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Et hav af farvestrålende balloner steg traditionen tro til vejrs, ved åbningen af årets 
KulturWeekend, hvor både unge og gamle kom forbi for at nyde den gode stemning 
i Esplanadeparken. Og netop mødet på tværs af generationer var temaet på dette 
års KulturWeekend. De forskellige aldersgrupper kan nemlig lære hinanden meget, 
gennem gensidig åbenhed og nysgerrighed. Du kan se billeder, og læse om Kultur-
Weekendens mange begivenheder på siderne 8-13.

Mødet mellem det nye og det gamle går igen flere steder i Brøndby Strand denne 
sommer. I BB har de for eksempel fået ny ejendomsinspektør, som du kan møde 
på side 3. Og så er der en ny boligsocial helhedsplan på vej, som går under navnet 
’Brøndby Strand for Fremtiden’. Begge dele kan ses som friske pust, der bringer ny 
energi, nye visioner og nye ideer med sig. På side 4 fortæller den kommende leder 
af Brøndby Strand for Fremtiden om sine forventninger til den opgave der ligger 
foran hende. Brøndby Strand for Fremtiden overtager efter det velfungerende pro-
jekt Herfra og Videre, og det nye team kan dermed bygge på et stabilt fundament, 
og trække på fortidens erfaringer. Du kan få et indblik i de projekter, som Herfra og 
Videre overdrager til den nye helhedsplan på side 6 og 7. 

Gennem det sidste års tid har der været en opdatering af hjemmesiden www.
brondbynettet.dk undervejs. Den er nu taget i brug, og du kan læse om arbejds-
processen der ligger bag tilblivelsen, på side 17. Midt i alt det nye er den velkendte 
danske sommer kommet over os. Forhåbentligt byder den på dejligt solskinsvejr, 
så vi kan komme på stranden og derefter nyde de lange lyse sommeraftener med 
grillmad og smukke solnedgange.
  
I det store hele er der kvaliteter både i det nye og i det gamle. Det er rart og betryggende 
med traditioner og erfaringer, mens det nye forhindrer stilstand og vanetænkning. I 
Brøndby Strand er der plads til det hele, så det er spændende at se hvor udviklingen 
har ført os hen, når ballonerne igen stiger til vejrs ved næste års KulturWeekend. 

Esplanaden holder sommerferie i juli måned, og når redaktionen slår dørene op 
igen bliver det i helt nye lokaler. Vi flytter nærmere bestemt til Tranumparken    3 
A. i kælderen. Her er døren som altid åben for alle, som har lyst til at kigge forbi i 
vores sædvanlige åbningstid, med input til bladet.
 
Esplanaden ønsker alle en god sommer!
 
Venlig hilsen
Redaktionen

LEDER



tekst og foto af Bitten Drews

Boligafdelingerne BB605-609 har fået ny afdelingsinspektør, 
nemlig Thomas Kronborg, som 1. August 2011 afløste Hugo. Du 
kan møde Thomas og et par af hans medarbejdere her.
 
Gode medarbejdere og tilfredse beboere
Da Thomas blev ansat, var der for ham ingen tvivl om, hvad 
hans første rigtige arbejdsopgave var. ”Det vigtigste var først 
og fremmest at lære mine medarbejdere at kende. At finde ud 
af, hvilke tanker den enkelte havde, og hvor de hver især ville 
fungere bedst – og desuden hvor jeg selv følte mig godt tilpas”, 
fortæller han. ”Hvis ens medarbejdere går glade på arbejde af-
leverer de en toppræstation”, siger han uddybende. Dernæst 
fortæller han om, hvor vigtig beboerkontakten er: ”Det bety-
der meget at kunne samarbejde med beboerne, og når de ser, 
at gårdmændene gør deres bedste for at holde området rent, 
smitter det af, så alle tænker sig mere om, før de smider deres 
affald udenfor skraldespanden”, forklarer han. 

Medarbejderne i BB 
En af Thomas´ medarbejdere er varmemester Mogens, som er 
en fin gut med 26 år som gårdmand på bagen, så hans erfaring 
trækker de alle mere eller mindre på. En anden medarbejder er 
Michael, der er gårdmand, eller rettere grønmand i Dyringpar-

ken. Han er glad for sit arbejde, hvor han holder området og 
sorterer affald. ”Jeg ville dog ønske, at beboerne blev bedre til 
at pakke deres affald forsvarligt ind, så man ikke skærer sig på 
eksempelvis glasskår”, siger han. Det med at pakke ind mener 
han helt bogstaveligt. En morgen hvor han åbnede en skralde-
container, lå der et gedehovede og gloede ham lige ind i øjnene. 
Han blev så forskrækket, at han nærmest slog en baglæns sal-
tomortale. 
Alt i alt var der begejstring at mærke hos medarbejderne, så 
tilsyneladende har Thomas ret – en tilfreds medarbejder er en 
god medarbejder. Det kom også til udtryk, da vi gik en lille tur 
i bebyggelsen. Alt var pænt og i orden, og de forklarede, da vi 
kom til en spiralgang, at her var alle rødder renset op, og nu 
skal de til at plante 1400 bundplanter, så det vil blive rigtig fint.  

Fremtiden i BB
Thomas har mange visioner om fremtiden. Han vil blandt an-
det gerne spare på energien, som er alt for dyr. Derfor er der ble-
vet indført lavenergipærer og LED-belysning, og man har an-
søgt om termostater. Men det aller vigtigste er, at den almene 
sektor skal møde 2012, den har alt for længe haltet bagefter.
Vi ønsker Thomas Kronborg velkommen og ham og hans team 
god vind.

