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I dette nummer kan du se en fotomontage fra Kulturweekend på side 8 til 13. Og 
sikken en weekend. Svenning Haaning blev Årets Brøndby Strand Borger 2011. Han 
siger i dette nummer side 13: ” Det var den mest problemfrie og mest velorgani-
serede KulturWeekend siden 1996. En stor tak til de mange frivillige og de mange 
fremmødte, der har nydt weekendens arrangementer”. 

Det var virkelig, som om alt arbejdede sammen for at skabe en vellykket fest i 
Brøndby Strand. Vejret var perfekt. Underholdningen var i top. Det praktiske funge-
rede, lige fra telte og boder blev sat op, til de blev taget ned igen søndag eftermid-
dag. At det er hårdt arbejde, kunne man se af de frivilliges forbrug af kildevand. I 
Kulturweekends kontor blev den ene store papirsæk efter den anden fyldt op med 
tomme vandflasker. Nogle af de frivillige har været med fra starten ligesom Sven-
ning Haaning, men der kommer bestandig nye til.

Brøndby Strands mange foreninger og klubber får også mulighed for at præsentere 
sig på KulturWeekend. Som Henrik Pedersen fra BSI siger på side 6, er ”det er dej-
ligt at være en del af den store Brøndby Strand sammenhæng.” Og måske er det 
ikke kun i BSIs tilfælde, at man får et par nye medlemmer i løbet af weekenden. 

På side 3 kan man læse om Den opsøgende medarbejder, der blandt andet er med 
til at skabe aktiviteter for de unge i Stranden. Resultaterne viser sig også på Kul-
turWeekend, hvor fodboldturneringen blev til i et samarbejde mellem ham og BSI. 
Mange andre unge har deltaget som frivillige, blandt andet sætter Tranens Drenge 
boderne op og tager dem ned igen, og er også med i oprydningen. 

Brøndby Strand kan i det hele taget være stolt over, at man kan stable så stort et 
arrangement på benene gennem så mange år. Det skyldes udelukkende den frivil-
lige indsats fra boligafdelinger, foreninger og klubber samt Brøndby Strand Kirke.

Mange andre end Kulturweekend skaber fest og oplevelser i Brøndby Strand i løbet 
af sommeren. I T13 har der været gårdfester i hele juni og de fortsætter hen over 
sommeren. Klitrosen holder åbent hele sommeren i den sædvanlige åbningstid li-
gesom Brønden og Strandstuen. Man kan besøge Middelalderlandsbyen hver søn-
dag og det kan man læse om på side 16. 

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer.

Rettelse til Dusør til Modig Brøndby Strand Borger, Esplanaden juni side 3
Sætternissen var på spil i juninummeret. Den modige Brøndby Strand Borger hed-
der ikke Jesper Kærholm, men Jeppe Kærholm. Vi beklager fejlen. 
Venlig hilsen redaktionen.

LEDER



Af: Ida Christoff ersen
Foto: Laura Wogensen

De fl este knægte på 15 er fulde af hormoner og rastløs ener-
gi. Der skal bare ske noget. Det ved Zahid Mansoor alt om. 
Han er pædagog og arbejder på gadeplan med børn og unge 
i Brøndby Strand, primært i alderen 12 - 18 år. Han er ansat 
som opsøgende medarbejder i det boligsociale projekt Herfra 
og Videre. 

Et skub i den rigtige retning
Zahid opsøger især de drenge, som ikke bruger eksisterende 
fritidstilbud, men i stedet hænger på gader eller trappeop-
gange i området og mangler noget at give sig til. "Mange står 
lige ved en skillelinje. De kan enten komme ud i noget balla-
de, eller de kan få et skub i den rigtige retning og bruge deres 
energi på for eksempel en uddannelse eller et job, " fortæller 
Zahid. 
Det skub i den rigtige retning forsøger Zahid at give de unge. 
Han har den fordel, at han ikke bare er "en dum voksen, der 
ikke forstår noget". Han er selv vokset op i Brøndby Strand 
og var engang så småt ved at ryge ud i den forkerte bane. De 
erfaringer bruger han, når han snakker med de unge om, hvor 
vigtigt det er at tage ansvar for sit liv og opføre sig ordentligt. 
En anden central del af Zahids arbejde, er at sætte børn og 
unge i forbindelse med lokale fritidstilbud, skoler, væreste-
der eller socialforvaltningen alt efter behov. Derudover kon-
takter varmemestrene i De 9 boligafdelinger i Brøndby Strand 

ham løbende, hvis der opstår problemer med børn og unge 
i området. Som beboer kan man kontakte varmemestrene, 
hvis man oplever ballede eller utryghed, så forsøger Zahid at 
mægle.
 

Noget for Noget
Zahid igangsætter også aktiviteter for børn og unge, for ek-
sempel sportsturneringer, weekendture og Noget for Noget 
projekter. Noget for Noget handler om, at børn og unge gør 
noget for området og til gengæld får en udfl ugt eller noget 
andet attraktivt. De har for eksempel rengjort bagtrapper, 
malet indhegninger til boldbanerne og passet på børne- /un-
gehjørnet til KulturWeekend. ”Noget for Noget projekterne 
er virkelig gode - både for lokalområdet og de unge. De gør et 
godt stykke arbejde og lærer samtidig at tage ansvar for det 
sted, de bor og at man må  yde, før man kan nyde. ”Og så ser 
de lokale beboere også, at de unge kan bidrage positivt, og 
det synes jeg er vigtigt, ” tilføjer Zahid.  

