby. Tlf. 4375 5025 

Du kan finde mange flere ferieoplevelser på  
www.visitvestegnen.dk.

Af Esther Genker

Vi er omgivet af mange dejlige naturområder: Strand-
parken, Vestvolden, Brøndby Skoven og mange flere. 
Men Københavns næststørste park ligger kun 3 stop 
væk med S-toget, nemlig ved Åmarken Station. Valby-
parken er på 64,2 hektarer, og her findes Danmarks stør-
ste naturlegeplads med bakker, broer, tårne og legeøer. 
En familieskovtur til parken kan give både voksne og 
børn en oplevelsesrig dag, for der er masser at se på i de 
forskellige afsnit af parken. Et sted finder man de 17 cir-
kelformede temahaver, der viser havekultur fra hele ver-
den: Her er f.eks. Børnenes Årtusindskifte Have, Sanse 
Haven, Den Islamiske Have og den Økologiske Have.  
En anden seværdighed er den kilometerlange allé af Py-
ramidepopler, som strækker sig fra hovedindgangen til 
Kalvebod Strand. Og så skal vi ikke glemme Rosenha-
ven. Omkring 12.000 rosenplanter pryder denne special-
have med et rigt udvalg af sorter fra de storblomstrende 
til buketroser og klatreroser. Haven blev anlagt i 1964 og 
er stadig en af Nordeuropas største rosenhaver. Det år-
lige arrangement med kåring af »årets rose« tiltrækker 
et stort publikum.

Valbyparken 
Danmarks største Naturlegeplads
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En Ny Vej – kurser i indre og ydre styrke
Projektet En Ny Vej tiltrækker mange kvinder med udenlandsk baggrund til kur-
susforløbene om det danske samfund – kultur, rettigheder og ansvar, sundhed og 
motion, børneopdragelse, personlig udvikling og indre styrke. En Ny Vej har haft 
undervisning med en familieterapeut på tyrkisk en gang om ugen, ligesom der 
også ugentligt er kvindecafé, samt personlig og telefonisk rådgivning. 
I foråret har En Ny Vej arrangeret en række enkeltaktiviteter, for eksempel hygge-
aften og et mors dag arrangement, hvor der var 60 kvinder og 70 børn. I maj var der 
sundhedsbazar med smagsprøver på sund og fedtfattig kost. Der var introduktion 
til alternativ behandling, blandt andet zoneterapi og healingmassage. Desuden 
kunne man få et sundhedstjek og få målt BMI, fedtprocent, blodtryk og vægt. Der 
deltog omkring 50 kvinder i arrangementet og de ville meget gerne have det genta-
get. I slutningen af maj blev kurset fulgt op med en svømmetur i Ishøj Svømmehal 
og i sommer er der hver torsdag fra kl. 13-15 en motionsdag med en tur til stranden 
for kvinder.

Streetfodbold med Benzingenerator
Da Tranens Drenge afholdt deres i Streetfodbold Turnering den 30. maj, var 
der ikke noget strøm på pladsen. Så for at drikkevandet kunne holdes koldt 
og man kunne spille musik, måtte de ud at købe en benzindrevet generator. 
Og så regnede det hele dagen, men det afholdt ikke spillerne fra at give alt, 
hvad de havde i sig. Der deltog 33 hold, og der var som sædvanlig masser af 
forældre til stede og også mange andre tilskuere.

Oplev den ægte Middelalder i Brøndby hver søndag 
i Juni og Juli.
Hele familien kan få et fantastisk indblik i mid-
delalderens fascinerende hverdag i naturskønne 
omgivelser i Middelalderlandsbyen i Brøndby. Mød 
smeden, billedskæreren, rebslageren, pottemage-
ren og mange andre håndværkere. Hør landsbyens 
beboere fortælle om deres hverdag eller prøv selv 
kræfter med de gamle håndværk. Man kan købe 
en god pølse hos slagteren og grille den over åben 
ild eller nyde sin medbragte mad ved gadekæret. 

Åbningstider: Hver søndag i maj, juni og juli fra 10-16
Entre:  Voksne 40 kr.  Børn 20 kr. 

Se mere om Middelalderlandsbyen og find en  
kørselsanvisning på  
www.middelalderlandsbyen.dk.

