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Vi kipper med flaget (det grønne) for den store indsats
Brøndby Strandskoles elever og lærerstab har gennemført for
at gøre sig fortjent til Friluftsrådets Grønne Flag, der blev
resultatet efter et flot energiprojekt. Det forudsætter vilje,
energi og samarbejde, hvilket også gjorde sig gældende da
kommunens første Grønne Flag blev tildelt nok en af bydel-
ens skoler, Langbjergskolen, der i 2003 erhvervede flaget for
et projekt om affaldshåndtering.

Vi kipper også med flaget for et spændende kulturhistorisk
miljø, der er ved at tage sin form ved Dyregården Søholt, der
har til huse i formentlig Brøndby Strands ældste bygning,
Søholtgård. „Den gamle Smedje“ har været så meget i gen-
nem, før borgmester Ib Terp kunne holde talen ved rejsegil-
det for nylig. Men der er brug for flere hænder, så kontakt
Lokalhistorisk Forenings smedegruppe på tlf. 4353 8380.

Der er også grund til at kippe med flaget for den kommende
KulturWeekend, der atter løber af stabelen den anden week-
end i juni. Det er 11. udgave af dette store arrangement, der
gennemføres af en masse frivillige hænder i samarbejde med
boligafdelinger, Brøndby Strand Kirke, foreninger og indi-
viduelle personer. Og økonomisk støttet af flere kommunale
udvalg, herunder Brøndby Strand Bibliotek, Integrations-
ministeriet og Brøndby Strand Centerforening. Aktiviteterne
spænder over kamelridning, Børne MGP-stjerner, rap, danse-
grupper fra forskellige kulturer, en masse musik fra bl.a. vor
musikskole, gudstjeneste, sjov omkring en ni tons brandbil!

Der er ganske givet blevet brændt i tusindvis af kalorier af
under projekt „Sund i Brøndby“, der blev afviklet overalt i
kommunens dagplejesektor i uge 20. Blot ved at læse om det
omfattende program, er kalorierne vel blevet forbrændt. Der-
for er det også på sin plads at kippe med flaget i denne anled-
ning, og håbe på, at projektet bliver gentaget, og at budska-
berne opfattes og føres ud i livet af såvel børn som voksne.

Flaget vejer stolt
over vor bydel
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For anden gang har en af
 kommunens skoler opnå-
 et at få tildelt udmærkel-

sen Grønt Flag, der er et miljø-
undervisningsprojekt, som hvert
år tildeles skoler, der har tilmeldt
sig projektet. I år tilfaldt æren
Brøndby Strandskole for et e-
nergiprojekt, og det grønne flag
blev overrakt af borgmester Ib
Terp om morgenen den 28. april
i strålende solskin.
  Den første skole i kommunen,
der modtog det grønne flag var
også en „strandskole“, nemlig
Langbjergskolen, der i 2003 ar-
bejdede med affaldssortering.
Det grønne flag erhverves for et
år ad gangen og skal herefter
generhverves.
 „Grønt Flag - Grøn Skole“ be-
står af fire grundlæggende te-
maer: Vand, energi, affald og
natur tillige med et tema for me-
re erfarne grønne skoler, nem-
lig Miljømærkning.  Det er Fri-
luftsrådet i København, der ad-

ministrerer ordningen i Dan-
mark, som er en del af det in-
ternationale miljøundervisnings-
program, „Eco-Schools“.
  Ca. 12.000 skoler i 28 lande
deltager. Det er hovedsageligt
europæiske lande, men også
Sydamerika og Afrika er med.
 På Brøndby Strandskole er
skolens inspektør Krista Jacob-
sen både glad og stolt. Det er
5. (èn klasse), 7. og 8. klasse-
trin, der har deltaget i projek-
tet, hvor mindst 15% af skolens
elever i henhold til internatio-
nale krav skal deltage. Et om-
råde i projektet, hvor en effek-
tiv indsats gjorde nytte, var for-
brug af lys, hvor alt for meget
lys ikke var slukket, når behov
for lys ikke var tilstede. Com-
puterlokalet blev gennemgået
med det resultat, at energi kun-
ne spares. Hele projektet slut-
tede med et „Grønt Flag“ mar-
ked, hvor de medvirkende klas-
ser underviste de andre elever.

Man foretog forsøg med små
vindmøller, ligesom solens ener-
gi blev påvist i opvarmede sten.
  5. klasse gennemførte  også en
miljøquiz på naturområdet, slut-
ter en tilfreds Krista Jacobsen.

Grønt Flag til
Brøndby Strandskole

475 grønne flag er siden 1994
tildelt danske skoler, hvoraf
10% i dag deltager i netværket.
  Tre skoler har fået tildelt det
maksimale antal flag - 10 stk.
  Mellem 50 og 60 danske sko-
ler modtager det grønne flag
hvert år. En række krav ind-
går. Der skal  oprettes miljøråd,
udarbejdes miljøhandlings-
plan og miljøordensregler. Ele-
verne skal gennemføre en ræk-
ke undersøgelser og præstere
besparelser, ligesom der skal
udføres en praktisk del, og lo-
kalsamfundet skal inddrages
gennem formidling.

Grønt flag

        Elo Christiansen

Borgmester Ib Terp holdt tale ved overrækkelsen.
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NNu rejser smedjen
sig ved Søholtgård.
Den har været et par
år undervejs, men nu

sker der noget. Midt i maj var
spærene kommet op, og der kun-
ne holdes rejsegilde.
  Ved rejsegildet ønskede borg-
mester Ib Terp tillykke med, at
smedjen nu var nået så langt.
Når smedjen står færdig, vil det
være et sted, hvor både børn og
voksne vil kunne se, hvordan
smede arbejdede i gamle dage.

En gammel smedje
Det hele begyndte, da den gamle
smed på Gl. Køge Landevej dø-
de i 2001 og efterlod en smedje,
som havde stået delvis urørt i
omkring 20 år. En smedje som

stadig indeholdt værktøj fra den
gang, der blev skoet heste og re-
pareret landbrugsmaskiner.
  Det var naturligvis en lækker-
bisken for folk med hang til lo-
kalhistorie, og der blev gjort for-
søg på at bevare smedjen.

