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15. august - 2007 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 2. september

En begivenhedsrig KW 2007
Med dette års KulturWeek-
end - nummer 12 i rækken - tog 
Brøndby Strand og dens bebo-
ere, ja hele kommunen et af de 
store skridt på vej mod en spæn-
dende og udfordrende kulturel 
fremtid. Vi kan ikke skjule, at 
dette nummer af Esplanaden 
pri mært handler om årets store 
festlige sammenkomst i juni 
måned, hvor det stort set næ-
sten hvert år lykkes at „bestille“ 
godt vejr; kulturelt fællesskab 
gør stærk!

Åbningsceremonien adskil-
te sig på fl ere måder fra tradi-
tionen; KW´s styregruppe hav-
de opfordret Agnete Sørensen, 
formand for en af kommunens 
„gamle“ og særdeles veletable re-
de foreninger, Brøndby Kunst-
forening, til at holde åbningsta-
len. Traditionen blev endvidere 
brudt ved, at 'talen' for første 
gang var et digt, der på beta-
gende vis tog os med på en lang 

tidsrejse. Med sproglige antyd-
ninger af kendte hymner kom 
vi fra fi skerleje over landbrug 
til vore dage med verdenssam-
fundet, vor bydel i dag repræ-
senterer på værdig vis. Brøndby 
Strands identitet blev beskrevet 
igennem kirkeklokker, højhuse, 
strand og skov, kulturelt sam-
menhold, hvad enten det hand-
ler om „historie, kunst eller 
bold“. En tradition, der dog ikke 
blev brudt var de farvestrålende 
balloner og tonerne fra Brønd-
by Strand Kirkes koncertklok-
kespil, der således indvarslede 
KulturWeekend 2007.

På KulturWeekends sidste 
dag, søndag, blev det længe ven-
tede spadestik til det nye kultur-
hus taget. Formand for Kultur-
udvalget, Anne-Mette Stam pe 
samt borgmester Ib Terp drev 
i fællesskab spaden i Esplana-
deparkens muld og markerede 
hermed indledningen til op-

førelsen af kommunens andet 
kulturhus.

Et hus, som har været på tale 
i fl ere omgange, men som for 
alvor kom på tegnebrættet ef-
ter KulturWeekend 1998, hvor 
nogle lokale græsrødder satte 
sig ned og efter knap to år bar-
slede med et forslag, som vore 
politikere delvist imødekom. 
Mere end 10 år vil være hen-
rundet, men trods en del „sten 
på den lange vej“, til syvende og 
sidst med det planlagte ende-
mål - nok et kulturhus i Brønd-
by Kommune.

Med et nummer af bladet, der 
for første og efter den siddende 
redaktions intention også sid-
ste gang i bladets 10-årige liv, 
udkommer en uge senere end 
planlagt, er blot tilbage at ønske 
alle vore læsere en rigtig god 
sommerferie og på gensyn den 
første weekend i september. 

2

Esplanaden  juli/august 2007



En lille håndfuld mennesker og et hul i jorden var udgangs-
punkt for dette års KulturWeekend, men så tog det fart, og 

hullet blev fyldt op. En sværm af frivillige hænder og kvikke hove-
der tog fat og på bare en enkelt dag blev der rejst telte, trukket kabler, tømret bo-
der sammen, placeret affaldsspande, pustet balloner og meget, meget mere. Det 
var som at se et eventyrland vokse op fra fuldstændig bar græsplæne. På slaget 16 
fredag den 8. juni gik formanden for Brøndby Kunstforening Agnete Sørensen på 
scenen og åbnede Brøndby Strands KulturWeekend 2007 med følgende digt:

Der er en yndig strand.
Den står med høje huse,
som skuer over land og grønne haver.

Der sad i fordums tid
de seje fi skerbønder,
som pløjed´
jorden blid og bølgen hvid
af skum - for bådens favn med torsk og sild.

I smedjen tændtes ild
til plov og hestesko.
Folk leved´ godt og småt af jordens frugt
og havets gavmildhed.

De glemte velstand til en anden tid,
som vi så vokse til langs strandens bred.
Fra stordrift frem til storbydrøm-
og -strøm af menneskers behov
for lys og plads til mer´end husbehov.