Oplev den ægte Middelalder i Brøndby hver søndag i Juni og Juli

5

Esplanaden juli 2010



Af Bitten Drews

Fotos Henrik Pfaff, Søren Nissen og Bitten Drews

Cirka et stenkast fra Brøndby Strand 
Planen ligger en lille arkitektonisk per-
le. Det er Svanholm Criketklubs klub-
hus. Alene huset er et besøg værd. Det 
er tegnet i vinkler så skæve, at man har 
svært ved at tro, det kan lade sig gøre. 
Men den største kunst ved huset er ef-
ter min mening, at det virker dobbelt 
så stort indvendigt som udvendigt. Og 
så gør det jo ikke noget, at det ligger i 
de smukkeste omgivelser med plæner 
så grønne, at øjnene næsten drukner i 
dem, og har en formand, der utrættelig 
jagter selv det mindste stykke ukrudt. 
Det er også Nordeuropas største og 
mest moderne cricketanlæg uden for 
England. Der er ikke noget at sige til, 
at det var en stolt formand, der viste 
rundt.

Cricket kommer til Danmark
Cricketfeberen havde raset i mange 
år i United Kingdom, hvilket den gang 
ville sige store dele af verden, da spillet 
kom til Danmark med de engelske jern-
baneingeniører i 1867. At det var dem, 
der indførte cricket i Danmark, kan ses 

Fra Ælling til Svane

den dag i dag, da cricketklubberne i det 
store og hele følger ”den gamle jyske 
længdebane” nord/syd, der hvor jern-
banen blev bygget.
Trods stor interesse rundt om i verden 
havde spillet kummerlige kår i Dan-
mark. Indtil 1948 var det, der senere 
kom til at hedde Svanholm Cricketklub, 
en underafdeling i Schneekloths Skoles 
Håndboldklub. Det var ikke meningen, 
der skulle spilles cricket dér, der var 
bare nogle, der ikke kunne lade være.
De drenge, der var vilde med cricket, 
måtte gang på gang finde sig i at blive 

slået af drenge udefra, der gerne ville 
være medlemmer af holdet, men ikke 
kunne blive det, fordi de ikke var elever 
på Statsgymnasiet Schneekloths Skole. 
I oktober 1956 var oprøret og magtesløs-
heden så stor, at man nærmest i nattens 
mulm og mørke holdt en stiftende gene-
ralforsamling, hvor Cricketklubben Svan-
holm CC blev ”født”.

Elitesport i Brøndby 
Klubbens stifter og formand, Torben Jen-
sen, var en mand med go i. Efter masser 
af forhindringer i praktisk taget alle ret-
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ninger, tog han sin cykel og kørte sam-
men med den nuværende formand, 
Søren Nissen, til Brøndby for at se på 
lokaliteterne og tale med sin gamle 
ven, borgmester Kjeld Rasmussen. De 
blev hurtigt enige om, at naturligvis var 
det da her, den nye cricketklub skulle 
ligge. Men BIF vurderede, at det ikke 
var ønskeligt med elitesportsklubber 
i kommunen og frarådede Brøndby at 
tage imod cricketklubben. Nu har der 
jo altid været en god grund til, at Kjeld 
Rasmussen i folkemunde blev kaldt 
”Kong Kjeld”, så cricketklubben holdt 
sit indtog i Brøndby. Men problemerne 
var ikke forbi, for man blev kastet rundt 
i kommunen. Først den 23. august 2001 
kunne man indvi det anlæg, man har i 
dag, og det kan ikke blive bedre. 

En tredjedel af landsholdene
Og hvad har man så opnået i de år. Har 
problemerne knækket dem? Tværti-
mod. De har fået pionerånden og sam-
menholdet til at gro, så alle interna-
tionale kampe spilles i Svanholm Park. 
Man har dygtige spillere til hverdag, og 
Svanholms spillere dækker en tredjedel 
af landsholdene. I 2006 vandt klubben 
samtlige danmarksmesterskaber. Man 

har haft professionelle spillere spredt 
ud over hele verden. I Australien, New 
Zealand og England, og der hænger i 
klubben våbenmærker fra det meste af 
jorden, symboliserende alle de klubber, 
der har gæstet Svanholm. Hvis du inte-
resserer dig for sport og rejser, skulle du 
prøve at checke dine talenter for cricket. 
Det kan blive guld værd og det er et rent 
spil med klare regler. Det man i England  
kalder ”a good game”.
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AKTIVITETSHUSENE

Øernes Blues Band        
Gæster Café Perlen. 

