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Fokus på sunde børn
Allerede sidste år fortalte vi 
om projektet „Sund i Brøndby“, 
der med midler fra regeringen 
fortsætter i år. Gerlev Legepark 
er en af aktørerne i projektet, 
som vi vil følge i den kommen-
de tid. Fokus er på vore dag-
institutioner og i forrige uge 
lag de Ternebo rum til en aktiv 
komsammen efter fyraften. Bå -
de børn, forældre og pædagoger 
var med. Der blev leget og for-
talt om sunde madvaner. De 
gode råd har allerede fået et 
godt tag - i børnene, som har 
lovet at tage dem med hjem til 
forældrene.

Det nyvalgte Seniorråd (tid-
ligere Ældrerådet) er for længst 
kommet i arbejdstøjet. Under 
en velbesøgt sammenkomst i 
Strandstuen stillede seks re-
præsentanter for rådet sig til 
disposition for spørgelystne be-
boere. Der var såvel ris som ros 

til kommunens hjemmepleje.
Ringere vilkår omkring rengø-
ring blev fremført. Hjemme-
hjælperne fi k klap på skulderen.
Utilstrækkelig belysning i områ-
det fastholdt en vis utryghed hos 
mange. Jo, der er nok at tage fat 
på for 'seniorrådderne'!

Det er nok gået op for vore læ-
sere, at mange års bestræbelser 
på at sikre et i alle henseender 
attraktivt bomiljø i Brøndby 
Strand bliver belønnet. 
 Dette betyder ikke alene øko-
nomiske midler til fortsat at 
gennemføre nødvendige og øn-
skede tiltag overfor udvalgte 
befolkningsgrupper; det kræver 
koordinering og hertil skal bru-
ges mennesker. Vi har allerede 
fortalt om vor tidligere bebo-
errådgiver, der overgår til det 
kommen de Landsbyggefondpro-
jekt. Der ansættes en informati-
onsmedarbejder og den nye be-

boerrådgiver, Marianne Vittrup 
er på plads. Vi byder Marianne, 
der i godt tre år har haft sit virke 
i bebyggelsen Askerød i Hundi-
ge, velkommen.

Du kan ikke læse mange ord 
om KulturWeekend i dette num-
mer. Det kan du til gengæld i 
det store festprogram, der bliver 
husstandsomdelt i hele Brøndby 
Strand. Værd at huske er bl.a. 
borgmesterens spadestik til det 
ny kulturhus, der bliver taget 
søndag den 10. juni under stor 
festivitas med gøgl og musik 
samt en masse cyklister, der i 
forbindelse med Store Cykeldag 
lægger vejen forbi KulturWeek-
end. Husk også årets Brøndby 
Strand Borger, der skal vælges 
og fejres lørdag den 9. juni. 
Samme aften er der fest med 
Fede Finn og Funny Boyz osv 
osv osv. Rigtig god fornøjelse og 
velkommen til sommeren.

2

Esplanaden  juni 2007



PlakatkonkurrencenPlakatkonkurrencen
- de to præmierede - - de to præmierede - 

Plakat no. 1 af Margot Senderovitz. Plakat no. 2 af Kirsten Lund.

Årets plakatkonkurrence,  hvis
 førstepris skal være vartegn 

for dette års KulturWeekend og 
samtidig pryde forsiden af pro-
grammet, var denne gang lagt 
ud til Brøndby Kunstforening. 
Førstepræmien på 1.000 kr. bli-
ver i år udbetalt til: 
Margot Senderovitz fra Brønd-
by Strand og andenpræmien på 
700 kr. går til:
Kirsten Lund fra Brøndbyøster. 
 Agnete Sørensen, der er for-
mand for Brøndby Kunstfor-
ening, fortæller at Kunstfore-
ningen blev stiftet i 1967 og har 
40-års jubilæum 24. oktober i år. 
De fl este udstillinger afholdes i 
Kulturhuset Kilden, hvor man 

