
TEMA: KW 2008 - side 3-9 

Børnekunst og leg  - side 10-11

Psykiatri i Brøndby - side 14-15

Turisme i Brøndby - side 20-21

Juli/August 2008
Årgang 12. nr. 6



Beboerbladet ESPLANADEN er  talerør 
for Brøndby Strands beboere, institutio-
ner, foreninger, klubber og lignende med 
tilknytning til området. 
Artikler/billeder kan citeres/gengives mod 
kildeangivelse jvf. ophavsretsloven. Ved-
rørende pressemeddelelser og læserbreve: 
Redaktionen kan vælge; at afvise, at for-
korte, at bringe  i uddrag eller at gengive.   
Bladets adresse er:

Beboerbladet Esplanaden 
Hallingparken 2, stuen
2660 Brøndby Strand

Tlf & fax: 43 54 39 60
E-mail: espla@yahoo.dk 

Redaktionen:
Elo Christiansen (ansvarshavende)
Telefon: 29 47 29 11

Ole Rørgren
Inger Larsen
+ faste skribenter:
Bitten og Johan
samt eksterne skribenter

Forsidefoto:
Falck kom med en brandbil med stige og det 
blev et rigtigt tilløbsstykke.Børn og voksne 
fl okkedes om at få en tur i redningsgondo-
len med en fl ot udsigt over Brøndby Strand 
- selvfølgelig forsvarligt fastspændt.
Foto: Elo Christiansen

Udgivere:
BB 605, BB 606, BB 607, BB 608,
PAB 8, BAB, T 13, T 15

Tryk:
Hertz bogtrykkergården a/s
Trykt på svanemærket papir
4000 Ex. - ISSN: 1398-6139

Lederen:  

ESPLANADEN - Brøndby Strands beboerblad

Esplanaden udkommer 
ikke i januar og august

DEADLINE: 

15. august - 2008 - kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 7. september

OBS: N
y

ad
res

se

I år 2000 fi k Brøndby sit første 
egentlige kulturhus, KILDEN, i 
Brøndbyøster. I efteråret 2009 
forventer alle, at det nye kultur-
hus i Brøndby Strand kan ind-
vies. Vel ikke upassende til en 
befolkning på næsten 35.000! 
Huset i Brøndbyøster blev op-
ført som et rent kommunalt pro-
jekt, hvorimod huset i Brøndby 
Strand blev overført til det nu af-
sluttede Kvarterløftprojekt;  alt-
så med et ikke ringe tilskud fra 
staten. Fælles for de to huse er, 
at de skal sprudle med aktivite-
ter. KILDEN springer allerede!

I Brøndby Strand har vi end-
videre tre såkaldte aktivitetshu-
se (sådan set også kulturhuse) 
blot med potentiale til andre 
aktivitetsformer. Under kvarter-
løftprocessen fremkom påstan-
de om mulig konkurrence mel-
lem aktivitetshusene og det nye 
kulturhus. Da den 'gamle' hus-
gruppe i marts 2000 sendte sit 

forslag til kulturhus i Brøndby 
Strand, var et af de vigtige punk-
ter, at kulturhuset IKKE skulle 
fremtræde som en konkurrent 
til aktivitetshusene. De skul le 
ger ne supp lere hinanden.

Og således er vi fremme ved 
sagens kerne: Fremtidige tiltag i 
de tre aktivitetshuse. Netop nu, 
hvor fundamentet til det nye kul-
turhus er støbt, er det ikke for 
tidligt at tage hul på en koor-
dineret indsats for at sikre et 
optimalt kulturliv i de lokaler, 
som ikke mindst beboerne har 
betalt millioner af kroner for at 
få indrettet; her tænker vi ikke 
blot på det nye kulturhus. PER-
LEN er netop blevet ombygget 
for et millionbeløb, TRANEN 
har investeret i ændringer, og 
om få måneder indvies den nye 
TRANE i Kisumparken 2. Og  
RHEUMHUS gennemgik for 
nog le år siden en omfattende ny-
indretning for et pænt million-

beløb. Husene har på hver sin 
vis lavet undersøgelser hos sine 
beboere for at afdække ønsker og 
behov, men vi, beboerne, fortje-
ner som nævnt en koordineret 
indsats, så resultatet af de man-
ge anvendte millioner kommer 
tilbage med tilbud, der tilgode-
ser den enorme kulturpalet, vi 
alle er en ufravigelig del af.

På redaktionen byder vi vel-
kommen til et nyt og spænden-
de tiltag: Brøndby Turistsam-
virke, der så dagens lys for et 
par måneder siden på et møde 
i Brøndby Lokalarkiv. Vi vil ind-
tage en plads på første række for 
at følge udviklingen i samvirket. 
Læs mere inde i bladet.

KulturWeekend 2008 er ne-
top afholdt, og med et beskedent 
udbud af billeder fra festlighe-
derne ønsker vi vore læsere en 
rigtig god sommer og på gensyn 
første weekend i september.

Kultur- og andre huse
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Det er en begivenhed at
  slå sit telt op for første 
gang på KulturWeek-

end og få syn for sagn: 
 På KulturWeekend 2008 mød-
tes Brøndby Strand borgerne på 
tværs af netværk, alder, hud-
farve og social status. Det gjaldt 
også i 'Herfra og Videre's telt, 
hvor medarbejderne fra Net-
værksKontoret, formænd for bo-
ligafdelingerne, samt Børnenes 
Rejsebureau var til stede. 

Fælles bod
I samme telt udstillede Beboer-
bladet Esplanaden og TV-
Brøndby. De første gæster var 
en gruppe drenge, som med de-
res særlige slik-lugtesans satte 
kursen direkte mod de gratis 

bolsjer. Men andre gæster ville 
gerne vide noget om helheds-
planen, se plancherne og de 
rapporter og bøger, som var lagt 
frem.

Mange aktiviteter
Det var også en oplevelse at se, 
hvordan aktiviteterne under 
'Herfra og Videre' satte deres 
præg på KulturWeekend. Tra-
nens Drenge havde arrangeret 
Counterstrike, den opsøgende 
medarbejder beachfodbold og 
Pigehuset opførte en mimemu-
sical, som blev beundret af 
blandt andet Frederik fra X 
Factor, der så den i pausen mel-
lem hans to optrædener. 
  Og da medlemmer af Pigehuset 
helt uplanlagt overrakte borg-

Med 'Herfra og Videre'
til KulturWeekend

mester Ib Terp en gave i Kom-
munens telt, var det en manife-
station af, at på KulturWeekend 
springer man formaliteterne 
over.