ONSDAG den 4. august 2010 fra kl. 18. 
Kom og få en oplevelse ud over det 
sædvanlige.
Menu: Ribben og råstegte kartofl er,
Kaff e og Kage
Pris: 120 Kroner
Sidste tilmelding mandag den 
2. august 2010 kl. 14
Hallingparken 5, 2660 Brøndby 
Strand, Telefon: 43724220

Brunch i Rheumhus
Lørdag den 28. august kl. 10 holder 
Rheumhus festlig Brunch.
Brunch i Rheumhus er blevet utrolig 
populær, og denne gang kan vi til-
med love ’en smag af sommer’. 
Med blandt andet lune retter, blom-
sterblade, frugt og honning. Vi ses.
Hilsen fra Connie og Gitte

Loppemarked 
i Rheumhus
Lørdag den 4. september er der lop-
pemarked i Rheumhus. Har du ting, 
du gerne vil af med, ting du ikke 
længere har brug for eller ting du 
gerne vil sælge så kontakt Rheum-
hus for en plads – tlf. 43541138.

Rheumhus 
er lukket i juli
Personalet holder dels ferie 
og afspadserer i juli måned. 
Rheum hus er derfor lukket fra 
torsdag den 1. juli til og med 
mandag den 2. august. Vi åbner 
igen tirsdag den 3. august kl. 9.

Sommerferie foto/postkort
Send et postkort til Café 13 i din ferie.
Vi samler og udstiller dem efter ferien. Du må også meget gerne komme med 
dit bedste feriefoto. Vi vil kopiere det i A4 størrelse og lave en udstilling efter 
ferien. Der vi være en præmie til det mest originale postkort og det fl otteste 
feriefoto.
Sidste frist for afl evering af postkort og fotos er tirsdag den 17. august.

”TORSDAGSGÆSTEN” 
I Café 13
Café 13, Kisumparken 2, arrangerer en foredragsrække i samarbejde med VOF, 
der starter i september og løber over de næste 7 måneder. Du kan høre fore-
drag om mennesker og begivenheder fra 1920-erne og op til Beatles i 1960-
erne. Desuden kommer Thyra Franck fra plejehjemmet Lotte og fortæller om 
sit syn på plejehjem. Foredragene forgår den anden torsdag i hver måned fra 
kl. 14-16. Detaljeret program kan ses i Café 13, eller fås når du tilmelder dig hos 
aktivitetsmedarbejder Gül Aydin, tlf. 60 35 28 61 eller ga@bo-vest.dk. Pris: 630 
kr. for almene deltagere og 380 kr. for pensionister, efterlønsmodtagere og 
arbejdsledige (PEA tilskud). Der er kun få pladser, så skynd dig at tilmelde dig.
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KulturWeekend 2010 er skrevet af Tobias Stæhr Han-
sen og Anet Tamborg

Fotos til KulturWeekend siderne: Bitten Drews, Anet 
Hestlund, Sole Nørgaard, Johan Suszkiewicz og Anet 
Tamborg

De frivillige myldrer op af jorden dagen før 
KulturWeekend, og så bliver Esplanadepar-
ken forvandlet til en festplads på mindre 
end et døgn. Teltene bliver rejst af frivilli-
ge, og boderne af Tranens Drenge. De tager 
dem også ned igen og er med til oprydnin-
gen på pladsen. Dette er et Noget for Noget 
projekt, og dem er der mange af i forbin-
delse med KulturWeekend. For eksempel 
er programmet for Kulturweekend blevet 
omdelt i villaområderne af Perlens Drenge.  

Andre arbejder på at udsmykke teltene, 
som maleren Grete Folmann, der har malet 
et bagtæppe til Cafételtet med temaet for 
KulturWeekend ”Brøndby Strands Forene-
de Nationer”. Hun har også, i samarbejde 
med børnehaverne, lavet flag for mange af 
de nationer, som bor i Brøndby Strand, og 
som man kunne se i teltene. Staben fra Café 
13 fik den opgave at lave maden til Afdelin-
gernes Fest lørdag aften, og her står holdet, 
lige inden forberedelserne går i gang.

Ildsjæle gør klar til KulturWeekend

KulturWeekend 2010
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Tobias var en af dem, der skulle opleve 
sine store idoler, Alien Beat Club, på 
KulturWeekend. Han havde en drøm om 
også at komme til at tale med dem. Og 
somme tider går drømme i opfyldelse. 
Ved arrangørgruppens mellemkomst 
fi k Tobias lov at lave et interview med 
dem, før de gik på scenen. Her kommer 
det:

Alien Beat Club gav Tobias et solointerview

- Hvad laver I, når I ikke laver musik?
Marcel går i skole, Patricia arbejder, 
Stephanie går i skole på nettet og Kas-
per spiller mini-golf.

- Hvad for noget musik lytter I selv til?
Casper lytter til John Mayer, Stephanie 
lytter til Stevie Wonder og Gavin De-
graw, Marcel lytter til Stevie Wonder og 
Patricia lytter til Adele.