holder fernisering ca. en gang 
om måneden. Man mødes også 
til foredrag om kunst og kultur, 
hvor man hygger sig og har det 
rart. Man tager på kunstrejser 
rundt omkring i landet såvel 
som man arrangerer søndags-
matinéer med god musik. Også 
ved udstillinger benytter man 
sig gerne af musik, hvis udstil-
lingen passer til det. 
 En kunstsamling er forenin-
gen også indehaver af og man 
udlåner gerne kunstværker til 
f.eks. ældrecentre, skoler og in-
stitutioner for et år ad gangen. 
Der er fuld gang i kreativiteten. 
Man har f.eks. to malerhold. Et 
for akryl- og oliemalerier og et 

for akvareller. Brøndby Kunst-
forening er veletableret og er for 
længst trådt ud af sine barnesko 
og hvis nogle har fået lyst til at 
være med, kan man ringe til Ag-
nete Sørensen på telefon num-
mer 3647 o379.            Ω
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På Strandstuen var følgende seniorrådsmedlemmer mødt frem. Stående fra venstre: Kaj Nilsson, Bjørn Larsen, Freddy 
Rasmussen. Siddende fra venstre: Gurli Hansen, Benthe Petersen og Svend Sørensen.

Et interesseret og meget spørgende publikum fra værestedet Strandstuen.

Seniorrådet i Strandstuen
Bitten Drews

Det nye Seniorråd besøgte 
Strandstuen onsdag 9. 
maj og man måtte sætte 

ekstra borde op, for at få plads 
til alle. De enkelte medlemmer 
af rådet præsenterede sig, deres 
mærkesager og øvrige arbejds-
opgaver og efter det fi k man en 
forklaring på, hvad rådet egent-
lig er for en størrelse. Seniorrå-
det, som både er lovpligtigt og 
folkevalgt, er egentligt kun et 
høringsråd, som har taleret, 
men ingen ændringsmagt. Det 
gør imidlertid ikke så meget, da 
myndighederne er fl in ke til at 
høre efter, når rådet fremlægger 

problemerne. D.v.s. Seniorrådet 
kan fungere som et mellemled 
mellem os og f.eks. kommunen.
 Har I problemer, så henvend jer 
på Strandstuen. Der har de ret 
god fod på, hvor I kan komme 
i kontakt med rådet. Derudover 
er der fast kontortid den anden 
torsdag i måneden kl. 10-12 i 
Strandstuen. Efter lidt snak ser-
verede Strandstuen en let, men 
lækker anretning og så var det 
spørgetid. Det var et levende og 
dynamisk Seniorråd og spørge-
lysten var stor fra  gæsternes 
side. Alle problemer blev note-
ret ned fra rådets side, så fore-
løbig har de garanteret nok at 

lave. Først og fremmest var der 
stor utilfredshed med at tiden 
mellem rengøring hos pensio-
nisterne er sat op til tre uger i 
stedet for to, og mange mente 
også, at fl exibiliteten var for lil-
le, hvad angår fl ytning af rengø-
ring, hvis det faldt sammen med 
f.eks. speciallægebesøg el. lign.    
Alle var dog enige om, at hjem-
mehjælperne var der i hvert fald 
ikke noget i vejen med og da Se-
niorrådet kunne berolige med, 
at man fra kommunens side 
ar bejder på at komme tilbage 
til 2 ugers modellen, dog med 
lidt færre minutter, kom der 
ad skillige dråber olie på van-
dene. Også emner som den lille 
sø i Esplanadeparken, der blev 
nævnt som møgbeskidt og uden 
vand, kom op og da talen faldt 
på busserne, løb blodet  igen lidt 
stærkere, men det lovede rådet 
at gøre så meget som muligt 
ved. Og efter at have diskuteret 
utryghed p.g.a. manglende be-
lysning i området og løfte om at 
tage fat også der, lakkede mødet 
mod enden.                                 Ω
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Sund i Ternebo