Ny Ejendomsinspektør i BB
Den nye ejendomsinspektør, Thomas Kronborg.

Thomas sammen med medarbejderen Michael, som er gårdmand i Dyringparken.
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Da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke 
mig at søge stillingen, tænkte jeg først: 
”Nej, det kan jeg da ikke. De vil nok ikke 
have mig tilbage. Kan jeg leve op til for-
ventningerne?”. Men lige umiddelbart 
efter kom følelsen: ”Øj, hvor kunne det 
være fedt!” Og som I kan regne ud, så 
valgte jeg at følge mine følelser. 

Til dem der ikke kender mig, skylder jeg 
at skrive, at jeg fra januar 1996 og fem 
år frem, var beboerrådgiver i Brøndby 
Strand med base i Aktivitetshuset Tra-
nen. Det var en hæsblæsende periode 
præget af stor begejstring og mange 
eksperimenter. Herefter fl yttede jeg 

i fi re år op på rådhuset, som en af ko-
ordinatorerne for Kvarterløftprojektet i 
Brøndby Strand. Her var jeg bl.a. med 
til at skulle skabe centret om til et 
bydelscentrum. Det gik jo ikke helt så 
godt, som mange af os havde håbet, 
men I har da fået et dejligt kulturhus.

Det er nok ikke så overraskende, for jer 
der bor her: Men jeg er altså stadig ikke 
træt af Brøndby Strand. Tværtimod. 
Jeg synes, I bor i en fantastisk bydel 
med mange muligheder, både fysisk og 
menneskeligt. 
Jeg glæder mig til at komme tilbage, 
men jeg er også meget ydmyg over for 
opgaven. Jeg har jo fulgt lidt med, og 
jeg ved, at der er sket mange ting i by-
delen de sidste 7½ år. Så jeg bilder mig 
ikke ind, at alting er som i gamle dage, 
eller at jeg har fi ngeren på pulsen. Jeg 
forestiller mig, at min første tid vil gå 

med at tale med afdelingsbestyrelser, 
ejendomskontorer, forskellige frivillige 
ildsjæle og kommunale samarbejds-
partnere for at høre, hvordan de ser 
Brøndby Strand i dag og i morgen. 

Jeg var med til at starte en ekstraordi-
nær boligsocial indsats. Jeg jublede den 
dag, jeg hørte, at Brøndby Strand ikke 
længere blev betegnet som ”et udsat 
boligområde”. Tænk, hvis jeg også kun-
ne være med til at slutte ringen, og af-
vikle den ekstraordinære indsats - fordi 
den ikke længere var nødvendig. Det 
ville da være fantastisk!

I kan træff e mig på Netværkskontoret 
fra midten af august.

I ønskes alle en dejlig og solrig sommer!

Bente Larsen

Det er lidt som 
at vende hjem!
Tanker fra den ny leder af Netværkskontoret

Brøndby Strand har for første gang i 
mange år fået EUs  blå badefl ag, der 
fungerer som en international garanti 
for, at vandet er rent. Det er endnu en 
grund til at håbe, på en varm og solrig 
sommer, så vi kan hoppe i badetøjet 
og ud i de skønne, klare bølger. 
Fra august måned får NetværksKon-
toret ny leder. Det sker i forbindelse 
med, at den nye helhedsplan ’Brønd-
by Strand  for Fremtiden’ bliver skudt 
i gang. Du kan møde hende på de føl-
gende linjer: 

Blåt badefl ag i 
Brøndby Strand
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af: Bitten Drews

Nu er tiden kommet, hvor vore beboer-
huse Café 13, Perlen og Rheumhus hol-
der sommerferie. Det er dem vel undt, 
men den gode nyhed er, at det gør Klit-
rosen ikke. De holder åbent hele som-
meren – mandag, onsdag, fredag og 
søndag fra kl. 15.

Jeg kan på det varmeste anbefale et 
besøg i Klitrosen, som hovedsageligt er 
et samlingssted for ældre. Her kan du 
nyde eftermiddagskaff en med dejligt 
brød til i de smukke lokaler, der er som 
klippet ud af ”Matador”, eller i den hyg-
gelige gårdhave hvis vejret er til det. Og 

som Clausen, der bestyrer Klitrosen 
sagde: ”Der må da være kommet 

nogle nye pensionister i bebyggel-
sen”, og det må han da have ret i. 

Husk det nu: VI MØDES I KLITROSEN! 

Den sidste tirsdag i hver måned sum-
mer aftenen af liv i Brøndby Strand 
Skoles hjemkundskabslokale. Her mø-
des Røde Kors Familienetværk nem-
lig til socialt samvær, hygge og lækker 
mad. Familienetværket har nu kørt i 

Røde Kors Familienetværk 
er kommet godt fra start 

tre måneder, og det er blevet taget rig-
tig godt imod blandt familier i Brøndby 
Strand. Da netværket er nyopstartet, 
har det været muligt for de deltagende 
familier selv at påvirke hvordan afte-
nerne skal forløbe, hvilket har resulte-

ret i, at familierne har besluttet at de 
gerne selv vil stå for madlavningen. 
Derfor aftaler man i netværket fra gang 
til gang, hvem, der står for maden til 
den næste spisning. Nogle familier vil 
gerne forberede mad, andre familier vil 
muligvis hellere stå for legen med bør-
nene, kaff ebrygning eller andet, så det 
er absolut ingen forudsætning for at 
være med i netværket, at man har mod 
på at kokkerere til 20 mennesker. Den 
eneste forudsætning er, at man sam-
men med sin familie gerne vil deltage 
i hyggeligt samvær med andre familier.  