-Hvad gør jer glade?
Slik og mad og musik.

- Hvad kan give jer inspiration?
Stærke oplevelser og andre kunstnere.

- Hvad var jeres bedste oplevelse?
Vi spillede koncert i Esbjerg, hvor folk 
græd og så videre…..

- Hvad er det bedste, I ved?
For Stephanie er det de andre i gruppen og 
shopping, for Patricia shopping, for Kas-
per hans egen guitar, og for Marcel er det 
at gå tur i den friske luft med hunden.

- Hvad synes I om hinanden?
Vi synes godt om hinanden, men kan godt 
blive uvenner.

- Hvad tænker i på, når I optræder?
At gøre folk glade og nyde det.

- Hvad er det sjoveste ved at lave musik?
At gøre folk glade og at høre sig selv i ra-
dioen.

- Hvad kan give jer optur på en dårlig dag?
Brownie-is med jordbær og at høre vores 
yndlingsmusikere.

KulturWeekend 2010

Esplanaden juli 2010
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KulturWeekend 2010

 Rock med Parlamentet i Brønden

Brøndby Musikskoles Afslutningskoncert

Gospel med Hvidovre Gospelkor  Jazz med New Orleans Delight

Linedanserne fra Hannes danseinstitut i Hedehusene

- masser af dans og musik

Esplanaden juli 2010
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KulturWeekend havde i år valgt temaet 
”Brøndby Strands Forenede Nationer”. 
Og Brøndby Strands foreninger og klub-
ber viste igen i år, at den store bredde 
og mangfoldighed er en af værdierne i 
Brøndby Strand, når alle går sammen 
om at skabe et stort arrangement. 
Så alle kræfter i Brøndby Strand var 
samlet, ikke blot om at arrangere Kul-
turWeekend, men også om at vise, at 
Brøndby Strand virkelig er for alle natio-
naliteter og alle aldre. 
Traditionen tro blev Årets Brøndby 
Strand Borger kåret under Afdelin-
gernes Fest. I år blev det Jens Grum-
Schwensen, der næsten dagligt samler 
affald på de offentlige steder i Brøndby 
Strand og på den måde er med til at 
sikre miljøet, samt at området forbliver 
velholdt. 

”Brøndby Strands Forenede Nationer”
KulturWeekend 2010
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Sundhed og skønhed med En Ny Vej Selvforsvar med Strandens Selvforsvarsforening

Counterstrike med Tranens Drenge

En sommerfuglEn pandekage i luften

Grete Folmans maleri af Brøndby Strands Forenede Nationer

Og så var der lige...
KulturWeekend 2010

13
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Af: Charlotte Hansen, medansvarlig for Spise-

klubben. Fotos: Mette Holck og Anet Tamborg

For et stykke tid siden blev jeg enlig, 
og nogle af mine venner gjorde mig op-
mærksom på Spiseklubben for Enlige. 
Det var en dejlig mulighed at deltage 
i fællesspisningen sammen med an-
dre enlige forældre - en aften fri af de 
hjemlige sysler, total afslapning og so-
cialt samvær. Børnene kunne lege med 
nye kammerater, og jeg kunne sludre 
med ligestillede om det at få en hver-
dag til at hænge sammen, når man går 
fra at være to til at være alene. Siden 
har jeg deltaget så ofte, jeg har haft 
mulighed for det.

Spiseklubben fl ytter til Rheumhus
Den sidste fællesspisning inden som-
merferien var den 27. maj i Café 13, som 
har været vores faste tilholdssted. Som 
alle andre gange blev vi serviceret af 
Gitte og personalet i Cafe 13 efter alle 
kunstens regler. Ved denne fællesspis-
ning deltog 3 nye forældre, deres børn 
og vores nye beboerrådgiver Laura. Det 
betød i alt 9 nye glade ansigter i klub-

ben. Der blev hilst, grinet og snakket 
om alt fra kosmetik til gamle biler. 
Menuen stod på lækker mørbradgryde 
med ris og salat, samt lækker hjemme-
lavet is. Det blev samtidig den sidste 
fællesspisning i Café 13. Vi har været 
meget glade for at være der, men vi er 
stødt på forhindringer i form af børne-
nes aktiviteter, som for mange ligger 
om torsdagen. Derfor fl ytter fælles-
spisningen til om mandagen, og da har 
Café 13 lukket, så fremover vil vi være 
i Rheumhus. Første fællesspisning bli-
ver mandag den 23. august. 
Planen er, at vi vil fortsætte med at mø-
des i Rheumhus en gang om måneden. 
Efter middagen vil der være for eksem-
pel brætspil eller et slag kort, eller an-
det hyggeligt samvær, som vi planlæg-
ger senere. 