T irsdag 22.maj var der
 lagt op til sjov og bal- 
lade i dagtilbudet Terne-

bo i Tybjergparken. Som et led 
i projektet „Børn, leg og sunde 
madvaner“ havde man invite-
ret både børn, forældre og pæ-
dagoger til leg og råhygge efter 
fyraften. Alle var veloplagte, 
selv babyerne, og de lidt større 
børn var næsten overventende.
 „Hvornår kommer ham, der 
skal lege med os“? spurgte de, 
og da han endelig kom, blev de i 
hvert fald ikke skuffede. Under-
viser Lars Hazelton fra Gerlev 
Legepark var helt på toppen og 
det var svært at se, om det var 
børnene eller de voksne, der 

morede sig mest. Efter at være 
blevet helt røde i hovederne 
af at lege, blev alle delt op i to 
hold. Det ene hold legede videre 
og det andet gik ind til foredrag 
om sund mad ved sundhedsple-
jerske Lotte Strass mann. Det 
var forbløffende at høre, hvor 
meget børnene vidste om det, 
og det bliver nok børnene, der 
fremover kommer til at belære 
deres forældre. Efter at have 
byt tet rundt på holdene så alle 
fi k lige meget motion både for 
hjernen og for kroppen, blev der 
budt på masser af lækker, sund 
mad. Da maverne var fulde, be-
gyndte børnene at falde i søvn.
  Det havde været en lang og god 
men anstrengende dag.           Ω 

Underviser Lars Hazelton fra Gerlev 
Legepark var en kæmpestor succes.

Der var megen leg (motion for kroppen) og megen sund mad (brændstof til hjernen), da Ternebo holdt sin helt egen 
'Store Legedag' med deltagelse af både børn og voksne. Og vejret kunne næppe have vist sig fra en smukkere side.

Bitten Drews
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Tjekkisk ølrejse

En aften i selskab med 
 Carsten Bertelsen er for 
 mange (især mænd) en 

anledning til at springe op på 
en ølkasse og kræve sin menne-
skeret: Øl, øl og atter øl - og helt 
ærligt - det smager sgu´ meget 
bedre end den sure vin …
  Det var netop budskabet fra 
forfatter og oplægsholder Car-
sten Bertelsen, der talte mindre 
til hjernerne og mere til hjer-
terne hos de mange fremmødte 
mænd, der i „gamle dage“ uden 
diskussion knappede en øl op, 
når de var tørstige. I dag skal de 
kunne argumentere for „sagen“ 
… og det er bestemt ikke nok at 
være tørstig!

Øl er kultur
Men så er det jo befriende, når 
Brøndbys kulturforvaltning og 
Rheumpark inviterer på tjek-

kisk ølrejse og inviterer en 
mand, der har alle argumen-
terne! Bertelsen snakkede jo 
ik ke ba re om øl, men indirekte 
også om kvindernes kulturre-
volution, der satte mandehørm 
og mandesjæl i skammekro-
gen. Den historiske epoke, hvor 
manden begyndte at opdage 

børnepasningens mysterier og 
lærte at holde sig langt væk fra 
værtshusene. De lukkede som 
bekendt, mens cafeerne vandt 
kampen - inden den nye ølkul-
tur for alvor fi k fat i Danmark. 

Øl er sundt
Husk det nu! Øl er et nærings-
stof, og der må ALDRIG gå en 
dag uden øl, berettede Bertel-
sen, mens han fortalte om kær-
lighed til humle og pilsnere og 
ikke mindst, hvordan man kan 
stille tørsten, når man kigger på 
seværdigheder i Prag. Det gode 
ved en sightseeing er jo, at man 
bliver så forbandet tørstig! Men 
heldigvis er der råd for det, hvis 
man kender de listige steder. Og 
det gør Bertelsen!

Drop discount
Han er en sand øl-elsker, det 
kunne man tydeligt høre i hans 
oprigtige vrede imod det billige 
øl. Som han sagde: - Vi skal stå 
ved vores kærlighed til øllet og 
drikke det med manér! 
  Og det gjorde de alle i Rheum-
hus, mens de blev guidet igen-
nem øllets historie og myste-
rier. En Krusovice Imperial, en 
Staroppramen Dark, en Bud-
weiser Budvar. Alle har de deres 
egen smag, en fortælling og en 
historie.              Ω

Ølrejsen i Rheumhus den 10. maj var en 
sand rejse i øl og kultur. 80 fremmødte 
lyttede til et foredrag om en spændende 
jagt efter vore forfædres stolte øl

Kim Tverskov

80 fremmødte tyder på en overordentlig stor interesse for den gyldne drik.

