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Det er vidunderligt at se, at den oprindelige idé med KulturWeekend i 1996 lever 
videre i dag. Dengang startede det med blandt andet kulturcaféer, hvor vi kunne 
møde vores naboer og herved lære hinanden bedre at kende og opbygge et fælles-
skab til stor glæde i hverdagen.

Nu er vi så igen nået til at kunne berette fra KulturWeekenden, der blev afholdt den 
7.-9. juni. Også denne gang har Esplanaden været rundt for at interviewe, tage bil-
leder, tage referater og spise os igennem dejlige madoplevelser. Og variationen af 
aktiviteterne var mangfoldige og forskellige. Der var blandt andet børn med deres 
egne små “loppeboder” på tæpper, dans på scenen, mad i teltene, politikerdebat, 
musik og underholdning med Johnny Logan, fed koncert med Outlandish og meget 
mere.

Outlandish gav en storslået optræden på Store Scene. Det var et brag af danseglad 
og ørehængende musik med 3 sympatiske, syngende unge mænd og en super DJ, 
der præsterede et heftigt rytmeshow i baggrunden. Det kan du læse mere om på 
side 11.

Politikerne var også i gang. Seks af dem, der opstillede til kommunevalget, var 
mødt op fra diverse partier og tog imod borgernes spørgsmål. Spørgsmålene var 
kommet ind via taloner udlagt strategiske steder. Trods forsinkelse var der ikke 
slækket på energien, og der blev lagt hårdt ud med regler for taletid og rækkefølge. 
Der var mange bud på, hvordan Brøndby Strands muligheder kunne være for frem-
tiden. Du kan læse et begrænset referat af dette møde på side 10.

KulturWeekend optager meget plads denne gang, men der er dog også sket noget 
sideløbende andetsteds. I Café 13 var der et meget vigtigt møde angående hel-
hedsplanen HP4, hvor der skulle stemmes om, hvorvidt T13-afdelingen skulle gå 
videre med forløbet, så renoveringen kunne fortsættes. Det er et kæmpe projekt, 
der kræver, at vi alle holder tungen lige munden, da tallene er store og udfordrin-
gerne mange. Mødet blev afsluttet med en omgang god mad, som køkkenet var 
mester for, og som altid er en nydelse. Et stemningsbillede og et lille referat er at 
finde på side 5.

“Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet”. 
Er det hvad vi så kan forvente, når vi henvender os til ministerierne, når vi synes, 
der foregår nogle “lyssky” ting? Hvor var vi uden Brixtofte-sagen? Tænk hvis den 
nye offentlighedslov lov var effektueret dengang? Og hvad er Morten Bødskov dog 
ude på? Sidstnævnte får et fur i Klummen på side 18.  

Alt har en ende og det har Esplanaden også – dog ikke et endeligt. Vi holder bare 
sommerferie!
Sommeren er over os, og vi trænger alle til en pause i den travle hverdag.

Redaktionen ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer og glæder os til vi “mødes” igen 
i september.

Mange hilsner
Redaktionen

LEDER



Af Nanna Marie Lyngman

Brøndby Kommune var i 2012, næst ef-
ter Herlev, den kommune, der gav det 
største tilskud til idrætsaktiviteter i 
Danmark. Det er der mange foreninger i 
Brøndby Strand, der nyder godt af.

Motion gør godt
”Kommunen giver tilskud til idræts-
aktiviteter, så alle borgere får mulig-
hed for at dække deres behov for fy-
sisk aktivitet”, forklarer formanden for 
idræts- og fritidsudvalget Kent Mage-
lund. ”Derfor søger vi at finde arealer 
og lokaler til de forskellige idrætsgrene, 
når behovet opstår. Det kammeratlige 
samvær har meget stor betydning i en 
klub, og vi lægger vægt på gode fysi-
ske rammer for klublivet. Desuden er 
idrætten super til at samle mennesker 
på tværs af køn, alder og kulturel bag-
grund”, tilføjer Kent Magelund.

Aktivitets- og trænertilskud
Kommunen stiller klubhuse, klubloka-
ler, træningssteder, idrætshaller og ba-
neanlæg gratis til rådighed for forenin-
gerne. Det betyder, at udgifter til el-, 
vand- og varme samt rengøring, renova-
tion, opstregning af baner m.v. betales 
af Brøndby Kommune. ”Idrætsforenin-
gerne modtager desuden hvert år et 
aktivitetstilskud til deres medlemmer 
under 25 år. I 2013 var beløbet på i alt 
310 kr. pr. medlem. Foreningerne bru-
ger aktivitetstilskuddet til foreningens 
aktiviteter”, uddyber Kent Magelund. 
Og fortæller videre, at idrætsforeninger 
også får et årligt trænertilskud til deres 

medlemmer under 25 år. Idrætsforenin-
gerne kan som minimum modtage 300 
kr. eller maksimalt 750 kr. pr. medlem. 
Desuden får foreningerne tilskud til, at 
deres trænere og ledere kan videreud-
danne sig.

Karateklubben slår et slag for til-
skuddene
Brøndby Strand Karateklub er én af 
de i alt 9 idrætsforeninger i området, 
som modtager tilskud fra kommunen. 
”Trænertilskuddet giver os for eksem-
pel midler til at fastholde vores dygtige 
trænere ved løbende at kunne tilbyde 
dem kurser, og det giver os mulighed for 
hvert år at få besøg af en japansk kara-
temester. Det er alt sammen med til at 
holde niveauet oppe og gøre klubben 
attraktiv for medlemmerne”, fortæller 
klubbens talsmand, Bjarne Ibsen. Han 
lægger desuden vægt på, hvor stor en 
forskel det kan gøre for unge menne-
sker at dyrke sport. ”Vi får mange tilba-
gemeldinger fra skolen om, at børn der 
tidligere skabte uro og var ukoncentre-
rede, har forbedret sig meget efter at 
de er begyndt at dyrke karate. Men hvis 

Gode forhold for idrætten i Brøndby

Hvad skal der til for at få tilskuddet?
Pengene bliver bredt fordelt, fordi tilskuddet udbetales efter antal medlem-
mer under 25 år, uanset idrætsgren.
 