God koordination
En anden oplevelse var at være 
bag kulisserne, og se hvordan 
alting blev organiseret fra „fø-
rerbunkeren“ i kirken. Der var 
styr på alle detaljer, og det vi-
ser mere end noget andet, hvor 
professionelt frivilligt arbejde 
er, når det er bedst. Det er en 
glæde at tænke på, at det forhå-
bentlig bliver en fast tradition 
at være på KulturWeekend i de 
fi re år, hvor NetværksKontoret 
koordinerer aktiviteterne under 
'Herfra og Videre'.             Ω 

Anet Tamborg

Fællestelt for NetværksKontoret, Boligafdelingerne, Børnenes Rejsebureau, Beboerbladet Esplanaden og TV-Brøndby.
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På de følgende sider kan du opleve 
eller genopleve nogle af de mange 
indslag på dette års KulturWeekend.

KW 2008

Formanden for KulturWeek-
endens Støtter Hugo Thuge 
åbner for festlighederne.

På baggrund af en skyfri blå himmel steg ballonerne til vejrs.

Musikskolens leder Preben Renstrøm udtalte sin glæde over 
at skolen fi k mulighed for at præsentere skoleårets afslut-
ningskoncert på KulturWeekend. Her fra en af solokoncer-
terne i Cafételt.

Counterstriketurneringen i cirkusteltet 
blev et tilløbsstykke.

Beachfoldbold er et populært 
spil hos de unge mennesker.

Anet Tamborg, Bitten Drews, Inger Larsen og Elo Christiansen
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TwodoublesixO! var den måske kryp-
tiske titel på Pigeklubbens mimemusi-
cal. Fire temaer indgik i en anderledes 
teaterforestilling, nemlig” Ingen genvej 
til kærlighed”, ”Pigebander”, Narko er 
nul” samt ”forsoning”. Oplægget kom 
fra Ole Holmstrøm, der sammen med 
Alma Sehovic, Dinah og Sarah leverede 
teksterne. Alma og Ole instruerede og 
Irhan Sehovic havde komponeret mu-
sikken samt stod for lyden.

Varmen steg et par grader, da sam-
baoptoget indtog Åben Scene.

Volapykmanden underholdt hele 
familien i Cirkusteltet med kendte 
historier på sprælsk manér.

Cirkus Panik og Brøndby 
Strand Gøglerne henrykkede 

endnu en gang publikum.
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Fest, farver og æggende toner var ingredienserne, da sambaoptoget bevægede sig over Pladsen.

Flere livlige rytmer ud-
fordrede deltagerne, da 

der blev inviteret til salsa 
ved Åben Scene.

De nominerede til Årets Borger afventede spændt afstem-
ningsresultatet. Fra venstre Esther Genker, Svenning 
Haaning og Wassim Karoum.

Børnekarrusselen gjorde lykke hos de mindste.

Alle mand hjælper 
med, når teltet skal 
forankres.
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Og årets borger blev: Wassim 
Karoum, der ses i midten med 

den indrammede plakat for 
KulturWeekend 2008.

Et vigtigt tema på KulturWeekend er de mange forskellige 
loppeboder, der altid tiltrækker mange interesserede.

En pandekagemaskine til en storfamilie - hele 
seks stykker færdige på samme tid. Brøndby 
Strand Kirke var leverandør.

Endelig et bad alle børn uden tøven springer ud i.
Brandvæsenet havde lagt bolde ud i et skumbad.

I år havde SFO på Søholt opstil-
let et klatretårn.
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Afdelingernes Fest leverede underholdning 
af to orkestre: “Magi i luften” samt “Tørfi sk”. 
Her leverer ‘Magi i Luften’ varen.

„The Ghost Riders“ med Colin Clark i front le-
verede country, så man førte sig hensat til en 
koncert med „Man in Black“, Johnny Cash.

Børn i alle aldre fi k rigtig rørt sig 
i den bagende sol, KulturWeek-
end (næsten) altid byder på.

Aktivitetshusene med 
TRANEN i front leve-
rede også i år en vel-
smagende buffet med 
fl ere slags kød, salater, 
brød og herlig dessert.

Produktionshøjskolen i Brøndbyøster var med for 
første gang; såvel med eget telt, hvor portrætfoto-
grafering var et af temaerne. Men der blev også 
budt på musik på Åben Scene.
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Vestegnens Brandvæsen havde heldigvis ikke mere travlt, end 
at der blev plads til en forrygende og udfordrende oplevelse om 
søndagen. Stigen blev sendt til vejrs. Rigtig højt til vejrs og alle 
der prøvede blev spændt godt og grundigt fast. Den traditionsrige gudstjen-

este blev som altid afholdt 
uden for kirken, men i år 
dog i Cafetelt og ikke Store 
Telt. Gudstjenesten præsen-
terede samtidigt den netop 
nyansatte præst Anne Vad 
Gadsbøll, der sammen med 
Lilian Konggaard forrettede 
begivenheden. På billedet ses 
Anne Vad Gadsbøll.

X factor stjernen Frederik indtog Åben Scene før og efter Mimemu-
sicalen og sluttede af med en masse autografer for store og mindre 
store!

Viceborgmester Eva Roed forsøgte at håndtere 
brandslangen, men det er nu ikke let at holde 
Brøndby Strand ren.

Små talenter fra Musikskolen viste os deres 
færdigheder. Her assisteret af skolens leder 
Preben Renstrøm.
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I 
begyndelsen af april var 
der dømt „byt en lege-
plads i fart“ mellem vore 
børneinstitutioner i for-

bindelse med det stort anlagte 
KRAM-projekt. Vi havde valgt 
den del af projektet, hvor insti-
tutionerne Ternebo og Svanen 
valgte at bytte børn; for det var 
jo sådan, det virkede. 

Kunst i Svanen
Men inden vi kommer nærmere 
ind på denne del af historien, 
skal vi lige dvæle ved et andet 
og uventet projekt, som vi blev 
inviteret til at overvære. 
  To medarbejdere i Svanen - 
Miguel og Amos - bød indenfor i 
et lille værksted, hvor produkti-
onen af et stort maleri netop var 
i gang. Hvad var nu baggrunden 
herfor? Jo, Svanens karakteri-
stiske tårn skulle udsmykkes, 

Kunst 
og Kram

Elo Christiansen

og hvad var mere naturligt end 
at lade brugerne, altså børnene, 
udføre opgaven.
 Udstyret med skitseblokke 
drog 30 børn mellem fi re og 
seks år (samt nogle få på tre 
år) til skov, strand og museet 
Arken for at hente inspiration. 
I skoven samlede de blade. På 
stranden blev der samlet sten, 
leget i sandet og kigget på vand 
og bølger, og i Arken så de unge 
kunstaspiranter på billedkunst. 
Således rustet til opgaven kom 
der gang i malerpenslerne på 
det menneskestore lærred. Det 
utroligt fl otte resultat kan ses 

Inspireret af den nys afholdte 
sundhedskampagne „KRAM“ 

så børneprojektet „byt en lege-
plads“ dagens lys Remedierne var i orden og inspira-

tionen indfandt sig efterhånden. 

