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Traditionen byder på Kul-
turWeekend under åben sol i 
juni måned opfulgt af en bil-
ledreportage i juliudgaven af 
Esplanaden.  Således også i år, 
MEN som det klart fremgår inde 
i bladet, havde solen fundet an-
dre græsgange om fredagen og 
overladt festpladsen til en utra-
ditionel gummistøvlecatwalk. 
Selvom styregruppen i nogle 
splitsekunder havde overvejet 
at afl yse festen, skjulte græsrød-
derne deres sande ansigter med 
en 'sydvest' og gennemførte, 
med de justeringer realiteterne 
forlangte - uvurderligt assiste-
ret af kommunalt fl is! Sådan. 
Uden at gå helt over gevind, og 
uden at det har noget med vort 
lunefulde vejrlig at skaffe, var 
det måske atter tid til at over-
veje en Brøndbyfest, hvor også 
vore to andre bydele, -øster og 
-vester, blev inddraget. 

Efter mange års konstruktive 
debatter, heftige diskussioner 
og nok også frustrationer, gen-
nemlevet under utallige møder, 
er det også en kendsgerning, 
at det længe ventede kulturhus 
Brønden slår portene op fredag 
den 28. august med festivitas, 
der fortsætter med familiedag 
lørdag den 29. august. Herefter 
er grunden lagt til næste fase 
i en opgradering af den del af 
kulturlivet, hvor netop huse 
som BRØNDEN, KILDEN - og 
de andre huse, vi i kommunen 
efterhånden råder over, for al-
vor kan komme i spil.

Mere usikkert er det dog, 
hvornår et nyt indkøbscen-
ter slår portene op i Brøndby 
Strand. Til gengæld er det sik-
kert, at politikerne har vedtaget 
en 'Helhedsplan for Brøndby 
Strand Centrum'. Centerforenin-

gen har taget skridt til en debat 
om den kommende udvikling. 
Læs oplægget i dette nummer 
af Esplanaden og deltag selv i 
debatten.

Redaktionen

Ganske sikkert er det imid-
lertid, at redaktøren med denne 
udgave af Esplanaden træder et 
skridt tilbage efter fem år som 
ansvarshavende og ni år i redak-
tionen. Det skulle gerne frigøre 
endnu mere tid til familien, men 
tro mig, om der ikke også bliver 
mere tid til at fordybe sig i nogle 
temaer, som kræver spalteplads 
i bladet. Tak for ris og ros. Tak 
til redaktionen for et hamrende 
godt samarbejde. Tak til bebo-
erne, som igennem afdelings-
bestyrelserne har bakket op om 
vort unikke bladkoncept. Og så-
ledes på vej ud i fremtiden; god 
sommerferie.       Elo C.
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- Go’ fredag eftermiddag
Endelig weekend - endelig Kul-
turWeekend i Brøndby Strand.
Tillad mig som en fri og frem-
med fugl, at slå mig ned i jeres 
kirsebærtræ en lille stund. 
Der ligger rigtig meget guf og 
ven ter i de få ord ’KulturWeek-
end i Brøndby Strand’. 
 Lad os starte bagfra. Brøndby 
Strand - den er nem - det er  
hér, det er stort set det, vi kan 
se herfra - det er Esplanaden og 
højhusene og villakvarteret og 
skolerne og cykelstativerne og 
rhododendron-bedet i Tybjerg-
parken og SuperBest og - nå! - I 
kender det jo bedre end jeg.
 Så er der ’weekend’. Man skal 
vist ikke have gået meget i skole 
eller stået meget i lære for ikke 
at få en krildrenede fornem-
melse bare ved lyden af ordet 
’weekend’. 

  Det sidste, der mangler, er så 
det der med kulturen - og hvad 
er nu det for noget. Kommer det 
fra Næstved eller Egypten - kan 
det spises og høres - eller sma-
ges og ses - eller føles?
  Ja , det ka’ det godt, tror jeg da 
nok. Kommer det ovenfra eller 
nedefra? Skal man være over 12 
mennesker for at have en fælles 
kultur, eller er to i virkeligheden 
nok? Måske kan man gøre det 
helt alene. Det tror jeg nu ikke, 
det ville nok blive lidt kedeligt 
og ensformigt i det lange løb. Er 
Mikala Petri kultur eller er det 
kultur at lytte til Mikala Petri?
  Og så er der kultur-pingerne 
og -paverne og -formidlerne. 
Og kulturhusene og -paladserne 
og -ministrene. Der er fremmed 
kultur, og der er dansk kultur.
  Og fodbold-kultur og arbejds-
plads- og familie- og trafi k-
kultur. For slet ikke at tale om 
borgelig kultur og bonde- og ar-
bejder- og storby-kultur. 
  Min verden var Ordrup - en lil-
le plet på verdenskortet på stør-
relse med verden fra Langbjerg-
skolen til Søholtskolen med en 

afstikker ned til Strandskolen.
  Men et sted derude lå den store 
verden og ventede - og den ven-
tede på mig. I hvert fald når jeg 
efter middagen sad søndag ef-
termiddag og hørte:
’Nede ved havnen’. - Osvald Hel-
muth synger bl.a.:
Derude et sted bag ved molen 
ligger verden og livet og solen, 
men hvem her i verden får alt 
hvad han kan li’ 
hm, sådan tænker jeg altid, 
når dagen er forbi. 

Alt det jeg er rundet af - al det 
er min kultur. Middagsbordet 
- udlængslen - kammeraterne 
- skolen og bøgerne - morgen-
sangen - hverdagen - købman-
den på hjørnet - jobbet.
  Det var alt det, der formede 
mig, og som jeg uden at vide af 
det dengang satte ind på ’erin-
dringens sparekassebog’. 
  Og der har det så stået i alle 
de år og trukket renter. Men jeg 
har også betalt tilbage, så godt 
jeg kunne. Og jeg bliver ved med 
at betale tilbage. Og jeg bliver 
ved med at bruge af min egen 
kultur-opsparing og de ren ter, 
der er løbet på. Måske er kultur, 
når alt kommer til alt, lige præ-
cis det vi gør det til, når vi bare 
gør noget sammen. Tak fordi 
jeg måtte slå mig ned i jeres kir-
sebærtræ - det blomstrer fi nt og 
bærrene er røde og saftige.
  Til alle Jer i Brøndby Strand: 

God KulturWeekend.

Med lyden af en skrattende 
radioskala - musik fra Tyrkiet, 
Balkan og Giro 413, hvor Os-
vald Helmuth synger: 
Det er dejligt at høre, hvordan 
verden ser ud - jeg ser s’gu det 
hele ved havnen, både Java, 
Algier og Port Said, plantager, 
hajer, det hele, De ved …., 
åbnede Jens Degerbøl fra Mid-
delalderlandsbyen - samt mod-
tager af Brøndby Kommunes 
Kulturpris 2008 - KulturWeek-
end 2009. Efter at have levet 
de første år i Nansensgade ville 
skæbnen, at livet fortsatte i Or-
drup med skolegang, konfi rma-
tion og den første kæreste, men 
og så med vinduet til verden; 
udlængslen!     Elo Christiansen

sang den frie fugl i 
vort kirsebærtræ

Jens Degerbøl fra Middelalder lands-
byen holdt åbningstalen på KW.