Idrætsforeningen skal være godkendt ifølge ”Lov om støtte til Folkeoplys-
ning” og have formuleret et formål med ungdomsarbejdet i deres vedtægter.
Læs mere her: 
www.kum.dk/Kulturpolitik/Uddannelse-og-folkeoplysning/Folkeoplysning

I 2012 blev der udbetalt i alt ca. 
830.000 kr. i aktivitets- og træ-
nertilskud til idrætsforeninger i 
Brøndby Strand. Der er desuden 
foreninger i Brøndby Strandområ-
det, der ikke får udbetalt tilskud, 
men gratis benytter kommunens 
idrætshaller, kulturhuset Brønden 
m.v. gratis til træning.

ikke tilskuddene var der, var der ingen 
karateklub”, siger Bjarne Ibsen. Han ro-
ser derfor Brøndby Kommune for deres 
store engagement i at få børn og unge 
til at dyrke sport, og gør opmærksom 
på at det er et område hvor kommunen 
har været fremadsynet gennem mange 
år. ”Det er dyrt at lave socialpolitik, 
men det virker”, slår Bjarne Ibsen fast.

3

Esplanaden  juli 2013



Tekst og fotos: Jørgen Jensen

Den store renovering af Lunden, Le-
jerbo afd. 157, er nu offi  cielt afsluttet, 
og det blev fejret med ”et brag af en 

fest” for alle beboerne, entreprenø-
rer, arkitekter og byggeleder. Desuden 
var kommunalbestyrelsen og Lejerbo 
Brøndby’s bestyrelse inviteret.
Lundens bestyrelse og en af Lundens 

mange klubber, Tømmermændene, 
havde ydet en stor indsats for at få 
festlighederne stablet på benene, hvil-
ket afspejlede sig i et fl ot og fejlfrit ar-
rangement. 

Café Solvej holder 
10 års jubilæumsfest
Lørdag den 31. august fra kl. 10-14
Der vil være god musik, loppeboder 
og lotteri med fi  ne præmier. 
Adresse: Horsedammen 42, 
2605 Brøndby

Sommerkoncert i Kilden
Lørdag den 20. juli kl. 20
I samarbejde med KulturWeek-
endens Støtter byder Kulturhuset 
kilden på en koncert med George 
Kilby Jr. and The Road Dogs. 
Entré: 60,- kr. Billetsalg: www.
brondby.dk/billetexpressen, samt 
i Kilden, Brønden og Biblioteket i 
Brøndbyvester.

"Månedens 
forsidebillede"
- konkurrence udsat til 
september
Esplanaden har modtaget nogle 
fl otte billeder fra jer derude i Brønd-
by Strand og mange tak for dem! De 
er alle videregivet til fotoklubben, 
som vil udvælge vinderen.
Vi har dog besluttet at springe kon-
kurrencen over i denne måned. Det 
skyldes, at KulturWeekenden ka-
stede så mange fl otte billeder af 
sig, at vi ikke kunne afholde os fra 
at udvælge et af dem til at pryde 
forsiden.
De billeder, vi allerede har modtaget, 
ryger selvfølgelig med i den kom-
mende pulje af billeder, som kæm-
per om pladsen på forsiden af Espla-
naden i september-nummeret.
Vi glæder os til at modtage fl ere bil-
leder fra jer derude!

Send dem til: esplanaden@brnet.dk 
og mærk mailen ’månedens foto’.

Efterlysning!
I en af Kisumparkens gårde – mel-
lem nummer 33 & 34 – har der tid-
ligere stået en betonskulptur, der 
forestillede en seng med en pude på. 
Den er nu sporløst forsvundet! Hvis 
nogen har set den, må I meget gerne 
kontakte Birgit på tlf. 43 73 07 68.

Lommepengeprojektet 
holder sommerferie!
Den åbne rådgivning holder ferie-
lukket i uge 30, 31 og 32. 
Henriette er tilbage på kontoret 
tirsdag den 13. august. 

Børn og barnlige sjæle blev 

underholdt af klovnen Paliette 

Esplanaden juli 2013

KORTE NYHEDER

4

Et brag af en fest!
Der blev opstillet et stort telt, der hvor skurbyen tid-
ligere stod. Med opdækning til 300, fri bar, masser 
af mad fra grillen, underholdning for børn, levende 
musik og dans, blev aftenen en kæmpe succes.  



Af Søs Vang

Fotos: Grete Folman

Efter 40 års slid kan enhver jo trænge 
til en ny garderobe og en ansigts-
løftning – og turen kommer snart til 
Brøndby Strand.  Den 6. juni holdt T13’s 
afdelingsbestyrelse afdelingsmøde, 
hvor beboerne gennem en afstemning 
skulle godkende den næsten foreløbige 
HP4 helhedsplan.

En ny fase indledes
HP4-projektet går i al sin enkelhed ud 
på at optimere boligforholdene i par-
kerne. Boligerne skal renoveres inde 
som ude, og de grønne områder har 
også udsigt til en overhaling til en mere 
energi- og miljøvenlig standard. 
Formanden for T13’s afdelingsbesty-
relse, Hugo Thuge, indledte mødet med 
at udnævne denne dag til en fest- og 
en mærkedag, da beboernes vedta-
gelse af HP4 tager projektet videre til 
næste etape. Dagen markerer således 
en ”ende” på mange års overvejelser 
og beslutninger. ”Men det er jo et stort 
projekt, som måske stadig kan give an-
ledning til nogen uro, da det kan være 
svært at overskue omfanget og kon-
sekvenserne af renoveringerne”, tilfø-

jede Hugo. Han understregede, at der i 
fremtiden løbende kommer muligheder 
for at følge med i, hvordan projektet 
skrider frem og for at være med i be-
slutningsprocessen.

Paraplyhelhedsplanen
Den plan, beboerne skulle tage stil-
ling til ved dagens møde, rummede to 
dele: En fælles HP4 for alle afdelinger i 
Brøndby Strand Parkerne, og T13’s egen 
HP4. Begge er udkast til helhedsplaner, 
og det er derfor ikke de endelige fær-
dige dokumenter.
Der er udarbejdet tilsvarende individu-
elle helhedsplaner for de 6 andre bolig-
afdelinger i Brøndby Strand Parkerne, 
og hver afdeling har dermed fået mu-
lighed for at sætte deres eget præg på 
renoveringsarbejdet. Når alle afdelin-
gerne har vedtaget både den overord-
nede og deres egen individuelle hel-
hedsplan, bliver det hele samlet til en 
såkaldt ’Paraplyhelhedsplan’ og sendt 
af sted til Landsbyggefonden, som ta-
ger stilling til udkastet. ”Og når både 
kommunen og Landsbyggefonden har 
sagt ja til planen, så kører toget! Reno-
veringerne forventes at starte i første 
halvår af 2015”, forklarede Hugo.