Så voksed´op en broget skov
af gøremål og tungemål
som stjerner fra en anden himmel,
der skinner ned på vores vrimmel
og lyser op iblandt os.

Til alle strande kommer folk i land.
De bringer andre skikke - andre vaner.
Det gælder også Brøndby Strand -
og her - imellem høje huse - grønne haver

gror op en smeltedigel af kultur
fra alles hjemland - det er nye gaver!

Når kirkeklokken kalder - og når Outlandish hitter.
Når jazzen smelter og når teltet gynger,
så er det at vi allesammen synger:

Vi elsker de grønne lunde og sejlernes tusindtal.
Vi elsker at feste og danse - til natten bli´r hanegal.

Vi elsker etagernes udsyn
til skyers og solens lyn
ind over by´n.

Vi elsker når sommeren vælter
sig ind under huden og smelter
al is i hvert smilehul.

Vi elsker kulturens hverdag,
foreningers sammehold
om historien, kunst eller bold.
Vi elsker hvert hus der skal bygges,
hvor menneskers møde kan lykkes.

Her bli´r vi hinandens konger -
og - nu - er det tid til balloner,

så disse dage kan ses
ud over det danske land
som en særlig og kærlig hilsen
fra hele Brøndby Strand

Åbningstale til KulturWeekend 2007 
af Agnete Sørensen

Efter disse smukke ord blev ballonerne sluppet 
løs og steg op mod en dybblå himmel akkompag-
neret af klokkespillet. Man kan roligt sige at star-
ten var perfekt og det var resten af weekenden 
også. Man så ikke så meget som skyggen af politi 
eller andre myndigheder på pladsen og de var 
også ganske unødvendige.                Bitten  Ω
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- Her bliver der bygget et kul-
turhus. Bl.a. fordi nogle ildsjæ-
le med tilknytning til Kultur-
Weekend pegede på behovet, 
og vedholdende har holdt gry-
den i kog - bl.a. ved at fastholde 
KulturWeekend som en årlig 
tradition. 
   Naturligvis ikke ene om æren. 
Succesen for Kilden i Brønd-
byøster har bestemt også med-
virket til at overbevise os. 
  Men KulturWeekend har en 
tilstrækkelig stor del af æren 
for, at vi fandt det naturligt at 
sige ja til arrangørernes for-
slag om første spadestik under 

dette års KulturWeekend. Se-
nere opstod der som bekendt en 
forsinkelse.
  Men ved næste KulturWeek-
end vil byggeriet være godt i 
gang, så det måtte være nu.
  Omkring årsskiftet 2008-09 
kan vi ibrugtage et kulturhus, 
som vil blive samlingspunkt for 
en masse aktiviteter: 
Bi bli o tek, væresteder, voksen-
under visning, gymnastik, mø-
der, te a ter, musik, spisning, 
kaffedrikning og meget mere. 
Det bliver et kulturelt kraftcen-
ter i den brede fortolkning af 
ordet kultur. 

 Og det bliver et hus for alle 
kommunens borgere.
 Vi opsætter en skitse af det 
kommende hus, når den er la-
vet. Materialevalget til solaf-
skærmningen er endnu ikke af-
klaret, så det ydre udtryk kan 
godt blive noget anderledes, 
end vi hidtil har set. Det bliver i 
hvert fald et fl ot hus.
 Ikke mere snak. Kulturud-
valgsformanden og jeg tager 
nu det første spadestik til det 
nye kulturhus. -

Derefter greb han og formand for kultur-
udvalget Anne-Mette Stampe med et 

fast tag spaden og tog i forening det 1. spade-
stik til vort nye kulturhus. 
  Der blev delt balloner ud og der var kaffe, 
kage og frugt såvel som optræden af Cirkus 
Panik. Det hele blev ledsaget af den dejligste 
musik, spillet af orkestret The Spirit of New 
Orleans. Det bedste, jeg har hørt længe. 