Inventaret var intakt
Da det ikke lykkedes overtog
den daværende  Brøndby Strand
Bevaringsforening, nu Lokalhi-
storisk Forening for Brøndby
Strand, inventaret, og der har si-
den været arbejdet på at skabe
en ny „skal“ til det gamle værk-
tøj. Det er blevet muligt i kraft
af kvarterløftet, og det er med
midler herfra, der nu kan byg-
ges en smedje ved Søholtgård.
Smedjen vil passe naturligt ind

i det kulturhistoriske miljø om-
kring Brøndby Strands nok æld-
ste bygning, Søholtgård.
  Men selv om der nu har været
rejsegilde, mangler der stadig en
del, før smedjen kan fungere.
  Først og fremmest skal der
bygges en esse, for hvad er en
smedje uden esse.
  Og så skal smedene vel lige ha´
svinet smedjen lidt. Ha´ spredt
lidt sod og kul rundt omkring,
så den kommer til at ligne en rig-
tig smedje.

Brug for flere hænder
Det er officielt Lokalhistorisk
Forening for Brøndby Strand,
som står for byggeriet. Men for-
eningen har overladt det prakti-
ske ansvar til foreningens sme-

Den nye smedje
Johan Suszkiewicz

Borgmester Ib Terp (th) holder den traditionelle tale ved rejsegildet. I kørestolen ses Rasmus Hansen kørt af sin hustru
Inge. Det er ægteparret, der har doneret alle remedierne. Ved siden af står en af de gamle smede Bent Harregaard.
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degruppe, der rummer en enkelt
rigtig gammel beslag/grovsmed.
Men ellers mest mere „moder-
ne“ smede som maskinarbejdere
m.m. I den seneste tid er smede-
gruppen imidlertid skrumpet no-
get  ind. Nogle er flyttet, nogle
har travlt på deres arbejde osv.
  Så der er brug for flere hæn-
der. Så hvis der er nogen, som
har lyst til at svinge hammeren
en gang imellem - ja, så er der i
bogstaveligste forstand frit slag.
Og der er ikke noget krav om,
at man skal høre til inden for
metalfagene. Så har du lyst til
at være med til at gøre smedjen
færdig og gerne vil bevare et
gammelt håndværk, så kontakt
Lokalhistorisk Forenings sme-
degruppe på tlf. 43 53 83 80.

Mens sneen endnu dækkede jorden i april ankom rendegraveren endelig.

Murene vokser støt og roligt, når de rigtige fagfolk kommer til.

1899:  Ægteparret Isak og Sofie Jo-
hansen overtager en butik med til-
hørende beboelse på Gammel Køge
Landevej. Isak bygger sammen med
sønnen Martin en smedje bag huset.
1912: Sønnen Martin overtager
smedjen og efterfølges i 1933 af sin
søn Carl.
2001: Tredje generation af smede,
Carl Martin Johansen dør, og huset
med smedje er til salg. Der gøres et
mislykket forsøg på at bevare smedje-
bygningen, men indmaden overtages
af Brøndby Strand Bevaringsfore-
ning (nu Lokalhistorisk forening).
2004: Der indgås aftale mellem Be-
varingsforeningen og Brøndby kom-
mune om at bygge  en ny smedje un-
der kvarterløft.
2006:  Byggeriet starter i april, og
den 11. maj er der rejsegilde.

Smedjens historie

Smede i tiden

I mytologien spiller smede en
særlig rolle. De har såmænd de-
res egne guder.
  I nordisk mytologi har vi sme-
den Vølund, som øjensynlig var
bedst til at smede guldringe. Han
blev gjort til  træl af  kong Nidud
og fik knæhaserne skåret over
for ikke at stikke af. Han måtte
blive og smede for kongen.
 Imidlertid tog han en grusom
hævn. Med guldet som lokke-
middel huggede han hovedet af
kongens sønner. Senere „gjorde
han med kongens datter, som
han ville“, hedder det. Også hun
var lokket med hans legendari-
ske smedeevner.
  Også i den græske mytologi,
som er væsentligt ældre, fore-
kommer  smede. Kykloperne var
kæmper med kun et øje og ikke
særlig kloge. Men de  var dyg-
tige smede og smedede havgu-
den Poseidons trefork og  Zeus´s
lynkile. De smedede også seg-
let, som den yngste af deres ti-
taner-brødre  kastrerede deres
far Uranos med.
  Kykloperne arbejdede underti-
den hos smedeguden Hefaistos.
  Han var halt og temmelig styg
at se på og har været et mod-
stykke til den skønne, smukke
kærlighedsgudinde Afrodite,
som var gift med ham. Han
kunne  smede alt. Fra våben til
smykker, fra jern til guld. Han
var bronzestøber, billedhugger
mm. og var skytsgud for hånd-
værkerne. På et tidspunkt sme-
der han et net, som smækker
sammen om den utro Afrodite
og hendes elsker, krigsguden
Ares. Smedjen havde han dybt i
vulkanerne, hvor essen altid glø-
dede. Så når Brøndby Strand nu
får en smedje med glødende es-
se, så er det en mange tusind-
årig tradition, som føres videre.
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NDer var næsten fuldt
hus i Strandstuen, da
formand for Socialud-

valget Eva Roed og kommunens
socialdirektør Bo Kristiansen
lagde vejen forbi 11. maj. Te-
maet var ældrepleje, og spørgs-
målene fra de fremmødte hand-
lede om alt fra tolkning til nat-
teravne, vejforhold, sikkerhed
om aftenen, kommunalt tilskud
til foreninger såvel som om hjem-
meplejens virke i det daglige.
  Et konkret spørgsmål handlede
om tabt tid, når hjemmehjælper-
nes cykler f. eks. punkterede. Bo
Kristiansen ville se på sagen og
gøre, hvad han kunne for at sikre,
at reservecykler var disponible.
  Et andet konkret emne var
transport. Der blev efterlyst bed-
re busforbindelser mellem kom-
munens forskellige bydele.
  På mødet understregede Eva
Roed vigtigheden af, at Strand-

stuen er til for alle vore mange
forskellige kulturer. Et af spørgs-
målene på mødet gik på sikker-
hed om aftenen.