Herfra og Videre er et boligsocialt projekt i Brøndby 
Strand med fokusområderne Børn og Unge, Lokale Net-
værk og Image. Herfra og Videre foregår som et samar-
bejde mellem De ni boligafdelinger og Brøndby kommune 
og er støttet af Landsbyggefonden.

Den opsøgende medarbejder møder de unge der, hvor de er

Fodboldturnering på KulturWeekend
Zahid
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Diabetesarrangementer på 4 sprog i Café13
I maj måned lagde Café 13 hus til fi re arrangementer om type 2 diabetes på hen-
holdsvis tyrkisk, urdu, arabisk og dansk. Ved hvert arrangement holdt diabetes-
sygeplejersker fra Hvidovre Hospital oplæg om type 2 diabetes, og om hvordan 
man kan leve et godt liv med sygdommen. Man kunne få målt sit blodsukker og 
blodtryk og en fysioterapeut vejledte i, hvordan man lever et aktivt liv med type 
2 diabetes.
Der deltog ca. 40 personer i de fi re arrangementer. Selv om man kunne have øn-
sket endnu fl ere deltagere, var det en succes, og alle var glade for at deltage. ”Det 
var rigtig spændende, og godt at det var på tyrkisk, for så kunne jeg stille nogle 
spørgsmål, som jeg ikke turde have stillet, hvis det havde været på dansk”, sagde 
en deltagerne efter arrangementet. Flere efterspurgte lignende arrangementer, 
så måske kan de gentages til efteråret.

Frivilligmesse Brøndby 
– kom og bliv inspireret
Lørdag den 1. oktober kl. 13 -17 
i Kulturhuset Brønden
For andet år i træk afholdes Frivillig-
messe Brøndby i Kulturhuset Brøn-
den. På messen kan du møde nogle af 
de frivillige og foreninger, der er med 
til at gøre Brøndby til en levende by. 
Du kan også høre inspirerende oplæg 
om frivillighed - blandt andet ved den 
erfarne foredragsholder Rie Skår-
høj, som har været med til at starte 
fl ere humanitære organisationer og 
som forsker i frivillighed. Arrange-
mentet er gratis, og alle er velkomne.

Sæt fokus på din 
forening
Frivilligmessen er en fantastisk mu-
lighed for at præsentere jeres forening 
for interesserede borgere, møde an-
dre frivillige og for at blive inspireret 
til at udvikle jeres frivillige forenings-
arbejde. For mere info og tilmelding 
kontakt: NetværksKontoret, Kisum-
parken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf.: 
4354 2275, e-mail: lew@bo.vest.dk

Husk at Klitrosen holder åbent i 
hele sommerferien
Klitrosen byder velkommen hele juli og august. 
Når det er godt vejr, nyder vi kaff en i gårdhaven.

Hvad er en legepatrulje? Det er små 
grupper af lokale unge på 13-14 år, der 
arrangerer lege for børn mellem 6 og 
9 år. Legepatruljerne dukker op hver 
torsdag fra kl. 15-17. Første legedag var 
den 23. juni. Hvis man vil lege med, 
skal man bare dukke op – der er ingen 
tilmelding. Forældre er velkomne til at 
kigge på. Al leg med legepatruljen er 
på eget ansvar. For mere info kontakt: 

NetværksKontoret, Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand, tlf: 4354 2275, 
e-mail: lew@bo-vest.dk

Legepatruljerne er arrangeret af Her-
fra og Videre og starter tre steder i 
Brøndby Strand Parkerne:
Naturlegepladsen i Hallingparken 
Gården i Kisumparken nr. 64-92 
Gården i Albjergparken nr. 27-53. 

Legepatruljer: Sjov og leg for 6-9 årige børn
Hver torsdag kl. 15-17
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Store Cykeldag
Omkring 150 cyklister lagde vejen forbi Café 13 på den knap 20 km lange rute 
rundt i Brøndby i forbindelse med den årlige ”Store Cykeldag” søndag den 19. 
juni. Det var dejligt at vise huset frem og fortælle om alle de aktiviteter der fore-
går både i Cafe 13 og i Brøndby Strand generelt. Mange havde aldrig været i huset 
før og var meget begejstrede. Efter besøget skulle de aktive cyklister hen og se 
Svanholm Cricketklub og cykelturen sluttede i Middelalderlandsbyen.



 

Tag med Børnenes 
Rejsebureau og 
De 9 til Legoland
Lørdag den 17. september
I Legoland er der så meget at opleve, at man kan 
blive helt stakåndet. Hvad mener du for eksem-
pel om Piratland med vilde sørøvere, eller byen Legoredo, 
der er bygget op som i det vilde vesten. Man kan også se Miniland med 
modeller af huse, byer og steder i miniformat og køre en tur rundt i tog eller 
biler. For de større er der trafi kskole. Hvis man er mindre kan man fi nde Dup-
loland og prøve at side i en fl yvemaskine eller en lille bil. Det er helt utroligt, at 
alt er lavet af legoklodser, men det er det. Turen til Legoland er en heldagstur, 
den koster 150 kr. for voksne og 100 kr. for børn. Tilmelding til lew@bo-vest.dk 
inden 1. september.