Søndag den 10. juni 2007 vil med garanti gå over i Brønd-
by Strands historie. Dagen var ny, som den kun kan være 

i den danske forsommer og alligevel var det den sidste dag, 
hvor alting stadig var ved det gamle. Alting ændrede sig præ-
cis kl. 12.00 da borgmester Ib Terp åbnede med sin tale:

  Rent guf for øregangene. KulturWeeken-
den lakkede så småt mod enden og det var 
en lettere doven søndag eftermiddag, men 
kl. 16 fungerede alt dog stadig. Der var fuld 
gang i madtelte, kræmmerboder og arran-
gementer. Kl. 21 var det hele væk. 
  Eventyret var forsvundet lige så hurtigt, 
som det var dukket op. Det var pakket ned 
og gemt væk til næste år.     Ω

Bitten Drews

Kulturhus - spadestik
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Kulturhus - historie
En sommersøndag på Kul- 

 turWeekend i 1998 præ-
senterede et par interessegrup-
per forslag til indretning af et 
kulturhus i Brøndby Strand. 
 En idé, der angiveligt helt tilba-
ge ved den daværende „Brøndby 
Strand Plan“s færdigopførelse, 
blev bragt på bane af aktive bor-
gere - dog uden politisk opbak-
ning!
 Det ene forslag blev fremlagt 
af en af vore boligafdelinger, 
der dog heller ikke fi k politisk 
opbakning til sit projekt. Det 
andet blev fremlagt af et par 
lokale græsrødder, der nogle 
måneder senere dannede en 
arbejdsgruppe på syv personer, 
der bl.a. repræsenterede de lo-
kale foreninger Musikscenen 
Brøndby (eksisterer desværre 

ikke mere), Kunstnergruppen 
KREA, Brøndby Jazzklub samt 
en daværende beboerrådgiver 
med arkitektbaggrund som 
ekstern assistance. Gruppen af-
leverede i marts 2000, forslag 
til et „Multihus med frilufts-
scene“. Hen mod sommeren 
samme år indkaldte Kulturelt 
Udvalg (i dag: Kulturudvalget) 
til møde med gruppen, der hav-
de udarbejdet et forslag med 
tre hovedfunktioner: En med-
borgerdel, en sundhedsdel og 
en indkøbsarkade (udbygning 
af centret). Udvalget erkendte 
sig enig i medborgerdelen, som 
blev indarbejdet i revidering af 
den daværende Kommuneplan.
  Men allerede i september sam-
me år (2000) modtog Brøndby 
Kommune tilsagn om Kvarter-

løftmidler fra det daværende 
By- og Boligministerium for pe-
rioden 2001-2007. Multihuset, 
Kvarterhuset eller Kulturhuset 
(kært barn har mange navne) 
blev herefter et af de mest mar-
kante projekter i „Kvarterløft 
i Brøndby Strand“; et projekt, 
vi her på bladet som bekendt 
siden har beskæftiget os indgå-
ende med.
 Med Kulturhusets indarbejdel-
se i Kvarterløftprojektet dan-
nedes en kulturhusgruppe med 
fl ere nye aktører, hvoraf man ge 
har holdt ud til den bitre (nej, 
gode) ende. Alle glæder sig helt 
sikkert til indvielsen af et læn-
ge ventet kulturhus i Brøndby 
Strand; et kulturhus, bydelen 
og hele Brøndby Kommune i 
den grad har fortjent.              Ω

Elo Christiansen

Sort/hvidt billede fra Esplanaden august 1998. Fra venstre: Michelle Beldner, Svenning Haaning og Jan Bernhardt.

Poul Jensen

5

Esplanaden  juli/august 2007



Nanna & Annisette
Det er ikke kun på scenen de to 
MGP-stjerner sprudler af energi; 
også uden for rampelyset „optræ-
der“ duoen og udviser æg te, spon-
tan glæde for hinanden.

Børnelopper
De „unge lopper“ havde tage familie og venner med.

Brøndby kommunes Musikskole
En af kommunens stoltheder, Musikskolen, leverede 
oplevelser som perler på en snor. En blæsergruppe blev 
afl øst af et skoleorkester og det hele sluttede med et mu-
sikalsk festfyrværkeri fra musicalgruppen, der stod for de 
musikalske indslag i Ungdomsskolens og Musikskolens 
musical ”Casey” tidligere på året i Kulturhuset KILDEN.