T13’ afstemningsresultat
Der blev udleveret en stemmeseddel 
til 47 lejemål. Der var 3 blanke, 9 nej´er 
og 79 ja´er, en var stadig i lommen og 
nåede ikke op. Både den overordnede- 
og T13’s egen helhedsplan blev således 
fl erstemmigt godkendt.

”Vi kan li’ dig som du er 
– du skal bare have noget nyt tøj på”

Visionen for den 
overordnede HP4:
Arkitektur, boliger og bæredygtighed
Visionen er, at Brøndby Strand skal 
være en grøn bydel, der forener et 
stærkt arkitektonisk udtryk med at-
traktive boliger.

Trafik, forbindelser og tilgængelighed
Brøndby Strand skal være en sam-
menhængende og levende bydel, der 
er præget af åbenhed både internt i 
bebyggelsen og mod det omgivende 
bymiljø.

Aktivitetsrum, drift og udearealer
Brøndby Strand skal være en bydel, der 
gennem at styrke samarbejdet opnår 
fordel af fællesskabet i form af økono-
miske besparelser.

Få mere info om HP4-helhedsplan:
www.brondbystrand.dk/t13/helhedsplan-4/ 

Arkitekten Sidsel Blegvad Seier fra 
arkitektfi rmaet Witraz, som står 
bag udarbejdelsen af HP4. 

I pausen var der livlig HP4-
debat i Café 13’s gårdhave.

Esplanaden juli 2013
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KulturWeekend 2013 blev en bragende suc-
ces, og med ca. 4000 besøgende i løbet af 
weekenden blev der sat publikumsrekord. 
Vejret viste sig også fra sin gode side og 
bød det meste af tiden på høj sol. Måske 
derfor havde så mange fundet vejen forbi 
Esplanadeparken, hvor løjerne fandt sted. 
De forskellige musik-navne, loppe- og 
madboderne, foreningsboderne, børne-
hjørnet skabte tilsammen rammerne for 
det vellykkede arrangement. Og de mange 
frivilliges og foreningernes store indsats, 
slog det endnu engang fast, at der eksi-
sterer et fællesskab i Brøndby Strand, som 
uden problemer kan løfte et stort arrange-
ment til glæde for både bydelens beboere 
og gæster udefra. 
På de følgende 5 sider kan du læse historier 
og se billeder af KulturWeekendens store 
og små begivenheder.

kulturweekend i Brøndby Strand blev en solrig succes
Fotos: Mette Krog Olsen og Nanna Marie Lyngman

Som altid var der gang i boderne med salg af alt, hvad hjertet kan 

begære. 

Der var ingen KulturWeekend uden de engagerede og fantastiske frivillige, som her sørger for, at teltene står som de skal.

Åbningen af KulturWeekenden fejres med balloner.

kulturweekend 2013

Grete Mietke, formanden for ’Syng sammen’ holder åbningstalen. Hun talte bl.a. om kulturbegre-
bet og sagde, at KulturWeekenden med alle sine forskelligheder er et bevis på, at kultur ikke kun 
er noget fi nt, der foregår på kunstmuseer og i teatret.  
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Kræftens Bekæmpelses lokalforening var også til 
stede på KulturWeekend om lørdagen. De forsy-
nede KulturWeekend-folket med solcreme, og det 
var muligt for alle kvinder født i årgang 1992-1995, 
at blive vaccineret mod livmoderhalskræft.

Der blev produceret lækre madpandekager på 

højtryk i Brøndby Ungdoms- og Kulturforening. 

kulturweekend 2013
Foreningerne og kommunen 
Fotos: Nanna Marie Lyngman

 Som altid var der en spændende omgang banko, 

som T13’s bankoforening stod for.

Mange af Brøndbys lokalpolitikere var 
mødt op for at få en snak med Brøndby 
Strands beboere.

I Diabetesforeningens bod var der mulighed for 

en snak om livet med sukkersyge, og for at få 

målt sit blodsukker. 

I Diabetesforeningens bod var der mulighed for 
I Diabetesforeningens bod var der mulighed for 
I Diabetesforeningens bod var der mulighed for 

 Brønden og Strandstuen havde gang i fl ere ting i deres bod. De grønne 
og blå poser på billedet var fyldt med bøger, som kunne købes billigt. Det 
var ikke til at vide præcis hvilke bøger der gemte sig i poserne, og det har 
givetvis pirret folks nysgerrighed, for de gik som varmt brød.

Lokalhistorisk Forening fi k borgmesteren på besøg lørdag formiddag. Han skulle, 

sammen med foreningens formand løfte sløret for et stort projekt, som foreningen 

netop har færdiggjort. Det viste sig at være en tidstavle, med nedslagspunkter i 

Brøndby Strands historie – helt tilbage fra istiden. 

Der blev gået til den i teltet, hvor 
Strandens Selvforsvarsforening holdt 
til!

sammen med foreningens formand løfte sløret for et stort projekt, som foreningen 
sammen med foreningens formand løfte sløret for et stort projekt, som foreningen 

til!til!

Der blev produceret lækre madpandekager på 

Tyrkisk Forening bød på et utal af 

lækre retter, og boden var meget 

velbesøgt hele weekenden.
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kulturweekend 2013

Børnehjørnet og pladsen
Fotos: Nanna Marie Lyngman & Kim Olsen

Der var mange børn som gerne ville dekoreres af den dygtige an-
sigtsmaler, der tryllede det ene mesterværk ud af ærmet efter det 
andet. 

BSG gav fl ere fl otte opvisninger i løbet af weekenden. ”Drengeholdet” viser her, 
hvad de duer til. 

 På multibanen var der fodbold til den 
store guldmedalje hele lørdagen. Her er det 
turneringen for de 8-10 årige, der lige er 
skudt i gang.

Børnehjørnet og pladsen

Igen i år var Gerlev Legepark på pletten, og 

leverede god underholdning for den unge del af 

KulturWeekend-deltagerne.

Flot gymnastik med Brøndby Strand Gymnastik, 

da holdene ’Drengeholdet’ og ’Joy Jump’ lavede 

opvisning på plænen.

Ballondyr-mageren havde travlt!

Der var godt salg i lopperne. På billedet sidder 
Vanessa, som har tjent hele 190 kr., som skal 
spares op. 