Traditionen tro afholdes der 4 lørdage 
i juli måned koncerter med dygtige 
klokkenister i Brøndby Strand Kirke. 
Det er muligt at få kaff e og te. Efter 
koncerterne kan man komme op i tår-
net og se, hvordan man spiller på et 
klokkespil.

Lørdag den 9. juli kl. 12: Klokkenist 
Laura Marie Rueslåtten (Norge) spiller 
norsk folkemusik og musik af Grieg.                                

Lørdag den 16. juli kl. 12: Klokkenist 
Erik Kure (Danmark). Musik af Vivaldi 
og Bach m. fl .
Lørdag den 23. juli kl. 12: Klokkenist 
Richard de Waardt (Belgien) spiller 
populærmusik af bl.a. Leroy Anderson 
samt kendt fi lmmusik.                 
Lørdag den 30. juli kl. 12: Klokkenist 
Koen van Assche (Belgien). Program-
met består hovedsageligt af klassisk 
musik af Haydn, Chopin og Bizet m.fl .

4 sommerkoncerter på klokkespillet
”Din og min Fritid” 
i ny udgave
Sidste år udgav NetværksKontoret 
”Din og min Fritid”, en fortegnelse 
over alle foreninger og klubber i 
Brøndby Strand. Den er nu blevet 
opdateret og kan fås i aktivitetshu-
sene Café Perlen, Café 13 og Rheu-
mhus, samt i NetværksKontoret og 
i Brønden. Desuden ligger den på 
www.broendbynettet.dk

Klubber og foreninger i Brøndby Strand

 din & min
 fritid...
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tekst Anet Tamborg 
 fotos: Sole Nørgaard og Anet Tamborg

Når man en sen sommereftermiddag 
sidder på terrassen i BSIs klubhus, er det 
som at være langt ude på landet. Bold-
banernes grønne flader ender i store le-
vende hegn, kun Langbjergsskolens gavl 
og den høje blå skorsten fortæller, at vi 
er i Brøndby Strand. 
"- BSI har omkring 300 medlemmer, 
heraf knap 200 børn under 18 år. Vi har 
9 hold i ungdomsafdelingen og 4-5 7 
mandshold, et seniorhold og nu også et 
kvindehold. Sidste efterår kom der to 
mødre og 10 piger for at spille fodbold. 
Vi greb muligheden med kyshånd. I dag 
træner jeg dem sammen med Hakim. 
Der kunne godt være et pigehold til, men 
vi mangler trænere. Selv om 300 med-
lemmer lyder af meget, kunne vi være 
flere, hvis vi havde flere trænere. Men vi 
arbejder frivilligt, og en del af de interes-
serede kan ikke, fordi de har skifteholds-
arbejde", fortæller Henrik Pedersen, der 
er formand for BSIs ungdomsafdeling".

- Hvad er målsætningen for jeres ar-
bejde?
"- Vi vil frem for alt være en rummelig 
klub. Der skal være plads til dem, der vil 
spille fodbold for alvor og dem, der vil 
spille for hyggen. Vi er med i DBU- Sjæl-
land og er stolte af, at tre hold rykker op 
i næste række i serien. Vi er også stolte 
af, at vores formand, Lars Olsen, star-
tede i BSI som 7-årig og har været med i 
over 40 år, og at klubben med sine 76 år 

er den ældste sportsklub i Brøndby. Det 
gælder i øvrigt for flere, blandt andet 
mig selv, at både sønner og fædre spiller 
hos os. Det giver klubben bredde og den 
rummelighed, som vi ønsker. Selvføl-
gelig opstår der ind i mellem konflikter, 
men vi forsøger at tage dem i opløbet, 
i stedet for at lade dem vokse. Men vi 
kunne godt bruge nogle professionelle 
medarbejdere, der er vant til at arbejde 
med integration".

- I deltog i KulturWeekend for første 
gang i flere år.
"- Da styregruppen henvendte sig, blev 
vi enige om, at vi havde overskud til det. 
Det har været en stor succes, både tur-
neringen på Multibanen og vores telt. 
Der var over 200, som deltog i vores kon-
kurrence i hastighed ved målskydning. 
Vi fik også et par nye medlemmer Det er 
dejligt at være en del af den store Brønd-
by Strand sammenhæng".

- Er BSI en kommunal klub?
"- Vi er en almindelig sportsforening. Vi 
får tilskud fra kommunen i forhold til de 
gældende regler, men vores medlemmer 
betaler kontingent. BSIs bestyrelse er på 
7 medlemmer. En meget stor del af vo-
res medlemmer er af udenlandsk oprin-
delse, og mange gange er det fædrene, 
der involverer sig i klubben. De deltager 
også i bestyrelsen og som trænere. Det 
er givtigt og med til at nedbryde for-
domme, når man lærer hinanden at 
kende".

Alle i Brøndby Strand kan spille fod-
bold i BSI
Priser for medlemskab:
600 kr. for børn og unge under 18 år
1000 kr. for voksne
600 kr. for voksne under uddannelse

BSIs klublokaler ligger i Tybjergpar-
ken 12, lige bag Langbjergskolen. 
Hvis du kunne tænke dig at blive 
medlem eller frivillig, så henvend dig 
på tlf. 4143 6815 eller 
mail: bsi@bsi-fodbold.dk.