Maleriet på det kæmpestore lærred er ved at få sin endelige udformning.

Kunstværket, der blev døbt HIMMELSKIN på sin blivende plads i tårnet.
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her på siderne, og ferniseringen 
fandt sted den 28. maj, hvor 
forældrene også var inviteret.
 „Det var en oplevelse at skabe 
sammen med børnene“, siger 
Miguel og Amos; „At se en pige 
på tre år, så nysgerrig at hun 
bare går ind i værkstedet for at 
male alene, og en lille dreng, der 
i den grad fascineres af pigens 
ansigt på billedet, så han bliver 
nødt til at være med og lister 
ind og retter i billedet“.
  „Ingen tvivl om at nogle af bør-
nene har et kæmpetalent og in-
teresse i at male og lave kunst“, 
mener Miguel og Amos, der for 
øvrigt stolt fortæller, at børnene 
selv valgte navnet på maleriet: 
HIMMELSKIN.

Byt en legeplads
Med baggrund i en tidligere 
aktivitet, 'skattejagt', hvor bør-
nene ikke var til at rive med til 
næste institution efter skatten, 
opstod idéen til at „bytte en le-
geplads“. 
  Projektet var et af fl ere, som 
blev gennemført under voksen-
projektet KRAM, hvor opfi nd-
somme arrangører havde erstat-
tet betydningen af bogstaverne 
R og A (Rygning og Alkohol) til 
Ræs og Aktivitet. Ved 10-tiden 
den 3. april startede to grupper 
af friske børn fra henholdsvis 
Ternebo og Svanen for at be-
søge den anden gruppes institu-
tion. Det hele foregik i fuld fart 
på cykler, og efterfølgende blev 
der leget effektivt på den nye le-
geplads.              Ω

Otte kampklare børn, alle mobile, kører fra Svanen mod Ternebo..

Der blev gået til den på de fremmede legepladser her i Svanen.

Ternebo kunne mønstre syv børn, ligeledes mobile, bevæbnede med balloner.

Lederen af Svanen,
Susan Andersen.
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling inden kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.00
To retter mad. - Salatbuffet med hjem-
mebagt brød.

Pigeklub 
Mandag og onsdag 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

(vedr. Tranens fremtid - se næste side)

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. 
Henv: Jens Rathje 4373 7063.

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00
Henv: 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.bro-
endbynettet.dk under 
aktivitetshuse, Rheum-
hus.

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

Fredags-banko
Fredag 30. maj - Dørene åbnes kl. 
17.30 og spillene begynder kl. 18.30.

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

Mimre-banko 
Holder ferie.

Kreative dage 
Holder ferie.

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-vikar 
Camilla Munk Retpen

Caféen 
Mandag, onsdag, tors-
dag, fredag      kl. 9-15.
Tirsdag           kl. 12-20.
 
Smørrebrød bestilles in-
den kl. 15.00 dagen før.
Tirsdagens mad bestilles 
mandag inden kl. 15.00.

Ingen servering af øl før 
frokosten er klar. 

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

'Kom og vær med'
Onsdag kl. 18.00-20.00
Tegne og male på købte lærreder
Lav dine egne smykker - halskæder/
armbånd med perler -kostpris 10 kr.

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning af selskabslokaler
kontakt PERLEN
Mandag & torsdag: 

Kl. 13.00-15.00

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Silke/stofmaling - Torsdag + fredag fra kl. 13.00-16.00 - tlf: 2460 1716.

Tranen er lukket - Den genopstår den 1. september i nye 

lokaliteter og på ny adresse som Den nye Trane, Kisum-

parken 2, 2660 Brøndby Strand. Vi håber alle vil komme 

til den store indvielse, der vil blive annonceret senere. 

Perlen er lukket til og med 8. august på grund af skadedyrs-

angreb og sommerferie.

Rheumhus er lukket på grund af ferie til og med 1. august
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fen var der ikke mindre end fi re 
lagkager og varm kringle! samt 
likør og cognac.
  Alle drikkevarerne blev betalt 
af T 13 - en fl ot gestus. 
  Så var vi alle mere eller min-
dre mætte, men ellers en rigtig 
god aften, man gik lidt rundt 
mellem fl yttekasserne og hilste 
på næsten alle. Vi sad alle sam-
men mellem de samlede kasser, 
så der var masser at pakke, da 
vi var færdige. Men ellers var 
det en god, måske lidt vemodig 
stund - men skidt pyt med det, 
der bliver jo åbnet igen. Gitte, 
du inviterer vel til indfl ytnings-
grillaften, når du og Tranen fl yt-
ter til jeres nye lokaler?            Ω

Formand for T 13, Hugo Thuge, takkede Gitte fra Tranen for godt samarbejde.

Gitte havde fredag den 13.
 juni, som var den sidste af-

ten i Tranen, arrangeret en gril-
laften. Ved ankomsten var der 
velkomstdrinks, og det var så 
meningen, at personalet skulle 
ha´ stået udenfor og grillet kød 
og pølser. Indenfor var der dæk-
ket op med dejlige hjemmebag-
te brød. Vi skulle så selv hente 
maden. Men det skulle ikke så 
være. Himlen åbnede sine slu-
ser, så det gjaldt om at få det 
hele stegt og så komme ind med 
det. Men ellers var der masser 
af mad, salater og vin som sæd-
vanligt. Der var isdessert med 
masser af frugt til. Og til kaf-

Grillaften i Tranen
Inger Larsen

Et værdigt punktum for 'gamle Trane' med dejlig mad og frie drikkevarer.

Datastuen Hanen
holder lukket 25. jun. - 3. sept.

For godt et halvt år siden
 kunne vi fortælle om be-

stræbelserne på at skabe en ny 
PERLEN. Desværre gik det ikke 
helt efter hensigterne. 
  Dette fremgik i marts num-
meret af Esplanaden. Vi kan nu 
oplyse, at der i begyndelsen af 
juni er blevet nedsat en arbejds-
gruppe på fi re personer, som 
henover sommeren skal arbejde 
frem mod en klar struktur for 
PERLENS fremtid.
  Ved redaktionens slutning har 
vi erfaret, at gruppen vil bestå af 
en folkevalgt, to ansatte samt en 
ekstern fagperson.
  Vi håber at kunne bringe spæn-
dende nyt i næste nummer af 
Esplanaden, da fl ere brugere af 
huset har spurgt om nyt.
  For øvrigt er årsagen til at 
PERLEN har været lukket i en 
periode, at huset har været ud-
sat for angreb af skadedyr. Der 
pågår for tiden nogle bygnings-
mæssige ændringer for at undgå 
lignende angreb fremover.