BSI tiltrak mange – specielt unge 

drenge – med deres ’skyd-til-mål’-

konkurrence.
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kulturweekend 2013
Musik, sang & afdelingernes fest
Fotos: Nanna Marie Lyngman, Kim Olsen & Kimmie Winther

Strandcaféen diskede op med frokostbuff et, 

akkompagneret af 2times.

Magnum Infi nity leverede lækker jazz. 

All Round Linedance spredte danse-
glæde næsten hele lørdagen – og fi k 
lokket fl ere af Kulturweekendens gæ-
ster til at tage en swing-om med dem.

700 publikummer var med til at sætte gang i Afdelingernes Fest 
lørdag aften, hvor den snart 60-årige Melodi Grand Prix-vinder viste, 
at han er ligeså meget til ’rock and roll’ som til blide kærlighedsbal-
lader (foto: Kimmie Winther). 

De dygtige unge musical-talenter fra Brøndby Ungdoms-
skole og Brøndby Musikskole viste udpluk fra årets 
musical ”Love is all there is”. 

Der blev både grint og gyset, da Palle Pirat 
og hans kumpaner indtog Brønden lørdag 
eftermiddag. Men det hele endte efter 
sigende godt.

Peter Brander bød på en god omgang syd-

statsblues og rock – Han fi k både damerne, 

og specielt mændene op af stolene.

De rutinerede og dygtige square-danse-

re gav et fl ot show foran hovedscenen.

Fællessangen fi k frit løb da Palmehaveorkestret gjorde 

deres entré lørdag formiddag.

Den charmerende Mads Westfall kom forbi 
KulturWeekend lørdag eftermiddag og 
skabte god stemning i Cafételtet.

700 publikummer var med til at sætte gang i Afdelingernes Fest 

Den charmerende Mads Westfall kom forbi 
KulturWeekend lørdag eftermiddag og 
skabte god stemning i Cafételtet.skabte god stemning i Cafételtet.

kulturweekend 2013
Musik, sang & afdelingernes fest
Fotos: Nanna Marie Lyngman, Kim Olsen & Kimmie Winther
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kulturweekend 2013
Politikerdebat & gudstjeneste
Fotos: Kim Olsen, Mette Krog Olsen & Nanna Marie Lyngman

Politikerdebat
Af Søs Vang

Foto: Kim Olsen

Et af de sidste arrangementer på årets 
KulturWeekend var Politikerdebatten 
med spidskandidaterne til det kom-
mende kommunevalg. I tiden op til havde 
borgerne haft mulighed for at indsende 
spørgsmål til politikerne – og det var dis-
se spørgsmål, som politikerne blev præ-
senteret for. 
Der blev spurgt ind til alt lige fra forhol-
dene i Brøndby Strand Centeret, til HP4-
projektet, og der kom, som det kunne for-
ventes, en god diskussion i gang. Et af de 
områder der bragte mest gang i debatten 
var de trafikale forhold i Brøndby Strand. 
Du får et lille indblik i indholdet nedenfor. 

At komme rundt i Brøndby Strand
”En bil nærmest er et’ must’”, sagde 
Mette Engelbrecht, og anerkendte, at 
det er lidt af en udfordring, at komme 
rundt i kommunen med de nuværende 
offentlige transportmuligheder, når man 
bor i parkerne. Flere borgere ønskede, at 

de lokale busser får flere stoppesteder, 
og bliver koordineret så de passer bedre 
sammen. Desuden blev det foreslået, at 
indføre egne busser i området. Ib Terp 
havde følgende svar til dette: ”Movia 
har eneretten til at koordinere ruterne, 
og det vil være for dyrt, at indføre egne 
busser. Det er billigere, at ´hægte´ os på 
en eksisterende busrute og så forhandle 
ønsker”, forklarede han. ”Så vi er meget 
interesseret i, at høre, hvad borgerne har 
at sige i sagen. Vi opfordrer derfor alle til 
at kontakte kommunen, gerne via mail”, 

afsluttede Ib Terp. 

Lidt om Letbanen
Interessen var også stor da Letbanen blev 
nævnt. Politikerne fortalte, at de berørte 
kommuner og regionen skal træffe en-
delig beslutning om at etablere letbanen 
inden udgangen af 2013. 
Følg med i udviklingen på Brøndbys hjem-
meside, via linket:
www.brondby.dk/Borger/By-trafik-og-
Miljoe (under fanebladet ’Trafik’ i menu-
en til venstre)

Præsten Lilian Konggaards stod for gudstjenesten, som fandt sted i Cafételtet søndag formiddag. I sin prædiken lagde hun 
vægt på, årets KulturWeekend-tema ’Dig og Mig = Os’, og sagde blandt andet: ”KulturWeekend er stedet, hvor forskellige 
kulturbaggrunde, forskellige interessegrupper, forskellige foreninger, forskellige mennesker i forskellige aldre, mødes. Her er 
inviteret til fest for at du og jeg kan blive til os – ikke på grund af vores forskelligheder, men på grund af vores ligheder”.

Gudstjenesten på kulturweekend
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kulturweekend 2013

Fotos: Attia Iqbal, Nanna Marie Lyngman og Kim-
mie Winther

Det var et varmt gensyn med Brøndby 
Strand, da Outlandish spillede på årets 
KulturWeekend. Bandets medlemmer 
er alle opvokset i Stranden. Det var her 
de mødte hinanden, og deres musikal-
ske eventyr begyndte.
Koncerten havde trukket rigtig mange 
mennesker ned foran hovedscenen på 
KulturWeekendens sidste dag, og folk 
blev ikke skuffede. De tre drenge leve-
rede et flot show, og mellem numrene 
blev der hilst på onkler, tanter og gamle 
naboer og fans fra scenen. 
De hundredevis af piger og drenge, 
som stod i kø for at få autografer efter 
koncerten, vidnede ligeledes om dren-
genes popularitet. Og begejstringen 
var gengældt af Outlandish-drengene: 
”Denne koncert var en meget person-
lig oplevelse, fordi vi kender så mange 
herude”, fortæller Lenni. ”Ja, det gør vi 
gerne igen”, slår Wagas fast.

Outlandish på hjemmebane i Brøndby Strand

Wagas tog sig god tid til at hilse på de glade fans.

 Der var lang kø til autograf-bordet, 
hvor Outlandish sad klar med 
kuglepennene.

De tre drenge sendte en video-hilsen til Brøndby Stands unge. Du kan høre hvad de sagde, 
hvis du smutter forbi NetværksKontorets facebook-profil. 