Familienetværket er et tilbud til børnefa-
milier, der gerne vil udvide deres netværk 
i lokalområdet og deltage i hyggelige fæl-
lesspisninger en gang om måneden. Det 
foregår den sidste tirsdag i hver måned 
fra kl. 16.30-19.30 på Brøndby Strand 
Skole; Dyringparken 1, 2. sal. Næste fæl-
lesspisning er tirsdag den 28. august. 
Kunne du tænke dig at være frivillig, eller 
har du og din familie lyst til at deltage, så 
kontakt Gitte på telefonnummer 26 60 
87 17 og hør mere om netværket.

klippet ud af ”Matador”, eller i den hyg-
gelige gårdhave hvis vejret er til det. Og 

som Clausen, der bestyrer Klitrosen 
sagde: ”Der må da være kommet 

nogle nye pensionister i bebyggel-
sen”, og det må han da have ret i. 

Husk det nu: VI MØDES I KLITROSEN! 

Klitrosen
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af NetværksKontoret

Fotos: NetværksKontoret 

Som du kunne læse i Esplanadens ju-
ninummer, runder den boligsociale 
helhedsplan Herfra og Videre af med 
udgangen af juni måned og en ny hel-
hedsplan ’Brøndby Strand for Fremti-
den’ står klar til at tage fat, hvor Herfra 
og Videre slipper, med masser af bo-
ligsociale aktiviteter i de næste 4 år. 
I forbindelse med afslutningen af Her-
fra og Videre, er der blevet udarbejdet 
en længere evaluering, der beskriver 
dagens Brøndby Strand i tal, beboer-
nes opfattelse af at bo i området samt 
hvordan der er blevet arbejdet med hel-
hedsplanens tre indsatsområder: Børn 
og Unge, Netværk og Image. Vi vil her 
fortælle lidt om de erfaringer, der er 
gjort gennem årene.

Økonomi:
Den samlede økonomiske ramme 
har været på ca. 26.5 mio. kr. 
Heraf er ca. 17.7 mio. kr. fra Lands-
byggefonden.
ca. 1.7 mio. kr. fra De 9 boligafdelin-
ger.
ca. 7.1 mio. kr. fra Brøndby Kommune. 
Derudover har projektet fået fonds-
midler for ca. 1.5 mio. kr.

Farvel til Herfra og Videre

Helhedsplanen Herfra og Videre har 
været et samarbejde mellem Brøndby 
Kommune og 9 boligafdelinger i Brønd-
by Strand. Helhedsplanen er blevet ko-
ordineret af NetværksKontoret. Herfra 
og Videre har haft tre indsatsområder: 
Børn og Unge, Netværk og Image, hvor 
Børn og Unge indsatsen har været langt 
den største. 

Før og nu
Der blev i 2009 lavet en omfattende 
spørgeskemaundersøgelse, hvor alle 
beboere over 7 år fik omdelt et spørge-
skema. I alt 20 % af beboerne besvare-
de skemaet og resultatet viste, at over 
80 % var glade eller meget glade for at 

bo i Brøndby Strand, og over 70 % var 
trygge eller meget trygge.
I 2011 blev den afsluttende evaluering 
udført ved en række interviews med 
tilfældigt udvalgte beboere. Denne un-
dersøgelse viste, at det stadig er langt 
størstedelen, der er glade for at bo i 
området, påskønner de grønne områder 
og føler sig trygge. Det blev desuden ty-
deliggjort, at beboernes positive opfat-
telse af, hvordan de synes, det er at bo i 
Brøndby Strand, ikke stemmer overens 
med den opfattelse, de bliver mødt 
med fra folk, der ikke bor i området. 
Udefrakommende har ofte den opfat-
telse, at Brøndby Strand er et utrygt 
område og omtaler det som en ghetto.
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Indsatsområderne 
Det følgende giver et kort overblik over 
den overordnede udvikling indenfor de 
enkelte indsatsområder, og opremser 
nogle af alle de aktiviteter, der har fun-
det sted gennem årene. 

Børn- og ungeindsatsen
Et stort aktørnetværk er udviklet i 
Brøndby Strand omkring børn og unge, 
så der er en oplevelse af, at der hurtigt 
kan gribes ind og tages affære i akutte 
problemstillinger. Samarbejdet med 
kommunen har fungeret godt, og der er 
stor tillid parterne imellem. 

Netværksindsatsen
Netværk er en meget bred indsats, der 
dækker KulturWeekend, frivillige, De 9 
samarbejdet, udflugter, frie midler etc. 
Samlet set er det i perioden lykkedes 
at skabe fokus og interesse omkring de 
aktiviteter, der er foregået gennem pro-
jektet. Det er en blandet beboermasse, 
der deltager, og der er mange opkald 
til kontoret om, hvornår der sker noget 
igen.