Brøndby Strand Gymnastikforening
Efter nogle års pause oplevede vi et glædeligt gensyn 
med bl.a. springgymnaster fra bydelens lokale BSG 
(Brøndby Strand Gymnastikforening).

Cirkus Panik & cirkusbørnene
Vore dygtige cirkusbørn her ved Stranden blev 
hjulpet gennem genvordighederne med hjælp 
fra Cirkus Paniks herlige gøglere.
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Dukketeater
Et nyt indslag i årets KulturWeekend var dukkete-
ater, som blev præsenteret af en ny aktør i Kultur-
Weekend, Ole Holmstrøm, og interessen var stor.

Historiefortælling
Der var drama for mange aldersgrupper, 
når vor lokale historiefortæller Ove Niel-
sen alle tre dage berettede om fortidens 
drabelige begivenheder

Jazz
Den rytmiske musik har været en tradition 
i fl ere år fredag aften. I år var ingen undta-
gelse; 11 ”gamle drenge” en én pige i form af 
Leonardo Pedersens Jazzkapel leverede va-
ren i Store Telt

Den gamle smedje
Det historiske telt var åbent alle tre dage. 
Særlig „den gamle smedje“, der var placeret 
lige foran teltet trak mange tilskuere til.

Burhan G
Det er ikke første gang Brøndby Strand barsler med 
musikalske stjerner. Publikum overgav sig betingel-
sesløst til Burhan G, der her giver Pia Sandberg en 
krammer ved autografskrivningen efter koncerten.
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Stemnings-
billeder fra 
endnu en 
minderig 

KulturWeek-
end - denne  
gang 2007 
indfanget af fotograferne: 

Elo
Inger 
Bitten 
Johan 
Ole H
Pia S
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Nej, fl oder kan man just 
ikke kalde dem. Men et 
par åer. Jorden skulle 

jo afvandes, og en del af Brønd-
by Strand var før i tiden tem-
melig vådt.
 Den bedst kendte å, mest omtal-
te, og også største var Rosenå-
en. Men den mindre Ringebæk, 
som løb lidt vestligere, er til 
gengæld dokumenteret helt til-
bage til middelalderen og 1300-
tallet, på grund af et fi skerleje 
ved åens udløb.

Kloakvand
Mens åen/bækken tidligere har 
haft en funktion i forbindelse 
med afvanding og fi skeri, så har 
den i nyere tid vel mest været til 
besvær.
 Da Brøndby Strand i første 
halvdel af 1900-tallet udvik-
lede sig til sommerland, med 
udstykning til sommerhuse, fi k 
en del grundejere på den nu-
værende Silervej bækken til at 
løbe over deres grund.
 En liste over datidens beboere 
på Silervej viser, at hovedpar-
ten af dem havde adresse andet 
sted. Det var med andre ord 
sommerbeboere, og selv om 
nog le måske syntes om levende 
vand i haven, så var ikke alle 
lige begejstrede for bækken. 
Sikkert fordi bækken ikke altid 
lugtede lige godt.
 Vandløb blev den gang brugt 
til lidt af hvert, og i juni 1950 
bliver der klaget til kommunen 
over at et vaskeri havde ført 

kloakafl øbet ud i Rønnebækken, 
som den nu var kommet til at 
hedde. Afl øbsvandet indeholdt 
bl.a. farvestoffer, benzin og olie, 
og bækken stank, så man ikke 
mente, dem der boede ved bæk-
ken, kunne være tjent med det.
 Året efter, i 1951, er det kom-
munen som klager over Røn-
nebækkens tilstand. Bunden 
kræves oprenset og græsset på 
siderne slået. 
 Bestyrelsen for den lokale 
grundejerforening diskuterer 
på den baggrund at få bækken, 
eller grøften som den underti-
den betegnes, lagt i rør.