Velbesøgt møde
om ældrepleje

Spørgsmålet vil sikkert være på
dagsordenen, når vort lokale
nærpoliti gæster Strandstuen
onsdag den 21. juni kl. 13.

Eva Roed (siddende) hører opmærksomt på, hvad socialdirektør Bo Kristian-
sen fortæller. Til højre ses Strandstuens leder Charlotte Vedel.

Strandstuen kvitterede for et velbesøgt møde med et veldækket kaffebord.

  Elo Christiansen

Strandstuen
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Stemmeseddel til:

Årets Brøndby Strand Borger

Indstillet af: Mit navn: ....................................................................................................................................
            Min adresse: ........................................................................................................................

Pia Svanberg

Ove Pedersen

Ann-Camilla Larsen
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I næste uge løber den 11.
 udgave af KulturWeek-

end af stabelen.
  Læs alt om arrangementet
i festprogrammet, som også
bliver uddelt i denne week-
end. Også i år indrettes et
område til børneloppemar-
ked, og vore unge handels-
folk kan mod betaling af 1
krone - én krone -få udleve-
ret et tæppe eller stykke pre-
senning til formålet.

KulturWeekend i
næste weekend

Hanne Müller

Stemmmesedlen sendes til bladets adresse, så vi har den senest fredag 9. juni med
posten eller kan afleveres i stemmeboksen i Cafételt lørdag 10. juni - senest kl. 16.00
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NJeg har besøgt bygge-
legepladsen Strandhyt-
ten, og det er der kom-

met en rigtig spændende histo-
rie ud af. Jeg fik en snak med
den daglige leder Sven-Erik, og
han kunne fortælle om dette dej-
lige sted i flere timer, men jeg
vil prøve at forkorte det, selv om
det faktisk er synd, fordi Strand-
hytten bare har så meget at gi´
til vores børn. Byggelegeplad-
sen er idag en del af Langbjerg
fritid, og er således underlagt
Langbjergskolen. Det ligner en
SFO, men adskiller sig på nogle
få væsentlige punkter.

Åben institution
Strandhytten er en åben insti-
tion, dvs. at børnene kan kom-
me og gå, som de vil. Der er ikke
fremmødekontrol med de børn,
der går der. Men de voksne er
flexible mht. at lave en aftale
med forældrene for en kortere

periode, hvis det skulle være
nødvendigt. Strandhytten blev
taget i brug i oktober 1969 efter
lang tids politisk tovtrækkeri.
 Det var faktisk de gamle bo-
ligforeninger med bl.a. Sten Lip-
pert fra Gurrelund/Bjerrelund,
der var med til at starte bygge-
legepladsen. Det startede meget
spartansk, var inspireret af den
tids skrammellegeplads og var
faktisk kun udstyret med en en-
kelt skurvogn med toiletter.
 Men, men, det ser jo helt an-
derledes ud i dag, og gudskelov
for det. Det viste sig hurtigt, at
det blev en meget stor succes,
og der kom hurtigt en midler-
tidlig pavillonbygning til, samt
en mindre bygning, som i en
kortere periode blev brugt af en
formiddagsbørnehave.

Opsyn med dyrene
Selv om det i starten lignede en
„skrammelby“ med små huse og
med høns og kaniner overalt, ja,
så var forholdene for dårlige, og
der blev lavet en rigtig dyregård
med opsyn (af dyrene), som blev
stærkt forbedret, og den har den
dag i dag stadig jævnligt dyrlæge-
kontrol, og det sætter de pris på.
 Efter nogle få år begyndte det
at ligne en ordentlig etableret in-
stitution med stabilt fremmøde

sommer og vinter. (Ja jeg kunne
blive ved). I dag er der nogle
pragtfulde bygninger, som er
kommet til undervejs, og de har
store udenomsarealer, som vir-
kelig bliver brugt.
  Bare for at nævne nogle af de
aktiviteter, som børnene kan be-
nytte sig af er følgende:

Strandh
alias BygJONAS:

Det er bare et sejt sted at være, der
er bare så mange ting, man kan la-
ve, og de voksne er rigtigt meget
søde, og de gider godt en, selvom
man måske lige var sur på en an-
den, så er de der altid. Er der no-
get man ikke kan finde ud af eller
gerne vil lave, men ikke lige ved,
hvordan man skal gøre det, ja, så
kalder du på en af de voksne og du
får hjælp lige med det samme.

MILOS OG
HANS HENRIK:
Drengene her fortæller mig, at de
syntes, at det er sjovt at spille fod-
bold, også når Jesper (en voksen)
kommer og er med. De synes, at på
den gamle SFO skulle de altid være
med til at lave nogle bestemte ting,
selvom de ikke havde lyst. Sådan er
det ikke her. Her må de selv vælge,
og det er rigtig rart. De er også rø-
rende enige om, at de voksne hjæl-
per meget, og de er rigtig søde og
har altid  tid. Som de siger, i den
gamle SFO var der ikke så mange
voksne, men en masse børn, der
larmede, og de voksne havde ikke
altid tid, man skulle vente såååååå
længe på dem, men ikke her.

         Pia Svanberg

Et miniportræt
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Et væld af tilbud
Boldbanen - bålpladsen - dyre-
hold - gynger - en stor sandkasse
- asfalteret område til cykler -
tennis/basketball - mooncars- rul-
leskøjter og til Sejlerhuset ved
stranden, som bliver brugt flit-
tigt. Bagerst er der et område,
hvor børnene har bygget en mas-
se huse, og det er virkelig no-
get, de kan lide. Angående bål-
pladsen bliver den også brugt
flittigt, hvor de laver alt lige fra
snobrød til lette middagsretter.
  Indendørs er der også bare så
mange tilbud, at jeg ikke kan
nævne dem alle her, men bl.a:
Computerrum - forskellige kre-
ative ting som modellervoks -ak-
varelmaling-trylledej-silkema-
ling-smykker og ikke mindst
bordtennis og billard. Jamen der
er en million, milliard ting, man
kan lave i Strandhytten.