Imageindsats
Brondbynettet.dk og beboerbladet Es-
planaden er gået fra at være frivillige 
og selvkørende aktiviteter til at blive en 
del af Herfra og Videres ansvarsområ-
der. Der er fundet nye frivillige til begge 
projekter, ligesom der er fundet nye 
samarbejdspartnere til imagearbejdet. 
NetværksKontoret er kommet på Face-
book, hvilket har været en god vej til 
bl.a. at komme i tale med de unge.
Der er fortsat en masse beboere, der 

Børn- og ungeprojekter  
Opsøgende børn- og ungemedarbejder
Tranens Drenge
Værestedet på Langbjerg og Alternativ 
beskæftigelsesindsats
Pigehuset og De Stille Piger
Perlens Drenge
Noget for Noget projekter
Pigeklubben i Perlen
Jule- og Påskestævner
Uddannelsesbazar

Image 
Logo 
Pressemeddelelser til de tre lokale ugeaviser 
Beboerbladet Esplanaden
www.brondbybettet.dk
Facebook
Sms-kæde
Foldere om Herfra og Videre samt aktiviteter under projektet
Opslag i aktivitetshuse og opgange om aktiviteter
Nyhedsformidling i Kulturhuset Brønden
Fotokonkurrence og fotoudstilling 

Netværk 
KulturWeekend
Frie Midler
Netværksmøder
Frivilligmesse
Børnenes Rejsebureau
Ældre
Bydelsmødre
En Ny Vej
Kend din Kommune
Legepatruljer

er gode ambassadører for deres boligom-
råde, dog halter omgivelsernes opfattelse 
af Brøndby Strand stadig efter virkelighe-
den. 

De seneste 5 år har, som I kan læse, væ-
ret fyldt med mange succesfulde akti-
viteter og oplevelser, men der har også 
været nogen, der ikke har været den 
store opbakning til. Alt i alt er vi blevet 
klogere og håber også, vi har været med 
til at gøre en forskel for alle jer, der har 
deltaget i de mange aktiviteter. Det er 
en stor luksus ikke at skulle lukke en 
masse ned, og i stedet tænke nyt. Vi 
kan tage det med videre, der virker og 
afslutte det, der ikke virker. 

Tak for denne gang – Anette, Anet, Za-
hid og Laura

Den samlede evaluering af Herfra og 
Videre kan downloades på www.brond-
bynettet.dk eller hentes på 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, 
tlf.: 43 54 22 75
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Nu er det 17. gang vi afholder KulturWeekend i Brøndby Strand, hvilket er nok til, at en hel generation er vokset op med denne årlige begivenhed.
Jeg har selv deltaget i planlægningen alle årene og har kun misset tre af arrangementerne.
Det, at en generation giver noget videre til nye generatio-ner, starter traditioner. KulturWeekend i Brøndby Strand er en tradition, der til stadighed udvikler sig, og der kommer nye tiltag og mennesker til, som vil deltage. Et eksempel på noget nyt er ’Brøndby Live’, som er et spændende sam-arbejde mellem Ungdomsskolen og Musikskolen. Desuden vil fl ere af de kommunale udvalg for første gang være til stede i løbet af weekenden.

Men mange ting går også igen på KulturWeekend. For ek-sempel har en rød tråd i arrangementet i mange år været, at NetværksKontoret har samlet alle trådene for de mange involverede – det være sig frivillige, foreningerne, kirken og De 9.
Nu vil jeg give ordet videre til borgmester Ib Terp og De 9s talsmand, Tommy Rex Mortensen, der vil introducere det nye samarbejde, der efterfølger Herfra & Videre. God KulturWeekend til alle!

KULTURWEEKEND
Åbningstalen ved KulturWeekend 2012

I år blev åbningstalen holdt af Svenning 
Haaning, som er medarbejder i Kultur-
huset Kilden, og som blev kåret til årets 
’Brøndby Strand borger’ i 2011. Esplana-
den bringer hele hans tale her:

Efterfølgende fi k borgmester Ib Terp og 
De 9’s talsmand Tommy Rex Morten-
sen ordet. De fortalte om afslutningen 
på det boligsociale projekt Herfra & Vi-
dere og om det nye boligsociale projekt 
Brøndby Strand for Fremtiden, som be-
gynder til august. Borgmesteren fortal-
te, at det nye projekt blandt andet har 
fokus på sundhed, og på at skaff e fri-
tidsjobs til de unge i området. Tommy 
Rex Mortensen takkede, på vegne af 
De 9, kommunen for godt samarbejde 
i både små og store projekter. 
Traditionen tro blev åbningen af Kul-
turWeekend endeligt markeret med 
opsendelsen af et hav af farverige bal-
loner over Brøndby Strand.

Fra højre ses Svenning Haaning, Ib Terp og Tommy Rex Mortensen. 

Selvom vejret ikke var helt i top var der alligevel en del Brøndby Strand 
borgere, som var mødt op for at være med til åbningen af KulturWeekend.

Da talerne var ovre og ballonerne sendt til vejrs gik 
Asil på scenen, og sang KulturWeekend i gang.

Her bliver de hundredvis af balloner transporte-
ret op til scenen – klar til opsending.

Der blev grillet masser af majs til KulturWeekendens gæster
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Folk så fascineret til, mens smeden fra Lokalhistorisk forening 
arbejdede.

Der blev grillet masser af majs til KulturWeekendens gæster

Brix og Libbe i højt humør foran De 9.

KULTURWEEKEND
Foreningerne, De 9 og kommunen på KulturWeekend 

  
Fotos: Bitten Drews og Nanna Marie Lyngman

Folk så fascineret til, mens smeden fra Lokalhistorisk forening 
Der blev grillet masser af majs til KulturWeekendens 

Hjernecellerne blev sat på arbejde. 

Pigehuset havde en bod, hvor de blandt andet solgte 

hjemmelavede bolcher og kandiserede æbler. De havde 

desuden en grill, hvor man kunne riste marshmellows!  

Også det pakistanske køkken var repræsenteret på KulturWeekend, og det 
var en succes blandt de besøgende.

Den tyrkiske mad-bod var stopfuld af delika-
tesser, og meget velbesøgt hele weekenden. 

Bosnisk forening lavede dejlig mad til alle der havde lyst.