Stadig synlig
Der skal imidlertid gå 13 år før 
sagen afsluttes. Problemet var 
at en del af grundejerne selv 
i tidens løb, uoffi cielt,  havde 
lagt bækken i rør på hvert deres 
grundstykke. Og det puslespil 

har Landvæsensnævnet, som 
skulle godkende rørlægningen 
haft svært ved at tage stilling til. 
De efterlyste fl ere gange oplys-
ninger om dimensioner på rør, 
vandmængde m.m. men i 1964 
opgiver nævnet øjensynlig at 
forfølge sagen og den ”henlæg-
ges” som det hedder.
 Denne stykvise rørlægning har 
betydet, at åen næsten er for-
svundet, men kun næsten, for  
der er fortsat enkelte steder 
hvor Ringe/Rønnebækken  ikke 
er lagt i rør og derfor fortsat kan 
ses. De steder hvor åen fortsat 
er synlig, men ofte uden vand, 
viser at den efter alt at dømme 
har været stærkt slynget. 
  Det er da sikkert også årsag til 
at det ikke vides nøjagtig, hvor 
den er løbet ud i Køge bugt. Og 
at det derfor heller ikke vides 
hvor det middelalderlige Ringe-
bæk fi skerleje har ligget.          Ω

Brøndby Strand har
haft sine 'fl oder'

Her gennem en stille villahave bruste en gang en 'flod' på sin vej mod havet.

Johan Suszkiewiecz
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Markedsdag i Æblehaven blev 
en enestående begivenhed. En 
dag med sol fra morgenstunden, 
Ib Terp holdt tale og åbnede på 
den måde dagen. Utallige boder 
med mad og drikke, stort loppe-
marked og dejlig musik. 
  Særlig gode var jazzmusikerne, 
som spillede i det store telt, hvor 
vi så kunne strække benene, lige 
til kl. 17:30. Tak til personalet 
på Æblehaven for en dejlig dag. 

Ditte Et træ pakket
ind i gaze-bind

Et træ viklet helt ind i gaze-
bind. Sådan ser det i hvert 

fald ud. Men det er ikke gaze-
bind. Det er spind, og træet 
myldrer af larver. Træet står på 
Brøndbyvester Boulevard ud 
for Tranumparken.

Går kun på hæg
Flere har henvendt sig til Es-
planaden og udtrykt bekym-
ring for, om det breder sig til 
et større område. Arne W. Pe-
tersen nævner Rødovre, hvor 
der tidligere har været et større 

Spindelarver som i 
Rødovre har ramt
Brøndby Strand

Et træ på Brøndbyvester Boule-
vard ved Tranumparken er to-
talt indhyllet i spind, og 100-vis 
eller fl ere af de gule larver krav-
ler rundt under spindet.
Spindet har endda bredt sig til 
nabobeplantningerne. Kommu-
n en er adviseret for en lille uge 
siden, men har ikke svaret tilba-
ge. Spind og larver skal fjernes 
effektivt, inden mange træer i 
området og i folks haver angri-
bes.

 Arne W. Petersen
Tranumparken 1-13-1

angreb.
 Men Brøndbys Stadsgartner 
Jesper Purhus er ikke så bekym-
ret. Det drejer sig om larver fra 
et møl, og de kun går på hæg, si-
ger han. Derfor er det også kun 
et enkelt træ som er angrebet 
ved Tranumparken.
  Møl er en artsrig familie af små 
sommerfugle, og de har ofte de-
res specielle lækkerbisken.
 Bortset fra dem, som æder 
vores tøj i klædeskabet, er der 
dem, som har specialiseret sig i 
røn, stikkelsbær, kål m.m. Og så 
dem på hæg. Når angrebet så så 
dramatisk ud i Rødovre i sin tid, 
var det fordi, det var en vej med 
mange hæg-træer. 
  Hæg er mange steder et yndet 
prydtræ, på grund af sine store 
klaser af små hvide duftende 
blomster om foråret. Når det på 
Brøndbyvester Boulevard ser ud 
som om spindet har bredt sig, 
er det kun fordi et nærtstående 
birketræ er blevet viklet ind i 
noget spind. Men larverne kan 
ikke li´ birkebladene, siger Jes-
per Purhus, som har været ude 
for at se på træet. I øvrigt mener 
han problemet mest er kosme-
tisk. Selv om larverne æder bla-
dene i år, skal træet nok komme 
igen næste år. Et sådant træ skal 
afl øves fl ere år i træk for at tage 
alvorlig skade. Og møl-angre-
bene svinger fra år til år.
  En af de ting, der kan gøres, er 
at fjerne så meget af spindet, så 
fuglene kan komme til. Så skal 
de nok guffe en stor del af lar-
verne i sig.              Ω

Johan Suszkiewicz

Arne W. Petersen

Markedsdag
i Æblehaven

Alle aldre var med til festen.