Jeg håber selvfølgelig, at de nytilkomne 
vil fortsætte efter sommeren og spise, 
grine og hygge sammen med os. Der er 
stadig plads til fl ere i klubben, og alle er 
velkomne den 23. august, når vi starter 
efterårets fællesspisninger i Rheum-
hus.

Spiseklubben for Enlige med Børn 
holder Flyttedag fra August

	  

Du kan også fi nde os på Facebook: 
Enlige med Børn`s Spiseklub

Om Spiseklubben 
for Enlige med Børn

Spiseklubben for Enlige med Børn 
holdt sin første fællesspisning i maj 
2009. Klubben blev stiftet af Conni 
Sparlund og beboerrådgiver Mette 
Holck fra NetværksKontoret. Siden 
har der været månedlig fællesspis-
ning undtagen i sommerferien.
Hvis du vil vide mere om Spiseklub-
ben for Enlige eller melde dig til 
fællesspisningen den 23. august, 
kan du henvende dig til Connie 
Sparlund, mail: cs@lundens.net 
tlf.50 54 67 82, eller Charlotte Han-
sen, mail: charlottehansen72@sol.
dk tlf. 60 43 18 31.

Spiseklubben for Enlige med Børn 

NYHEDER

Esplanaden juli 2010

14



NYT FRA BRØNDEN
Foto: Sole Nørgaard

✗

NYT FRA BRØNDENNYT FRA BRØNDEN

Strandstuen holder åbent hele sommeren
Strandstuen har åben i hele juli og august. Nogle faste aktiviteter er på pause, der 
er dog stadig mulighed for f.eks. stavgang om tirsdagen og fredagen, og der er WII 
sportsspil alle dage, med hjælp fra personalet til at bruge vores computere, hvis det er 
nødvendigt.  Strandstuen er jo et åbent værested for pensionister, og sidder man og 
keder sig lidt i sommermånederne, skal man bare komme forbi. Her møder du andre 
mennesker til snak og hygge. Du kan købe the eller kaff e ad libitum og et stykke kage 
for i alt 10 kr. 

Sommerspil
Der bliver i sommerens løb spillet både kroket og vikingespil på græsplænen bag kul-
turhuset. Dette ligger ikke på faste dage, men spørg personalet i Strandstuen og kom 
og spil med. 

Onsdag den 7. juli: Jazz festival 2010
Vi mødes i Strandstuen kl. 11.30. Vi tager S-toget kl. 12.14 
Entré tilJazzcup: 60 kr. 
Kl. 13.00  Orion Brass Band Street Parade (fra Nørreport)
Kl. 13:30   Vi nyder en let frokost
Kl. 14:30   Jazzcup i Gothersgade, ”Jazzsummit” spiller svingende violinjazz

Guidet rundvisning på det nye bibliotek i Brønden mandag den 16. august 
kl. 13. En bibliotekar fra Brøndens bibliotek viser rundt i biblioteket og giver 
gode råd om søgning på bøger og hvor de fi ndes. Alle er velkomne.

Brønden og Brøndens bib-
liotek har åbent hele som-
meren i den almindelige 
åbningstid. Der er ikke no-
gen særarrangementer før 
den 28. august, hvor vi fej-
rer Brøndens 1 års fødsels-
dag. Sæt kryds 
i kalenderen 
allerede nu.

Strandstuen i juli og august

Det er ikke til at forstå, at kulturhuset Brønden ikke har været her altid. Den 28. august 
er det 1 år siden, borgmester Ib Terp og formand for Kulturudvalget Anne-Mette Stampe 
klippede snoren over og erklærede huset for åbent. Et års fødselsdagen bliver naturligvis 
fejret. Se opslag i Brønden og på www.kulturhusetbroenden.dk i løbet af sommeren.