En time før koncerten sad disse 6 forventnings-
fulde børn klar til at byde de 3 Outlandish-dren-
ge velkomne. 

 Isam genkender en gammel ven 
blandt publikum. Outlandish var 
tydeligvis rørt over at være hjemme 
i Brøndby Strand, hvor de kommer 
fra (foto: Kimmie Winther). 

Ca. 1500 publikummer var kommet for at se Outlandish.
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Rheumhus i 
august
Fredagscafe
 Fredag den 30. august. 

Fyraftensøl, aftenspisning og hygge. 
Dørene åbnes kl. 17, vi spiser kl. 18.

Smørrebrødsskolens  
afdansningsbal
Café 13 har i foråret afholdt smørre-
brødsskole. 10 beboere har under kyn-
dige vejledning lært at fremstille rigtigt 
dansk smørrebrød - helt fra grunden.
Den 23. maj fik vi andre så lov til at 
smage på herlighederne. Og hvor det 
smagte. Det kaldte ligefrem på en øl og 
en dram. Skål. Alle elever bestod.
Til efteråret bliver arrangementet 
gentaget, så hvis du er til smørrebrød, 
så bliver der endnu en chance for at 
lære at fremstille det.  

"Weber Event Team" og 
country med "Acustic"
Der var dømt barbercue og country-
musik den 24. maj.
Menuen bestod af: Varmrøget teriyaki 
laks med hvidløgssmør (Aioli), brisket 
af oksespidsbryst med southern style 
BBQ rub, burbon BBQ roast, pulled  
pork sliders med coleslaw og BBQ-
sauce og mange andre lækkerier.
De tre gutter fra "Acustic" skabte den 
rette country stemning. Yiihaaa ..
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Café 13 i juli

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Sommerferie i  
aktivitetshusene
Café 13 holder sommerferie fra 24. 
juni til 12. august (begge inklu-
sive). Mandagsklubben holder 
også lukket i hele ferien.
Når vi starter 13. august, så bliver 
det med aftenmenu. Vi griller og 
spiser is til dessert.

Rheumhus holder sommerferie 
fra torsdag den 27. juni. Der åbnes 
igen onsdag den 7. august.

Perlen holder sommerferie fra 
torsdag den 27. juni. Der åbnes 
igen mandag den 5. august.

Stor Eidfest i Café 13
Fredag den 16. august kl. 16.00 - 
19.00
Børneunderholdning, hoppeborg 
m.m.
Lam og okse på grillen, hertil salat 
og kartofler og til sidst is til alle.
Til børnene vil der desuden være slik 
og saftevand. 
Pris: børn 20 kr. voksne 40 kr.     

Læg tilmeldingen i postkassen til 
venstre for døren til Café 13. 
Skriv navn, adresse, telefon og antal 
børn og voksne på en seddel.
Café 13 åbner efter ferien 12. august, 
her kan du også tilmelde dig indtil 
torsdag den 15. august kl. 12.00.
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GAM3 – streetdance til Brøndby Strand
Tekst og fotos af Attia Iqbal

GAM3, som udtales ’GAME’, er en 
non-profit organisation, som laver 
sportsaktiviteter før børn og unge he-
nover sommerferien i den periode, hvor 
sportsforeningerne holder sommer-
pause. I Brøndby Strand er der blevet 
oprettet et streetdance-hold, hvor alle 
piger mellem 10 og 18 år er velkomne. 

GAM3 zoner
GAM3 forgår over hele Danmark. Der 
findes hovedzoner, hvor der er flere 
sportsgrene og satellitzoner, hvor der 
kun er én sportsgren. ”BrøndbyStrand 
er en satellitzone, og derfor har vi kun 
dans lige nu”, forklarer træneren, Caro-
line. ”Vi kan håbe på, at bydelen bliver 
en hovedzone næste år. GAM3 tilbyder 
nemlig også streetfodbold, streetbas-
ket og parkour. Men det kræver blandt 
andet, at der er nogle frivillige, som vil 
være med til at starte det op og til at 
hjælpe med promovering og undervis-
ning”, siger Caroline. 

Basma har godt styr på dansen

"Dans er lige mig”
Basma og Laura har været med siden 
GAM3 startede op i Brøndby Strand i 
midten af april, og de er meget glade 
for at være med på holdet. ”Jeg har 
altid syntes, at det var sjovt at danse, 
og jeg har fået mange nye venner her”, 
fortæller Basma og Laura er helt enig. 

”Jeg begyndte med at gå til gymnastik, 
men det sagde mig ikke så meget. Så 
startede jeg til dans, og det er lige mig. 
Jeg elsker bare at fyre den af”, smiler 
hun.

Bieber-feber
Ud over glæden ved at danse deler pi-
gerne også en anden ting. Det kommer 
til udtryk, da snakken falder på, hvad 
der har motiveret dem til at begynde at 
danse: ”Jeg kan godt lide Justin Bieber, 
han danser fedt”, siger Laura. ”Justin 
Bieber, er mit idol – jeg elsker ham”, 
siger Basma med et grin. 

Sammenhold på kryds og 
tværs 
I det hel taget er stemningen på holdet 
rigtig god, og Caroline giver udtryk 
for, at hun er rigtig glad for at træne 
pigerne. ”Det, jeg kan lide ved GAM3, 
er at holdet er så blandet med hensyn 
til pigernes alder og baggrund. Det er 
spændende at lære pigerne at kende, 
og jeg er bare så imponeret over, at alle 
tager sig så godt af hinanden. Dansen 
er med til at skabe sammenhold på 
kryds og tværs, og det kan jeg helt vildt 
godt lide”, understreger Caroline. 

Laura i fuld gang med at lære
danseserien

Praktiske oplysninger:
Streetdance hver torsdag fra 17 til 
19 i Brønden.
Fra kl. 17-18 for piger mellem 10 & 
13 år
Fra kl. 18-19 for piger mellem 14 & 
18 år 

Pris: 50 kr. for hele perioden, inklu-
siv en fed basketball jersey.
GAM3 varer indtil september, og 
man kan melde sig til hen over 
hele sommerferien. 