Åbningstalen ved
KulturWeekend 2009

Således - lettere forkortet 
af redaktionen:

Ω

3

Esplanaden  juli/august 2009



Jeg vil kort forsøge at svare 
 på indlægget fra Martin Pe-

dersen i juni i Esplanaden:
„Så blev vi endelig digitali-
seret, eller gjorde vi?“ 
For det første er det hverken 
Antenneforeningens bestyrelse 
eller formanden 'med de påstå-
ede mange kasketter', der ene-
rådende kan beslutte at tilbyde 
medlemmerne af antennefor-
eningen en digital fremtid.
 Den sande historie er, at det var 
antenneforeningens repræsen-
tantskab, der i september 2008 
med et massivt fl ertal godkendte 
bestyrelsens oplæg med at over-
gå til nye TV-programmer med 
fremtidssikrede digitale signa-
ler, og hvor vi så også samtidig 
kunne garantere,  at uanset hvor 
gammelt medlemmernes TV 
var, så ville anten neforeningen 
kunne levere analoge signaler, 
uanset om det luftbårne ana-
loge signal bliver slukket her til 
november 2009.
 Antenneforeningen har i den 
forbindelse tydeligt og klart in-
formeret om, at hvis man skal 
bruge alle mulighederne for 

at kunne modtage de nye digi-
tale signaler hos vores signal-
leverandør YouSee, så skal man 
enten leje en boks eller købe 
et kort. Det har vi sør'me ikke 
lagt skjult på, så jeg forstår ikke 
sammenligningen med, at andre 
signalleverandører kan levere 
gratis digitale signaler, fordi det 
har antenneforeningen aldrig 
tilbudt. 
 I den tidligere TV-pakke løs-
ning antenneforeningen den-
gang brug te og sendte, og som 
i øvrigt også kom fra TDC, var 
der tilsyneladende her en mu-
lighed for, at fl adskærme med 
indbygget DVB-T MEPG2 gra-
tis kunne modtage fi re digitale 
signaler med DR1, DR2, TV2 og 
DR-UPDATE i DVB-T format.
 Denne mulighed var desværre 
ukendt for os i bestyrelsen, og de 
medlemmer, der kunne modta-
ge disse gratis digitale signaler, 
fortalte os det ikke, men kends-
gerningen er, at disse gratis di-
gitale signalmuligheder er for-
svundet ved overgang til de nye 
digitale signaler fra YouSee, der 
nu sendes i MEPG4 format.

Til gengæld ved vi så nu, at hvis 
et medlem har en splinterny 
fl adskærm med MPEG4 format 
og indbygget DVB - C, så kan 
man uden kort modtage de fi re  
gratis digitale signaler, som er 
beskrevet ovenstående. 
 Til slut skal jeg oplyse, at de 
priser, vi i øjeblikket leverer de 
3 TV pakker til, er forhandlet på 
plads mellem antenneforenin-
gen og YouSee, med en grund-
pakke til kr. 25, mellempakke til 
kr. 125 og stor pakke til kr. 210. 
 Dette er yderst konkurrence-
dygtige priser, som med det 
indhold og muligheder med 
TV signaler, godt nok skal man 
købe en boks eller kort, til gen-
gæld er der så mulighed for en 
bonuspakke. Det ved vi er et til-
bud, som ikke ret mange andre 
antenneforeninger kan levere 
til, og det er vi faktisk stolte af. 
  Så jeg mener ikke, at det er en 
'ommer' - tværtimod!

Med venlig hilsen
Michael Buch Barnes

Formand for
Antenneforeningen Brøndby

Svar til Martin Pedersen

I et læserbrev i Esplanaden i juni rejste Martin Pedersen, Brøndby, en del kritik af Antenneforenin-

gen Brøndbys håndtering af skiftet fra analogt til digitalt fjernsyn. Bl.a. disse klagepunkter:

Hvad skal vi med 
fi re kanaler med 
tegnefi lm og tre 

med musik?

Trods en stor del af beboerne i Brøndby Strand har 
anden-etnisk baggrund er udbuddet af kanaler blevet 
meget mindre og betydeligt dyrere at hente ned, hvis 

man interesserer sig for andet end de danske kanaler!
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Det er utroligt, som tiden går 
 hurtigt, når man er i godt 

selskab. Tænk, at det nu er fem 
år siden, at Anette Hestlund og 
Esther Genker inviterede os be-
boere til at prøve at gå stavgang i 
Esplanadeparken, og at de kun-
ne samle 34 glade og nysgerrige 
mennesker, der godt lige ville se, 
hvad det her nu var for noget. 
 Vi fi k en fantastisk oplevelse 
med et hyggeligt og socialt sam-
vær, og det blev med det samme 
besluttet, at vi ville starte en for-
ening for at fortsætte succes´en. 
Der blev indkaldt til stiftende 
generalforsamling, valgt en be-
styrelse, formuleret love og ved-
tægter, og navnet på foreningen 
blev BS Seniormotion.
 11. august fejrer vi vores fem 
års fødselsdag med en bustur 
til Birkegårdens Haver for alle 
medlemmerne med afgang fra 
Brøndby Strand Station kl. 9. 
Her kan vi hygge os i de smukke 
omgivelser. 
  Vi er vokset os større i løbet af 
de fem år. Nu er vi oppe på 65 
medlemmer, og ud over stav-
gangen har vi også gymnastik og 
bowling på programmet. Der er 
et fi nt sammenhold i foreningen, 
og der er dannet nye venskaber, 
hvor vi foretager os mange for-
skellige ting rent privat. 
  Den anden tirsdag i måneden 
er det blevet en tradition, at vi 
tager på langtur med stave og 
medbragt mad og drikkelse, og 
der er altid meget stor tilslut-
ning til disse ture. Der fi ndes 
ikke kliker i vores forening, for-
di vi som regel altid falder i trit 
på kryds og tværs og får snakket 
godt og grundigt med så den ene 

og så den anden. Det er dejligt, 
og man føler sig godt tilpas, når 
turen er slut, og man går hjem. 
  Vi har også en anden tradition, 
og det er, at en del af os nu for 
fjerde gang rejser på en uges fe-
rie sammen. Denne gang er det 
en 6-dages bustur til Liberec 
i Tjekkiet i september måned, 
og vi glæder os til det hygge-
lige samvær. Vi har ikke kørt 
ret langt, før vi starter med at 
synge. Det nyder vi meget. På 
færgen til Rostock er der fælles 
morgenbord, og på vejen hjem 
nyder vi det store kolde bord. 
 Hver dag er der arrangeret tu-
re, og vi har en dansktalende 
tjekkisk guide med. Vi skal se 
kunstmuseer, botanisk- og zoo-
logisk have, køre med kabine-
lift, se Skodafabrikken, Sychrov 
slottet med den store samling 
af kunstskatte, køre gennem na-
turparken Ceský ráj og meget 
mere. Der bliver selvfølglig også 
tid til stavgang for dem, som 
har lyst til det. Om aftenen, når 
vi har spist middag på hotellet, 

fortsætter vi med at hygge os, 
og synge alle vores hjemlands 
vemodige og lystige sange i et 
lokale, vi får stillet til rådighed. 
 Bussen til Tjekkiet er ikke fyldt 
helt op endnu, så har du lyst til 
at være sammen med os, nyde 
livet og bare have det sjovt og 
hyggeligt, så er du velkommen 
til at kontakte Judy Johnsen 
på tlf: 4373 2207. Du er også 
velkommen til at møde op ved 
containeren i Esplanadeparken 
neden for de gule højhuse om 
tirsdagen kl. 9.30, hvis du vil 
have en prøvetur med stavene, 
som du kan låne hos os. 
 Vi tror, du vil nyde at være 
sammen med os, og så styrker 
du dit helbred, mens du er i 
godt selskab.             Ω

BS Seniormotion
På 6 dages tur til Tjekkiet

 Gurli Hansen

Vi skal blandt andet opleve Ceský ráj eller på dansk 'Det Böhmiske Para-
dis', der ligger i det nord-østlige Tjekkiet. Området er en stor naturpark. 

Stavgængere i BS Seniormotion un-
der mere hjemlige forhold.

 Arkiv og internet
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KulturWeek

Klatretårnet er en KW-udfordring. Vore dygtige cirkusbørn i trapez.

Malerisk musikkultur begået af Grete Folman.

Ih, hvor er det altså skægt.

Vinderen af fotokonkurrencen; Jacob Gericke står i midten.

Squaredansere på 'dansegulvet'. 

 af:
Elo Christiansen 
Inger Larsen
Bitten Drews

Vi ville så gerne bringe mange 
fl ere fotos fra årets Kultur-
Weekend, men det ville fylde 
fl ere blade! 
  Til gengæld har vi planlagt at 
bringe mere uddybende indlæg 
fra fl ere af aktiviteterne i kom-
mende numre af bladet. 
  I dette nummer kan du på side 
23 læse om vinderen af foto-
konkurrencen.      Elo C.

Selv politiet hentede smilet frem.
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ekend 2009

Så kom dog og køb hos mig.