TAK - Hjertelig tak for blomster og opmærksomhed ved vor far 
og mand Finn Bering Asmussens bisættelse i Brøndby Strand Kirke 
den 18. maj.               Lisa og Urszula
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen 
Hverdage kl. 9.00
Salg af cappuccino, kaf-
fe, te, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling skal foregå in-
den kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdage og torsdage kl. 17.00-19.00
To retter mad. - Salatbuffet med 
hjemmebagt brød

Pigeklub 
Mandage og onsdage 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Vi tager det stille og roligt - alle kan 
være med - henv: Erik Larsen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger. 
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdage kl. 10.00-12.00
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063 

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00 -14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. Se menu 
på www.broendbynet-
tet.dk under aktivitets-
huse, Rheumhus.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding på tlf: 
4354 1138 senest tirsdag.

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 18.00 og spillene begynder 
kl. 19.00

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

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

 
Kreative dage 
Torsdage fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 
Man kan købe et måltid mad fra 
kl. 19.00

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

Tirsdage kl. 12.00 - 16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

Caféen 
Mandag, onsdag, tors-
dag og fredag 
kl. 9.00-16.00
Tirsdage kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres da-
gens ret, smørrebrød & 
salatbar.

Dag-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 30 kr./20 kr.

Aften-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 35 kr/25 kr.
Dessert: 10 kr.

Strikkeriet
Mandage kl. 13.30-16.00 

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00 
(Ferielukket - juli & august)

Blomsterbinding
Onsdage i ulige uger kl. 19.00-22.00
(Ferielukket - juli & august) 

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdage kl. 10.00-12.00

Hyggeklub
Onsdage kl. 19.00-22.00
Torsdage kl. 17.00-19.00

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

Udlejning af selskabslokaler
Hverdage: kl. 9.00-10.00
Tirsdage: kl. 19.00-20.00

Pensionistklub

Tirsdage kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Flittige hænder          (Starter i september)

Mandag+onsdag+torsdag fra kl. 1830 - 21.30
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Pensionistforeningen 3´erens tidligere annoncerede: 

Bustur til Andelslandsbyen Nyvang 
er fl yttet til tirsdag 21. august kl. 10 

Invitationen til turen gælder alle pensionister i Esplanadeparkerne. Turen omfatter også et besøg på et 
statshusmandsbrug, der ligger ved Løvenborg Gods vest for Holbæk. Den slags husmandssteder indehol-

der køkken, stue, stadsstue, entre, spisekammer og bryggers med gruekedel og soveværelse med gamle ol-
merdugsdyner, broderede betræk og zinkvarmedunk. Man kan tilmed 
få en 'kulinarisk oplevelse' i form af en kop kaffe lavet på Madam Blå 
tilsat Richs kaffeerstatning. 
Prisen for turen er 150 kroner, som dækker bus ud/hjem, entré samt 
tre stykker smørrebrød. Drikkevarer er for egen regning. Billetter kan 
købes i åbningstiden i vore tre aktivitetshuse, PERLEN i Hallingpar-
ken 5, TRANEN i Tranumparken 3A og RHEUMHUS i Albjergparken 
4. Der bliver afgang med bussen fra Rheumhus kl. 10:00, fra Tranen 
kl. 10:05 og fra Perlen kl. 10:10. „De9“ yder fi nansiel støtte til bussen. Høstarbejde med rigtige hestekræfter.

Børnehjørnets fødselsdag
Husk Børnehjørnets fødselsdag

Lørdag 18. august
kl. 11 - 16.

Tranen åbner dørene for alle 
børn med masser af aktiviteter 
og servering af is, pølser, pop-
corn og saftevand.