Bliv PlayMaker
Er du mellem 16 og 21 år? Og 
brænder du for streetfodbold, 
streetbasket, streetdance eller 
parkour?  
Så kan du uddanne dig til ’Play-
Maker’ og dermed gøre en forskel 
for børn og unge i dit boligområde 
- med sport og streetkultur som 
værktøj. Du lærer at samarbejde og 
at tage lederskab og ansvar. Der vil 
også være sports-workshops, hvor 
du bliver trænet af professionelle 
instruktører.  
Læs mere på www.gam3.dk



Ramadan – den muslimske fastemåned
Af Attia Iqbal
Fotos:    

Ramadanen er en hellig måned for alle muslimer verden 
over, og det er en højtid, som alle ser frem til. Ifølge Islam 
er Ramadanen en periode, hvor man fejrer, at Muhammed 
fik sin første åbenbaring på Hijrabjerget efter lang tids 
faste og meditation. Under Ramadanen, som strækker 
sig over 29-30 dage, faster muslimer fra daggry til solned-
gang, og ved at følge Ramadanens forskrifter aktualiseres 
åbenbaringen. I år begynder Ramadanen den 9. juli og 
slutter den 7. august.

Tuba Shah er en muslimsk kvinde på 21 år, 
som bor i Brøndby Strand. Hun fortæller her 
om, hvorfor hun og hendes familie fejrer 
Ramadan, hvilke regler der skal overholdes, 
og hvilke traditioner der er forbundet med 
højtiden. 

En skønhed og en velsignelse i højtiden
’’Jeg husker det, som var det i går, da jeg for 
første gang fastede alle 30 dage i en alder 
af 9 år. Det var en følelse, som var præget 
af glæde og stolthed. Jeg kunne nu fuldt ud 
sige, at jeg var kommet et skridt nærmere 
den religion, jeg praktiserede”, fortæller 
Tuba. ”For mange af mine venner og be-
kendte, og ikke mindst mig selv, lød det 
ellers som en ekstrem usund slankekur, og 
jeg kan huske, hvor hårdt jeg syntes det var 
i begyndelsen. Men efterhånden som årene 
er gået, har jeg fået et andet forhold til Ra-
madanen. Jeg ser nu en skønhed og en vel-
signelse i højtiden, som ikke var til at gen-
nemskue i en alder af 10 år”, uddyber hun. 
”For mig er det en måned, der sørger for at 
rense menneskets krop og sjæl”, siger Tuba. 

Ramadanen tager én væk fra dagligda-
gens hektiske rutiner
Hun forklarer videre, at Ramadanen selv-
følgelig ikke kun går ud på at holde sig fra 
mad og drikke, men at der også er fokus på 
at holde sig fra alt det, der fører mennesket 

ned ad forkerte spor. ”Det kan være ting 
som at bagtale eller at gøre folk fortræd, 
både psykisk samt fysisk. Udover dette er 
det også yderst vigtigt, at man sørger for at 
meditere”, fortæller Tuba. Hun forklarer, at 
meditationen går ud på, at man i løbet af 
dagen sørger for at bede sin bøn og derigen-
nem dedikerer sin tid til sig selv og sin Gud. 
”Her skal intet distrahere én, hverken mobi-
len, computeren, arbejde eller andre aftaler. 
Det resulterer i, at Ramadanen tager én væk 
fra dagligdagens hektiske rutiner, og man 
opnår en ro i kroppen, som ofte savnes”, ud-
dyber hun. 
”Ramadanen slutter når nymånen bliver 
set. Det bliver fejret med manér med en stor 
fest, der kaldes Eid, hvor familier og venner 
samles, og man bliver forkælet med god 
mad, gaver og spiritualitet”, afslutter Tuba 
med et smil.

Tuba Shah’s Ramadan

Naanbrød og masser af frugt; mango, honningmelon, 
dadler, agurk og vindruer. Alle muslimer åbner fasten 
med dadler og derefter alt det andet.

Grønsagsblandingen i skålen hedder chaat, og er lavet 
af kartofler, ærter og løg og få krydderier. De runde 
brød er lavet af en slags dej og friturestegt i olie, så de 
kan hæve og blive tomme i midten. På den måde kan 
man efterfølgende fylde chaat ind i brødet.  Retten 
Kaldes for ’Pani puri’ eller ’Gol Gappe’.

Dette er kartofler og peberfrugt, som er marineret i no-
get speciel mel og krydderier og derefter friturestegt.   

Dette er helt almindelig frugtsalat med flødeskum – 
og chokolade og jordbær på toppen.
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Ramadanen set med forskellige øjne
Tekst og fotos: Attia Iqbal

Selvom de fleste muslimer fejrer Ramadan, er det langt fra alle, der gør det på samme 
måde. Traditionerne afhænger af, hvor i verden man kommer fra, og desuden er det for-
skelligt hvor konsekvent man følger forskrifterne. Jeg har spurgt nogle forskellige bebo-
ere i Brøndby Strand, som har rødder i forskellige lande, hvad deres forhold er til Rama-
danen. Du kan læse deres svar her:

Tarik
”Mit navn er Tarik, og jeg er fra Bosnien. Hos os er det ikke ligefrem sådan, at man 
beder og faster. Men man er til stede for at suge al maden til sig under bayram (be-
tegnelse for festen der markerer afslutningen på fasten i ramadanen, red.) 
Jeg mindes aldrig at have sprunget en Ramadan over – det er der ingen der gør, 
for det er noget af det skønneste overhovedet. Hvis man synes, at det var sjovt at 
spise løs, da man kørte rundt i studentervognen, så er det altså ligeså hyggeligt at 
besøge alle mulige familier, man på forhånd kender, og gøre det samme”.

Hanan
”Mit navn er Hanan Stitou, og jeg er 20 år gammel. Min familie og jeg stammer fra 
Marokko, men jeg er født og opvokset i Danmark. Ramadanen har en stor betyd-
ning for mig, da det giver mig følelsen af at komme tættere på min religion, ved 
at gennemgå det samme som vores profet har gjort. Højtiden bringer også andre 
fordele, som for eksempel at familien samles ved et festligt måltid.
Jeg fejrer hver aften i ramadanmåneden sammen med familien. Efter solnedgang 
spiser vi masser af dejlige marokkanske retter, som bringer glæde til os alle. I slut-
ningen af måneden samles familien fra alle hjørner af Danmark på ét sted til et 
brag af et festmåltid”.