Bekim var en stor succes.
Ben med og uden støvler.

n 

Masser af kommunalt flis tog noget af vandet.

Flere og spændende udfordringer.

Blåbærrene spillede og jazzen trådte ud af maleriet.

Man må jo lære lidt selvforsvar.
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Parkour-holdet instruerer interesserede børn.

Så er der brunch i Cafételtet.

Nicolai for fuld udblæsing. Krølle-Erik var krøllet.

Slagkraftige trommer satte lørdagen i gang.

Årets borger, Johan Suszkiewicz.
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 af:
Elo Christiansen 
Inger Larsen
Bitten Drews

Brøndby Seniorkor og -orkester i Cafételtet.

Boderne kom først i gang lørdag.

Syposen fremviste mange flotte kreationer.

Vestegnens Brandvæsen gav gratis skumbad.Pigeklubben havde sit eget bord.
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29 kr. - hmm, skal vi sige 18?

Debat efter indlæg i Speakers Corner.

 af:
Elo Christiansen 
Inger Larsen
Bitten Drews

Tørklædet er nu blevet så langt.

Gudstjeneste i Cafételtet.

Harmonikaer og historie i kirken.

Tilbageblik i tiden.
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Biblioteket viste „Den Store Bastian“.

t.

Blomstersalget gik godt.

Og nu er det hele bare slut.
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen
Tirsdag og torsdag kl. 
10.00-20.00, onsdag og 
fredag kl  10.00-15.00. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

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

Legestue 
Fredag - kl. 12.00-15.00.
Banko
Hver 3. tirsdag/md kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00.
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Henvendelse nødvendig til 
Erik Larsen: Telefon 4353 0213

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger.
Kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063
 
Juli-arrangement:

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-14.00.
Fredag kl. 9.00 - 13.00.
Hverdage serveres 
smørrebrød. 

Se menu på www.bro-
endbynettet.dk/aktivi-
tetshuse/Rheumhus.

Mandag + onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
telefon: 4354 1138 

Søndags-banko
Første søndag i måneden 
Dørene åbnes kl. 13.00 og spillene 
begynder kl. 14.00.

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Hver tirsdag 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 Thorsten
Cafeén åben:
Mandag kl. 9-17, tirsdag 
+torsdag kl. 9-14, onsdag 
kl. 9-19, fredag lukket. 
Dagligt: Kaffe/te/vand/ 
ostemad/smørrebrød og
varm mad kl. 11.30-13.00.
Aftenspisning
Ons. - varm mad. Skal be-
stilles tirs. inden kl. 14.

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Hygge-banko
Første tirsdag i oktober
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Sæsonslut. Opstart primo september.
Ring til Marianne tlf: 3677 9513

Netcafé
Mandag og onsdag kl. 14.00-17.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Pensionistklub
Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub - Onsdag og torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler
  Ejendomskontoret: 7741 6888

Henvendelse i åbningstiden: 
Telefontid: Mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag kl. 09.00-9.30 
samt onsdag kl. 15.30-16.00.
Personlig henv. Samme dage 
kl. 9.30-11.00 og kl. 16.00-17.30.

Der er oprettet en hjemmeside: 
varmemesterkontoret.dk, hvor man 
kan bestille håndværker etc.

Som noget nyt er der også spiseaften mandag. Vi holder åbent fra kl. 17.00 til 19.30. 

Mandag serveres sund og fedtfattig mad til rimelige priser. Børn under 3 år spiser 

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.

Café 13 er lukket
i juli måned

Lukket
 i j

uli 
m

ån
ed
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Tur for pensionister 
tirsdag 8. september

Ældrecaféen i Lunden og Net-
værksKontoret arrangerer en 
tur for pensionister til Zoologisk 
Have efter lukketid, når dyrene 
gør sig klar til natten. Guiden vil 
fortælle gode historier om dy-
rene og svare på spørgsmål. Du 
får mulighed for at opleve den 
fredfyldte stem ning i haven ef-
ter lukketid, når dyrene og I har 
haven for jer selv. Rundvisnin-
gen varer to timer, og der er fri 
bustransport ud/hjem. Der er 
afhentning ved Daruplund 19 på 
altansiden kl. 16.15 og ved Tra-
numparken 3A (ved den gamle 
Strandstue) kl. 16.25. Minimum 
antal deltagere er 20 personer. 
Bussen har plads til 50 perso-
ner, så det er efter 'først til mølle 
princippet'.

Pris pr. person er 150 kr. 
Billetter på NetværksKontoret: 
Kisumparken 2, tlf: 4354 2275 
eller bestille på mail: ahe@bo-
vest.dk Rollator er ikke noget 
problem, hverken i bussen eller 
i Zoo. Sidste frist for tilmelding 
er 30. juli.    NetværksKontoret

Værestedet Strandstuen bliver 
pr. 1. september 2009 en del af 
det nye kulturhus „Brønden“.
 Efter et par år i Tranumpar-
ken er vi således ved at rykke 
teltpælene op og holder lukket 
et par uger i august for at få 
pakket og fl yttet.
 28. august er der offi ciel ind-
vielse af kulturhuset, og denne 
dag vil der også være mulig-
hed for at se Strandstuens nye 
lokaler og deltage i at skabe et 
kunstværk, som senere vil pry-
de en af de mange store vægge.
 JakobHoff/Strandstuen.

”Støtteforeningen 
Strandstuen”

Foreningens formål er at skabe 
muligheder for, at medlemmer-
ne kan dyrke sociale, fag lige og 
kulturelle aktiviteter med ud-
gangspunkt i fællesskabet og 
det sociale liv i foreningen og til 
støtte for Strandstuens brugere.
  Foreningen vil aktivt gå ind i 
arbejdet med at støtte og udvide 
mulighederne for de pensioni-
ster, der til daglig er brugere af 
Strandstuen. Foreningen har på 
sin stiftende generalforsamling 
30. maj i Strandstuens lokaler, 
Tranumparken 3, valgt følgende 
personer til bestyrelsen. 
Formand: Bente Helmig Jensen 
(tlf. 77 99 23 38)
Næstformand: Inger Christen-
sen (tlf. 36 47 32 76)
Kasserer: Yvonne Nielsen
Revisor: Arne Rosenvang
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Jens Rathje Maglelund, Leif Jen-
sen, Uffe Rosenvang, John Kann, 
Victor Christensen og Jytte Chris-
tensen. Kan kontaktes på e-mail: 
strandstuen@brondby.dk

Jakob Hoff/Strandstuen.

Strandstuen fl ytter 
igen

Der er fortsat få billetter til fe-
riekoloni for børn og deres for-
ældre til Møllelejren ved Høve. 
Fra mandag 27. til 31. juli kan 
man opleve herligt samvær og 
få en tur til Sommerland Sjæl-
land. Betalingen dækker alt:
Transport, ophold, fortæring.

  Pris for voksne: 600 kr.
  og for børn: 300 kr.

  Sidste frist for tilmelding og 
betaling er 10. juli - henvendelse 
til NetværksKontoret tlf: 4354 
2275 eller ahe@bo-vest.dk

Lunden afholder loppemarked 
søn dag 30. august kl. 10 til 15 
på plænen mellem blok 5 og 6. 
Stadeplads kan bestilles over 
nettet på formand@lundens.
net eller tlf. 4354 0030. 
Sidste frist for reservation af sta-
deplads er mandag 17. august. 
Lundens bestyrelse vil sælge øl, 
vand, pølser/brød m.m.  

Stort loppemarked

Kan du lide at spille fodbold, og er du mellem 9 og 16 år, så kom ned på 
multibanen i Tranumparken. Her holder Tranens Drenge fodboldturne-
ring fra 3. juli til 7. august. Der bliver uddelt pokaler til vinderne, og der er 
gratis vand til spillerne. Der spilles på følgende dage: 3., 7., 9., 12., 15., 19., 
21., 23., 26., 28., 31., juli og den 4. og 7. august. Alle dage er der fodbold for 
9 til 12 årige klokken 13.00 og for 12 til 16 årige klokken 15.00. Du melder 
dig til turneringen ved at møde op på multibanen. Se opslag hos Tranens 

Drenge og på multibanerne.                      Anet Tamborg

Der er gang i Tranens Drenge. Deres fodboldstævne 31. maj havde 150 
del tage re. I alt var der 40 hold med deltagere mellem 10 og 18 år. 