Carsten Bertelsen er en veloplagt og engageret foredragsholder.
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Græsk aften i Tranen 
27. april kl. 18

Der blev serveret en velkomst-
drink, en blå drink med ouzo-
smag. Maden var lavet af en 
græsk kok, det var en eneståen-
de buffet med alle de lækreste 
retter, salater og desserter.
 Underholdningen blev leveret 
af græske musikere og græske 
dansere i farvestrålende kostu-
mer. Danserne fi k nogle af os 
gæster op og danse med. Zorba 
blev lært og danset - meget fl ot. 
Bordene var selvfølgelig dækket 
i blå/hvidt - de græske farver - 
endda blomsterne var i de sam-
me farver. En helt igennem vel-
lykket aften - tak fra alle - Ditte

Motion og Trivsel - åbent 
hus lørdag 12. maj

I Ulsøparken 2, st. holdt Moti-
on og Trivsel åbent hus - jeg var 
der og fi k en forevisning af de 
dejlige lokaler med nyt bad og 
toilet. Hvis du synes bikinien 
strammer, så stram dig op og 
kom ned i disse skønne lokaler 
og bliv strammet op. Der blev 
serveret frugt, sodavand og 
kaffe på dagen - Go´ vind frem-
over       - hilsen fra Ditte Jeier.

En tidligere
'elefantsti'

TUSIND TAK 
for at afl evere min pung

Jeg mistede min pung en dag i 
sidste måned - Men minsand-
ten om ikke pungen blev afl e-
veret. Og det med alt indhold 
til mindste øre. Jeg blev meget 
forskrækket og forvirret, da jeg 
slet ikke havde opdaget, at pun-
gen var væk. Jeg stod med dej i 
hånden og fi k slet ikke sagt tak!! 
- Eller rigtigt set hvem, der afl e-
verede den.
Jeg kender ikke de søde men-
nesker, der kom med den, men 
I bliver bestemt aldrig glemt!!
  Tak er kun et fattigt ord men 
alligevel. Hvis I ser mig en dag, 
må I meget gerne give jer til 
kende.        Mari-Louise Vi kender det alle - Den menneskelige dovenskab gør, at vi som 

regel vælger den korteste omvej, når vi skal fra punkt A til B. 
Således også i Esplanadeparken, hvor der er anlagt fl isebelagte 
stier vinkelret på græsplænerne mellem den nordlige og sydlige 
gangsti. Men på trods af dette følger de fl este mennesker deres 
ur-instinkt (som de har tilfælles med dyrene - herunder også med 
elefanterne) og tramper græsset ned, der hvor den korteste sti 
kunne være. Mange steder i vore smukke omgivelser har beboerne 
„anlagt“ ikke særligt prydelige nedtrampede stier, der i regnvejr 
bliver til rene mudderpøle. Billedet herover illustrerer, hvordan 
kommunen udfor PAB8/BAB har løst problemet på smukkeste 
vis, ved at anlægge en halv snes runde blomsterbede, hvor der 
tidligere var trampet en meget skæmmende 'elefantsti'.
              „En, der følger stierne“

Elo Christiansen
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Lørdag den 28. april havde
 vi fi nt besøg her i Strand-

parkerne. Det drejede sig om 
63 beboerdemokrater fra FSB 
i København, der gerne ville 
se, hvordan vi har indrettet os 
her. FSB er det tidligere Sociale 
Boligbyggeri, som de fl este af 
os kender, og det har vokset sig 
til at blive én af de helt tunge 
drenge i den sammenhæng.
  FSB er en almen boligorgani-
sation, der ejer og administre-
rer ca. 14.000 boliger og pleje-
hjem m.m. i København.
  FSB blev stiftet i 1933 og alle-
rede i 30’erne og 40’erne nåede 
de at sætte deres fi ngeraftryk 
på det meste af NordVest-kvar-
teret. F.eks. byggede de i kri-
setider Bispeparken med 800 
lejligheder, der satte rekord i 
dansk boligbyggeris historie ved 
at blive lejet ud på 2 dage. Sene-
re kom Bellahøj og Tingbjerg til 
og sådan er det gået slag i slag 

frem til i dag. At sådan en ma-
stodont havde lyst til at se, om 
de kunne lære lidt af os, kan vi 
roligt tage som et kompliment. 
  De fi k også et kig ind i fremti-
den, hvor Kulturhuset desværre 
skal ligge lige midt i vor smukke 

FSBbolig besøger 
Strandparkerne

Skal vores smukke kirsebærlund ofres på bekostning af det nye Kulturhus?