Esplanaden juli 2010
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Af Verner Nielsen 
Fotos: Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand 
og Brøndby Lokalarkiv

Lis og jeg flyttede med vor nyfødte søn 
til Brøndby Strand i slutningen af 1972. 
Da var S-banen med endestation i Val-
lensbæk netop blevet indviet. Stran-
desplanaden var et mudret søle. Vi fik 
en dejlig lejlighed i Kisumparken. Jeg 
kan huske, at min mor sagde, at vi star-
tede med alt det, som de – mine foræl-
dre - efterhånden måtte anskaffe sig, 
d.v.s. toilet, badeværelse og køleskab. 
Der boede kun os og en anden familie 
i den trelængede gård, der i alt bestod 
af 132 lejemål. I de resterende 130 lej-
ligheder var vinduerne dækket med sort 
plastic, så det var jo noget trøstesløst 
og ensomt at bo der i starten. Men ef-
terhånden flyttede der flere ind, og der 
udviklede sig et vist fællesskab, især 
omkring vuggestuen. I de følgende år 
tog vi et par afstikkere til andre bolig-
områder, men i 1979 flyttede vi tilbage 
til Brøndby Strand, denne gang til Tra-
numparken.
Jeg kom hurtigt med i lejerforeningen, 

der var så stor, at den havde overtaget 
afdelingsbestyrelsens beføjelser. Det 
ville sige, at vi organiserede beboerne 
som medlemmer af Lejernes Lands-
organisation (LLO) og derfor kunne 
forhandle selvstændigt med Tranemo-
segårds administration om alle spørgs-
mål, men selvfølgelig var huslejen det 
vigtigste. Det at organisere beboerne 
var et stort arbejde på grund af den sto-
re ud- og indflytning. Men det var også 
noget, som der blev sat en ære i, for så 
skulle beboerne selv tage aktiv stilling 
til, om de ville støtte op om os og le-
jerbevægelsen. I 1981 blev jeg opfordret 
til at stille op til posten som formand 
for Tranemosegård afd. 13, der består af 
knap 1000 lejemål. 
 
Brøndby Strand i 80'erne.
Fra 1982 og seks år frem var jeg endvide-
re medlem af Tranemosegårds hoved-
bestyrelse. Det kunne kun lade sig gøre, 
fordi jeg på daværende tidspunkt arbej-

Utætte tage, rådne vinduesrammer og 
smuldrende beton

dede som postbud i Brøndby Strand og 
derfor kunne være ret tidligt hjemme.  
Bestyrelsesformandens arbejde var 
de månedlige bestyrelsesmøder, ind-
kaldelse og afholdelse af generalfor-
samlinger, beboermøder, møder med 
inspektøren, møder i hovedbestyrelsen 
med mere. Desuden var der møder i 
Samarbejdsudvalget (SU), der skulle 
løse de fælles problemer, som de fire 
boligselskaber, der udlejede i Brøndby 
Strand Parkerne, havde. Og endelig var 
der de store byggeskadeproblemer, som 
viste sig allerede i begyndelsen af 1980-
erne, selv om det kun var omkring 10 år 
siden, at Brøndby Strand blev opført. 
Arkitekterne blev sikkert godt betalt, 
men mærkeligt nok blev ingen firmaer 
anklaget for byggesjusk!
Tagene var utætte og forårsagede 
vandskader. For at gøre byggeriet så 
billigt som muligt havde man lavet fla-
de tage. Det går ikke i et klima som det 
danske med mange skift mellem plus- 

Verner O. Nielsen var fra 1979 til 1989 dybt enga-
geret i boligarbejdet i Brøndby Strand

”Betongraven” i et af højhusenes parkeringskælder
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og minusgrader og de deraf følgende 
udvidelser og sammentrækninger af 
tagpappen. Vinduesrammerne rådnede 
på grund af manglende trykimpræg-
nering. Ganske vist var de planker, der 
blev brugt til vinduesrammerne trykim-
prægnerede, men når de blev skåret til, 
blev enderne ikke imprægnerede!
Også betondækket foran rækkehusene 
begyndte at smuldre, fordi armerings-
jernene rustede. Der kom mange fanta-
sifulde arkitektforslag på at løse dette 
problem. Et af de mere mindeværdige 
gik ud på en ”fortætning”, det vil sige 
at der skulle bygges flere boliger. Det 

blev foreslået, at der blev bygget kolle-
gieboliger foran rækkehusene, således at 
betonen ikke kom i berøring med vand! 
Heldigvis endte det med, at halvdelen af 
betondækket simpelthen blev fjernet og 
lagt i en ”betongrav” i højhusenes parke-
ringskældre, der dermed forsvandt og gav 
færre parkeringspladser. 
Alle disse byggeskadesager blev forhand-
let med KAB som forretningsfører og 
medførte endeløse møder mellem bolig-
selskaberne og Samarbejdsudvalget. Tit 
var Boligministeriet også indblandet, for-
di det hele jo skulle finansieres. Brøndby 
Strand Planen havde i forvejen store øko-
nomiske problemer på grund af mang-
lende udlejning, hvilket i slutningen af 
1970-erne resulterede i en huslejeboykot. 
Der var stor utilfredshed med Boligmi-
nisteriets behandling af sagen, og på et 
tidspunkt klagede jeg til boligministeren, 
men det kom der ikke noget ud af.