Fodbold hele sommeren med Tranens Drenge
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Den 14. april deltog me re end 
250 mennesker i et borgermø-
de, hvor forslag til 'Helhedsplan 
for Brøndby Strand Centrum' 
var eneste punkt på dagsorde-
nen. Helhedsplanen var som 
borg mester Ib Terp antydede 
en visionær plan for, hvordan 
Brøndby Strand Centrum KAN 
komme til at se ud.
  I lyset heraf har redaktionen 
talt med centerforeningens for-
mand Lars Nielsen for at høre 
lidt om reaktionerne på de kom-
munale visioner og hvorledes 
disse harmonerer med indkøbs-
centrets tanker om fremtiden.
  Kort før redaktionsslut blev en 
ny ICP (Institut for Centerplan-
lægning) rapport tilgængelig. På 
visse områder træffes ændrede 
konklusioner med en mulig mar-
kant effekt på netop Brøndby 
Strand Centret. Den nye rap-
port omfatter detailhandlen i 
hele kommunen.
 For ikke at træffe forhastede 
udlægninger af den nye rapport, 
har vi aftalt med centerforenin-
gen og Brøndby Kommune, at vi 
følger op i kommende numre af 
bladet.               Elo Christiansen

Brøndby Strand er i dag
   et lokalcenter bestående
  af 21 butikker. Dagligva-

rehandlen udgør fundamentet i 
centret, som er det væsentligste 
indkøbssted for bydelens 72% 
store lokale dagligvareindkøb.
 De 70-80% af bydelens lokale 
dagligvareindkøb foretages så-
ledes i centret (kilde: ICP rap-
port nov. 2004). 
  Centret har for nylig fået en 
børnetøjsforretning og en farve-
handel, som begge er kommet 
godt fra start. Disse butikker er i 
tråd med ICP rapportens forslag 
om mulige butikstyper, der kan 
udbygge udvalgsvarehandlen i 

centret, og dermed gøre centret 
mere levedygtigt.
  Med fl ytningen af Netto ind i 
bibliotekets lokaler er det cen-
terforeningens håb, at det gamle 
Netto lokale på ca. 630 m2 bliver 
til tre mindre udvalgsvarebutik-
ker. Således vil ICP rapportens 
anbefaling om en udvidelse på 
1.500 - 2.000 m2 til udvalgsva-
rebutikker være godt på vej.
  I skrivende stund er centerfor-
eningen bekendt med, at Post 
Danmark på sigt ønsker at op-
høre med posthuset. Dette vil 
give omkring 1.000 m2 yderli-
gere til brug for udvalgsvarebu-
tikker. 
  Endvidere kunne en sammen-
bygning af stationsbygningen 
og centret betyde, at kunderne 
naturligt ville blive ledt ind i 
centret. Dette kunne udgøre de 
sidste m2 op til den foreslåede 
udvidelse på max. 2.000 m2.

  Vi er i dag omgivet af store 
regionale centre, som alle in-
den for kort tid er blevet endnu 
større og dermed mange gange 
større end Brøndby Strand Cen-
trum.
 Brøndby Strand Centrum må 
derfor udbygge sin rolle som 
lokalcenter og lade være med 
at rive sig med i store kæmpe 
byggerier, der ingen fremtid 
har. Centrets chance for at blive 
et kæmpe regionscenter er for 
længst forpasset. 
 Brøndby Strand Centrums ud-
formning gør det vanskeligt at 
udbygge yderligere. Det vil i så 
fald være nemmere at rive hele 
centret ned og bygge et nyt.
 Vi må derfor forholde os til det, 
vi har, og som er realistisk at 
kunne gennemføre. Vi er og for-
bliver et lokalcenter.

Helhedsplan
Generelt fi nder centerforenin-
gen helhedsplanen god. Center-
foreningen vil dog gerne påpege 
visse elementer, som umiddel-
bart vil udgøre en fare for det 
nuværende center, herunder 
blandt andet en opdeling af 
centret, som fl ere af forslagene 
peger på. Centerforeningen for-
udser, at dette vil dødsdømme 
det nuværende center.
 Centerforeningen ønsker i 
samme forbindelse at sætte 
fokus på elementer, der kan 
gøre det usikkert at færdes på 
gangstier i og omkring centret 
i forbindelse med varetranspor-

 Brøndby r
… nu og

På de følgende sider 
kan du læse Lars 
Nielsens oplæg til 
en centerfremtid 
i Brøndby Strand 

Centrum

Oplæggets forfatter, centerforenin-
g ens formand, Lars Nielsen.
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ter og tung trafi k. Oplægget på 
transportveje til butikkernes 
vareindlevering er efter center-
foreningens opfattelse for dår-
ligt gennemarbejdet. 
 Det skønnes at være til fare for 
centrets kunder, specielt for 
centrets vestbutikker, og især 
Aldi synes at være ramt. Lige-
ledes gælder det te for centrets 
øvrige butikker og især daglig-
varebutikkerne samt posthus, 
som normalt har mange og 
tunge varetransporter. 
 Centerforeningen mener, at 
den ne plan bør gennemgås for 
en mere hensigtsmæssig og 
forsvarlig løsning. Der er også 
mange børn, som kører alene 
ad disse veje nu, så det er vig-
tigt at der tænkes i en bedre og 
mere forsvarlig løsning.

 Centerforeningen ser dog rig-
tig mange gode elementer i 
helhedsplanen og hilser i sær-
deleshed nye boliger i området 
velkommen. Dette vil give cen-
tret et større kundeunderlag, og 
derved på sigt gøre centret mere 
levedygtigt og attraktivt at være 
i, både som kunde og lejer.
 Centerforeningen har ingen 
mening for eller imod højhuse, 
men ønsker dog, at der bygges 
fornuftige, attraktive boliger, og 
gerne så mange som det overho-
vedet er muligt, også gerne med 
en bevarelse af grønne arealer.
  Centerforeningen mener end-
videre, at en forskønnelse af 
om  rådet i og omkring centret, 
vil have stor betydning for kun-
dernes lyst til at komme i cen-
tret samt i det nye kulturhus. Af 

y Strand Center
g i fremtiden ...

konstruktive forslag til forbed-
ring af centrets udseende kan 
eksempelvis nævnes:

1 Overdækning af det eksiste-
rende center, så det bliver som 
Spinderiet i Valby, hvor der er 
mulighed for at lave et hyggeligt 
centertorv evt. med hyggelige 
caféer.
2 Større vinduesfacader ved den 
gamle Netto butik. Dette vil give 
mere lys i 'armene' på centeret, 
så man kan se ind til disse for-
retninger, så det ikke ser tomt 
og mørkt ud.
3 Generelt 'lege' med lyset i og 
omkring centeret, så der kom-
mer bedre, billigere og mere 
miljørigtig belysning op.
4 Bedre toiletforhold for alle, 
også for gangbesværde og han-
dicappe de.
5 Mere beplantning i og om-
kring centeret, og generelt bedre 
vedligeholdelse fra kommunen 
vedrørende den allerede etable-
ret beplantning.
6 Derudover kan vi klart anbefa-
le - som man også af kommunes 
helhedsplan kan se - en mulig-
hed for at benytte 1. sal på cen-
teret til evt. lægepraksis, tand-
læge, revisor, advokater etc., så 
vidt at det teknisk er muligt for 
konstruktion. Dette kunne laves 
i stål og glas, så man fi k et let-
tere arkitektonisk udseende på 
centeret. (evt. som glaskuppel, 
så man samtidig overdækker 
centeret). 
                        fortsættes.....