Bruges af mange børn
Det er virkelig en fornøjelse at
være der, fordi der er bare plads
til ALLE børn - også dem, som
måske ikke lige passer ind an-
dre steder. Ja, sjovt nok, så pas-
ser de altså ind her. Og det er jo
virkelig noget, der varmer. Byg-
gelegepladsen i skoleregi (for det
er den også, da den blev en in-
tegreret del af skolen) bliver brugt

om formiddagen, som et krea-
tivt rum af anden og tredje klas-
serne til bl.a. forskellige former
for ekstern undervisning. I sam-
arbejde med skolen bliver den
også brugt som pratiksted for 8.-
9. klasses elever.

Plads til skoletrætte
Strandhytten har også haft et
projekt med „skoletrætte“ børn,
der i særlige tilfælde kan få en
„time-out“ hos Strandhytten i-
stedet for at skulle skifte skole
eller lignende. Strandhytten kan
også bruges som et alternativt
sted fortrinsvis for mindre ele-
ver med sociale-, adfærds- eller
modenhedsproblemer. Strand-
hytten kan også være et alter-
nativt undervisningssted for de
børn, der af forskellige årsager
ikke kan placeres andre steder.
  Og skal man bare have ladet
batterierne op i en time eller to,
så er det det perfekte udflugt-
sted både for de omkringlig-
gende børnehaver, men især for
klasser fra indskolingen, da alle
bekvemmeligheder er inden for
rækkevidde, og beskæftigelses-
mulighederne er rigtig mange.

Et paradis for børn
Jeg kan ikke nok sige, at denne
oase virkelig er et sted, hvor der

dhytten
Byggeren AMANDA :

Jeg syntes, at det er et herligt sted
at være, fordi der er mere frit, og
man kan lave mange flere forskel-
lige ting, end på den gamle SFO.
Jeg har nogle gode venner, og jeg
synes også, at det er sjovt at bygge
huse nede bagved. Men så sande-
lig også, at der er kaniner. De voks-
ne er rigtig søde, og man kan altid
kalde på dem, og de kommer med
det samme, for de har altid tid til
at snakke med en.

bare er plads til alle, og alle bør-
nene har udelukkende rosende
ord om stedet. Men det er da
klart: De voksne har TID og
LYST og virkelig GIDER alle
„DERES BØRN“. Jeg kunne
virkelig blive ved med at skrive,
men vil i stedet bringe  nogle af
de kommentarer, som nogle af
børnene kom med.
 Tak dejlige unger, fordi jeg måt-
te snakke med jer. Jeg kan godt
forstå, at I er glade for at være
her i Strandhytten.
  Jeg vil slutte for denne gang og
sige tak til Strandhytten, for at
jeg måtte komme. Jeg kan ikke
sige nok positive ord om dette
sted og ved godt, at det faktisk
kun er en lille del af hele jeres
„historie“, jeg har fået med. Det
er det bedste sted, mit barn har
været, tak fordi I er, som I er.
Kære børn og forældre:

„Strandhytten“ er
virkelig et besøg værd.
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i den oppustede klovn og fange
en af de balloner, der for rundt
derinde. Nu ved vi jo, at „uden
mad og drikke - duer helten
ikke“. Så der var selvfølgelig
også begge dele, der var pølser
- pitabrød - saftevand - popcorn
- is - flødeboller, som man selv
skulle gribe, plus karameller,
som Gitte og jeg kastede ned fra
15 etage. Vi havde en rigtig god
dag denne 21. maj og til slut -
ja, så kom den rigtige klovn
TAPE og underholdt os. Det var
også en succes.

NVi holdt traditionen tro
fødselsdag igen i år for
Børnehjørnet i Tranen.

Vi havde en rigtig god dag trods
regnen. Men, men, det regnede
trods alt ikke hele tiden.
  Der blev kørt på lokummer, og
det gik rigtigt stærkt. (det var
skide skægt). Når man så havde
kørt en tur på dem, ja, så kunne
man lige smutte over i bokse-
ringen, hvor boksehandskerne
næsten var lige så stor som den,
der havde dem på. Når man hav-
de slået sin modstander ud, eller simpelhen måtte opgive på for-

hånd - for det var ret svært at
bokse med dem på - pu ha, så
blev man MEGET hurtigt forpu-
stet, men når man havde fået vej-
ret igen, drønede man lige en tur
på Spiderman forhindringsbane,
og den blev også brugt meget
flittigt. Der blev afholdt en kon-
kurrence om, hvem der var hur-
tigst igennem i tre aldersgrupper,
og de kære børn havde godt nok
fart på. Så kunne de små børn
(der var også store, der ikke kun-
ne holde sig væk) lige smutte ind

Børnehjørnets fødselsdag

Lokumsræs med rullen klar.

Klovnen TAPE tryller for børnene. En boksering med  store handsker.

        Pia Svanberg

Klovnen TAPE tryllebinder børneflokken  med sin jongleren og sit gøgleri.
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Tirsdag den 23. maj havde Brøndby Strand Petan-
 queklub 10 års jubilæum. Mange ting er sket

siden da. Klubben startede i det, der kaldes „Fælle-
den“. Der kom en hel del mennesker ned og kiggede
på, hvorefter der blev oprettet en klub, forstået på
den måde: De indbetalte 1 kr. hver, så var den klub
startet. Derefter gik det stærkt. Med kommunens hjælp
blev der anlagt nye baner nede i Esplanadeparken.
Det blev til mange muntre timer.
  Klubbens medlemmer tog ud til andre klubber for
at spille imod dem bl.a. Vallensbæk, Glostrup, Led-
øje. Vi fik nogle klø en gang imellem, men det tog vi
med højt humør, ja, tiden løber jo stærkt, og der blev
også tid til spilledage og fester (med grill). Der skulle
være tid til at fejre vores 10 års jubilæum. Det var en
fest, der blev afholdt lørdag 20. maj. Grethe Wegener
og den „gamle“ formand Michael Buch holdt hver
en tale, hvor de kom ind på gamle dage, det var den
rene nostalgi. Men som sagt - tiden løber, og vi skal
nok få mange flere muntre timer nede på banen.