BSI 
- fodbold for alvor og sjov

Vinderholdet i gruppen for 10-12 årige på KulturWeekend

Hastighed ved målskydning på KulturWeekend 2011

En af kampene i fodboldturneringen på KulturWeekend

Udsigten fra BSIs klubhus ud over fodboldbanerne

Interessen for fodbold samler voksne og børn i BSI
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Stand up i Rheumhus
Torsdag den 25. august kl. 20.00

Martin Høgsted, vinder af Stand Up 2008, og 
Ruben Søltoft, vinder af DM Stand Up 2010, 
gæster Rheumhus Torsdag d. 25. august kl. 
20.00. De to skal ses og høres. Martin for 
sine sjove replikker og sit meget fortællende 
kropssprog, Ruben for sine skarpe leveringer 
og supersjove jokes. 
Vi indleder med et lille spisearrangement omkring 
klokken 18.30, hvor vi serverer lasagne med tomatsalat. Der skal forudbe-
stilles i Rheumhus. Pris for Stand Up 70 kr. Billetter købes i Rheumhus.

Ny sæson for 
”Torsdagsgæsten” 
i Café 13

Café 13 havde sidste år foredragsrækken ”Torsdags-
gæst” i samarbejde med Vestegnens Oplysnings For-
bund VOF. Vi gentager succesen med dette program:

★ d. 8/9 Sperlings Saga ved Johannes Bredal 
★ d. 13/10 Klassisk Musik ved Per Wium 
★ d. 10/11 Mennesket bag  Forbrydelsen ved 

Thomas Brunner Nesser 
★ d. 8/12 Gustav Winkler ved Ivan Liljebæk 
★ d. 5/1. 2012 Hvor Syg/Hvordan Rask ved 

Ingelise Hallengren
★ d. 9/2. 2012 Fortællinger fra Hjertet ved 

Marianne Christensen
★ d. 10/3. 2012 Vestafrika i Udvikling ved 

Anne Grete Camara.

Foredragene foregår den anden torsdag i hver må-
ned fra kl.14-16. Pris: 630 Kr. pr. deltager, dog 100 Kr. 
for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsle-
dige. Tilmelding er nødvendig.
Detaljeret program fås i Café 13 eller ved tilmelding 
hos aktivitetskoordinator Gül Aydin, tlf. 60 35 28 61 
eller ga@bo-vest.dk

Mandagsklubben 
på Strandtur
Af Gül Aydin

I Mandagsklubben for T 13´s børn mellem 7-13 år har vi mange 
forskellige aktiviteter. Nu har vi også fået 6 unge frivillige fra 
Ungdommens Røde Kors. De studerer på enten gymnasium 
eller universitet, og børnene er vilde med dem, fordi de spre-
der så meget livsglæde. 
Sidste år malede børnene nogle fl otte malerier. En af T 13s 
beboere købte to af dem. Hun ejer også iskiosken på Gam-
mel Køge Landevej og inviterede os til is. Først gik vi til stran-
den og fodrede fugle med gammelt brød fra Café 13. Børnene 
morede sig over alle svanerne, der kom tæt på, mågerne, der 
fangede brødet i luften og ænderne der ikke turde nærme sig. 
Vi spillede også bold og samlede muslingeskaller. På vej hjem 
holdt vi pause ved iskiosken, mmmm, det smagte rigtig godt.
Mandagsklubben holder sommerferie. Den 22. august starter 
vi igen kl. 15-18. Hvis du ikke kender Mandagsklubben, har du 
nogle gode oplevelser til gode. Snak med dine forældre og 
kom forbi og hils på os. Vi glæder os til at se dig.

Esplanaden juli 2011
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NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Café Perlen
Café Perlen ønsker alle god sommerferie. 
Vi vender tilbage den 1. august med godt humør 
og nye arrangementer i efteråret.



af Kirsten Hald, leder af FOF Brøndby

fotos Anet Tamborg

Tak fordi jeg må åbne kulturweekend 2011. 
Den glædelige baggrund for mig er, at jeg 
modtog Brøndby Kommunes Kulturpris 
2010. Den er jeg rigtig glad og taknemme-
lig for.

Årets titel er Kultur og Netværk. Begge 
dele er vigtigt for et godt liv for den enkel-
te beboer i en kommune. Her i Brøndby har 
vi den særlige baggrund, at ikke mange af 
os har familie, der har boet her i generatio-
ner. Derfor er ikke mindst netværk af stor 
betydning.

Der er mange grunde til, at beboerne i Brøndby mere eller mindre er kommet til 
udefra – de fleste af os er en slags indvandrede. Fra at være ubebyggede områder 
kom mange nye og gode boliger, som vi, der kom fra andre egne af landet eller 
udlandet, flyttede ind i og stiftede familie. Jeg ved ikke om I - som jeg - troede det 
var et ophold på min vej i livet. Det er foreløbig blevet til 55 år i Brøndby. Kun en 
tsunami eller et jordskælv – hvilket heldigvis er usandsynligt - vil få mig til at flytte 
herfra. 