Der var også repræsentanter fra kommunen på dette års KulturWeekend. I denne 

bod kunne man høre om Kløverstierne, og få information om kommunens tilbud 
til diabetes -og KOL-patienter.
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Hoppeborgen havde ikke et øjebliks fred fra de mange ivrige børn.

KULTURWEEKEND
Børnehjørnet & pladsen
Fotos: Nanna Marie Lyngman, Sole Nørgaard og Claus Djervad

Hoppeborgen havde ikke et øjebliks fred fra de mange 

Ballonklovnen Tot spredte glæde blandt de små, med sine fi ne ballondyr.

Der var liv og glade dage i andedammen

Lone og Leif Larsen fi k sig en softice i det gode lørdagsvejr. 

Lørdag formiddag var børneteater i Brønden. Stykket hed ’Kronen på hove-det’, og det faldt i god jord hos tilskuerne. 

Lone og Leif Larsen fi k sig en softice i det gode 

Søndag eftermiddag kom der masser af børn ud fra ’Gysergrotten’, med forfærde-

lige skrammer rundt omkring på kroppen. Det var heldigvis kun teatersminke! 

Der blev handlet på livet løs på børneloppemarkedet.

Gerlev legepark kom forbi om lørdagen med mas-
ser af sjove spil, for både børn og voksne.

Esplanaden juli 2012
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Ballonklovnen Tot spredte glæde blandt de små, med sine fi ne ballondyr.

KULTURWEEKEND
De lokale talenter
Fotos: Bitten Drews og Nanna Marie Lyngman

Musikskolen i Brønden: De dygtige unge mennesker fra Brøndby Strands mu-

sikskole viste hvad de kunne få ud af henholdsvis violin, tværfl øjte, harmonika 

og tværfl øjte, da de gav koncert i Brønden. 

Martina fra Brøndby Strand fortolkede smukke musicalnumre.

Til Brøndby Live-arrangementet fredag aften viste nogle af de lokale musikere deres talent frem.

De lokale talenter
Fotos: Bitten Drews og Nanna Marie Lyngman

Til Brøndby Live-arrangementet fredag aften viste 

Lørdag eftermiddag fyldte det bosniske kor Café teltet med skønne toner.

Martina fra Brøndby Strand fortolkede smukke musicalnumre.

Palmehaveorkesteret sang blandt andet ’I skovens dybe stille ro’ 

for gæsterne i Café teltet. 
Brøndby Strands squaredanceforening viser hvad de kan. 

Tusind roser til de frivillige
Arrangørerne sender en stor tak til alle de frivillige, 
som hjalp til ved KulturWeekend, og var med til at 
få det hele til at ske. 
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre!

Esplanaden juli 2012
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Der var lagt op til ren hygge i Brønden, som lørdag bød på lækker buff et akkompagneret af guitarmusik og sang 

Pernille Højmark satte fuld gang i teltet lørdag aften.

Den unge rapper fra Nørrebro var meget populær, specielt blandt den yngre generation. 

Her er en hel kødrand samlet for at få hans autograf efter showet.

Michael Andersen varmede op før Sweethearts gik på scenen. 

Magnum Infi nity slog sig løs i Café teltet lørdag aften.

KULTURWEEKEND
Musik, sang og Afdelingernes Fest
Fotos: Bitten Drews, Nanna Marie Lyngman

Rene Machon og hans band. 

Ester Genker løb velfortjent af med den fornemme titel, som ’Årets Brøndby Strandborger’. 

Fotos: Bitten Drews, Nanna Marie Lyngman

Ester Genker løb velfortjent af med den fornemme titel, som ’Årets 

SleepyHeads sætter gang i festpladsen.

12
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KULTURWEEKEND
Små og store øjeblikke på KulturWeekend

Susanne Andersen blev den heldige vinder af et 

rejsegavekort på 3.000 kr. 

Fodboldfans ser Danmark vinde over Holland!
Tilskuerne i Cafételtet jubler efter en dansk scoring. 

Lørdag formiddag Ringede bryllupsklokkerne fra Brøndby Strand 
Kirke. Folkene bag KulturWeekend ønskede tillykke med blomster 

og champagne til det nygifte par.

Lørdag formiddag Ringede bryllupsklokkerne fra Brøndby Strand 
Kirke. Folkene bag KulturWeekend ønskede tillykke med blomster 

De to piger havde fået udsmykket hænderne i henna-
boden. Flotte var de!

Glade og forventningsfulde bankodeltagere

Små og store øjeblikke på KulturWeekend

Glade og forventningsfulde bankodeltagere

 Her har vi de stolte bronzevindere af fodboldturneringen for 

de 8-10 årige.

Små og store øjeblikke på KulturWeekendSmå og store øjeblikke på KulturWeekend

 Her har vi de stolte bronzevindere af fodboldturneringen for 
Batman og Spiderman hygger sig på KulturWeekend. 

Glemte sager!
Har du mistet nogle personlige ejendele un-
der KulturWeekenden? 
I så fald er du velkommen til at komme forbi 
NetværksKontoret, Kisumparken 2. Vi har en 
kasse stående med glemte sager.

13
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NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Rheumhus i juli

Rheumhus holder sommerferie
Rheumhus har lukket hele juli måned, idet vi dels afspadserer og 
holder ferie. Huset åbner igen onsdag den 1. august, og til denne 
aftenspisning serverer vi frikadeller og kartofl er, samt stuvet 
spidskål. 

God sommer til alle!

 

Tur til Hedeland
Rheumhus arrangerer tur til naturhytten i Hedeland lørdag den 
25. august
2012. Hytten er lejet og er åben fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Området
indbyder både til at nyde naturen og til gåture i området der by-
der på søer, skov og hede. Rheumhus medbringer en lille buff et 
og der er salg af kaff e og te samt øl og vand. Det forventes at 
hyttens gæster rydder op efter sig.