Sonya og Mariya
”Vi hedder Sonya og Mariya Ahmed og er søskende. Vi er fra Pakistan og er henholds-
vis 18 og 16 år gamle. For os er Ramadanen den måned om året, hvor vi rigtig kan 
få fred i sjælen. Vi nyder den rolighed, venlighed og gavmildhed der opstår blandt 
mennesker. For os er det en velsignet måned, som er fuld af indre glæde og stilhed. 
Men også en festlig begivenhed. Vi er fra en kæmpe familie med 10 søskende, og 
det er det bedste af det hele, når vi samles alle sammen og hygger os. Vi åbner som 
regel fasten med alle vores søskende, og i månedens løb bliver der lavet en masse 
ekstraordinær lækker mad. 
Afslutningen på Ramadanen bliver fejret med en stor og farverig fest. De små får 
som regel penge, og de unge får gaver. Alle er rene, fine i tøjet, glade, og ikke mindst 
stolte over at have gennemført Ramadanen”.
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STRANDSTUEN I JULI/AUGUSTBRØNDEN I JULI/AUGUST

Sommerdigt
Af Ditte Jeier

Nu er det forår med fuglefl øjt
og sol og dejlige stunder venter,
Store Legedag er børnenes forårsglæde
i Café 13 vi voksne til ganen henter.

Dejlig mad fra Smørrebrødsskolen vi fi k,
musikfyldt grillaften i Tranen – det er en skik,
vi nyder det hele i fulde drag, 
med Gittes vidunderlige mad hver dag.

Og snart bli´r det også KulturWeekend, 
med Gittes buff et som vi ved er fi n, 
med masser af øller og dejlig vin –  
Ja så er det sommer i Brøndby Strand.

Go´ sommer til alle! Fo
to

: D
or

te
 S

lo
ub

or
g I Brøndby kommune tilby-

des der IT vejledning til alle 
Kommunens pensionister, 
vejledningen er gratis, og 
der er hold følgende steder:

Brøndby Strand:
Værestedet Strandstuen.
Kulturhuset Brønden 1.sal
Brøndby Strand Centrum 60
2660 Brøndby Strand

Brøndbyvester:
Værestedet Møllehuset.
Brøndby Møllevej 37
2605 Brøndby

Brøndbyøster:
Kulturhuset Kilden.
Nygårds Plads 31,
2605 Brøndby.

IT vejlednings områder:
•  NemId
•  Eboks
•  Borger.dk
•  E-mail
•  Netbank

Det skal understreges at 
man ikke behøver at være 
bruger af værestederne for 
at deltage i IT. vejledningen.

I værestederne Strand-
stuen og Møllehuset er der 
åbne IT værksteder hver 
fredag fra kl. 10-12. Her be-
svares spørgsmål og løses 
opgaver der ligger udenfor 
IT vejledings området. Til-
melding til værkstederne er 
ikke nødvendigt.

Tablet hold
Der oprettes 2 tablet hold 
til efteråret, du kan skrive 
dig op allerede nu.

Tilmelding til:
Vivi Mekky Telefon: 43 28 
26 88, der står for tilmel-
dingerne i alle områderne.

IT vejledning for alle pensionister 
i Brøndby Kommune

Foredrag om rejsekort i Strandstuen
Onsdag den 7.august kl. 12-14
Tilmelding nødvendig, senest den 31. juli på tlf. 43 28 26 88.

Seniorbio 
Den 10. juli

Brønden holder åbent hele juli 
– og biblioteket står klar med gode tips og idéer til 
sommerferielæsning.

Strandcafeen har sommerferielukket i 
uge 28-29 og 30.



Tekst og foto af Attia Iqbal

Mit navn er Attia, og jeg står bag denne 
artikel, som er den fj erde og sidste i en 
række, hvor unge fra Brøndby Strand 
fortæller om deres liv som ’’mønster-
brydere’’. De har hver især en historie, 
der vidner om, at de er gået en anden 
vej end den, der umiddelbart lå foran 
dem, og jeg er selv én af dem. I dette 
nummer er det Son Ly-Nhat på 19 år og 
som fylder 20 til sommer, som fortæller 
sin historie.  

Son Ly-Nhat er den første i sin familie, 
der skal starte på universitetet. Han 
kommer oprindeligt fra Vietnam, men 
har boet i Danmark siden han var 8 år. 
Han kom til Danmark med sin mor, sto-
rebror og stedfar, som er dansker. Indtil 
fj erde klasse boede han i Ishøj. I hans 
første halve år i folkeskolen gik han i 
en specielklasse, for at lære dansk. Det 
fi k han hurtigt lært og blev så fl yttet til 
almindelig klasse. Efter fj erde klasse 
fl yttede han så til Brøndby Strand, hvor 
han gik på Brøndby Strandskolen, og 
startede derefter på gymnasiet. Det 
blev han færdig med sidste år, og har 
efterfølgende holdt et sabbatår, hvor 
han har forberedt sig til at starte på sit 
drømmestudie; Biologi. 

Hvordan var for dig at 
begynde i gymnasiet? 
Jeg havde en blandet følelse. Jeg var 
både spændt og bange, for det var et 
helt nyt ’step’ i livet. Jeg var spændt 
på, hvordan undervisningen ville være, 
og på studieturene, og selvfølgelig 
på festerne. Jeg var bange for, at det 
skulle blive hårdt, og for om jeg ville 
kunne klare mig gennem det første år. 
Men det var ikke nok til at gøre mig i 
tvivl, om jeg skulle på gymnasiet eller 
ej – det virkede rimeligt naturligt. Min 
studievejleder rådede mig dog til at 
tage tiende klasse først, men det sagde 
jeg nej til. Nu hvor jeg tænker over det, 
havde det måske været en god idé. For 
så kunne jeg nok have forberedt mig 
bedre til gymnasiet”.

Var det så hårdt at begynde 
i gymnasiet?
”Ja helt sikkert! Det værste var, når vi 
skrev de store opgaver, der skulle fylde 
10-15 sider. Udover det var det også 
hårdt, når man nogle gange havde fl ere 
afl everinger indenfor samme uge. I 
midten af 2.g havde jeg virkelig lyst til 
at droppe ud, på grund af den mængde 
lektier og opgaver der var. Men jeg bed 
i det sure æble og sagde til mig selv, at 
jeg skulle forsætte, for ellers havde jeg 
spildt halvandet år af mit liv”.

Hvordan har dit sabbatår 
efter gymnasiet været?
”Mit sabbatår har faktisk slet ikke 
været et sabbatår. Jeg har brugt året 
til at supplere nogle fag, som jeg skal 
bruge til at søge ind på biologi. Så jeg 
har egentlig ikke lavet andet end at gå 
i skole på deltid. Det har dog ikke væ-
ret ligesom i gymnasiet, heldigvis. Jeg 
fortryder, at jeg ikke fi k disse fag over-
stået i gymnasiet, så jeg kunne bruge 
mit sabbatår på noget andet end at 
studere”.