Petanque-
klubben fester

Uanset vejret - Man skal ud at spille kugler.

Tuborgfonden donerede et pengebeløb til klubben.

Afslapning mellem de udmattende kampe.

Den unge Michael Buch anlagde baner i Esplanaden. Bygningen rejser sig på vort nuværende spillested.

Så er der dækket op til en af de mange grill-fester.

         Inger Larsen
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Sund i
Brøndby

Der indgik også sanglege ved stranden på denne dag.

„Det var os, der vandt“.

Foto: Mågebo

Foto: Grethe Wegener

Hektisk aktivitet i Esplanadeparken...

NUnder sloganet „E-
nergi til krop og hjer-
ne”gennemførte 31
daginstitutioner og

fem dagplejegrupper fra hele
kommunen en projektuge om kost
og motion i uge 20. Bortset fra de
mange aktiviteter i det enkelte
dagplejeafsnit blev ikke mindst
Esplanadeparken i dette blads
udgivelsesområde inddraget til et

væld af aktiviteter, hvor fysiske
og sociale udfoldelser var på ba-
nen. Målgruppen var primært
børn op til 6 år og deres foræl-
dre, fortæller udviklingskonsu-
lent i børneforvaltningen, Lene
Thorius, som allerede på nuvæ-
rende tidspunkt giver udtryk for
stor tilfredshed med projektets
gennemførelse.
  På et evalueringsmøde medio
juni lægges der uden tvivl op til
en gentagelse af projektet næ-
ste år, siger Lene Thorius, der
også lægger vægt på værdien af
det tværgående samarbejde mel-
lem de deltagende institutioner.
  Projektet forventes støttet af
midler fra Familie- og Forbru-
gerministeriet, der i de kom-
mende to år afsætter 2 mia. kro-
ner i en „Pulje til forbedring af
kvaliteten i dagtilbud, herunder
en forstærket indsats i forhold
til udsatte børn i dagtilbud“.
Et af fire temaer i første ansøg-

ningsrunde var netop „Udvik-
ling af god praksis i forhold til
kost, ernæring og fysisk aktivi-
tet i dagtilbud“.
  Tilbage til de mange aktivite-
ter. Målgruppen var delt op i tre
aldersgrupper: Små børn (indtil
tre år), Mellembørn (tre - fire år)
samt Store børn (fire - seks år).

Elo Christiansen
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Foto: Grethe Wegener

Foto: Elo Christiansen
Vejret var ikke det allerbedste - men der var nogle flotte kulisser til løjerne.

Mågebo saver brænde til bålet i Skovsatellitten.

Foto: Mågebo

... set sådan lidt fra oven.

I én af de seks ledernetværks-
grupper, som står for projektet,
kredsede aktiviteterne i den lo-
kale Mågebonetværksgruppe
sig for de små børns vedkom-
mende bl.a. om musikalsk lege-
stue, sang og dans samt mad.
  Mellembørnene var bl.a. på
skovtur i Middelalderlandsbyen,
og sammen med de Store børn
oplevede de „Store Klods Hans
dag“ på pladsen ved Mågebo.
  Endvidere blev der tændt for
lejrbålet, hvor der blev lavet
sunde kartofler og bagt fladbrød.
 Mellembørnene medvirkede
også ved madlavningen, og der
blev indrettet „Suppecafé“ og
fortalt historier.
De Store børn lavede sanglege
og bevægelseslege ved stranden,
gennemførte sundshedsløb ved
Toften og deltog som nævnt i
„Store Klods Hans dag“, lige-
som mad også var i fokus.
  For gruppens vedkommende
sluttede aktiviteterne med bål-
dag ved Toften, og der blev ind-
taget grøntsagssuppe.
  Som nævnt indledningsvis var
forældrene også en del af pro-
jektet. Onsdag den 17. maj blev
forældre til børn i Dagplejen,
Spættebo, Storkely og Mågebo
indbudt til tema-aften i Mågebo,

hvor emnerne i-
sær handlede om
ernæringsmæs-
sig rigtig kost,
madpakkeidéer
og om at servere
et sundt måltid
mad.
  Et velbesøgt
forældrearrange-
ment blev også
gennemført i Sej-
lerhuset ved stran-
den, hvor aktivite-
terne strakte sig
over klovneri og
gøgl til ud at

sejle, og der blev serveret sand-
wich til de sultne.
  Et så omfattende projekt kom-
mer ikke ud af ingenting.
  Fyraftensmøder og kursusvirk-
somhed, hvor både personale og
børn var indvolveret, har været
afholdt. DGI’s Idrætshistoriske
Værksted, „Gerlev Legepark“
har været med på sidelinien, an-
fører Børneforvaltningens Lene
Thorius, som fortæller, at pro-
jektet allerede blev drøftet inden

den nye kommunale struktur,
som Børneforvaltningen netop
er en del af, blev oprettet. Som
formand for Børneudvalget An-
ne Hartvig udtrykker i en skri-
velse til forældrene:

„Sunde, glade børn har
energi til at lege, bevæge
sig, lære og få ny viden“.

  Vi glæder os allerede nu til at
fortælle om næste udgave af
„Sund i Brøndby - med energi
til krop og hjerne“.