Centrets østfacade. Skal denne del af byggeriet rives ned for at få åbnet cen-
tret mod omverdenen? - En idé fra Helhedsplanen.

r
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Et retvisende billede
Det er centerforeningens opfat-
telse, at ICP rapporten fra nov. 
2004 giver et retvisende billede 
af, hvordan centret bør udvik-
les. Centerforeningen må derfor 
på baggrund af rapportens ana-
lyse stærkt fraråde fl ere daglig-
varebutikker og i særdeleshed 
et 5.000 m2 varehus, som vil 
gøre eksistensgrundlaget for 
også min dre specialbutikker 
helt umuligt. Centerforeningen 
noterede sig på borgermødet 
14. april  2009, at kommunen 
har valgt at droppe butikker i 
baserne på mulige højhuse.
 Centerforeningen anser dette 
for klogt, da en stor spredning 
af butikkerne vil medføre en 
spredt kundestrøm frem for en 
samlet kundestrøm i et levedyg-
tigt center.
 Centerforeningen håber derfor 
på en god, samlet helhedsplan 
der tilgodeser det nuværende 
center. Det er endvidere cen-
terforenings håb, at kommunen 
og centrets ejere i fællesskab vil 
foretage en forskønnelse og op-
datering af centret.

Nye butikker
Centerforeningen har umiddel-
bart kendskab til en ny frisør 
i den tidligere frisørs lejemål. 
Farvehandleren er netop fl yt-
tet ned ved siden af frisøren. I 
deres tidligere lejemål har Cen-
terforeningen hørt at en mulig 
skohandler har vist interesse.
 Centerforeningen har endnu 
ikke kendskab til, hvad der skal 
etableres i den gamle Netto. 
Men der er på nuværende tids-
punkt tale  om en tøjforretning.
 
Centret og KFI
A/S KFI Ejendomme er den stør-
ste enkelte ejer af centret. De ejer 
således de fl este bygninger i cen-

tret. Dansk Supermarked Ejen-
domme ejer Nettos nye lokale, 
Ny Ejendom A/S ejer det gamle 
Netto lokale, og Post Danmark 
Ejendomme ejer posthuset. De 
fl este af centrets udenoms area-
ler ejes af Brøndby Kommune, 
enkelte arealer ejes af A/S KFI-
Ejendomme.
 Brøndby Kommune og A/S 
KFI Ejendomme har derfor den 
største indfl ydelse på, hvad der 
skal ske i og omkring centret. 
Det er derfor centerforeningens 
håb, at de to ejere sammen med 
centrets øvrige ejere kan fi nde 
et fælles grundlag for en for-
skønnelse af centret samt cen-
trets udenoms arealer. 
 Blot at gøre centret til et rent 
og pænt sted, med en pæn be-
plantning og gode toiletforhold 
for centrets kunder, vil betyde 
rigtig meget for centrets image, 
og samtidig skal politiet bruge 
fl ere ressourcer på at skabe 
tryghed både med hensyn til 
knallertkørsel og ikke mindst 
udenfor butikkernes åb ningstid. 
Unge, som hænger ud i centret 
i aftentimerne, skal tilbydes et 

værested, og der skal i det hele 
taget tages hånd om disse unge 
mennesker, inden det udvikler 
sig negativt.

Centret og kommunen
Brøndby Strand Centrum har 
et godt samarbejde med kom-
munen, og vi forventer dette vil 
blive yderligere udbygget i for-
bindelse med at kulturhuset bli-
ver færdigt. Det er for centret da 
også glædeligt at kommunens 
borgmester mere end tidligere 
har sat stor fokus på centret og 
dets fremtid. 
 Dog mangler der en forskøn-
nelse af centret. Dette skal løf-
tes af kommunen såvel som af 
centrets ejere i fællesskab.  
 U gennemtænkte tilladelser, 
som ek sempelvis kommunens 
tilladel se til Netto´s ekstra ind-
gang mod centrets vestparke-
ring, har allerede fl yttet en stør-
re kundestrøm væk fra centrets 
midte (centergård). Dette mær-
kes specielt i butikkerne Matas, 
Funshop, Dyrup farvehandel, 
Mumlebasserne børnetøj samt i 
de øvrige mindre butikker.

Trods fl ere tomme butikker er der nogle, der skaber kolorit i centret. Helle-
re mange små (og gerne specialbutikker) - end få store.
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Politiets kommentarer
Lars Nielsens bemærkninger til 
den forventede indsats fra poli-
tiets side har vi forelagt leder af 
lokalpolitiet, Poul Jacobsen.
 Indledningsvis er det vigtigt for 
Poul Jacobsen at understrege 
po litiets ønske om at kunne 
agere med en proaktiv indsats i 
lokalområdet. MEN det er ikke 
problemfrit, og lederen af lokal-
politiet fremfører fl ere forhold, 
der ikke letter denne proces. 
 For det første er det en kends-
gerning, at Københavns Vest-
egns Politi reelt mangler 100 
mand. For Brøndbys vedkom-
mende betyder det et 'under-
skud' på fem mand. 
 Endvidere bliver efterforsk-
ningsarbejdet mere og mere 
kom plekst og er som følge heraf 
mere tidskrævende. Poul Jacob-
sen erkender de indlysende 
for dele ved mere synlighed i 
dagligdagen, men anfører sam-
tidigt muligheden for at oprette 
et vagtværn eller centervagt i 
åbningstiden, som det ses i cen-
tre i nabokommunerne.

Postkontoret lukker
Forlydenderne om Post Dan-
marks lukning af postkontoret 
i Brøndby Strand Centrum kan 
blot bekræftes af privatkunde-
chef Mette Ekelund fra Post 
Danmark, som anfører åb-
ningstider og forbedret service-
niveau som væsentlige faktorer 
for denne beslutning.
 I skrivende stund ventes for-
handlinger med vor lokale Su-
perBest at falde på plads inden 
længe - men mere herom i næ-
ste nummer af Esplanaden.

  Centret kan ikke tåle for mange 
af den slags fejlvurderinger, da 
dette vil kunne skade de nuvæ-
rende butikker enormt.

Centerfremtid
Centerforeningen tror på en 
fremtid for Brøndby Strand Cen-
trum som et stærkt lokalt center. 
Det bekræfter vores store andel 
af områdets dagligvaresalg.
  Vi tror på et fuldt udlejet cen-
ter under forudsætning af at ICP 
rapportens konklusion følges. 
Skal dette lykkes, er det vigtigt, 
at kommunen detailplanlægger 
og eventuelt gør dette via lokal-
planer, som tilgodeser udvalgs-
varebutikker i nye centerarealer. 
 Ophører posthuset, har kom-
munen en direkte mulighed 
for at hjælpe planen på vej ved 
at tilgodese udvalgsvarebutik-
ker i en eventuel dispensation 
til lokalplanen, som posthuset 
kræver for at kunne benyttes til 
andet end postfunktionen. 
  Det vil stille krav til Post Dan-
mark Ejendomme i forbindelse 

med et eventuelt salg eller ud-
lejning af ejendommen, som 
vil kunne give centret et kunde 
boost. 
  Dette vil skabe et stærkt lokalt 
center, hvor det stærke dagligva-
resalg fastholdes og udvalgsva-
rehandlen yderligere udbygges, 
således at udvalgsvarer af mere 
dagligdags karakter også bliver 
tilgængelige lokalt i Brøndby 
Strand Centrum.                       Ω

Leder af lokalpolitiet, Poul Jacobsen.

Der skal fl ere små specialbutikker til før vi får et levende center. Her er en 
næsten tom kolonnade, hvor små butikker ville skabe meget mere liv.
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Fra slutningen af januar og nogle måneder frem blev der foretaget en 
spørgeskemaundersøgelse i Brøndby Strand. Der blev uddelt spørgeske-
maer til alle beboere over 6 år i De 9 boligafdelinger. Når man besvarede 
spørgeskemaet, kunne man samtidig deltage i en lodtrækning om en række 
gavekort. 1. præmien var 10.000 kr., 2. præmien 5.000 kr. og desuden var 
der 10 gavekort á 500 kr.
I forbindelse med den årlige KulturWeekend udtrak Borgmester Ib Terp de 
heldige vindere af lodtrækningen. Vinderne har fået besked.        Ω

Naboskabsundersøgelsen - vinderne af lodtrækningen er fundet.

  Anet Tamborg

Nodeknækkerne skal optræde i Klitrosen.