Bitten Drews

lille kirsebærlund, men man 
kan vel ikke få det hele. 
   Eller kan man??? 
  Det var et meget stramt pro-
gram. De havde en time til det 
hele og måtte deles op i hold for 
at nå at se så meget som muligt 
og således var der 18 personer, 
der skulle besøge Klitrosen for 
at høre lidt om, hvad man dér 
gør for de ældre beboere. 10 af 
disse var midt i en hyggelig fro-
kost, da gæsterne kom og Klit-
rosen var berammet til 8 min.
  Det vidste Clausen da heldigvis 

ikke noget om, da programmet 
først ankom tre dage senere, 
så han bød på både hvidvin og 
snacks, som så ud til at bekom-
me dem aldeles vel.              Ω

Det er ikke kun smukke kirsebærtræer, vi stolt kan fremvise her i Strand-
parkerne, men også nogle præmierede flotte og smukke nordfacader.

8

Esplanaden  juni 2007



Vi har spurgt Steen Han-
sen, som er formand for 

Lejerforeningen Parken, der 
om fatter  dele af Ulsøparken og 
Dyringpar ken samt hele Hal-
lingparken, hvad en lejerfore-
ning kan bidrage med.
 Han forklarede: „Der er mange 
ting - f.eks er vi tilknyttet Le-
jernes Landsorganisation og 
ken der derfor reglerne og kan 
formidle juridisk assistance om 
nødvendigt. Vi kan være med 
ved besigtigelse af lejligheder 
bå  de ved til- og frafl ytning og vil 
meget gerne være med til at få 
beboerne til at føle sig velkom-
ne. Vi kan mægle i nabostridig-
heder og være med til at sørge 

for, at de enkelte lejere tri ves 
og er glade for at bo netop her. 
Vi arbejder for rimelige vilkår 
for alle bebyggelsens beboere. 
Også de nye regler om råderet, 

der trådte i kraft i 2005, er for 
de fl este lejere ukendte, men de 
giver ret frie hænder i forholdet 
lejer/lejlighed. F.eks. kan man 
nu udføre forbedringer i sin 
lejlighed for op til 100.000 kr. 
og få delvis økonomisk godtgø-
relse, når man fl ytter. Der er en 
del blanketter, der skal udfyldes 
i den anledning såvel som et ge-
byr, der skal betales, men det er 
ikke slemt.“ 
  Dette og meget mere kan en 
lejerforening hjælpe og rådgi-
ve omkring. Indmeldelse kan 
ske hos Steen Hansen, tlf. 2177 
0085 og kontingentet, der op-
kræves sammen med huslejen, 
er på 12 kr. pr måned.            Ω

Lejerforeningen PARKEN

Steen Hansen er både formand 
for Lejerforeningen og formand 
for BB. 605.

Bitten Drews

Den 1. juni stoppede Hen-
ning Sørensen som leder 

af Brøndby Lokalarkiv. Dermed 
har Brøndby mistet en mar-
kant lokalhistoriker, som ikke 
mindst har været med til at løfte 
Brøndby Strand ud af sit image 
som betonby. 
 Henning Sørensen har været i 
Brøndby i ni år, og før det var 
han på Albertslund lokalarkiv i 
ti år. Så han har vel fået nok af 

vestegnen og trænger ikke ufor-
ståeligt til fornyelse. 