Kulturen her i Brøndby er mangfoldig og varieret ikke mindst, fordi vi hver især har 
bragt noget med, der hvor vi kom fra. Det er helt utroligt så mange engagerede 
mennesker, der får kulturen til at blomstre. At vi nu har to kulturhuse plus beboer-
husene rundt om, giver rige muligheder.  Programmet for kulturweekenden er flot 
og varieret. Jeg ønsker alle en god kulturweekend med rigtig mange deltagere til 
alle de spændende arrangementer.

Kirsten Hald afholder åbningstalen

Der var masser af mennesker og en festlig stem-
ning ved åbningen af KulturWeekend

De første balloner svæver til vejrs

Parsifalkoret efter åbningstalen

KULTURWEEKEND

Åbningstalen ved KulturWeekend 2011.
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De første balloner svæver til vejrs

KULTURWEEKEND

Frivillige og hjælpere på KulturWeekend
fotos Anet Tamborg

”De frivillige er alle tiders hold, der 
forstår at samarbejde. Når gæster-
ne også er glade og solen skinner, 
kan det ikke blive andet end en 
god KulturWeekend”
Henrik Pedersen på vegne af de fri-
villige, som står for det praktiske 
omkring KulturWeekend .

Jeg kan ikke få armene ned, der var 
intet at klage over. Jeg er impone-
ret over det store arbejde, de frivil-
lige har gjort. 
Ilse Skov Jensen.

Tranens Drenge sætter boderne op. Noget for Noget projekt.

Hjælpere ved KulturWeekendHjemmeværnet

Hot Spot

Holdet af frivillige, der står for alt 
det praktiske

Holdet af frivillige, der står for alt det praktiske

Hjemmeværnet

Ilse Skov Jensen.

Hjælpere ved KulturWeekend

Så er der is til NetværksKontorets teltSå er der is til NetværksKontorets telt

Lokalhistorisk Forening for Brøndby 

Strand forbereder teltet 9
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KULTURWEEKEND

Brøndby Strands Talenter
fotos: Sole Nørgaard og Anet Tamborg

”Tak for i lørdags, det var fedt at 
se de unges talent. De var super… 
Det er ikke kun på X Factor man 
får lov at vise sit talent, det kan 
sandelig også foregå til en Kultur-
Weekend. En stor ros til jer for at 
skabe rammerne og for at synlig-
gøre de unges talenter.”
M. Rafiq, Samis manager

”Tak for sidst, det gik supergodt og vi 
havde et rigtig god oplevelse derude i 
Brøndby Strand!” 
Rasmus Schack, DJ for Zaki

Det Tyrkiske Børneorkester på musikinstrumentet saz Asil

Lill’T og Muccu

Hasan

Sami

Wail

Brøndby Musikskoles afslutningskoncert

KREAS digtoplæsning 
i Cafételtet

Esplanaden juli 2011
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KULTURWEEKEND

”Jeg var så heldig at  mit barne-
barn Frederik var på besøg under 
KulturWeekend. Det var et godt 
arrangement og der blev taget 
godt imod børnene. Vi kommer 
igen næste år.”
Lis Ravnkilde

Børneboder

Der var masser af mennesker på pladsen 

under hele KulturWeekend
Lille Mohamads første forsøg i hoppeborgen

Aff aldsindsamling fra NetværksKontorets telt

Hoppeborge kan man bare ikke få nok af

Frederik lånte en brandmandshjem

Pjerrots Pudsige Planter – Biblioteket i 

Brønden

KULTURWEEKEND

Esplanaden juli 2011
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Fotos: Laura Wogensen, Lis Ravnkilde, Sole Nørgaard og Anet Tamborg



KULTURWEEKEND

Musik, Sang og Afdelingernes Fest
fotos: Tommy Rex Mortensen, Sole Nørgaard og Anet Tamborg

”Jeg har modtager den hæder at blive udnævnt 
til årets Brøndby Strand Borger 2011. Det er 
en pris, som Kulturweekenden tildeler for en 
"uegennyttig frivillig indsats for det frivillige 
arbejde i Brøndby Str." Det er med stor stolthed 
og ydmyghed, at jeg ser mit navn på den liste. 
Vi har netop afholdt den mest problemfrie og 
mest velorganiserede KulturWeekend siden 
1996. En stor tak til de mange frivillige og de 
mange fremmødte, der har nydt weekendens 
arrangementer.”
Kærlig hilsen Svenning

”Underholdningen til Afdelin-
gernes fest var helt i top.”
Lis Gudmundsen.

Musik, Sang og Afdelingernes Fest

Koret Vocalicious

Kim Larsen Jam fi k teltet til at løfte sig

Søndagsrock på Åben Scene

Cathrine Legardh swingede i Cafételtet

Søndagsrock på Åben Scene

Cathrine Legardh swingede i Cafételtet

Cathrine Legardh swingede i Cafételtet

Mr. Mox udnævnte et fødselsdagsbarn 

som sin assistent
Mr. Mox udnævnte et fødselsdagsbarn Mr. Mox tryllebandt alle med sine tricks
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KULTURWEEKEND

Søndagsrock på Åben Scene

Sport på KulturWeekend
fotos: Laura Wogensen. Sole Nørgaard og Anet Tamborg

”Det har været en stor succes, både turneringen på Multi-
banen og vores telt. Der var over 200, som deltog i vores 
konkurrence i hastighed ved målskydning. Det er dejligt at 
være en del af den store Brøndby Strand sammenhæng.”
Henrik Pedersen, formand for BSIs ungdomsafdeling