Man skal selv sørge for transport til Hedelandshytten, og der er bus-
stoppested ca. 600 m. fra hytten. Bus 600 S fra Hundige kører forbi.

Prisen for turen er 50 kr. pr. person, som skal betales ved tilmel-
ding efter princippet: først til mølle.
Der er plads til 45 gæster.

 
Tak for opbakning til lørdagscaféen
Rheumhus takker for opbakning til vores lørdagscafé. 
Rigtig mange kommer for at hygge med familie, venner og na-
boer, og mange går hjem med gode fund fra loppemarkedet. 
Sæsonen er slut for nu, men vi er tilbage i den nye sæson med 
lørdagscafé og loppemarked første lørdag i september.

Café 13
Café 13 åbner op for et efterår fyldt med arrangementer.
Første åbningsdag er tirsdag den 14. august, hvor der er 
frokostbuff et fra kl. 11.00
til 12.30.

EID- fest i Café 13
Onsdag den 29. august fra 15.30-17.30
Pris: 35,- kr. pr. person
Der vil være buff et med lidt grønsagssnack, lidt forskel-
ligt bagværk og lidt frugt.
Der vil være kaff e/the til de voksne og 1 stk. juice pr barn.
Underholdningen vil være i top.
Absolut sidste tilmelding til dette arrangement: Fredag 
den 24. august kl. 14.00.

Første brunch efter ferien
Søndag den 9. september er fra kl. 10.00 til 13.00.
En rigtig familiebrunch, med blandt andet hoppeborg og 
anden underholdning for børnene.

Cafe perlen 
holder sommerferie
Huset byder velkommen igen mandag d. 6. august.

14
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af Lene Christensen , fra foreningen KREA-GRUPPEN i Ulsøparken

foto: Sole Nørgaard

Da Store Legedag løb af stablen den 8. maj var KREA-
gruppen repræsenteret med en bod hvor børnene fik lov 
til at udfordre deres kunstneriske evner. Jeg er medlem 
af KREA, og var som en af de frivillige, med til at passe 
boden hvor, børnene kunne male og tegne. 

Mors dag blev fejret 
Vi havde papir, maling og staffelier med, og der var 
masser af børn, der stod eller sad rundt omkring i græs-
set og kreerede flotte kunstværker. Det var et rigtig 
fint vejr, så vi kunne hænge alle deres billeder op på 
tørresnore og lade solen fordampe fugten fra malin-
gen. De hang og blafrede og blev efterhånden klar til, 
at børnene kunne få dem med hjem. Vi havde vældig 
travlt med at servicere de søde unger, men ind imellem 
var der også tid til at snakke lidt med dem. Der var for 
eksempel en pige, der kom hen og spurgte om jeg ville 
hjælpe hende. Det var jo mors dag og mange af børnene 
malede hjerter og skrev TIL MOR på deres billeder. Hun 
spurgte om jeg ville hjælpe hende med at stave til BO-
NUSMOR. Det ville jeg selvfølgelig gerne. Senere kom 
der et barn mere, som bad mig stave til mor på engelsk. 
Alle malede på livet løs og vores tørresnore, som om-
hegnede vores plads, var EEN STOR malerudstilling. 

Giv ikke op
Men så kom jeg forbi en pige, der sad i græsset sam-
men med sin mor. Barnet var gået helt i baglås, og hen-
des hoved hang. Jeg hørte moren sige nogle trøstende 
ord. Jeg standsede op og kikkede ned på hendes maleri. 
”Det er da fint”, sagde jeg, men jeg har et barnebarn, 
der også godt kan blive ked af det hun laver. ”Du skal da 
bare fortsætte”, sagde jeg for at opmuntre hende. Da 
jeg gik videre hørte jeg moren sige, ”Hvad med at male 
en sommerfugl?”.
Senere, da dagen var slut, samlede vi de billeder sam-
men, der af en eller anden grund ikke var blevet afhen-
tet. Og imellem dem var der et fint billede af en som-
merfugl, i mørke blålige farvetoner.
Jeg tænkte straks på pigen, der havde givet op. Synd at 
hun ikke fik hentet sit billede, men godt at hun havde 
lyttet til sin mors råd – det var jo mors dag.
Vi kender det nok alle sammen: Ofte bliver vores ar-
bejdsopgaver ikke lige løst, som vi havde ønsket det, 
men hvis vi ikke mister modet og prøver igen, så plejer 
det at blive bedre næste gang.

Da sommerfuglen spredte sine vinger
Oplevelser fra Store Legedag

15
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16KulturWeekend 2012 - familieforestilling

Kronen på Hovedet
Lørdag den 9. juni kl. 11.00-11.50
Teatergruppen Batida inviterer på en beretning, der på sin egen 
uskyldige facon kredser om det, der optager os mennesker mest …

Ny sofa og stor fl ad-
skærm i Ungerummet 
Nu kan man igen hygge sig med spil 
o. lign i det dejlige lokale, som Brøn-
den har indrettet specielt til de unge. 
Vær med til at passe godt på de nye 
ting, så rummet kan stå pænt, til 
glæde for alle der bruger det.

Kultur-ture
Kultur-turene er et nyt tiltag i værestederne 
Møllehuset og Strandstuen. Foreløbig er der 
2 planlagte udfl ugter, men fl ere følger. Derudover vil der være mange andre 
aktiviteter i sommermånederne – se opslagene på værestederne. Når vejret 
tillader det, sætter vi os udenfor og hygger os med lidt kaff e, sommerlege 
og grill. Vi glæder os til at se jer i Strandstuen.
God sommer!