Tirsdag 11. august sker der ting og sager i Klitrosen. Harmonika-orkestret 
NODEKNÆKKERNE kommer på besøg og vil på allersmukkeste vis spille 
op, medens kaffe, lagkage m.m. glider ned. Det bliver en herlig eftermiddag 
i den gamle gårdhave, der nu i lang tid har haft så kummerlige kår, men 
som med Guds hjælp og lidt håndkraft fra T 13 skulle være nyrenoveret, når 
musikanterne ankommer. Klitrosen åbner kl. 14 og orkestret spiller fra kl. 
15. Kom og vær med til råhygge i den have, hvor vi har haft så mange dej-
lige og mindeværdige timer. Vejrguderne er endnu ikke taget i ed, men hvis 
de kan nænne at skuffe os, bliver det hele flyttet til Café 13 efter aftale med 
Gitte. Billetterne koster 40 kr. og kan købes i Klitrosen eller på Netværks-
Kontoret fra mandag 20. juli til og med fredag 7. august.         Ω

  Anet Tamborg

Bitten Drews

Danskundervisning

Fra september tilbyder Net-
værksKontoret i samarbejde 
med Vestegnens Sprog- og 
Kom   petencecenter gratis dansk-
undervisning i boligområdet.
   Alle er velkomne, man skal blot 
henvende sig til NetværksKon-
toret, hvis man er interesseret. 
Alle, der ikke er sprogtestet, vil 
blive det, og der vil blive lavet 
hold efter niveau. Vi skal have 
samlet omkring 10 personer. 
Planen er, at der starter et hold 
i slutningen at september.
  Så kig forbi NetværksKontoret, 
Kisumparken 2, og bliv skrevet 
op på listen til danskundervis-
ning.              Ω

Møde om
Naboskabsundersøgelsen

onsdag 19. august
kl. 19 til ca. 21

i Café 13, Kisumparken 2

Måske var du en af dem, der 
besvarede spørgeskemaet Na-
boskabet, der blev delt rundt til 
alle beboere i De 9s boligom-
råde i Brøndby Strand.
  Nu er svarene kommet. Her 
får man at vide, hvad Brøndby 
Strands beboere synes om at bo 
i deres boligafdeling, hvordan 
de har det med deres naboer og 
mange andre ting. Der er kom-
met en masse gode svar, og de er 
med til at vise den retning, som 
boligafdelingerne kan arbejde 
videre i. På mødet får du at vide, 
hvordan undersøgelsen er gået, 
og hvilke resultater den har giv-
et. Og du får lejlighed til at del-
tage i en debat om fremtidens 
Brøndby Strand. Alle er velkom-
ne, også selv om man ikke har 
besvaret spørgeskemaet. 
Du kan tilmelde dig på ahe@bo-
vest.dk eller bare møde op.      Ω
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Haves:
2½ vær. - 3. sal - 103 m2 i Brøndby 

Strand/husleje pr. måned: 5.443 kr

Ønskes:
4-5 vær. i en af parkerne max. hus-

leje pr måned: 9.000 kr.

Mariam

tlf: 6090 946l/7766 2233

Nyt fra Kirken

Fra mandag den 7. september 
og 11 uger frem vil der i Brøndby 
Strand Kirke en aften om ugen 
blive afholdt:

ALPHA-KURSUS

Kurset fortæller om den krist-
ne tro på en sjov og afslappet 
måde, og intet spørgsmål er for 
provokerende. Der vil være dis-
kussionsgrupper om det, fore-
dragene vil rejse af tvivlsspørgs-
mål. Hver aften starter med 
fæl lesspisning. Alle er velkomne 
og kan tilmelde sig på kirkens 
kontor. Se udførligt program 
på www.brondbystrandkirke.
dk eller kontakt Arne og Hanne 
Kristoffersen på tlf: 4354 5861.

Bogbussens sidste dag 
var 27. juni

Til 29. august bliver brugerne 
henvist  til Brøndbyvester Bibli-
otek, Glentemosen 13 og Brønd-
byøster Bibliotek, Brøndbyøster 
Boulevard 22. Lånte materialer 
kan indtil medio august afl eve-
res i brevsprækken i vindfanget 
ved Bogbussen. 
  Efter 29. august glæder Brønd-
by Strands Bibliotek sig til at 
byde brugerne velkommen i nye 
faciliteter i det nye kulturhus 
BRØNDEN. 

Postillonen i Tranumparken fik generalprøve ugen før den egentlige indvielse, 
nemlig ved Ole Larsens 60 års fødselsdag 2. juni. PAB 8 har i Ole en glimrende 
formand. Han har været det siden en gang i det forrige årtusinde, og forhåbentlig 
fortsætter han langt ind i dette årtusinde med. Ole ses her med sin mor.

 Bitten Drews

Lørdag 6. juni var der forårstur med Middelalderlandsbyen til forskellige 
steder her på Sjælland. Starten gik fra Brøndby Strand Station kl. 9. Der var 
fire personbiler + en minibus, der er til dem uden egen transport. Besøget 
startede med, at vi kørte til Vedbygård, der er et af Sjællands mest interes-
sante gamle gotiske herregårdsanlæg. Herfra videre til Tårnborg der 'blot' 
var en ruin. Turen går videre til Korsør, hvor vi ser resterne af Korsør slot, 
hvoraf kun det middelalderlige tårn er bevaret. Så går det videre mod Skæl-
skør, hvor vi kan indtage den medbragte mad eller nogle gik hen og købte 
noget. Turens næste mål er Borreby, som er opført i 1550´erne af Johan Fri-
is, som også byggede Hesselagergård, som vi tidligere har besøgt. Så afsted 
igen denne gang til Ørslev kirke, der rummer smukke kalkmalerier. Turen 
slutter ved Holsteinborg, der er en af renæssancens herregårdsbyggerier. 
Alt det, vi så og hørte, var som sædvanlig  fremført på en dejlig og lærerig 
måde af Villiam Berg, der var vores leder på turen. Han er bare en levende 
mand til at fortælle, så man næsten føler, at man var til stede dengang. 
PS: Jeg har hørt en lille fugl synge om en tur til efteråret - men hvorhen? Det 
ses nok i næste nummer af nyhedsbrevet.           Ω

Villiam Berg fortæller om Borreby.
  Inger Larsen

19

Esplanaden  juli/august 2009



Det starter med et spadestik i 2007.

Det fortsatte med byggepladsrod i 2008-09.

 Anne Bregenov-Larsen, kulturkoordinator

Program for åbning

Brøndens åbningsfest by -
 der på noget for øjet, 
øret og ganen, når Borg-

mesteren og Kulturudvalgsfor-
manden klipper den røde snor 
til Brøndbys nye kulturhus. 

  
  4.000 m2 med kultur 

Kom og giv Brønden liv allerede 
fra første færd. Lad kulturen ud-
folde sig for dine øjne og se den 
4.000 m2 arkitektoniske perle, 
bygget til glæde for Brøndbys 
borgere, foreninger, institutio-
ner og erhvervsliv - og DIG.
  Der er ildshow og balloner, 
udstillinger og fællesmaleri, for -
friskninger og swingmusik, præ-
miering af tegnekonkurrence, 
sjov og ballade, når Brøndbys 
nye kulturhus Brønden skal ind-
vies - og du er inviteret med.
  

Dagen er 28. august, tiden kl. 
17 og stedet Brøndby Strand 
Centrum 60. Alle er velkomne.
17.00: Borgmester Ib Terp åb-
ner Brønden • Åbningstale ved 
Ib Terp og Kulturudvalgsfor-
mand Anne-Mette Stampe • Op-
træden ved Øglegøglerne • Jazz 
ved The Senior Swingers fra 
Brøndby Musikskole • Forfrisk-
ninger • Artister, gøgl og ballo-
ner i Brønden • Præmiering af 
tegnekonkurrence • Brøndby 
Strand Bibliotek åbner.