”KulturWeekend viser også 
den store sportsglæde som 
alle Brøndby Strandere har. 
Det er dejligt, at der er så 
stor en bredde.”
Zahid Mansoor, opsøgende 
medarbejder

Brian ”Brizze” Mengel kan bare det dér med 
en fodbold

Svanholm Cricketklub spillede gadecricketFodboldturnering for voksne, holdet fra Brøndby Nord

Fodboldturnering for de 10-12årige

BSG er en gymnastikforening fuld af store spring

BSG er også fuld af rytme

13
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Gårdfester i T 13
I løbet af maj og juni blev der holdt 5 gårdfester i gårdene i T 13. Den første løb af sta-
belen den 28. maj i gård 22, Ulsøparken 8-32. Martin Lemus var en af dem, der havde 
taget initiativ til festen. Han har skrevet om den til Esplanaden. 

af Martin Lemus

fotos Gül Aydin

"Hvornår skal vi spise, jeg er sulten?" 
siger en ung dreng.  "Og hvor  mange 
pølser må  vi få?" spørger en anden. 
"Du må få 2 stk. pølser med pølsebrød, 
dressing og vand til", svarer jeg. Grillen 
er tændt, og folk er stille og roligt be-
gyndt at trave forbi for at spørge, om 
de skal komme med deres eget kød. 
Nogle kigger nysgerrigt, mens de går 
forbi. "Hej kom og få en kop kaffe og 
kiks", siger vi venligt. De tager glade 
imod invitationen og kommer ned og 
taler med os. 
Ud af det blå er der pludselig dukket 
en masse børn op, som stiller sig i kø 
for at få mad. Forældre kommer og hil-
ser på alle dem, de kender fra gården. 
Stole, borde og mennesker  fylder nu 
næsten hele plænen, hvor vi griller. Der 
er travlt, for pølser og kød skal vendes 
og drejes. Som afslutning leger børne-
ne stoledans og får en slikkepind hver. 
Alle er mere eller mindre glade for 
arrangementet på trods af  det skif-
tende  vejr. Dog var der et spørgsmål, 
som var på alles læber. Vi undrede os 
over,  hvor alle danskerne var henne? 
Der var næsten kun folk med anden 
etnisk baggrund. Det er pudsigt, at re-
geringen gang på gang opfordrer folk 
med anden etnisk baggrund til at inte-
grere sig og være en del af det danske 
samfund. Og når så vi holder et arran-
gement, som er for alle i gården, kom-
mer der næsten kun folk med anden 
etnisk baggrund. Eller var det måske, 
fordi det var første gang vi holder ar-
rangementet? 
Tak til alle  dem som frivilligt gav en 
hånd, da det var mest nødvendigt. Tak 
til Ferhat, Asadullah, Badoo, Hugo og 
sidst men ikke mindst Gül. 
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af Grete Folman

fotos: Anna Sydow 

Først i halvfjerdserne var Brøndby 
Strand planen nybygget, og det var sko-
lerne også. Først kom Langbjergskolen 
og derefter Søholtskolen. Samtidig 
udklækkede Tvind lærere fra Det Nød-
vendige Seminarium, og hvad var mere 
kærkomment end at søge sammen ud 
i de nye skoler. Således kom der en læ-
rergruppe fra Tvind på begge skoler.
Medens vi var nogle, der kæmpede for 
at få løn for vores arbejde, gik Tvind 
lærerne i gang med alskens frivilligt ar-
bejde. 

Grøntsagsklub og Brøndbyklubben
Tvindlærerne oprettede også en grønt-
sagsklub. Her kunne man hver lørdag 
købe billige grøntsager direkte fra 
grønttorvet. Vi morede os meget over 
den suppe, vi kunne prøvesmage, og 
især opskriften, der var beregnet til 100 
personer.
Senere kom Brøndbyklubben. Den hav-
de flere grupper: en Afghanistan-grup-
pe, en børnegruppe, en fotogruppe, 
en sanggruppe, en energigruppe som 
opførte en vindmølle på Søholtskolen, 
og en madgruppe som blandt andet la-
vede spegepølser, der var lagt i lage i et 
badekar. Klubben indkøbte en gammel 

Da Tvind kom til Brøndby Strand

bus, og man samlede tøj ind 
til Afghanistan, som også 
dengang var i krig. Brønd-
byklubben støttede den 
afghanske regering, som 
blandt andet indførte sko-
legang for kvinder og gratis 
hospitalshjælp. USA støt-
tede Taliban og deres re-
aktionære holdninger. USA 
og Taliban vandt desværre. 
Man fragtede selv tingene 
til Afghanistan med bussen, 
der også blev brugt til ferie-
ture for Brøndbyklubbens medlemmer. 
Den bageste halvdel blev indrettet til 
sovepladser, og så kørte man Europa 
rundt.