Nyt om 
PERLEN
Elo Christiansen

Det Levende
 Erfaringsbibliotek
Det Levende Erfaringsbibliotek 
fl ytter til Brøndbyøster Bibliotek 
efter sommerferien på grund af, 
at Brøndby Strand Bibliotek er 
lukket midlertidigt.
 Menneskebiblioteket, som det 
også kaldes kan kontaktes på 
telefon: 4328 2000. 

Chris Kuylenstierna 
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Den 1. april afl agde kron-
  prinseparret besøg på  
 Langbjergskolen. An-

led ningen var, som vi oplyste i 
april nummeret, overrækkelsen 
af en check på 2,2 mill. kroner 
til PsykiatriFonden. Beløbet var 
Post Danmarks overskud ved 
salg af et såkaldt velgørenheds-
frimærke; over skuddet, der kom 
fra en overpris på 50 øre, blev 
udbetalt til Kronprins Frederik 
og Kronprinsesse Marys Fond, 
der under ceremonien på Lang-
bjergskolen videreførte beløbet 
ubeskåret til PsykiatriFonden.

 
Langbjergskolen udvalgt
Men hvorledes kommer Lang-
bjergskolen nu ind i denne sam-

PsykiatriFonden og
Elo Christiansen

PsykiatriFonden

Fonden blev oprettet i 1996 og 
er i dag en anerkendt privat, 
humanitær og sygdomsbekæm-
pende fond med fhv. national-
bankdirektør Erik Hoffmeyer 
som fondens præsident og HKH 
Kronprinsesse Mary som pro-
tektor. Baggrunden for oprettel-
sen ligger i det faktum, at mere 
end ½ million danskere lider 
af psykiske sygdomme, som er 
omgivet af tabuer og mytedan-
nelser, hvilket medfører, at fa-
milier med psykiske sygdomme 
inde på livet møder mange for-
domme på grund af manglende 
viden. Fondens formål er derfor 
at oplyse befolkningen om disse 
sygdomme, de res årsager, fore-
byggelse og behandling samt at 
nedbryde fordomme om men-
nesker med psykiske lidelser.
 Et af fondens mange projek-
ter blev oprettet i slutningen af 
2001, hvor Stryhn Holding A/S 
bevilgede 6 millioner kroner til 
et børne- og ungeprojekt. Mid-
lerne rakte til oprettelse og drift 
i årene 2002 - 2004. 
 Fra 2005 støttes projektet af 
Ministeriet for Sundhed og Fo-
rebyggelse samt Velfærdsmini-
steriet (indtil 2007 dog Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet).

menhæng?  I de sidste tre år har 
skolen fl ere gange årligt haft 
besøg af Fondens Informations-
bus, som besøger landets skoler, 
efterskoler og gymnasier. For-
målet er oplysning om psykisk 
sygdom med særligt fokus på 
børn af psykisk syge forældre. 
 Lærer Camilla Husum, som 
deltager i projektet, fortæller, 
at skolen hidtil har rettet fokus 
mod 9. klasserne, som indgår i 
den primære målgruppe, nem-
lig elever fra 7. - 10. klasse. Un-
dervisningsforløbet tilbydes i 
dag en gang pr. klasse med et 
tidsforløb på to timer. 
  Det har givet anledning til over-
vejelser om et længere forløb, 
siger Camilla Husum, der gerne Lærer Camilla Husum.

Billedet viser kronprinseparret på vej ned ad trappen fra Informationsbussen, de
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og Langbjergskolen

Informationsbussen

En væsentlig del af projektet 
udgøres af Informationsbussen; 
en lastbil med udklappelige si-
der, der blev købt og indrettet 
til et mobilt klasseværelse med 
plads til 25 personer. Bussen er 
endvidere indrettet efter mo-
derne pædagogiske principper 
med bl.a. internet, pc’ ere, dvd, 
video, projector og overheads.
  Siden projektets start er mere 
end 35.000 elever blevet under-
vist i bussen, der har kørt over 
hele landet samt på Færøerne. 
Undervisningsforløbet tager ud-
gangspunkt i klassens ønsker 
med basis i oplæg, fi lmklip, 
dis kussion og gruppearbejde. 
Ligeledes angiver forløbet altid 
konkrete muligheder for hand-
ling. Efter undervisningen er 
der mulighed for en personlig 
samtale med elever og lærere. 
   Bussen er udstyret med to fuld-
tidsundervisere samt en under-
visende afdelingsleder med ind-
sigt i og erfaring med psykiatri 
og undervisning. Af yderligere 
ak tiviteter kan nævnes

Landsindsats mod depression

Erhvervsrådgivning

Ungdomsprojekt

Landsindsats mod angst

Vandreudstilling om depression

ville inddrage 8. klasserne, såle-
des at forløbet kørte over to år 
med mulighed for bedre forbe-
redelse efter en evaluering. 

Fast timeplan
Forløbet indgår i den allerede 
tilrettelagte timeplan under fa-
gene dansk, samfundskundskab 
og biologi. I disse fag er der bl.a. 
fokus på livsstil og sundhed, 
som igen kan relateres til un-
dervisningsforløbet i Informa-
tionsbussen. Fonden tilbyder i 
øvrigt kurser om psykisk syg-
dom og sundhed - et tiltag Ca-
milla Husum stærkt har overve-
jet at tilmelde sig.  
  Interessen fra elevernes side 
har bl.a. betydet, at temaet er 

indgået i enkelte elevers pro-
jektskrivning, siger skoleleder 
Marianne Blum, der også ser 
frem til en fortsættelse af sam-
arbejdet med PsykiatriFonden. 
  Langbjergskolen er den ene-
ste skole i Brøndby, der over 
et længere forløb regelmæs-
sigt har gjort brug af Informa-
tionsbussen. To andre skoler, 
Brøndbyvester og Lindelunds-
skolen har haft besøg af bussen, 
dog kun en enkelt gang.
  Områdechefen hos Psykia-
triFonden, Heidi Krumhardt 
Jensen udtaler, at Langbjergs-
skolen med sin re  gelmæssige 
brug af Informationsbussen på 
denne måde adskiller sig mar-
kant fra andre skoler.              Ω Skoleleder Marianne Blum.

n, der danner klasseværelse for undervisning af elever fra 7. - 10. klasser.
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I løbet af juni måned skete 
der ting og sager på den 
udendørs motionsplads. 

  Tranens drenge var på besøg 
og demonstrerede øvelser, som 
vi andre end ikke havde drømt 
om kunne lade sig gøre. På Kul-
turWeekend blev pladsen brugt 
fl ittigt og helt efter hensigten. 