Det koster kun 25 kr pr. næse

Vi ses på hoppepuden

Årets
borger

Wassim Karoum, Esther Genker 
samt Leif Pedersen var nomine-
rede som Årets Borger. 
  Det blev Leif, som løb af med 
trofæet, nemlig originalversio-
nen af dette års KulturWeekend 
plakat, som den lokale Brøndby 
Strand borger og medlem af 
Brøndby Kunstforening, Margot 
Senderovitz, har begået.

Arkiv
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- Brøndby Strand
i forandring -

Mandag 13. august kl. 19

Lokalhistorisk forening for 
Brøndby Strand vil denne dag 
arrangere en lille byvandring 
omkring Brøndby Strand Cen-
trum med start fra P-plad-
sen ved Strandskolevej syd for 
Brønd  by Strand S-station.
  Forandringen sker hurtigt. 
Hvor det nye Kulturhus snart 
rejser sig var der for ikke så 
mange år siden marker og bon-
degårde              Ω

KREA hitter. . .
Fire travle 'ungmøer' fra kunst-
nergruppen KREA knoklede fra 
start til slut på Store Legedag for 
at hjælpe børnene med at frem-
bringe kunstværker på KREAs 
otte opstillede  staffelier. Ω

Værestedet Strandstuen får nye åbningstider fra 1. juli. Det er som led i endnu en sparerunde, men el-
lers går livet videre, som det plejer og man holder åbent hele sommerperioden. Der bliver droslet lidt ned på 
nogle af aktiviteterne, men til gengæld startes der op med petanque. De grupper, der er, fortsætter også hen 
over sommeren og man glæder sig i det hele taget til at se masser af sommerglade gæster. 
De nye åbningstider er: Mandag, onsdag og torsdag kl. 9.00 - 15.30 og tirsdag og fredag kl. 9.00 - 15.00. 

Torsdag den 14. juni afholdt man den sidste af dette års pensio-
nistskovture i Brøndby Kommune. Vejret var som bestilt, lettere 

overskyet til en lang bustur og strålende solskin, da vi nåede frem til 
Skævinge Kro ad mange smukke omveje. Dér var der dækket op til ca. 
250 mennesker og en dejlig frokost ventede. 
  Borgmester Ib Terp stod i spidsen for løjerne og var i godt selskab 
med bl.a. tidl. borgmester Keld Rasmussen, der sang for, så det gjal-
dede. Et smukt punktum for årets skovture.         Ω

Klitrosen
En dejlig aktivitet året igen-
nem er Klitrosen. Under mot-
toet ”Uventet gæst skal bæn-
kes bedst” har Clausen & Co. 
lagt op til en rigtig hyggelig 
sommer, hvor ældre fra hele 
„De9“´området er velkomne - 
også i ferieperioden. Adressen 
er Tranumparken 7, st. og åb-
ningstiden er man., ons., fre. og 
søn. mellem kl. 14 -18.  Ω

Pensionist-skovtur

Wau - for en skovtur/fødsels-
dagfest den 14. juni på Skævinge 
kro, 250 Brøndby borgere med 
Kjeld Rasmussen i spidsen sang 
fødselsdagssang for mig og gav 
mig en helt fantastisk dag. 
 Tak også til Ib Terp, Eva Roed, 
Bo Kristiansen, Kirsten Nielsen, 
Svend Sørensen og fl ere af med-
lemmerne af seniorrådet.
Go´Sommer fra  - Ditte Jeier 
PS. Håber der også bli´r skov-
tur næste år.

Fra en glad deltager -
Bitten Drews

Efterlysning
Jeg var gæst i Store Telt til 
KulturWeekend lørdag den 
9. juni og var så uheldig at 
„glemme“ min jakke, en nylon 
-Mik Nike- . Jeg savner den, og 
vil meget, meget gerne ha´den 
tilbage, da den er en del af et 
sæt.                På forhånd tak. 
Den kan afl everes på Espla-
nadens kontor, Hallingpar-
ken 7, st. - 2660 Brøndby Str.
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Træ-fældning
En ny måde at fælde træer på er observeret i BB 608. Formodentlig 
skal det pågældende afsnit af stikvejen udlægges til parkeringsplad-
ser, hvad man fra afdelingens side ikke har informeret beboerne om.
Et nylig og nydeligt uddelt BB-Byggeinfoblad fortæller intet om dette 
indgreb. Et par dage før blev der endog klippet buske på det pågæl-
dende areal - her indrammet med røde ovaler.         Ω