Udflugter og forsinkelser
Alle Tvindlærerne mødtes en gang om 
året i Bustrup med deres klasser. Der-

for søgte de flere gange kommunen 
om officiel tilladelse til disse ture. Men 
samtidig havde Danmarks Lærerfor-
ening indført 11 timers reglen og næg-
tede at tage på ture med overnatning. 
Da ordningen ikke blev brugt, sparede 
kommunen så denne tredages udflugt. 
Tvind havde også tilknytning til Zim-
babwe, så skolerne lavede Zimbabwe 
uger, hvor man fabrikerede skolehæfter 
og indsamlede skoleudstyr og opførte 
teater. Om foråret solgte man sommer-
blomster i gårdene.
Jeg arbejdede selv som pædagog i Lær-
kebo på det tidspunkt og havde fået 
en ny, lille 1.klasse pige på stuen. Hun 
skulle komme fra skole ca. klokken 
15.00, men kom tit kl. 16.00. Det var jo 
ikke helt i orden, men forklaringen var, 
at hun fulgtes med Ole. Jeg mente, at 
Oles mor jo også måtte være nervøs, 
når han ikke kom lige hjem, men nogle 
dage senere viste det sig, at Ole var en 
af Tvindlærerne på Søholtskolen. Jeg 
tror nok, jeg talte med store bogstaver 
til Ole. Skal jeg være helt ærlig, savner 
jeg rigtig meget halvfjerdsernes opti-
misme, sociale engagement og gå på 
mod. Skulle der være nogle der var med 
dengang, må I meget gerne skrive om 
det. Jeg selv har kun oplevet det fra si-
delinien.

HUSKER DU
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MIDDELALDERLANDSBYEN

16

Fotos: Sole Nørgaard og Grete Folman

Vidste I, at Middelalderlandsbyen har 
en venneforening?
To gange om året arrangerer vennefor-
eningen en tur til henholdsvis Sverige 
og Sjælland, hvor der bliver kigget på 
middelalderbygninger. Vi får en masse 
at vide og hygger os med den medbrag-
te mad. I år blev der også arrangeret en 
tredages tur til Lubeck, hvor vi fik set 
utroligt meget. Det koster 100 kr. om 

året at være medlem af Middelalder-
landsbyens Venner.

Middelalderlandsbyen har 
åbnet hele sommeren
 Du kan besøge Middelalderlandsbyen 
hver søndag hele sommeren, fra søndag 
den 15. maj til søndag den 7. august. Åb-
ningstid fra kl.10–16. Entre: børn 20 kr., 
voksne 40 kr.
Børn under sværdhøjde og pensionister 
har gratis adgang.

Landsbyen afholder også Forårs- Høst 
og Julemarkeder. Du kan også holde dit 
bryllup, børnefødselsdag, firmaudflugt 
m.m. i Landsbyen.
Du kan kontakte Middelalderlandsby-
ens Venner her: Nybovej 11, 2660 Brønd-
by Strand, tlf. 40 17 87 07 eller 21 63 92 
03, mail: jedeg@brondby.dk og se mere 
på:  www.Middelalderlandsbyen.dk
               
Hilsen fra Grete Folman, et meget til-
freds medlem af Venneforeningen.

Middelalderlandsbyen i Brøndby Strand
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Strandstuen i juli

Kig forbi Brønden  
i sommerferien 
Spis en is i Strandcaféen,
Lån en strand-krimi i Biblioteket i Brønden, 
Se blandt andet den flotte udstilling af 
Vilmantas og Walter Barrientos 
Eller spil sommerspil i Strandstuen. 

På gensyn i Brønden.

KREA i Brønden – udstilling af malerier og keramik
Onsdag den 22. juni- 31. august
Der er KREA marked den 24 - 25 august fra kl. 12-16.

Strandstuen er et værested 
der syder af liv
Der er aktiviteter for både krop og 
sjæl og en rigtig varm og hyggelig 
atmosfære. 
Døren er åben alle hverdage
fra kl. 9 til kl. 15.30  
(tirsdag og fredag kl. 15) 
Man kan komme og gå som man har 
lyst til og deltage i de tilbud der er, i 
det omfang man vil.

KREA-GRUPPEN
Udstiller d. 22 juni - 31.august i BRØNDEN



Strøtanker om en trappe – 
og svar fra Brøndby Kommune
I Bitten Drews’ klumme Strøtanker kritiserede hun Brøndby Kommune for at bruge 
penge på at fl ytte en trappe et ganske kort stykke. Brøndby Kommunes Teknik og 
Miljøudvalg har svaret på kritikken. 

Citat fra klummen ”Strøtanker” i Esplanaden juni 2011
Vores egne kommunalpolitikere fortjener også et hak i tuden. Hvem har fundet på 
at fl ytte en velfungerende trappe 29 meter. Jeg tænker på trappen fra Tranumpar-
ken ned mod Brønden. Man rev den gamle ned og byggede en magen til 29 meter 
derfra. Hvad koster den nye trappe, og hvem skal betale den? Tror politikerne virke-
lig ikke, at vi i Stranden kan fi nde ud af at gå ned ad trappen til højre for busstop-
pestedet i stedet for til venstre?

Svar fra Vagn Kjær-Hansen (SF), 
Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Kære Bitten Drews

Du synes i dine strøtanker i Esplanaden nr. 5, at Brøndbys kommunalpolitikere 
fortjener et hak i tuden, fordi trappen fra busstoppestedet ved Tranumparken er 
blevet fl yttet tættere på Brønden.