Kulturpalet i september
I september kan du delta ge i 
en palet af børnekultur og fa-
mi liekultur, ungdoms- og pen-
sionistkultur arrangeret af Brøn-
den og Brøndbys foreninger, 
organisationer og institutioner.
 Vær med til familiedag, kul-
turhistorisk aften, koncerter, 
rap- og skriveværksted, street-
fodbold og e-turneringer, bør-
neteater, kunstarrangementer 
for børn og voksne og meget 
meget mere.
  Også borgmester Ib Terp ser 
frem til dagen: 
„Brønden er ikke blot til for 
Brøndbys borgere men skabt 
af Brøndbys borgere. Jeg næ-
rer stor forhåbning om, at bor-
gerne vil være med til at sætte 
gang i både aktiviteter og net-

Åbningsfest i
Brønden for alle

Børne-tegnekonkurrence
Lad fantasien råde og tegn dit 
nye kulturhus. Kan du lide at 
tegne? Så tag en tur til Brøndby 
Strand og se Brønden eller lad 
dig inspirere af billederne her 
i artiklen. Lad fantasien råde, 
når det kommer til farver og 
former - alt er lovligt! Du kan 
også tegne en fritidsaktivitet, 
du godt kunne tænke dig fi nder 
sted i Brønden. Put din tegning 
af Brønden i en kuvert og afl e-
ver eller send den til én af føl-
gende adresser:
> Brøndbyøster Bibliotek, 
Brønd  byøster Boulevard 22, 
2605 Brøndby. 
>   NetværksKontoret, 13 
Hu set, Kisumparken 2, 2660 
Brøndby Strand.
>    Kilden, Nygårdsplads 
31, 2605 Brøndby.
  Du kan også afl evere din 
tegning i Brønden 19. august 
mellem kl. 10 og 14. Adressen 
er: Brønden, Brøndby Strand 
Centrum 60, 2660 Brøndby 
Strand. Mærk kuverten 'Teg-
nekonkurrence Brønden'.
  Vi skal have din tegning inden 
19. august kl. 14. - Vinderen 
afsløres på Brøndens åbnings-
dag, 28. august kl. 17. 
  Præmien for bedste tegning er 
et gavekort til Brøndens aktivi-
teter. De bedste tegninger ud-
stilles i hele september måned 
i Brønden, hvor kulturhusets 
besøgende kan beundre dem.
 Husk at vedlægge dit navn, din 
alder og adresse.

 Arkiv
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Og ender med en flot bygning i 2009.

værk og hermed sætte dagsor-
denen for, hvad der skal ske i 
huset, og hvordan det skal ske. 
Alle med en god idé, hvad enten 
det er at udbrede kendskab til 
et særligt område, kæmpe for 
en god sag, fortælle en god hi-
storie eller blot hygge sig, kan 
henvende sig.“
Vil du lave en aktivitet evt. i 
samarbejde med andre:
Kontakt Kulturkoordinator 
i Brønden Anne Bregenov-
Larsen aas@brondby.dk.
Vil du booke et lokale i Brøn-
den: Kontakt Susanne Bahrt i   
Kultur- og Idrætsforvaltnin-
gen sba@brondby.dk.

Den første måned
28. august:
Brøndens åbningsfest
29. august:
Familiedag i Brønden med bl.a. 
bogkunst, musik- og malework-
shop, hiphopopvisning
2. september:
Lungedag ved 'Sund i Brøndby'

4. september:
AOF holder åbningsreception
Koncert med Mike Whellans 
ved Kulturweekendens Støtter
9. september:
Rapworkshop ved Biblioteket
21. september:
Ord på verden, skriveværksted 
ved biblioteket
24. september:
Koncert ved Brøndby Bigband 
med gæstesolist
27. september:
Børneteatret Karius og Baktus 
ved biblioteket

Ret til ændringer forbeholdes.

Biblioteket genåbner
Så åbner det nye Brøndby 
Strand Bibliotek i Brønden, og 
bibliotekets personale glæder 
sig til at møde gamle og nye an-
sigter i de fl otte nye rammer.
  Det bliver muligt at afl evere og 
låne bøger, bruge computere og 
internet samt afhente reserve-
ringer i alle kulturhusets åbne 
timer. Hvis du har brug for 
hjælp fra bibliotekets persona-
le, kan personalet altid træffes i 
tidsrummet:

Mandag-torsdag fra 14-18 
Fredag fra 12-16 
Lørdag fra 10-14

I september måned efter som-
merlukningen er der frit lejde 
til at afl evere uden gebyr. 

Ret til ændringer forbeholdes.

Strandstuen
Strandstuens personale glæder 
sig meget, til Brønden åbner og 
byder både faste og nye brugere 
velkommen. Strandstuen tilby-
der allerede et væld af aktivi-
teter. Fra september starter tre 
spændende nye aktiviteter.
  Det er sang og musik, sportsca-

fé og debatforum. Sang og musik 
er en udvidelse af det allerede 
eksisterende sangtilbud. Vi for-
nyer repertoire, laver stemme-
træning og øver grundlæggende 
rytmik. I Sportscaféen diskute-
res der forskellige sportsbegi-
venheder, optagelser af nye og 
gamle kampe/løb og høres fore-
drag med bl.a. sportsfolk. Der 
vil i den ne sammenhæng også 
være mulighed for at prøve det 
interaktive sportsspil WII, hvor 
man kan være op til fi re spillere 
ad gangen. Debatforum er et fo-
rum med udgangspunkt i aktu-
elle udenrigspolitiske såvel som 
indenrigspolitiske emner. 
 Værestedet Klub 17 vil i 
fremtiden have til huse i Strand-
stuens lokaler i Brønden.
 
AOF
AOF Brøndby er nu igen tilbage 
i Brøndby Strand Centrum. Vi 
glæder os til at byde 'gamle' og 
nye kursister velkommen på 
Brøndens festlige åbningsdag. 
Vi ønsker hele Brøndby tillykke 
med endnu et smukt samlings-
sted og glæder os til at se kultu-
ren blomstre ved stranden. 
  AOF Brøndby holder egen re-
ception fredag 4. september, 
hvor vi også glæder os til at se 
vores kursister, undervisere og 
samarbejdspartnere til et fest-
ligt samvær fra kl. 14 til 18.     Ω
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Datastuen Hanen i Ulsøparken 
søgte De Frie Midler for at få 
bedre siddeforhold for især de 
af vore medlemmer, der har 
specielle siddebehov på grund 
af den slitage, der jo kommer 
med alderen.
  Siden opstarten har datastu-
en samlet gode brugte møbler. 
Men nu da medlemstallet er 
øget til over tyve, har det været 
skidt at skulle sidde på udslidte 
spisestuestole fra tresserne 
og halvfjerdserne Derfor var 
glæden over hjælpen fra De 
Frie Midler stor. Det er meget 
lettere at koncentrere sig om 
internettets og computerens 
mysterier, når man har ergono-
miske stole og et bord der passer 
i højden, end når man skal slås 
med ømme balder og en smer-
tende ryg.
  Datastuen er fortrinsvis for de 
60-årige og opefter. Vi holder til 
i beboerlokalerne Ulsøparken 6. 

Vil du vide mere om datastuen, 
så henvend dig til formanden 
Bjørn Petersen på tlf 3013 
2826. 

Venlig hilsen
Bjørn Petersen

Det ældste og yngste medlem af Datastuen, hvor der både er undervisning 
og festligt samvær for medlemmerne.

Datastuen Hanen
din PC hjælper

De frie midler
De Frie Midler er en pulje un-
der Herfra og Videre, der søges 
gennem NetværksKontoret. De 
Frie Midler kan for eksempel 
søges til fælles beboeraktivi-
teter, kostumer til en opvisning, 
en udfl ugt,  udstyr til et sports-
arrangement, en foredragshol-
der,  kursus til at redigere hjem-
meside. Man kan søge op til 
5.000 kr. 
 Henvendelse til Anette Hest-
lund på NetværksKontoret, Ki-
sumparken 2. Tlf. 43 54 22 75, 
mail ahe@bo-vest.dk.

Blot to år efter at beboerne i 
PAB 8 på et ekstraordinært af-
delingsmøde godkendte et for-
slag til indretning af fælleslo-
kaler i den tidligere institution 
„Storkely“ i Tranumparken, 
blev dørene slået op 7. juni og 
en glad afdelingsformand, Ole 
Larsen, kunne byde velkommen 
med brunch til beboerne.
 Huset rummer foruden sel-
skabslokaler med køkken samt 
mødefaciliteter også kontor til 
varmemester og øvrige ejen-
domsfunktionærer, ligesom af-
delingsbestyrelsen holder til i 
de nye fælleslokaler.
  Nu har PAB 8 efter næsten 15 
år uden egne beboerlokaler atter 
fået fødderne under eget tag.  Ω

  Elo Christiansen

Beboerhus
i PAB 8

Ole Larsen, formand for PAB 8.