Fem bøger
Og man må også sige, han har 
gjort det godt i Brøndby. I de 
år han har været her er det, ud 
over et utal af foredrag, artik-
ler, byvandringer, indsamling 
af materialer, undervisning i 
slægtsforskning, hjemmesidere-
digering  m.m.m., også blevet til 
fem bøger. Heraf har Henning 
selv skrevet de to om Brønd-
byvester og -øster, og haft en 
væsentlig fi nger med i de tre 
andre. Den første bydelsbog var 
bogen om Brøndby Strand -'Fra 
fi skerleje til højhus'.
 Og Henning havde også en 
væsentlig fi nger med i spillet, 
da Lokalhistorisk Forening for 
Brøndby Strand i sin tid blev 
dan net, den gang under nav-
net „Bevaringsforeningen for 

Lokalhistoriker skifter job

Johan Suszkiewicz

Brønd by Strand“. Da Henning 
Sørensen kom til Brøndby var 
Lokalarkivet et lille hjørne på 
Brøndbyøster bibliotek. Nu for-
lader han et helt hus - Pilegår-
den. En udvikling som illustre-
rer den øgede betydning af hi-
storisk identitet. En identitet 
som Henning har været med til 
at give Brøndby. 
  Nu skifter Henning til Dragør 
Lokalarkiv. Det kan vi kun ønske 
Dragør tillykke med.                 Ω

Henning leder en byvandring.

Foredragsholderen Henning.

Arkiv
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Store Legedag

Atter i år blev der afholdt Store 
Legedag med klatrevæg, sno-
brød, karrusel og hoppeborg.
Børnenes malerier erindrede en 
om, at det var mors dag. Man 
kun ne såmænd også få sig en 
tur på stylter. Der var gymnastik, 
og menneskets bedste ven var 
med i snor. Artisteriet blev ivrigt 
dyrket. Betjentene var der og 
passede godt på alle. De har nok 
hygget sig ved at se al den akti-
vitet, der blev fremvist på denne 
solbeskinnede dag. Bitten Drews

Inger Larsen
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Alene dette glade barneansigt beviser Store 
Legedags betydning for Strandens beboere.
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Den internationale orga-
nisation Crossing Borders 
arbejder for at fremme 

forståelsen mellem unge menne-
sker fra 15 til 25 år, bosiddende 
i hhv. Mellemøsten, Europa og 
USA. I dette forår blev der valgt 
fi re unge fra Avedøre Gymna-
sium og de tre af dem bor her i 
Brøndby Strand. Den grundlovs-
tale, som Amna havde skrevet 
sidste år, og som vi her i Espla-
naden bragte udsnit af, var en 
af årsagerne til, at netop hun 
blev udvalgt. De havde også an-
dre interesseområder, der på 
en eller anden måde tangerede 
emnet som var „En simplifi ce-
ring af medier, sameksistens og 
kommunikation“. De blev sendt 
til Israel sammen med direktø-
ren Garba Diallo og allerede ved 
indrejsen i Tel-Aviv viste beho-
vet sig for i hvert fald sameksi-
stens og kommunikation. 

Stoppet ved grænsen
Grænsepolitiet ville ikke lukke 
hverken Amna eller Amira ind 
i landet, fordi de har arabisk 
klingende navne. Den var tre 

om natten og pigerne blev iso-
leret fra de andre og nærmest 
behandlet som forbrydere, fordi 
de ikke kunne huske bedstefor-
ældres fulde navne og fødsels-
dage. Det eneste, der manglede 
fortalte Amna, var projektører 
og håndjern. Efter fi re timer be-
gyndte det at blive lyst og først 
da, blev de lukket ind i landet 
og kunne fortsætte rejsen mod 
Jerusalem. Dér sluttede de sig 
til både tyskere, jøder og palæ-
stinensere og havde nogle fulde 
dage både hvad angår arbejde 
og oplevelser. 
 Disse unge mennesker havde 
på ingen måde problemer med 
kommunikationen, men da de 
skulle se al-Aqsa moskéen, var 
den helt gal igen. Pigerne havde 
virkelig gjort sig umage med 
deres påklædning, men et en-
kelt hår stak ud under Amnas 
tørklæde, hvorfor hun nærmest 
blev overfaldet af en vagt, der 
råbte og skreg af hende. Han 
forstod slet ikke ordene sam-
eksistens og kommunikation 
mennesker imellem og da en 
ung kvinde fuldstændig blev 

af vist, selv om hun havde købt 
en traditionel dragt til anled-
ningen, blev det til sidst Amna 
for meget. „Det er muligt, jeg 
kan komme ind“, sagde hun til 
vagten, „men du kan beholde 
din moské for dig selv“. Hvorpå 
hun drejede om på hælen og gik. 
Hun har ærgret sig lige siden. 