Sjovt og sundt
Ældre, voksne og børn mun-
trede sig mellem hinanden, 
slappede af og hyggede sig. Ind 
imellem trak redskaberne så 
meget, at man ikke kunne lade 
være, men forsigtigt prøvede sig 
frem. 
  Børnene er de modigste, men 
et nyt tiltag er beboerne fra Æb-
lehaven. Der var demonstration 
for terapeuter på pladsen den 
ene dag, og allerede næste dag 

Unge som
- benyt vor dejlig

begyndte de at træne med be-
boerne. Selv har jeg undret mig 
over, hvorfor der ikke er fl ere, 
der benytter alle disse dejlige 
redskaber. 
  Jeg ved, at der her i kvarteret 
fi ndes masser af stive muskler 
og slidte hofter, men mange af 
dem, jeg taler med, er simpelt-
hen for generte. 

Smid genertheden væk
De vil ikke kikkes på, når de mo-
tionerer. Jeg kender godt følel-
sen. Jeg elsker at snorkle, men 
havde svært ved at tage mig 
sammen til at gå ud fra stranden 
iført udstyr.  En dag trak vandet 
simpelthen for meget.
  Jeg, som er først i tresserne 
og har mindst 15 kg overvægt, 
iførte mig min cyklamenfarvede 
badedragt, maske, snorkel, sok-

Som det fremgår af billederne kan 
børn og unge ved at bruge red-
skaberne som en slags feltbane få 
megen glæde og fornøjelse ud af 
redskaberne, når de prøver deres  
grænser af .

Bitten Drews
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om ældre
ge motionsplads

ker og svømmefødder og gik 
baglæns ud i vandet. 

At turde er vigtigt
Folk kikkede ikke. De gloede! 
- men det var ikke fordømmel-
se, jeg så i øjnene på dem. Det 
var forbløffelse, beundring og 
en lille smule misundelse. JEG 
TURDE. Det ville de med ga-
ranti godt ta’ solhatten af for.
 Tro mig, den første gang er 
altid den værste - så bare se at 
komme op af lænestolen!        Ω

Den ældre generation kan med held 
benytte sig af motionsbanen og få 
strakt de stive led og få aktiveret 
musklerne. Og efter endt indsats, 
hvor man selv bestemmer tempo 
og energi,  er der opstillet en bænk, 
der kan tjene som hvileplads. 

Der vil være instruktører til-
stede fra kl. 11 - 12 mandag, 
tirsdag, onsdag og fredag.
 Hvis der ønskes instruktør 
udover de angivne tidspunk-
ter - så kontakt: 
 Charlotte Vedel, Strandstu-
en på telefon: 4373 7500.
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Strandstuen
fl ytter i juli 

Elo Christiansen

Efter næsten 15 år i de sam-
    me lokaler bliver det nok 
 lidt vemodigt at fl ytte, 

siger Værestedet Strandstuens 
leder, Charlotte Vedel. Med det 
samme personale - en enkelt dog 
„kun“ i fem år - fl ytter personale 
og brugere til den nye adresse i 
Tranumparken 3A. Adressen er 
nok bedre kendt som Aktivitets-
huset TRANEN, der netop nu er 
i færd med at indrette nye loka-
ler i Kisumparken 2. 
  TRANENs tidligere lokaler vil 
huse Værestedet Strandstuen 
frem til indvielsen af det nye 
kulturhus i Strandesplanaden, 
der fremover bliver hjemsted 
for Værestedet. 
  På trods af det meget fl ytteri 
i den k0mmende tid, glæder 
Charlotte Vedel sig alligevel til 
at fl ytte ind i Tranumparken 
3A, som, når indretningen er 
på plads, giver mulighed for nye 
aktiviteter. En af de nye akti-
viteter, som dog udelukkende 
vil være underlagt Strandstuen 
frem til kulturhusets åbning, er 
Brøndby Strand Biblioteks læ-
sehjørne, som indtil biblioteket 
fl ytter ind i kulturhuset, vil få 
plads i Strandstuens midlerti-
dige lokaler i Tranumparken.
  Pladsmæssigt bliver læsehjør-
net en mindre udgave af den 
oprindelige læsesal på bibliote-
ket, men der bliver fortsat mu-
lighed for at læse dagblade, må-
neds- og fagskrifter såvel som 
lokalaviser - herunder også Be-
boerbladet ESPLANADEN.

  Endvidere vil der være mulig-
hed for at købe kaffe, vand samt 
lyst øl. Værestedet Strandstuen 
åbner i Tranumparken 3A man-
dag 7. juli med åbningstider 
mandag, onsdag og torsdag fra 
kl. 09.00 til 15.30 samt tirsdag 
og fredag fra kl. 09.00 til 15.00.
  Læsehjørnet er dog først klar 
torsdag 10. juli, slutter Char-

lotte Vedel, der håber på opbak-
ning fra de nuværende brugere 
og byder velkommen til nye.
 Alle er velkommen til recep-
tion i de nye lokaler fredag 29. 
august fra kl. 13.00 - 15.00.
 Frem til 15. juli kan Strandstu-
en kontaktes på telefon 4373 
7500 - samt på mobil 2925 6910 
hele juli måned.              Ω

Tranens gamle lokaler 
vil nu midlertidigt huse 
Værestedet Strandstuen 
og Bibliotekets læsesal

Værestedet Strandstuen er et populært mødested for områdets pensionister.

 Leder af Strandstuen, Charlotte Vedel håber at brugerne vil følge med til 
det nye domicil i Tranens gamle lokaler, Tranumparken 3A.
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Steen Hansen svarer: 
Først og fremmest mener jeg, at 
det er dejligt, når vores beboere 
reagerer på de forskellige ting, 
der sker i vores område. 

Renovering og økonomi
Det viser, at de har interesse i 
vores boligafdeling og samfun-
det, så jeg vil derfor begynde 
med Erik Riksteds spørgsmål til 
økonomien i den kommende re-
novering af rækkehusene. Dette 
blev faktisk  besvaret på vores 
afdelingsmøde 27. maj 2008 
af dirigenten Henrik Roikjer 
fra Lejerbo, med at den øko-
nomiske side af sagen havde 

været behandlet og godkendt 
af forsamlingen på det lovligt 
indkaldte ekstraordinære af-
delingsmøde 25. marts 2008, 
hvor du også selv deltog. Så jeg 
vil gentage her, som jeg husker 
det blev sagt, at der er forskel 
på at bygge nyt og at renovere 
noget eksisterende byggeri, og 
forskellen ligger blandt andet i, 
at når der skal renoveres, skal 

man jo fjerne det, der er dår-
ligt, samtidig med at man skal 
kunne bo i lejligheden, medens 
renoveringen/genetableringen 
foregår, med det resultat at det 
bliver dyrere at renovere end at 
bygge nyt. 
  At det er kedeligt, og at tingene 
er sådan, har jeg vist ingen mu-
ligheder for at ændre på.