Uregerlige bevægelse i Danmark
I 1988 sluttede jeg med boligarbejdet. 
På det tidspunkt var der en intern split-
telse i lejerforeningsbestyrelsen. Bo-
ligbevægelsen er den mest uregerlige 
bevægelse i Danmark, og bølgerne gik 
højt, både ved valg af bestyrelse og på 
andre møder. Især måtte jeg mange 
gange påtale, at lejerforeningens be-
styrelsesmedlemmer ikke er arbejdsgi-
ver for inspektøren og gårdmændene. 
Bestyrelsen skal ligesom andre 
beboere klage over mangler til admini-
strationen!

Efter at jeg var trådt tilbage, kom der 
en sag, hvor Brøndby Kommune og 
især borgmester Keld Rasmussen kom 
med antydninger om korruption i bo-
ligbevægelsen i Brøndby og påstande 
om, at Brøndby Boligadministration, 
der administrerede tre boligselskaber 
i Brøndby Kommune, havde ophobet 
for store midler. I den anledning blev 
alle hovedbestyrelsesmedlemmer bedt 
om at udfylde et skema om, hvad de 
havde modtaget fra private firmaer. Jeg 
måtte indrømme, at jeg havde modta-
get en pencil fra Brøndbyvester Mølle, 
der senere blev opkøbt af Semco!

Brøndby Strand midt 1970'erne Brøndby Strand under anlæg ca. 1970
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Tekst og foto Bitten Drews

Det var en af de allerførste forårsdage. Solen stod klart på him-
len og små lammeskyer vuggede dovent af sted i den lette vind. 
Knopperne på buske og træer var bristefærdige, og luften duf-
tede krydret af vinterens forrådnelse. Forårets løfter om som-
mer hang i luften på samme tid. Livet var dejligt. 

Jeg gik og smånynnede, mens jeg nød livet og knopperne på bu-
skene i Esplanadeparken. Pludselig registrerede min hjerne no-
get dejligt blødt under min venstre fod. Jeg skal spare læserne 
for de ord, der i hurtig rækkefølge strømmede ud af min mund, 
da det karakteristiske SVUUP og en kvalmende stank gjorde 
mig klart, hvad der var sket. Jeg havde trådt i en blød og dam-
pende hunde høm-høm med mine hvide MBT sko til 1.799,-.
Den lå lige midt på gangstien! – Ingen skal bilde mig ind, at hun-
dens ejer ikke har opdaget det. I hvert fald ikke hvis han/hun 
har fulgt loven og haft kræet i snor, men jeg ser ofte hunde, 
der sidder og gør det, de skal og er nødt til at gøre, medens de-
res ejer vender ryggen til og nærlæser en sky, horisonten, deres 
negle eller andet. Det er lige før, de fløjter Aarhus Tappenstreg 

Høm-høm
KLUMME

Jeg havde trådt i en blød og dampen-
de hunde høm-høm med mine hvide 
MBT sko til 1.799,-.

imens. De ”ser” i hvert fald ikke, hvad hunden laver, men 
de går frejdigt videre, præcis når den sidste klat har ramt 
jorden.
Jeg bor selv i en boligafdeling, hvor hunde er dybt forbudt, 
og jeg, som har haft hund det meste af mit liv, stemmer 
for, at det forbliver sådan. Men det skulle ikke være nød-
vendigt, hvis bare de møgdyr, jeg tænker ikke på de firbe-
nede, men på de tobenede i den anden ende af snoren, 
ville rense op efter sig. I denne plasticalder som vi lever i, 
skulle det ikke være et problem. Visse steder hænger der 
endda automater med poser, som man bare kan ta’, og 
kan man ikke lide at røre ved en varm hundelort, må man 
tage en handske på. Det er en lav pris at betale for dét at 
have lov til at have hund.