Skal du ikke ud at rejse 
i ferien – så lån en læne-
stolsrejsebog
Glem alt om at pakke kuff ert eller 
bekymre dig om vejret. I stedet kan 
du opleve hele verden fra din bløde 
lænestol med en god bog i hånden 
– den mest behagelige måde du kan 
rejse på, uden stress og jetlag.
Biblioteket hjælper gerne med gode 
forslag.

Tur til Frilandsmuseet
Onsdag den 4. juli 2012

Medbring madpakke og godt humør.

Mødesteder:
Afgang fra Hvidovre Station kl. 
10.05. Afgang fra Brøndby Strand 
Station kl. 09.43

Der vil være personale med fra 
begge væresteder.
Man er selvfølgelig også velkom-
men til selv at møde op udenfor Fri-
landsmuseet kl. 11.00
Gratis adgang

Tur til Botanisk Have
Onsdag den 29. august 2012

Medbring madpakke og godt humør.

Mødesteder:
Tidspunkterne oplyses på væreste-
derne fra juli måned
Afgang fra Hvidovre Station 
Afgang fra Brøndby Strand Station 

Der vil være personale med fra 
begge væresteder.
Man er selvfølgelig også velkom-
men til selv at møde op udenfor Bo-
tanisk Have kl. 11.00
Gratis adgang

af Bitten Drews

Han har minsandten gjort det igen! 
Kim Jørgensen, der begyndte som bør-
nebogsforfatter og senere gik over til 
kriminalromaner, har skrevet bogen 
”Frygten er Nøglen”, og det har været 
en fornøjelse at læse den. Bogens ho-

vedperson, Michael Abildgaard, kom-
mer ud for mangt og meget, medens 
han søger sandheden om sin oldefar, 
der blev dømt for et mord, han ikke 
havde begået. Til trods for at bogen be-
væger sig vidt omkring i landet, i mange 
forskellige miljøer og berører adskillige 

familier undervejs, er den meget let læ-
selig, og der går en fi n rød tråd igennem 
den fra først til sidst. Det er en dejlig 
bog, og når man er færdig med den, fø-
ler man, at man må tage afsked med en 
god ven. Skynd jer at blive skrevet op på 
biblioteket, der er venteliste.

Esplanaden anbefaler: 

Spændende Læsning til Sommerferien
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af Anet Tamborg

I aprilnummeret af Esplanaden for-
talte vi om Brøndby Strands hjemme-
side, som har fået helt nyt layout og en 
opgradering af styresystemet. I dag er 
hjemmesiden lagt ind under De 9s an-
svarsområde, og bliver i det daglige ad-
ministreret af NetværksKontoret. 

Hjemmesidegruppen
Omlægningen af hjemmesiden skete 
i et samarbejde mellem De 9 og Net-
værksKontoret. Ved et De 9 møde blev 
der udnævnt repræsentanter for bo-
ligafdelingerne, som gik ind i en hjem-
mesidegruppe. Gruppen var med til at 
planlægge indholdet af forsiden og gav 
forslag til mange detaljer, og også pla-
ceringen af de forskellige elementer på 
siden. Det blev til mange møder helt fra 
foråret 2011 og indtil siden blev færdig 
i foråret 2012. I dag diskuterer gruppen 
stadig de sidste detaljer, som skal på 
plads.

Arslan Afzal
Det praktiske arbejde med omlægnin-
gen af hjemmesiden er blevet udført af 
Arslan Afzal, som er beboer i Brøndby 
Strand. Han er kun 19 år, men har siden 
han var 12, været optaget af webpro-
grammering og databaser. Han har der-
med stor ekspertise inden for blandt 

Sådan blev det nye 
www.brondbynettet.dk til

andet opbygning af hjemmesider, 
og har arbejdet meget med system-
udvikling, som www.brondbynettet.
dk er opbygget med. Han har lært sig 
selv det meste, men efter endt folke-
skole er han målrettet gået i gang med 
at studere indenfor det digitale medie. 
Da hjemmesiden var implementeret, 
var der brug for at afholde kurser i det 
nye system for hjemmesidens brugere, 
hvilket Arslan også tog sig af med stor 
succes. 

Kurser for hjemmesideredaktører
I forbindelse med omlægningen, er der 
afholdt et kursus for de ansvarlige for 
boligafdelingernes hjemmesidean-
svarlige. Her har de fra grunden lært, 
hvordan man lægger nyheder, billeder 
og meget mere ind på siden. Det er 
også Arslan Afzal, der har afholdt kur-
set. Hvis der er fl ere, som har sites på 

hjemmesiden, og synes, de trænger til 
et kursus, kan de henvende sig til Net-
værksKontoret tlf. 43 54 22 75.

Arslan Afzal, som har udført alt det praktiske i 
forbindelse med omlægningen af hjemmesiden.

FAKTA
Brug www.brondbynettet.dk,
hvis du vil vide, hvad der sker i 
Brøndby Strand.
Her fi nder du oplysninger om:
- Den boligafdeling, du bor i
- Hvad der sker i Café Perlen, 

Café 13, Rheumhus og Brønden
- NetværksKontorets aktiviteter 

og arrangementer
- Arrangementerne på Kultur-

Weekend
- Klubber og foreninger i 

Brøndby Strand
- Esplanaden, nye og gamle 

numre tilbage til 2001



KLUMME

Ihh, hvor er det kommunalt!
af Bitten Drews

illustration Grete Folman

Telefonen ringede, og en venlig damestemme spurgte, om jeg var mig. Det var jeg, hvorefter hun præsenterede sig og fortalte, 
at hun var visitator på kommunen. Det var længe siden, jeg havde haft besøg og hun ville gerne komme onsdag middag. Som 
pensionist skal jeg i reglen ingen steder, så det var OK. Jeg ved ikke, hvorfor ”ulven i fåreklæder” altid står lysende klart for 
mig, når jeg tænker på hende. Men det mest sympatiske ved hende var for mig hendes løse håndtryk, hvilket jeg sætter stor 
pris på, da jeg blandt andet har dårlige hænder.