Det siger du formentlig, fordi du ikke kender den gode grund til, at den trappe er 
blevet fl yttet. Da Brønden blev bygget, kom den gamle trappe til at ende lige ved 
kørevejen bag om kulturhuset. Det betød, at dårligt gående passagerer til og fra 
bussen kunne komme i karambolage med lastbiler, som skulle vende lige ud for 
trappen – og det fi k kommunen faktisk kritik for.

Vi ved godt, at mange er let nok til bens og ser godt nok til, at de sagtens kan 
undgå eventuelle lastbiler. Men hvis vi skal tænke på de svageste, er det svært at 
ignorere problemet. Teknisk Forvaltning valgte derfor at bruge for cirka 15.000 kro-
ner i arbejdstid på at fl ytte trappen. Det støtter jeg fuldt ud. Udgiften er ikke større, 
end at vi bør gøre det for at gøre det sikkert for alle at komme til og fra bussen.

På samme vis har Teknisk Forvaltning tidligere i år forbedret opkørsler/overkørsler 
til fortovene øst for Brønden. Det har også kostet noget arbejde (og lidt materia-
ler), og til gengæld risikerer borgere i kørestol og lignende ikke at vælte, når de skal 
krydse stierne.
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9 - 20.
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.
Fredag kl. 9 - 13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

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

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

Mimrebanko
Anden onsdag i måneden.
Spillet starter kl. 12.30

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter – Lokalafdelingen
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 396 5448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden kl. 19.30-
21.30 i januar, februar og marts.

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-14.
Køb af stadeplads i cafeen.

OBS: Rheumhus har fremover igen 
åbent hver fredag fra kl. 9.00 til kl. 
13.00

Aktivitetshuset PERLEN
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf: 43 73 42 20
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8 -14
Onsdag kl. 8 – 19
Fredag lukket
 
Dagligt:
Kaff e, the, øl, vand, smørrebrød og 
dagens ret

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11 – 14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18 – 23

Halling Drenge
Tirsdag kl. 18 – 23

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13 – 16
Skakklub mandag kl. 18 – 23.30
Fotoklub tirsdag kl. 18 – 23
Blomsterbinding onsdag kl. 18 – 23
Strandens Spilleklub torsdag kl. 18 – 
23.30
Mødreklub fredag kl. 18 – 24
Lørdagsaftenhygge  kl. 16 – 24
Fodbold søndag kl. 12 - 24 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

tid...tid...tid...tid...tid...

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

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.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

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

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

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.00
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

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

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

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19.00-21.00
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162
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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

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i september: Send et tip  
om tid, sted og arrangement senest 15. august kl. 12.  
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline den 
8. august. Bladet uddeles senest søndag den 26. august.
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

KALENDER – juli 2011

Brønden og biblioteket i Brønden
har åbent hele sommeren

Strandstuen i Brønden
har åbent hele sommeren

Klitrosen har åbent hele sommeren
mandag, onsdag, fredag og søndag
kl. 14.30-18.00

Middelalderlandsbyen
Hver søndag kl.10–16 indtil 6. august
Entre: børn 20 kr., voksne 40 kr. 
Sted: Nybovej 11, 2660 Brøndby Strand 

Legepatruljer:  
Sjov og leg for 6-9 årige børn
Hver torsdag kl. 15-17
Sted: Naturlegepladsen i Hallingparken

Legepatruljer:  
Sjov og leg for 6-9 årige børn
Hver torsdag kl. 15-17
Gården i Kisumparken nr. 64-92 

Legepatruljer:  
Sjov og leg for 6-9 årige børn
Hver torsdag kl. 15-17
Gården i Albjergparken nr. 27-53. 

KREA  
– udstilling af malerier og keramik
Onsdag den 22. juni- 31. august
Sted: Brønden 

Sommerkoncert på klokkespillet
Lørdag den 9. juli kl. 12
Klokkenist Laura Marie Rueslåtte spiller 
norsk folkemusik og musik af Grieg
Sted: Brøndby Strand Kirke

Sommerkoncert på klokkespillet
Lørdag den 16. juli kl. 12 
Klokkenist Erik Kure Musik af Vivaldi og 
Bach m. fl. Sted: Brøndby Strand Kirke 

Sommerkoncert på klokkespillet
Lørdag den 23. juli kl. 12
Klokkenist Richard de Waardt spiller po-
pulærmusik af bl.a. Leroy Anderson samt 
filmmusik. Sted: Brøndby Strand Kirke

Sommerkoncert på klokkespillet
Lørdag den 30. juli kl. 12
Klokkenist Koen van Assche spiller klassisk 
musik af Haydn, Chopin og Bizet m.fl.                  
Sted: Brøndby Strand Kirke                                                                           

Stand up i Rheumhus
Torsdag den 25. august kl. 20.00
Middag fra kl. 18.30, skal forudbestilles
Pris for Stand Up: 70 kr. 
Sted: Rheumhus

Café Perlen holder sommerferie
fra onsdag den 22. juni kl.14
til mandag den 1. august 

Rheumhus holder sommerferie
fra torsdag den 30. juni 
til tirsdag den 2. august 

Café 13 holder sommerferie
fra fredag den 1. juli 
til mandag den 15. august 

Esplanaden udkommer igen til september. Vi ønsker alle læsere god sommerferie.

Sommerferie 2011

Esplanaden juli 2011