Postillonen kom det 'nye' beboerhus 
til at hedde.
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Havde det ikke været for 
Anette Clausen, var 
vinderbilledet i De 9 

og NetværksKontorets fotokon-
kurrence „Billeder fra Brøndby 
Strand“ aldrig blevet til. Hun 
har nemlig plantet de påske-
liljer, der lyser i bunden af bil-
ledet. Og påskeliljerne betyder 
noget helt særligt, for det var 
første gang, der var blomster i 
altankassen.
- Jeg fl yttede herud for fi re år 
siden, men sejler for A.P. Møl-
ler som maskinmester. Jeg er 
på et forsyningsskib til bore-
platformene i Nordsøen og vest 
for Shetlandsøerne og er væk 
fra to til fem uger ad gangen. Så 
altankasserne blev ikke passet, 
før Anette fl yttede ind omkring 
marts, fortæller Jakob Gericke.
- Har du fotograferet altid?
- Overhovedet ikke. Jeg havde 
fotografi  i 9. klasse, men be-
gyndte først at fotografere for to 
år siden. Jeg fotograferer meget 
til søs. Herhjemme tager jeg 
billeder, hvis jeg har kameraet 
med og ser et godt motiv. Der er 
mange gode motiver i Brøndby 
Strand.
- Hvordan kom du til at bo her?
- Mine forældre fl yttede herud i 
1984. Det var lystbådehavnen i 
Vallensbæk, der trak. De var lige 
kommet hjem fra Singapore, 
hvor min far havde været ud-
stationeret for A.P. Møller. Da 
jeg selv skulle fi nde et nyt sted 
at bo, blev det her, fordi jeg har 
venner og min familie er her.
  Jakob og Anette er glade for de-
res lejlighed. Der er god plads, 
og Jakobs datter Simone har le-
gekammerater i området. 

- Brøndby Strand er et rart sted 
at bo. Det værste vi har ople-
vet var, da folk blev evakueret 
i forbindelse med brandene. I 
hverdagen har vi ikke dårlige 
oplevelser. Gårdmændene gør 
et stort stykke arbejde for at 
holde rent, og det sætter vi pris 
på. For nogle har området et 
dårligt ry, men virkeligheden 
er helt anderledes. Ved siden 
af os bor en statstjenestemand, 
og alle, uanset etnisk herkomst 
har gode stillinger her i opgan-
gen. Vi går ikke så meget ned i 
gården, men nyder at se på livet 
heroppefra. Vi hilser og små-
sludrer med vores naboer, men 
vi løber ikke hinanden på dø-
rene, siger Jakob Gericke.
  Anette Clausen tilføjer: - Men 
en dag, hvor jeg gerne ville se en 
anden type lejlighed, bankede 
jeg på hos underboen og blev 
modtaget meget venligt og vist 
rundt. Og hvis jeg satte mig ned 
i gården, ville jeg bestemt ikke 
sætte mig alene. Men jeg er ikke 
hjemme om dagen, jeg arbejder 
som advokatsekretær i Greve. 
Det har været en positiv over-
raskelse at fl ytte herud. Somme 
tider larmer børnene og roder 
i gården, men det sker jo alle 
steder. Vigtigere er det, at min 
bil stod urørt en morgen, hvor 
sideruden havde været åben 
hele natten. Men vi kunne godt 
tænke os, at vores biler stod i 
garage, det mangler vi.
- Hvad er jeres bedste oplevelse? 
- Det var på en af de varme dage 
i april, hvor vi havde været i 
byen. Vi kom hjem klokken halv 
fi re om morgenen. Der var sta-
dig varme i luften, og vi satte os 

på kanten af sandkassen og kig-
gede os omkring. Stemningen 
var næsten sydlandsk, og vi var 
rørende enige om, hvor dejligt 
det er at være herude i Brøndby 
Strand.             Ω

Vinderfotoet, der blev præmieret 
med 700 kr. om fredagen på KW .

Jacob Gericke og Anette Clausen.

Vinder af fotokonkurrence
  Anet Tamborg
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Men alligevel var vi et 
par stykker, der havde 
lyst til at stille os op 

på Åben Scene og af vore lun-
gers fulde kraft råbe „No Rain, 
no rain!“. Godt vi ikke gjorde 
det, for senere kom et storm-
stød, væltede scenen og fl åede 
overdækningen itu!
  13 gange gik det godt. 13 gange 
tilsmilede heldet og solen Kul-
turWeekend! Kun enkelte byger 
og spredte skyer har i 13 år min-
det os om, at (sommer)vejret i 
Danmark kan være lunefuldt.
  I 2009 - det 14. KW - slap hel-
det op. Det dårlige vejr var an-
nonceret, og både frivillige og 
professionelle havde gjort, hvad 
de kunne for at sikre pladsen og 
udstyret; men når elementerne 
raser, kommer vi mennesker til 
kort. Torsdag nat væltede vores 
boder, og Store Telt var tæt på at 
følge efter.
  Fredag morgen stod pladsen 
under vand, og det regnede sta-
dig. For første gang diskuterede 

KulturWeekend 
2009 er slut

„Vel er Brøndby Strand
ikke Woodstock…“

KW-styregruppen, om man skul-
le afl yse KW. Diskussionen var 
kort og konklusionen klar: „Vi 
gennemfører“. KulturWeekend 
2009 blev gennemført, og det 
med succes, omend med lidt 
færre besøgende end normalt.
 Hvordan lykkedes det så godt? 
Da heldet slap op, var der hel-
digvis andre ressourcer at træk-
ke på. Alle frivillige, erfarne som 
nye, tog gummistøvlerne på og 
gik (vadede) i gang.
 Teknisk Forvaltning plejer at 
hjælpe os med græsslåning, 
sand, o.lign. I år kørte de i pen-
dulfart med fl is til pladsen. De 
kørte, indtil lageret var tomt. 
Uden den hjælp havde vi ikke 
kunnet gennemføre. En kæmpe 
tak til TF.
 Teltfolkene hastede til for at 

sikre teltene. Elektrikeren for at 
hælde vand ud af kablerne.
   Ejendomsfunktionærer fra fl e-
re boligafdelinger kørte mate-
riel til pladsen, tilsluttede vand 
og gav i øvrigt en hånd med. Og 
fl ere af dem skiftede kasket og 
fortsatte som frivillige weeken-
den igennem! 
  Tranens Drenge satte boder op 
under et skybrud, men kunne 
heldigvis nyde at rydde op og 
pakke sammen i solskin søndag 
eftermiddag.
  Cafe 13´s personale og frivilli-
ge klarede som sædvanligt uden 
at kny at sørge for mad til fl ere 
hundrede mennesker lørdag af-
ten - og sørgede så i øvrigt lige 
for mad til musikskolen fredag.
 Hjemmeværnet var også på 
plads og tjekkede, at deres telte 
var tætte. Vores vagter gjorde 
det samme med deres regntøj. 
De havde godt nok en våd og 
blæsende torsdag nat.
  Og sidst, men ikke mindst, var 
alle vores gæster, bod-holderne, 
de frivillige i madtelte og ba-
rer og alle andre utroligt søde, 
hjælpsomme og forstående.
 Tak til alle der bidrog til, at den 
14. og hidtil vådeste KW også 
blev en succes.
  Kan vi ikke fi nde andre begrun-
delser for at fortsætte med KW, 
er den lære, vi drog i år, rigelig 
motivation: Der er næsten ikke 
det, vi ikke kan klare, når vi står 
sammen og hjælper hinanden, 
frivillige som ansatte - aktive 
som gæster. Vi ses til 15 års ju-
bilæums-KW næste år.

Kærlige hilsner
KW´s styregruppe

Hvis man kan tale om, at et telt kan gå i knæ, bliver dette her, det nærmeste 
man kommer. Det fandt sted torsdag aften.        Anet Tamborg