PERLEN
Med hensyn til dit spørgsmål 
om det er rigtigt, at vores afde-
ling betaler ca. 250.000 kr. om 
året i tilskud til beboerhuset 
„Perlen“, så er dette korrekt. 

  Noget andet er, at det tilsyne-
ladende gøres både bedre og bil-
ligere i tilsvarende beboerhu se 
her i Brøndby Strand. Men det 
er noget, som vores organisati-
onsbestyrelse (øverste ledelse i 
boligselskabet) har taget fat på 
og vil ændre, hvilket også blev 
nævnt og forklaret på afdelings-
mødet 27. maj 2008, hvor der 
samtidig blev opfordret til, at 
alle de fremmødte kom med for-
slag til formanden for BB - afde-
ling 606, Michael Buch Barnes, 
om hvordan situationen kunne 
gøres bedre. Disse forslag ville 
så blive bearbejdet af et udvalg 
med denne ene sag på „dagsor-
denen“. Et sådant forslag mener 
jeg, at jeg tidligere har sendt 
til 'de involverede parter', og 
det gik ud på, at jeg mener, at 
det er unødvendigt „at opfi nde 
den fl a de og den dybe tallerken 
samt spisebestikket“ en gang til, 
da det må ligge ligefor at søge 
hjælp til at løse de forskellige 
„Perle-problemer“ fra et eller fl e-
re af de tilsvarende beboerhuse 
her i Brøndby Strand, som tilsy-
neladende fungerer bedre. 
 Denne sag har mig bekendt stå-
et på i temmelig lang tid, og den 
kan måske sammenlignes med 
mange af de samfundsproble-
mer, som man fl ytter fra et sted 
til et andet ved hjælp af 'hovsa-
løsninger', som også koster en 
masse 'unødvendige' penge og 
andre ressourcer. Jeg regner 
med, at mit svar er tilfredsstil-
lende for dig Erik.               Ω
Venlig hilsen  -  Steen Hansen
formand for BB Afdeling 605. 

Bliver Perlen
drevet rationelt?

Steen Hansen, formand i BB 605.

Elo Christiansen

Vi har modtaget en ræk-
ke spørgsmål fra Erik 
Riksted, beboer i BB 

605. Af pladsmæssige årsager 
har vi tilladt os at uddrage de 
konkrete spørgsmål og stille 
dem til formand for afdelings-
bestyrelsen i BB 605, Steen 
Hansen.  Erik Riksted kom-
mer ind på økonomien i for-
bindelse med den kommende 
renovering af rækkehusene og 
drager sam men ligninger med 
nybyggeriet af ejerboliger i Es-
planadeparken ved Æbleha-
ven. Erik mener, at prisen for 
renovering er for dyr i forhold 
til nybyggeriet og mener ikke 
at have fået tilstrækkelige øko-
nomiske oplysninger tidligere. 
Eriks kon klusion er, at man 
lige så godt kunne rive det 
gamle ned og bygge nyt! End-
videre spørger Erik Riksted 
ind til økonomien i aktivitets-
huset PERLEN. Med baggrund 
i at alle fi re BB afdelinger i alt 
betaler 1 mill. kr. om året, og 
at man tidligere angiveligt har 
drøftet mulighederne for at 
gøre PERLEN til et selvejende 
foretagende, fastholder Erik 
at PERLEN skal fungere uden 
tilskud fra boligafdelingerne.
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H
va´ f... er menin-
gen! Der er sgu' da 
ikke noget at vise 
frem! Hvem h...... 

vil være turist i Brøndby - jo, 
der er da en blå/gul fodbold-
klub, ik`... og nogle høje beton-
højhuse - men ellers?!
  Vi kender alle fordommene. Og 
især Esplanadens læsere ved, 
hvad jeg taler om, når man be-
gynder at tale pænt om Brøndby 
til udenbys folk. Om de mange 
ting vi, der bor her, ser til daglig, 
og som vi faktisk godt kan være 
bekendt at vise frem. Om de 
mange græsrødder, foreninger 
og andre, der skaber et folkeliv, 
engagement og en glæde midt 
i alle de trængsler - store som 
små - som vi vel alle trækker 
rundt på. Det kan være svært, 
men det er ikke umuligt.

Opgavernes omfang
Især ikke når vi så får lokket de 
fordomsfulde herud for at se 
realiteterne! Den udfordring: 
- at få brudt med fordommene 
- at få gjort fl ere både inden- og 
udenbys opmærksomme på alle 
de aktiviteter, arrangementer 
og begivenheder, der bevisligt 
fi nder sted i vores kommune - at 
få alt det samlet under én blød 
paraply til gavn for alle - og at få 
det til at vokse - det er ihvertfald 

for mig en væsentlig årsag til, at 
jeg nu - sammen med gode folk 
fra boligbevægelse, kulturelle 
foreninger og sportsverdenen - 
er med til at bygge Brøndby Tu-
ristsamvirke op - fra bunden.
 Og dette indlæg fortæller lidt 
om ideen og planerne, som DU 
også kan være med til at gøre til 
virkelighed.

Foreningen stiftes
Brøndby Turistsamvirke blev 
stiftet for et par måneder si-
den på opfordring fra en ini-
tiativgruppe, hvor blandt andre 
Brøndby Lokalarkiv, Middelal-
derlandsbyen og andre idérige 
personer deltog. 
  Der blev valgt en bestyrelse på 
syv personer, hvor jeg - der el-
lers er formand for Bevarings-
foreningen for Brønd byøster, 
den forening der driver Ditlevs 
gamle Købmandsbutik - senere 
blev udpeget som formand. Kas-
sereren er formand for Brøndby 
Golfklub - med er Hugo Thuge 

og Svenning Haaning, som I 
kender fra en masse lokale akti-
viteter. Brøndby Kunstforening 
er med, og Henrik Skovborg 
- også Esplanade-lokal - er se-
kretær.

Mange attraktioner
Hvad er det så, vi har tænkt os. 
Overordnet handler det om at 
markedsføre og udvikle Brønd-
by kommune, så den fortjent 
kommer på turistlandkortet.
 Det handler blandt andet om, 
at vi vil koordinere og informere 
om alle de aktiviteter, der fi nder 
sted. Et af målene er løbende at 
kunne præsentere en appetitlig 
begivenhedskalender, hvor vi 
alle kan fi nde noget, der interes-
serer os. Vi vil hjælpe så godt vi 
kan, og vi vil også selv tage ini-
tiativ til arrangementer - både 
for de medlemmer som vi nu er 
ude at tromme sammen - og for 
alle borgerne i kommunen.
  Vi vil modsat IKKE blande os i 
de enkelte arrangørers eller for-
eningers måde at gøre tingene 
på - eller 'bosse' sager igennem 
mod deres vilje - tværtimod vil 
vi være tovholdere, iværksæt-
tere, idémagere og ikke mindst 
medspillere for alt det, der kan 
fremme det blomstrende for-
eningsliv og de initiativer, der 
planlægges.
  