Fortryder sine ord
Om hun så skal ha’ burka på 
næste gang, så skal hun i hvert 
fald ind og se den. Den gamle 
bydel i Jerusalem kan slet ikke 
beskrives. Dér kan man mærke 
historiens vingesus, men også 
den nye bydel var meget smuk.
  Fire dage incl. rejser var for lidt. 
De unge mennesker havde knyt-
tet venskaber på kryds og tværs 
og var proppet med indtryk da 
man nåede til evalueringen. En 
af drengene slog hovedet på 
sømmet, da han sagde: „Samek-
sistens er ikke nok - venskab er 
også nødvendigt“.
 Det er den slags indstillinger vi 
har så hårdt brug for netop nu, 
og vi har masser af dem lige her 
i Brøndby Strand.             Ω

Amnas Israelstur
Bitten Drews

Niels til venstre og Kasper til højre og i midten en buste af Ben Gurion.

Amira til venstre og Amna til højre.

Nærbillede af Amna Shah Syed.
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T13’s Pensionistforening 
vil arrangere en bustur 
til Andelslandsbyen Ny-

vang ved Holbæk for alle, der 
bor i Brøndby Strand Parkerne, 
d.v.s De 9’s boliger.
  Hvad er årsagen til dette ar-
rangement? Ja - mange, der 
bor her ved Brøndby Strand, 
kommer måske fra landet eller 
har familie på landet og kender 
derfor små landsbyer, som de 
så ud for 20-30 år siden. Da der 
stadig var mejeri, brugsforenin-
ger, købmænd, slagtere og fl ere 
andre butikker. Og så samtidig 
for at opleve lidt.
  Andelslandsbyen Nyvang blev 
oprettet i 1992 på en større 
gård, der i perioden 1965-1985 
var øvelsesterræn for militæret 
på Holbæk kaserne. Gården 
blev ved kasernens nedlæggelse 
overtaget af Holbæk kommune. 
Før den tid blev gården drevet 
som en landbrugsejendom. Den 
første gård blev bygget i 1780.
 Den nuværende hovedbyg-
ning er opført i sidste halvdel 
af 1800-tallet og sit nuværende 
udseende fi k den i 1911.
  Efter oprettelsen som andels-
landsby er der opført en række 
bygninger fra Holbæks opland. 
Senest er der opført en kirke, 
Sct. Stefans kirken, der var en 
frikirke, der lå ved Igelsø syd 
for Holbæk. Kirken blev efter 
genopførelsen indviet 15. april 
2007 af biskop Jan Lindhardt, 
Roskilde. Oprindeligt blev kir-
ken indviet 12. oktober 1884 
som kirke for den Evangelisk-
Lutherske Frimenighed, der 
var stiftet af udbrydere fra In-
dre mission. 
 I 2006 blev opført Sandby For-
samlingshus efter de gamle 

teg  ninger. Trønninge Brugsfor-
ening fra ca 1940, er også opført 
efter de oprindelige tegninger. 
Fauerbjerg Smedie fra 1869, en 
slagterforening fra ca. 1940, Sø-
strup andelsmejeri fra 1892, et 
husmandssted fra 1927, Glum-
sø Savværk fra 1905, Zone-Red-
ningsstation fra Høng ca. 1940. 
Der er desuden en radio-og cy-
kelforretning ca 1930, et KTAS-
kabelhus fra 1929, et NVE 10 kV 
transformertårn fra ca 1930, et 
brevsamlingssted fra ca. 1950 
og et skomagerværksted og sy-
maskiner. 
  Andelslandsbyen Nyvang er 
me re et historisk aktivitetscen-
ter end et egentlig museum. 
Den besøgende kan både se, 
høre, lugte og smage sig frem. 
Der foregår nemlig, daglig rele-
vante aktiviteter i langt de fl este 

af Andelslandsbyens bygninger. 
Disse aktiviteter indbyder ofte 
gæster til at komme frem med 
egne erfaringer og kendskab 
til andelsperiodens forhold og 
mennesker, og det er netop en 
del af ideen.
  Vi påregner, at turen skal fi nde 
sted tirsdag 14. august og at vi 
tager afsted midt på formidda-
gen. Man kan selv tage madpak-
ke med eller ved tilmeldingen 
bestille noget at spise, idet der 
er et traktørsted „Madam Blå“.
  Det eneste, der ikke er i drift 
denne dag, er mejeriet - ellers er 
de fl este steder åbne med en el-
ler anden aktivitet.
 Håber denne lille appetitvæk-
ker har interesse så vi kan blive 
en bus fuld af glade medborgere 
til turen.              Ω