14 Esplanaden • Juni • 2006

tørrede alle bænkene, som ved
et trylleslag. Alle de små boder
strålede i solskinnet og indbød
til handel med rimelige priser.
 Midt på eftermiddagen duk-
kede Hvidovre Harmonikaorke-
ster op og spillede og sang de
dejligste melodier i det store telt,
hvor der var dansegulv, borde og
bænke. Smart nok lå det lige ved
siden af ølboden,og tæt ved pøl-
sedamen, så her var masser af
muligheder.
  Da jeg vendte næsen hjemad
med mine bolcher, var det egent-
lig ikke, fordi jeg havde lyst. Jeg
kunne være blevet meget læn-
gere, men andre ting kaldte på
min opmærksomhed. Det var en
rigtig dejlig dag.

Æblehavens
Markedsdag

MVed Ældrecentret Æb-
lehavens årlige mar-
kedsdag plejer solen

at stråle fra en skyfri himmel, og
jeg har ofte undret mig over,
hvad det er for en specialaftale,
de har lavet med Vor Herre.
  Det undrer jeg mig ikke læn-
gere over, for i år dryppede det i
mere end betænkelig grad, da
jeg styrede mod Æblehaven for

bl.a. at købe deres dejlige hjem-
melavede bolcher. Der var stu-
vende fuldt i aulaen og lange kø-
er ved maden, men humøret var
højt, og det blev ikke dårligere
af, at Klaus  uden Servants gik
rundt og spillede alle de „go’e“
gamle melodier ved det ene bord
efter det andet.
  Vejret lettede mere og mere, og
pludselig brød solen frem og

         Bitten Drews

Et kig ud over Æblehavens aula med de mange feststemte gæster.

Hvidovre Harmonikaorkester spil-
lede op til dans.

Ved aktionen var der mange smuk-
ke ting under hammeren.

Man kunne også købe ting og sa-
ger, der skulle poleres.
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Stemningsbilleder
fra Markedsdagen

Vi afslutter med bil-
ledet af et æbletræ,
der meget passende
symboliserer Ældre-
centret Æblehaven.
 Må det med tiden
vokse sig stort - og
skænke mange frug-
ter til beboerne.
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Caféen
Hverdage          kl. 9.00
Salg af cappuccino, espresso,
kaffe, te, varm chokolade og
kolde drikke. Ostemad og kage.

Frokost         kl. 11.00-13.00
Alle hverdage serveres smør-
rebrød. Bestilles før   kl.  11.00

Fællesspisning   kl. 17.00-19.00
Tirsdag og torsdag: 2 retter mad.

Pigeklub              kl. 14.00-18.00
Hver mandag og onsdag for pi-
ger mellem 12 og 18 år.

Byttecentral
Puslespil og bøger
Alle hverdage fra            kl. 9.00
Smykkeværksted
Hver tirsdag      kl.10.00-14.00

Sypigerne
Fra 14. juni - hver onsdag og
fredag kl. 10-14. Kontakt Kir-
sten ang. oplægning af bukser,
isyning af lynlåse og lign.

Brøndby Selvhjælpsgruppe
Mødes      kl.13.00 - 16.00
Hver 2. torsdag i lige uger
Henv: Jens Rathje - 4373 7063
Sang- og stemmetræning
for sygdomsramte
Hver torsdag       10.00 - 12.00
Henv: Jens Rathje - 4373 7063
Strandens Genbrug:
Telefon: 43 53 97 50

  Tirsdag og torsdag  kl.13 -18

Aktivitetshuset
TRANEN

Tranumparken 3A
43 73 81 25

Husbestyrer
Gitte Dinéss

RHEUMHUS
Albjergparken 4

43 54 11 38
Husbestyrer

Birgitte Jensen

Aktivitetshuset
PERLEN

Hallingparken 5
43 73 42 20

Husbestyrer
Susan Stæhr

Caféen          tlf: 4354 1163
Mandag - torsdag   9.00 - 14.00
Fredag   9.00 - 13.00
Salg af kaffe og te.
Hverdage serveres smørrebrød
Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 -
Husk tilmelding på telefon:
4354 1138.
Fredags-banko
Første fredag i hver måned
Dørene åbnes       kl. 18.00
Spillene begynder      kl. 19.00
Loppemarked
Holder ferie
Mimre-banko
Holder ferie
Møbelværkstedet
Mandag til onsdag
kl. 10.00 - 14.00
Kreative dage
Hver tirsdag  kl. 10.00 - 13.00
og torsdag     kl. 18.00 - 20.30

Pensionistklub
Tirsdag        kl. 13.00-15.00

Lektiehjælp
Mandag aften   kl. 19.30-21.30

Flittige hænder
Torsdag        kl. 13.00-15.30
Medbring selv håndarbejde.
Materialer forefindes.

Paraplyen
Hallingparken 3

Caféen
Man.ons.tors.fre. kl. 9.00-16.00
Tirsdag          kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres dagens ret
samt smørrebrød & salatbar
Hver tirsdag
aftenspisning        kl. 17.00-19.00
Strikkeriet
Mandag        kl. 13.30-16.00
Banko
Første tirsdag i hver måned

       kl. 19.00-22.00
Blomsterbinding
Onsdag        kl. 19.00-22.00
Hyggeklub
Onsdag        kl. 19.00-22.00
Legestue
Torsdag        kl. 10.00-12.00
Skakklub
Torsdag        kl. 19.00-23.00
Østrogen-klubben
Mandag        kl. 19.00-22.00
For kvinder over 18 år
Lektiehjælp
Tirs.+tors.        kl. 15.00-17.00
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Hvad laver en husbestyrer i aktivitetshusene?