Arkiv Inspirationsmøder
til rygestop

Tirsdag 28. august kl. 16-18
Kilden, Nygårds Plads 31

Onsdag 29. august kl. 19-21
Café Glenten, Glentemosen 3

Torsdag 30. august kl. 19-21
Brøndby Strand Bibliotek, 

Brønd by Strand Centrum 15

Disse dage afholder Social- og 
Sundhedsforvaltningen inspi-
rationsmøder med foredrag om 
fysisk og psykisk afhængighed, 
vaner, ritualer, nikotin, vægtpro-
blemer, medicinsk behandling 
m.m. Endvidere vil der blive de-
monstreret diverse nikotinpro-
dukter. Foredragene er delt op 
i to dele og der tilbydes kulilte-
måling i pausen.            Ω

Patientuddannelse
- lær at leve med en

kronisk sygdom -

Onsdage 29. aug., 5., 12., 19., 26. 
sept. og 3. okt. lægger Rheum-
hus lokaler til seks gange 2½ 
times undervisning i at hånd-
tere symptomer som træthed og 
smerter i forbindelse med kro-
niske lidelser og få inspiration 
til en mere aktiv hverdag. Un-
dervisningen ledes af Per nille 
Frandsen, Lars Ole Andersen og 
Maria Sørensen.
 Der afholdes et introduktions-
møde inden selve undervisnin-
ger. Det sker i Rheumhus

onsdag 22. august 
kl. 14.30-16.00

Kurset inkl. en undervisnings-
bog er 200 kroner. Yderligere 
oplysninger kan fåes ved hen-
vendelse til Lars Ole Andersen, 
tlf: 4328 2306 eller e-mail: 
lod@brondby.dk             Ω
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Esplanaden (tlf: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (tlf: 4354 1311/2947 2911)

En ægte „victor“ 10 En ægte „victor“ 8

Det gamle ordsprog om, at 
der ikke fi ndes dårligt vejr 

- men kun dårlig påklædning - 
blev ak tuelt ved Strandstuens 
forårsskovtur. 
  Strandstuens leder gennem 
de sidst 14 år, Charlotte Vedel, 
mener at Brøndby Strand er et 
godt sted at bo, socialt set, fordi 
mange beboere drager omsorg 
for hinanden.
  „Lægger en af vores brugere 
fx. mærke til, at en ældre nabo, 
som de måske kender her fra 
Strandstuen, en dag ikke har 
trukket gardinerne fra, kom-

På skovtur 

mer brugeren gerne herop og 
spørger til, om vi ved noget om 
den pågældende nabo“. 
  Strandstuens brugergruppe 
om fatter både etnisk danske æl-
dre og ældre med anden etnisk 
baggrund. Brugergruppens kul-
turelle forskelligheder er med 
til at give gode og muntre ople-
velser. For eksempel fortæller 
Charlotte om forårets skovtur 
til Boserupskoven. 
  „Det øs-regnede dén dag og de 
mange mennesker, der skulle 
med, var klædt i regntøj og 
gummistøvler. Med undtagelse 

af nogle afghanske kvinder, 
der mødte op i fl otte kjoler og 
højhælede sko. De havde klædt 
sig fi nt på, fordi de skulle i byen 
og havde ikke taget højde for 
det danske vejr. Det fandt vi 
imidlertid hurtigt råd for. Vi 
klippede hul i nogle store sorte 
sække, som fi nt kunne fungere 
som regnslag. Det endte med 
at alle fi k en dejlig skovtur på 
trods af det våde vejr!“            Ω

Kvarterløfts Kulturstafet er nået til Værestedet Strandstuen, 
der udgør en vigtig del af integrationen i Brøndby Strand

Strandstuens leder Charlotte Vedel

Forskellige effekter (nøgler, briller etc.) fundet på pladsen ved oprydning
efter KulturWeekend er indleveret til Esplanaden, Hallingparken 7, st.