Hvad betyder det for dig, at du nu skal 
starte på universitetet som den første 
i din familie?
”Jeg føler, at jeg kan være med til at 
skabe en ny tradition i min familie og 
fastholde den. Derfor vil jeg også opfor-
dre min lillesøster til at tage en univer-
sitetsuddannelse, når hun bliver stor. 
Det vil jeg også gøre med mine egne 
børn, når jeg på et tidspunkt får nogle. 
For mig personligt er det vigtigt at få 
en akademisk uddannelse. Selvfølgelig 
kan man klare sig med så meget andet 
i livet, men personligt synes jeg, at det 
er vigtigt”. 
    

Mønsterbryder – vær den første!Mønsterbryder – vær den første!
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KLUMME

Af Bitten Drews

Illustration af Grete Folman 

TV har fyldt ret meget i min tilværelse 
i den senere tid. Der er nok at brokke 
sig over, men indimellem kommer der 
en ”perle”. Jeg sidder her og ser den 
samme udsendelse for anden gang og 
stadig med en tåre i øjenkrogen. Den 
hedder ”Jason og soldaterne” og hand-
ler om krigsinvalider fra Afghanistan 
der mangler et eller begge ben. Min 
eneste helt, udover tyren Ferdinand, 
der ikke ville slås, men hellere dufte til 
blomster, er Jason Watt, som er pro-
gramleder og læremester på udsendel-
sen. Disse unge mennesker skal prøve 
at skabe sig et nyt liv efter soldaterti-
den, og det er så vidunderligt at se det 
lys, der bliver tændt i øjnene på dem, 
efterhånden som besværlighederne 
bliver overvundet og projektet skrider 
frem. De latterbrøl, der indimellem ly-
der fra gruppen, er det hele værd – også 
for seerne.

Morten Bødsgaard, det ”kære” væsen, 
sidder på Christiansborg sammen med 
alle de andre ”kære” væsener, har fået 
en ”god” idé. Offentlighedsloven skal 
afskaffes, så ingen – inkl. journalister-
ne – får mulighed for at lugte alle de 
rævekager, som politikerne sidder og 
lægger dejen til, inden de overhovedet 
bliver sat i ovnen. Ikke engang når de 
er færdigbagte, får man mulighed for 
at gennemskue hvorfor eller hvordan. 
Alle de fejl, de sidder og laver, kom-
mer heller aldrig til offentlighedens 
kendskab. Hvad i alverden bilder de 
sig ind? Selv i det gamle DDR har man 
åbnet arkiverne. Skal vi så ha’ lukket 
vores? Hvad bliver det næste ”kam-
meraterne” finder på? Nu hvor loven er 
blevet vedtaget bør partierne længst til 
højre og længst til venstre ha’ samtlige 
stemmer ved næste valg. Hvis jeg skrev 
Mortens navn forkert, må han naturlig-
vis meget undskylde, men det er fordi 

Tanker i en ferietid

jeg altid har ment, at han er så kedelig, 
at jeg ikke engang kan huske, hvad han 
hedder. Det er slut efter dette. Han bør 
gå over i historien sammen med de an-
dre store, som man heller ikke husker 
for noget godt.

Og – så hoppede vi igen let og elegant 
foråret over og gik direkte fra vinter til 
sommer. Det giver problemer i altan-

kasserne. Jeg havde 31 tulipaner i fuld 
blomst på samme tid, og en masse 
sommerblomster der skulle plantes. 
Der var ikke plads til det hele, så man 
klarer sig på bedste vis, og efterhånden 
som tulipaner og andre løgplanter for-
svinder, kommer kasserne mildest talt 
til at se mystiske ud, men de problemer 
ser vi på til den tid. Må jeg ønske jer alle 
en rigtig dejlig sommer.
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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
Holder sommerferie med start 
igen den første søndag i september. 

F-A-K-S 
Foreningen for Kroniske Patienter, 
holder sommerferie og starter igen 
til august.

Syng Sammen Aften
Holder sommerferie og starter op igen 
til september.

Folkedans
Hold-afslutning på denne sæson. 
Starter igen til september.

Loppemarked starter igen den første 
lørdag i september.

Rheumhus holder sommerferie i 
ugerne 27, 28, 29, 30, 31.

Klitrosen
Tranumparken 7, stuen
Tlf.: 77 41 08 76
Åbningstider:
Mandag, onsdag, fredag & søndag 
kl. 15-?
Om sommeren har vi åbent til 
solnedgang

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 og onsdag fra kl. 7 og frem 
til kl. 20.30. Begge dage med aften 
spisning fra kl. 17 til 20.
Tirsdag og torsdag fra kl. 7 og frem til 
kl. 14.
 
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 kl. 15.30-17.30

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Strandens Spilleklub 
fredag kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag kl. 18-23

De unge søndag kl. 17-23

Gratis morgenmad til skolebørn
frem til sommerferien. 
Mandag - torsdag fra kl. 7.15-7.45 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 Hvis du er 
interesseret, så kig forbi en onsdag 
mellem 9.30-12 og få en snak med 
Mona Poulsen.

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.: Özlem, tlf. 52 30 56 61
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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.brondbystrand.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

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

Seniorbio
Onsdag den 10. juli 
Sted: Brønden

Sommerkoncert i Kilden
Lørdag den 20. juli kl. 20
Koncert med George Kilby jr.  
and the Road Dogs
Sted: Kilden

Foredrag om rejsekort
Onsdag den 7. august kl. 12-14
Sted: Strandstuen

Store Eidfest i Café 13
Fredag den 16. august kl. 16-19
Grillmad og underholdning for børnene
Sted: Café 13

Fredagscafé i Rheumhus
Fredag den 30. august fra kl. 17 
Hygge med aftenspisning
Sted: Rheumhus

Café Solvej
Lørdag den 31. august kl. 10-14
Loppemarked og underholdning
Sted: Horsedammen 42, Nørregårdsskolen

Café 13  
fra mandag den 
24. juni til tirsdag 
den 13. august.

Café Perlen  
fra torsdag den 
27. juni til mandag 
den 5. august.

Rheumhus  
fra torsdag den 
27. juni til onsdag 
den 7. august.

Strandcaféen 
uge 28, 29 og 30.

Klitrosen  
har åben hele 
sommeren. 

Brønden  
har åben  
hele juli.

Aktivitetshusene ønsker alle en god sommer

Sommerferie 2013
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