Opsøger ildsjælene
Jeg har sammenlignet opgaven, 
som ved Gud er enorm, med 
den ånd, der lå bag nybyggerne 

Turist i
Brøndby

- fl ere skal opleve mere -

Dan Axél

Dan Axél, formanden for
Brøndby Turistsamvirke.

Klokketårnet i Brøndby Strand 
Kirke er beundret i hele landet.
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i Amerika, da de drog mod „det 
vilde vesten“ for at skabe noget 
nyt og fælles for dem, der turde 
tage med. Ildsjæle var de, og 
det er sådan nogle vi ved, der er 
masser af i kommunen - og ikke 
mindst i jeres område. 
  Der vil altid være plads til gode 
ideer og ikke mindst opbakning 
til projektet, så du er selvfølge-
lig altid velkommen til at tage 
kontakt til Turistsamvirket med 
input til det fremtidige arbejde, 
som vi håber også kan bygge på 
mindre initiativ - og interesse-
gruppers arbejde.  
  Mere konkret kan jeg fortælle, 
at Brøndby Turistsamvirke har 
aktuelle planer om at oprette 
en hjemmeside, hvor alle for-
eninger og andre kan få et link 
(vi har folk, der kan hjælpe med 
det praktiske) og hvor vi - med 
tiden - regner med, at den bli-
ver den fælles indgang for alle - 
også dem udefra - der vil under-
søge, hvad kommunen byder 
på af lækre udfl ugter på volden 
og stranden, kulturelle arran-
gementer, diverse udstillinger, 
sports begivenheder både store 
og små, erhvervslivets fristelser 
og meget mere. 

  På lidt længere sigt kan der 
blive tale om, at Brøndby Tu-
ristsamvirke selv står for større 
events - om udgivelse af turist-
brochurer, opsætning af info-
tavler, salg af kort og bøger og 
souvenirs - ja, vi er på uopdyr-
ket land ligesom nybyggerne, så 
alt er i princippet muligt! 

Er det noget for dig?
Hvis du vil være med til at dra-
ge ud i det blå på turistsamvir-
kets vogntog og være med til at 
sætte nye hegnspæle - få fjernet 
fordommene om vores område 
- give fl ere oplevelser til fl ere - 
og på den måde være med til at 
skrive turisthistorie i Brøndby, 
så hop med på vognen og bliv 
medlem. Det gør du ved at sende 
navn og adresse til Brøndby Tu-
ristsamvirke v/kasserer Frank 
Winzentsen, Brøndby Golfklub, 
Nybovej 46 - 2605 Brøndby. 
  Det koster kun 100 kroner om 
året at være med. Er du en „for-
ening“, så kan foreningen blive 
medlem for 500 kr. om året.
  Med mange venlige sommer-
hilsner til Esplanadens læsere 
fra Dan Axél, formand for 
Brøndby Turistsamvirke          Ω

Middelalderlandsbyen i Brøndby er et yndet udflugtsmål.

KulturWeekend har oplevet
 mar kante nyheder forud 

for dette års arrangement.
 
KulturWeekendens Støtter
Efter mange overvejelser om, 
hvorledes denne græsrodsbegi-
venhed kommer videre, så en 
ny kulturel forening dagens lys; 
KulturWeekendens Støtter blev 
dannet her i foråret med bl.a. 
det formål at „holde liv i Kultur-
Weekend-fl ammen“ år efter år.
  Foreningen skal nu træde i ka-
rakter og være med på 'fuld tid' 
før KW 2009.

„Herfra og Videre“
Men ikke nok hermed; 'Herfra 
og Videre' projektet, der som 
bekendt overtog hvor Kvarter-
løft slap, har blandt sine mange 
aktiviteter også KulturWeekend 
på dagsordenen.
  Under indsatsområdet, Lokale 
netværk, er der afsat 400.000 
kr. til over fi re år at styrke spe-
cifi kke områder som børne- og 
ungeaktiviteter og forenings-
miljøet, som herigennem kan 
søge om støtte til at deltage i 
KulturWeekend. Vil du vide 
mere, skal du kontakte Anette 
Hestlund på NetværksKontoret 
på telefon 4354 2275.             Ω

KulturWeekend 
og fremtiden

Elo Christiansen
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På tur til Middelalderen
Den 7. juni arrangerede Mid- 

 del alderlandsbyens Ven-
ner en tur til Nordsjælland.
 Vi var 25 personer, der mødtes 
om morgenen kl. 9 på Brøndby 
Strand station. Et par medlem-
mer havde stillet biler til rå-
dighed, og så var der en mini-
bus. Jeg steg på minibussen og 
så kørte vi af sted. Vores første 
mål var Højby Kirke, der viste 
sig at være totalt renoveret in-
deni. Vilhelm Berg var med på 
turen. Han har været skolevej-
leder i Middelalderlandsbyen. 
Han var en formidabel fortæller, 
der fortalte så levende, at man 
næsten kunne føle, man var 
tilstede  på det tidspunkt, da 
kirken blev bygget. 
 Så gik turen ellers videre til 
Ulvsborg. Der viste sig at være 
markedsdag deroppe.
  Alle medlemmerne var udklædt 
i dragter, der var lavet af fi lt. De 
må ha´ haft det meget varmt, 
for solen skinnede fra en sky-
fri himmel, og der blev kæmpet 
nogle drabelige ‘kampe’. 
  Så blev der stegt og braset til 
den helt store guldmedalje. Fro-
kosten, vi havde bestilt hos Jens, 
viste sig at bestå af hønsekød-
suppe med brændenælder. Hvis 
man ikke havde det med varme, 
så fi k man det herefter. Suppen 
blev efterfulgt af pandekager 
med noget, der lignede yoghurt.   
Maden blev indtaget i deres 
store hus. Turen skulle så ha´ 
forsat til Dragsholm, men tiden 
løb fra os, der var jo så  meget at 
kigge på og høre om. 
  Vi skulle ikke ha´ været inde på 
slottet, men ‘kun’ hørt historisk 
om det, men som sagt, tiden løb 
fra os, men det vi havde oplevet, 

Inger Larsen

Højby Kirke blev levende beskrevet af en skolevejleder, der var med på turen.

Ulvsborgs rollespil bød på opvisning i ædel kappestrid i flotte filtdragter.

Vi er bænkede og klar til hønsekødsuppe med brændenælder og pandekager.
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Mie Simonsen
søger et værelse i
Brøndby Strand

Jeg er sytten år, er ryger og stille 
og venlig. På grund af job søger 
jeg et værelse, gerne møbleret. 
Henvendelse på telefon: 3024 
8640.                Ole E. Andersen.