Det er et spørgsmål, som man ofte hører, så derfor satte Gitte fra Tranen og undertegnede Susan fra Perlen os
ned og prøvede at sætte ord på, hvad vores job består af. Vi er ansat 37 timer ugentligt og kan godt have
meget svært ved at få timerne til at slå til. Det er et meget anderledes job, som indeholder mange aspekter,
både arbejdsmæssige, sociale og menneskelige, og alt dette skal gerne gå op i en højere enhed. Man kan
egentlig sige, at jobbet indebærer tre job i ét - Cafédrift, Husets drift, samt et aktiveringsprojekt.
Af kerneydelser vil jeg fremhæve nedenstående:
  Cafedrift-regnskab-økonomistyring-egenkontrol-indkøb-varebestilling-servicering af beboere-tov-
holder for nye tiltag-afholdelse af arrangementer-personaleledelse-drift af hus-igangsætter-aktiverings-
projekt-kommunale møder-bestyrelsesmøder- integration-kvarterløftsamarbejde-annoncering-sam-
arbejde med varmemester-samarbejde på tværs af husene-opstart af nye aktiviteter/foreninger

Udover kerneydelserne er der så de uudtalte forventninger, som der helst ikke bliver talt om, men som man
dog forventer:

- at vi er tilstede 24 timer i døgnet
- at vores telefon altid er tændt
- at vi kan yde krisehjælp
- at vi er små lommepsykologer
- at vi kan yde sygepleje
- at vi kan rådgive
- at vi deltager i KulturWeekend

Det var så kort opremset hvad vores arbejdsuge går med. Så hvis vi engang imellem siger, vi ikke lige har tid,
så vær´ sød at have forståelse for det. Alle beboere er altid velkomne i husene, og vi lover at tage imod jer
med et smil.       Susan & Gitte

Formålet med et aktiveringspro-
jekt er at arbejdsmarkedsparat-
gøre de projektansatte, som er
sendt ud af kommunen.

De projektansatte er alle meget
forskellige mennesker med store
individuelle behov, der skal ta-
ges hensyn til.

Projektlederens (husbestyrerens)
opgave er:
• daglig arbejdsledelse
• formidle arbejdsopgaverne til
deltagerne
• tilrettelægge arbejdstider og
føre fremmødelister
• tilrettelægge arbejdsopgaver,
der er tilpasset deltagerne
• deltage i startsamtaler

• deltage i udviklingssamtaler,
eller foretage dem alene og vide-
regive oplysningerne til sags-
behandler
• tage hensyn til den enkeltes
behov
• arbejde individuelt med hver
enkelt projektansat

  Når man arbejder i et aktive-
ringsprojekt er der ikke to dage,
der er ens, og man skal kunne
„smide“, hvad man har i hæn-
derne, såfremt et menneskeligt
problem melder sig.
  Man skal være psykisk godt ru-
stet og passe nøje på ikke at gå
ind i personlige problemstillin-
ger, som ligger uden for ens
kompetenceområde.     Susan S.

Hvad er et
aktiveringsprojekt?

Jazz/grill-aften
i Tranen

6. juli kl. 18.00
Der er grill-mad ad libitum og
et seks-mands jazz-orkester -
Basement Jazzband - spiller
dejlig traditionel jazz.
  Vi hygger på terrassen med øl,
vand og vin til rimelige priser.
Jazz/grill koster pr. deltager:

98,00 kroner
Ring til Tranen på tlf: 4373 8125
og bestil plads til denne aften.

Gitte Susan

Jazz i Tranen



18 Esplanaden • Juni • 2006

I december 1981 flyttede jeg
sammen med mine to
drenge til Brøndby
Strand i Tybjergparken,
der på dette tidspunkt
blev betegnet som et
„skilsmissekvarter“, - et
ord, som jeg på ingen
måde opfattede odiøst,
idet jeg jo selv var ble-
vet skilt og valgte at bruge dette
ord positivt.
  Vi var jo alle i „samme båd“
og var blevet tilbudt en dejlig
lejlighed med alt, hvad vi havde
brug for. Et sted hvor naboen
(Japan) ringede på for at sige
goddag, og der blev banket på
vores dør af børn fra kvarteret:
- „Kan du lege?“
  Jeg blev ret hurtigt indmeldt i
Brøndby Jazzklub, og ved klub-
bens generalforsamling i foråret
1982 blev jeg valgt som besty-
relsesmedlem, hvilket indebar
mange spændende opgaver og
mange nye bekendtskaber -  bl.a.
min nuværende mand, som var
udøvende jazz-musiker (tenor
banjo) i Hot Chili Stompers (se-
nere SIX).
  Erling, som min mand hedder,
var kendt af mange på Vesteg-
nen og boede tilligemed i Ulsø-
parken, hvorfor der næsten blev
tale om et husorkester.
  Erling og jeg slog pjalterne
sammen i marts 1983, og min

og mine drenges adresse var her-
efter Ulsøparken, - en større lej-
lighed med have, - og så blev
det pludselig til „bryllupskvar-
teret!“... hvor heldig kan man
være! Jazzmusikken har været
en stor del af vort liv, dermed
vores fritid, idet vi begge på det
tidspunkt havde fuldtidsjob.
  Så vore erfaringer med, hvad
der i øvrigt foregik i Brøndby
Strand, var ret begrænset.
  I februar 1987 flyttede vi til
København K af arbejdsmæs-
sige årsager - juni 1993 købte
vi hus i Gilleleje - juni 2000 flyt-
tede vi i andelsbolig i Nordjyl-
land (jeg er skagbo), og - okto-
ber 2005 flyttede vi tilbage  her
til Brøndby Strand, hvor vi jo
havde boet for 18 år siden!
  Nomadefolket har „slået sig
ned!“ -  Ringen er sluttet.
  Jo, vi havde jo ved flere besøg
på Sjælland ønsket os tilbage til
Brøndby Strand engang. Og vi
må med sandhed sige, at Strand-

parken har gennemgået en fan-
tastisk positiv udvik-
ling i alle disse år. Og
vi har nu tid og lyst til
at bruge området, som
er  smukt og attraktivt
med alle de grønne
områder og så alle
disse mange tilbud af
aktiviter, - alt dette

kan vi jo læse om i vores gan-
ske udmærkede  beboerblad
„Esplanaden“, som fodrer os be-
boere med alskens dejligt læse-
stof her fra området.
  Vi har fået gode naboer, som
servicerer os med hjemmebagt
madbrød, linsesuppe, pizza og
meget mere.
  Mange søde børn er der i vo-
res område, lyden af leg fra de
omkringliggende legepladser er
ganske vidunderlig.
  Vi har et pragtfuldt bibliotek li-
ge i nærheden. Vi har en Super-
Best med et udvalg af varer, som
vi ikke har set magen til.
  Vi har et butikscenter, hvor
mødet med mange mennesker af
forskellig etnisk herkomst gør
hverdagslivet spændende.
  Og så har Jazzklubben fået vo-
res medlemskab tilbage, og vi
kender stadig nogle venner fra
dengang, HERLIGT!
  Men frem for alt, en tak til be-
boerne for jeres store imøde-
kommenhed.