Når afstemningen om hund og kat er overstået i min afde-
ling, er der altid en dame, der grædende forlader lokalet. 
Hun vil så gerne have bare en lille kat, og jeg forstår hen-
de. Børn bør have et lille dyr, de kan betro alle deres hem-
meligheder, og ældre, gigtplagede hænder bliver straks 
meget bedre, hvis de kan kæle for et varmt, lille dyr. For 
ensomme kan det betyde forskellen på selvmordstanker 
og livsglæde.
Alle disse tanker myldrede igennem hovedet på mig, me-
dens jeg forsøgte at rense mine sko bedst muligt i græs-
set, og jeg kom til at tænke på min veninde, hvis børne-
børn var på besøg en vinterdag med høj sne. Udstyret med 
sorte sække til at ”kælke” på begav de sig mod Magle-
gårdsstien, i folkemunde kaldet Lortestien, for at kælke. 
De gik hjem igen med uforrettet sag. Trods nyfalden sne 
talte min veninde 7 hømhømmer på ca. 1 kvadratmeter. 
SÅDAN NOGET SVINERI! 
Det ligger i sagens natur, at hundeejere er varme og kær-
lige mennesker, ellers ville de slet ikke have hund. Forestil 
jer, at vi alle kunne holde vore dyr i snor samt rense op 
efter dem. Så kunne vi slå os sammen og måske ansøge 
kommunen om et hundetoilet så stort, at hundene kunne 
løbe løse og lege, mens deres ejere kunne sidde på bænke 
udenfor og sludre. Utopi eller en mulighed. Døm selv.     

 - og kan man ikke lide at røre ved 
en varm hundelort, må man tage 
en handske på.
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Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 10-20.
Onsdag og fredag kl. 10-15. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

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

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

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10-13.
Kom og vær med til hyggelige timer.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

Slibning af knive og sakse
Afl everes i åbningstiden
Priser fra 40 kr. og opefter.

Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser er 20 kr. pr. styk.

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

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

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

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9-14.
Fredag kl. 9-13.
Hverdage serveres smørrebrød. 

Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

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

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

Mimre-banko
Starter igen til september.

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

Syng Sammen Aften
Starter igen til september.

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

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

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

Aftenspisning 
Onsdag varm mad fra kl. 17-19.

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

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

Netcafé – Nu gratis

Skakklub: Torsdag kl. 19-23.

Fædregruppen
Tirsdag 19-22.
Henv: Korkmaz tlf. 21 70 81 86

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

Paraplyen
Hallingparken 3, 
Tlf.: 29 40 63 10

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

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
Klubber og foreninger 
i Brøndby Strand

i
i
i

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINE TIL NÆSTE BLAD:

Har I arrangementer i september må-
ned, så send redaktionen et tip om tid, 
sted og arrangement. Deadline er den 
15. august kl. 12. Næste blad uddeles  
senest søndag den 29. august. Vi tager 
forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
 

KALENDER – juli og august   

 Jazz Festival 2010 

 Onsdag den 7. juli kl. 11.30

Vi tager S-toget kl. 12.14  
(se omtale i bladet) 
Sted: Strandstuen

 Middelalderlandsbyen 

 Åbent hver søndag i juli måned kl. 10-16

Sted: Middelalderlandsbyen, 
Nybovej, 2605 Brøndby

 Klokkekoncert 

 Alle lørdage i juli måned kl. 12

Sted: Brøndby Strand Kirke

 Øernes Blues Band 

 Onsdag den 4. august kl. 18

En oplevelse ud over det sædvanlige  
– husk danseskoene 
Sted: Perlen

 Rundvisning på det nye  
 Bibliotek i Brønden 

 Mandag den 16. august kl. 13

Arrangør: Strandstuen 
Sted: Brønden

 Spiseklubben for enlige med børn 

 Mandag den 23. august  kl. 17-20

Sted: NYT – Rheumhus

 Brunch i Rheumhus 

 Lørdag den 28. august kl. 10

Festlig brunch med "smag af sommer" 
Sted: Rheumhus

 ”Udsigten” udstilling af Steen Larsen 

 Til tirsdag den 31. august

Malerisk roadmovie  
– dansk landskabsmaleri anno 2007 
Sted: Brønden

 Udstilling: Sisal and Symbols 

 Til tirsdag den 31. august

Fortællinger fra Swaziland 
Sted: Brønden

 Loppemarked i Rheumhus 

 Lørdag den 4. september

Har du ting, du vil af med  
så ring 43541138 og få en plads 
Sted: Rheumhus

  SOMMERFERIE INFORMATION:  

 ESPLANADEN ØNSKER VORE LÆSERE EN GOD SOMMER  

 – VI KOMMER IGEN TIL SEPTEMBER 

  SOMMERFERIE I PERLEN:    
  28. JUNI TIL 2. AUGUST   

 SOMMERFERIE I RHEUMHUS:  
  HELE JULI MÅNED.  
  ÅBNER IGEN 3. AUGUST.  

  SOMMERFERIE I CAFÉ 13:  
  30. JUNI TIL 9. AUGUST  

 Strandstuen holder åbent hele sommeren. Brønden holder åbent hele sommeren.

Esplanaden juli 2010