Pensionister
på skovtur

Den årlige kommunale skovtur 
for pensionister gik i år til Kar-
rebæksminde ad små skønne 
veje i dejligt vejr. Heldigvis har 
alle de seks afholdte ture væ-
ret heldige med vejret lige med 
undtagelse af turen 26. maj, 
hvor det godt nok øsede ned.
 Det regnede hele dagen, og der 
var en unødvendig ventetid i 
Ulsøparken, hvor deltagerne 
måtte krybe i ly for regnen un-
der købmandens markise. 
 I Tappernøje var der pause, 
hvor vi kunne få lidt at drikke, 
før turen gik videre ad idylliske 
veje til restaurant 'De hvide sva-
ner'. Borgmester Ib Terp stod og 
tog imod. Godt placeret fi k vi en 

dejlig frokost med lune retter og 
kold snaps, øl og vand, imedens 
vores faste pianist Jørgen Ris 
spillede  melodier for os. Jørgen 
havde iøvrigt 40 års jubilæum, 
godt gået og tillykke. Jørgen fi k 
selvfølgelig gaver og hurra-råb 
for sin fl otte indsats. 
  Kjeld Rasmussen sang vidun-
derligt for - tak, tak. Efter froko-
sten gik vi en tur og kom tilbage 
til kaffe og småkager, samt dans 
til kl. 17. Vi var hjemme kl. 18 
- godt trætte og mætte af god 
mad og gode oplevelser.
 Tusind tak til guiden Annelise 
fra Seniorrådet for fi n oriente-
ring under hele turen, og tak til 
kommunen for en dejlig tur. Vi 
håber at komme afsted igen til 
næste år. Go' sommer til alle fra 
en taknemmelig gæst.    Ditte J.

Vil du vide, hvornår Børnenes 
Rejsebureau tager til Bonbon-
land eller på sommerkoloni? 
Eller om aktiviteter og arrange-
menter her i Brøndby Strand? 
Så kan du tilmelde dig Net-
værksKontorets mail-liste hos 
Anet Tamborg på denne adres-
se: ata@bo-vest.dk 
  Du kan også automatisk mod-
tage vores nyhedsbrev, der ud-
kommer tre til fi re gange årligt. 
NetværksKontoret koor dinerer 
aktiviterene under 'Herfra og 
Videre' og De 9. Det er bl.a. ar-
rangementer under Børnenes 
Rejsebureau, i Tranens Drenge 
og Pigehuset og det som den 
opsøgende medarbejder sætter 
i gang. Desuden samarbejder 
vi om en række aktiviteter med  
f.eks.  aktivitetshusene. Vi har 
også kendskab til de initiati-
ver, der bliver taget på det bo-
ligsociale område og ved, hvilke 
offentlige møder, der  planlæg-
ges. Du er velkommen til at hen-
vende dig i NetværksKontoret, 
hvis du har spørgsmål eller gode 
forslag til aktiviteter i boligom-
rådet. Medarbejderne er: 
Sekretariatsleder Anette Hest-
lund, ahe@bo-vest.dk 
Beboerrådgiver Mette Holck, 
mho@bo-vest.dk 
Kommunikationsmedarbejder 
Anet Tamborg, ata@bo-vest.dk
NetværksKontoret, Kisumpar-
ken 2. tlf. 43 54 22 75.

Rheumhus indbød til Sct. Hans-
fest 23. juni kl. 18.00. 
  Helt vildt dejlig stemning og 
med alle de positive gæster kan 
det kun blive en go' aften. Men 
hvad siger vejrguderne: Måske 
lidt regn/byger, men med me-
gen blæst. Ja det blæste godt 
nok meget, men det tog i hvert 
fald ikke humøret fra de mange 
glade festdeltagere. Maden var 
helt i top. Dådyr- og vildsvine-
kølle skåret perfekt af to kokke. 

Dertil fl ødekartofl er, kartoffel-
salat og mix salat med dressing, 
uhm - uhm. Øl og vin til rime-
lige priser. 
  PS2DUO ved Bjarne Schou og 
Erling Petersen sørgede fl ot for 
musikken til dans og sang. Kl. 
21.00 blev bålet tændt, og der 
blev holdt båltale og alle sang 
med på midsommervisen - jo vi 
elsker vort land, men ved mid-
sommer mest. Tusind tak for en 
helt igennem vidunderlig Sct. 
Hans aften til Rheumhus´ per-
sonale. De gjorde det igen - fra 
en glad gæst og sikkert også fra 
alle deltagere .           Ditte Jeier. 

Skt. Hansaften
i Rheumhus

Nyt fra Netværks-
Kontoret
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Hvem skal have
den næste blomst?

Månedens blomst har fået en 
opblomstring i år. Vi har  en 
lille venteliste, men hvis du 
kender en, der for tjener en lille 
erkendtlighed i hverdagen, så 
henvend dig til redaktionen. Vi 
vil herefter sørge for at dit øn-
ske bliver opfyldt snarest uden 
udgifter for dig. - Vi betinger os 
blot at måtte offentliggøre begiv-
en heden her på bagsiden. 

Månedens blomst
Jeg vil blive meget glad, hvis 

min mor kunne få måne-
dens blomst. Hun er den bedste 
mor i verden for mig og mine to 
søskende. Desuden er hun ver-
dens bedste mormor for min 
lille datter. Hun er alene med os 
tre piger. Jeg er 25 år og mine to 
søstre er hhv. 23 og 11 år. 
  Min far døde i 1996, da min 
mor var gravid med min yngste 
søster. Alligevel har hun klaret 
det meget godt, og vi er hendes 
første prioritet. Vi har altid boet 
i Brøndby Strand. Min mor fl yt-
tede til højhuset i Ulsøparken 
1 for fi re år siden, ellers havde 
hun boet i Ulsøparken 33 i 25 

år. Min mor er familiens sam-
lingspunkt, og det er hende, der 
har passet min datter, Rebecca, 
siden jeg fi k arbejde i Æbleha-
ven i november sidste år. Hun er 
sønderknust over, at Rebecca nu 
skal til at begynde i vuggestuen 
til august, og hun insisterer på 
at ville afhente sit barnebarn 
tidligt nogle dage i ugen. Helle-
re det end at dyrke sine hobbies, 
såsom dukkehuse og lign.
  Hun er en god Brøndby Strand 
borger, der kender mange men-
nesker, og frem for alt er hun 
den bedste mor og mormor, 
man kan have. 

Lea Boateng - Dyringparken

Fra venstre: Mor Bettina, skribenten Lea med datter Rebecca på armen, søster Shari og yngste søster Anna-Keisha. 

Inger Larsen