Lene Beck Knudsen, Albjergparken

Fra skilsmissekvarter
til bryllupskvarter

Hvorfor flytte til
Brøndby Strand?
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Hver onsdag fra kl. 17.30 vil der
være streetbasket og hiphop på
multibanen ved Tranen. Det er
GAM3, der står for arrangemen-
tet, der henvender sig til unge
mellem 12 og 18 år.
  Det koster 10 kr. pr. gang, el-
ler man kan melde sig ind i
GAM3 for 50 kr. og træne gra-
tis hele sommeren og tilmed få
en Nike Basketball med i købet.
  GAM3 projektet bliver støttet
af Kvarterløft, og du kan få kon-
takt gennem beboerrådgiver
Anette Hestlund tlf: 4354 2275.

HUSK

KREA-udstilling på Rådhuset
Det kan stadig nås at se kunstnergruppen KREA´s udstilling på Brøndby Råd-
hus. Udstillingen varer til 16. juni og er åben i Rådhusets åbningstid. Der var
fernisering i april, hvor formanden for Kulturudvalget Anne-Mette Stampe
( billedet) åbnede udstillingen. Johan Suszkiewicz

Det er nu endeligt besluttet, at opføre den såkaldte „store model“
af det fremtidige kulturhus i Brøndby Strand. Salget af bygnin-

gen, som rummer bibliotek, Strandstuen, Værested 17 samt AOF, be-
tyder, at disse funktioner indrettes i Kulturhuset. Borgmester Ib Terp
giver i en pressemeddelelse udtryk for tilfredshed med at en „lang
proces, som er bølget frem og tilbage“, nu endelig er endt med et salg.
  Køberen af biblioteksejendommen er firmaet Søborg Ejendomme,
hvor Kaj Holm er godt tilfreds med handlen. Planen er at flytte Netto
ind i de nuværende bibliotekslokaler og indrette nye butikker i det
eksisterende Netto. På 1. og 2. sal tænkes opført omkring 27 ejerlej-
ligheder. I det seneste nyhedsbrev fra Kvarterløftsekretariatet fremgår
det, at Teknisk Forvaltnings skitseforslag, som var ét ud af tre, der
blev præsenteret på et borgermøde i begyndelsen af april, bliver ud-
gangspunktet for det endelige byggeprogram.
  Såvel skriftlige kommentarer, som synspunkter fremkommet på
borgermødet, vil blive medtaget i projekteringsarbejdet.

Kulturhus på plads
Elo Christiansen

Sidste Hyggebanko
i Perlen

inden sommerferien

Tirsdag 6. juni kl. 18.00

Vi spiller 15 spil med gevinster
på 1., 2. og hele pladen, samt et
oprydningsspil.
  Fuld gevinst til alle med banko
og ikke kun lodtrækning.
  Pladesalg fra kl. 18.00 og spil-
lene begynder kl. 19.00.
Dagens ret kan købes i caféen
mod forudbestilling på telefon
4373 4220.  BestyrelsenTeknisk Forvaltnings skitseforslag til det fremtidige kulturhus.



Månedens blomst

Hvem
fortjener
blomsten?

Har du en god ven eller bekendt,
der fortjener en opmuntring i
hverdagen, eller én, der har gjort
en særlig indsats - så fortæl det
til Esplanaden.
  Måske er det din fortælling, vi
vælger at bringe i bladet. Ved-
kommende behøver ikke at være
din nabo, underbo eller genbo,
men skal være en person, der bor
i Brøndby Strand Parkerne eller
Gurrelund/Bjerrelund, og som
du synes fortjener blomsten,
som bladet selvfølgelig betaler.

Esplanaden (tlf: 43 54 39 60) • e-mail: espla@yahoo.dk • Elo Christiansen (tlf: 43 54 13 11/////29 47 29 11)

Bag en bøgehæk i Esplanade-
parken ud for Æblehaven kan
du, når du kommer forbi,  ikke
undgå at se de mange blomster,
som pryder Petanque-anlægget.
Mange kigger også indenfor, til-
trukket af de blomster, som står
ved indgangen og byder en vel-
kommen. De mange blomster-
krukker langs hækken og ved
terrassen er et stort arbejde at
passe, men det gøres med et smil
og godt humør.
 Hvis du ser Lizzy og Johnny
komme vandrende med en ned-
slidt klapvogn, der er fyldt op
med vanddunke, så er det til de
mange fine blomster i Petanque
Klubben.
  Det er ikke kun på spilledagene
søndag, mandag og torsdag, de
kommer. Det er hver dag, blom-
sterne venter jo på dem. Skulle

din vej føre hen til Petanque
Klubben, er du velkommen in-
denfor, og du får måske også
chancen for at hilse på Lizzy og
Johnny Dahlen Hansen fra Al-
bjergparken, som modtager Må-
nedens blomst, fordi de glæder
så mange mennesker.
  Du kan så sætte dig under pa-
rasollen og nyde spillets mange
finesser, eller du kan prøve at
kaste med petanquekuglerne og
se, om spillet er noget for dig.

Venlige hilsener
Eva og Hans-Jørgen Larsen,

Hallingparken

Red:
Desværre havde Lizzy ondt i
halsen den dag, hun skulle ha´
haft blomsterne. Men intet er så
galt, at det ikke er godt for no-

Johnny, flankeret af ægteparret Eva og Hans-Jørgen Larsen, modtager månedens blomst på egne og Lizzys vegne.

Bitten Drews

get. Nu får hun ihvertfald noget
smukt at se på, indtil hun kom-
mer på benene igen.