”Hvordan klarer du dine indkøb?”, spurgte hun. Jeg har været medlem af indkøbsordningen, men holdt op, da den var for dyr. 
”Jeg køber selv de lette ting, og så slæber min logerende de tunge ting op”, svarede jeg. ”Logerende?”, spurgte hun og lignede 
en kat, der lige havde nedsvælget en fed mus. ”Jamen, en logerende skal da også benytte badeværelset?”. ”Ja, men han gør 
rent efter sig selv”, svarede jeg. ”Men så er det ikke kommunens pligt at gøre rent efter dig, og han bruger måske også køkke-
net?”, sagde hun triumferende. Det gør han naturligvis. Herefter spurgte hun, om han også kom i stuen, og om det var en jeg 

kendte, før han flyttede ind. ”Nej”, sagde jeg, 
”Og han kommer heller ikke i soveværelset”. 
”Jamen, han går vel gennem entréen, når han 
skal bruge køkkenet og badeværelset - Så kan 
vi heller ikke gøre rent der”, sagde hun”. Med et 
slet skjult smil konkluderede hun, at køkken, 
entré og badeværelse mistede jeg i hvert fald 
retten til at få gjort rent i. Og desuden, hvis jeg 
tjente penge på udlejning, kunne jeg selv beta-
le min hjemmehjælp. ”Hvor meget hjælp får du 
egentlig”, spurgte hun. Jeg mente, at jeg fik 48 
minutter hver tredje uge, hvortil hun svarede: 
”Herre Gud, har du tænkt på, hvor få minutter 
pr. dag, du selv skal bestille noget?”

Se: For det første skal hun ikke begynde at 
regne på, hvor meget jeg skal bestille. Jeg har 
selv slidt mig ned gennem 40 års arbejdsliv. 
For det andet var det min sagsbehandler fra 
kommunen, som rådede mig til at få en loge-
rende, så min økonomi kunne hænge sammen. 
Derudover husker jeg tydeligt min fars svar på, 
hvorfor man skulle betale sin skat med glæde: 
”Fordi, stat og kommune så tager sig godt af 
os, når vi bliver gamle”. Jeg har betalt min skat 
gennem hele livet og hvis ikke myndighederne 
har en kasse med en masse penge i hvorpå der 
står Bitten, så er det for mig at se ”ulovlig om-
gang med betroede midler”. Hvis der absolut 
skal spares på udgifter til pensionisterne, må 
jeg så foreslå, at man tilføjer i pensionsmed-
delelsen, at der fra nu af ikke ydes rengørings-
hjælp. På den måde kan man spare samtlige 
visitatorer og en hel del hjemmehjælpere. Det 
må ku´ mærkes!
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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 http://brondbynettet.dk/
rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Næste gang 2. september. Dørene 
åbnes kl. 12 og spil begynder kl. 13.

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter – Lokalafdelingen
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 39655448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdagscafé og Loppemarked starter 
op igen lørdag d. 1. september.

Jazz i Rheumhus
Jazz starter op igen i d. 21. september 
med musik af Pee Dee Jazzband.

Syng Sammen Aften
Der er ikke fl ere Syng Sammen 
Aftener i denne sæson. Starter igen 
efter sommerferien.

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:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

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

Pigeklub 
Tirsdag 15.30-17.30

Krop og velvære
Tirsdag kl. 19-22 
Onsdag kl. 10-15 

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Blomsterbinding onsdag kl. 18-23

Strandens Spilleklub torsdag 
kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag fra kl. 18-23

De unge søndag fra kl. 17-23

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.brondbynettet.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.

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.
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.: Öslem, tlf. 52 30 56 61

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19-21.
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.brondbynettet.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 d. 15. august kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline  
d. 8. august. Bladet uddeles senest søndag d. 2. september.  
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

Strandstuen
Mødesteder: Hvidovre Station kl. 10.05
eller Brøndby Strand Station kl. 9.43

International Kunstudstilling
Fredag den 10. august kl. 17
Åbning af udstilling af nyskabende kunst-
værker fra hele verden
Udstillingsperiode: 10. august til 15. sep-
tember
Sted: Brønden 

Frokostbuffet
Tirsdag den 14. august kl.11-12.30
Første gang efter sommerferien
Sted: Café 13

Tur til Hedeland
Lørdag den 25. august
Egen transport (bus 600 S fra Hundige)
Arr.: Rheumhus

EID-fest i Café 13
Onsdag den 29. august kl. 15.30-17.30
Buffet og underholdning
Sted: Café 13

Tur til Botanisk Have
Onsdag den 29. august
Arr.: Strandstuen
Mødesteder: Hvidovre Station
eller Brøndby Strand Station
Tidspunkterne oplyses på værestederne  
fra juli måned

Café 13 holder sommerferie fra 24. 
juni til 13. august.

Café Perlen holder sommerferie 
fra 28. juni til 6. august.

Rheumhus holder sommerferie 
i hele juli måned.

Aktivitetshusene ønsker alle en god sommer

Sommerferie 2012
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