Nyvang ved Holbæk
Jens Ejner Nielsen

Den gamle landbrugsejendom på det tidligere militære øvelsesterræn ved Hol-
bæk danner rammen om Andelslandsbyen Nyvang.

Interiøret viser „Madam Blå“tiden.

Bustur til Nyvang
for beboere i De9 områ-
det fi nder sted tirsdag 14. 
august - I næste nummer 
af Esplanaden bringer vi 
pris og øvrige betingel-
ser vedrørende turen.

Internettet.
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

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

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

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

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

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

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

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

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

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

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

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

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

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

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

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

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

Strikkeriet
Mandage kl. 13.30-16.00 

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

Blomsterbinding
Onsdage i ulige uger 
kl. 19.00-22.00

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdage kl. 10.00-12.00

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

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

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

Pensionistklub

Tirsdage kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen

Lektiehjælp

Mandag aften kl. 19.30-21.30
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Lørdag 18. august 
fra kl. 11 - 16 i Tranen 

er for alle børn og barnlige 
sjæle med masser af aktiviteter 
for store og små med is, pølser, 
popcorn og saftevand.
  Kom og få en sjov dag - Bil-
letter kan købes i Tranen, Tra-
numparken 3A fra 7. august
   Hele herligheden koster kun

25 kroner

Børnehjørnets fødselsdag

Søndag 29. april var en rigtig 
dejlig dag for os i Halling-

parken! Flere børn og en lille 
håndfuld forældre hjalp til med 
at male gårdens legeplads. Der 
blev virkeligt gået til den med 
maling og pensel, så børnene 
kunne få en fl ot legeplads. 
 Gårdrådet havde saftevand, 
småkager, kaffe og the til alle 
de hårdtarbejdende.
  Vi syntes efterhånden at lege-
pladsen så lidt kedelig og slidt 
ud, men efter denne omgang 
stråler den virkeligt fl ot igen.
  Som gårdråd er vi meget glade, 
når børn (og voksne) deltager i 
det, vi laver! Børn og forældre 
kan imidlertid glæde sig. Vi har 
fl ere arrangementer i tankerne 
til nogle hyggelige dage i gården 
(det er ikke maling vi har i tan-
kerne). Vi vil imidlertid ikke for-
tælle nu og her, hvad det er men 

som sagt: Glæd jer!! Følg bare 
med i de opslag, der bliver sat 
op i opgangene. Billeder fra det-
te og fremtidige arrangemen-

Børnene i Hallingparken (lige numre) hjalp
gårdrådet med at male legepladsen

ter vil blive lagt ud på Brøndby 
Strands hjemmeside (www.bro-
endbynettet.dk) under BB afd. 
606, info fra afdelingen.          Ω

Nymalet legeplads i BB606

Artiklens indsender Mari-Louise Nielsen sidder som nr. to fra venstre.

Mari-Louise Nielsen

Billedet er fra en tidligere Børnehjørne-fødselsdag i Tranen. Arkiv
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Brøndby Strand har netop
  ansat en ny koordina-
 tor af boligafdelinger-

nes  samarbejde (De9). Det er 
42-årige Marianne Vittrup, der 
kommer fra et lignende job i be-
byggelsen Askerød ved Greve.
  Her har hun i de sidste tre et 
halvt år blandt andet arbejdet 
med naboskab, integration og 
image. 
  „Vi har nået mange ting i Aske-
rød, så jeg følte, at jeg trængte 
til nye udfordringer. Jeg har 
gennem mine netværk hørt en 
del om Brøndby Strands mange 
spændende projekter, blandt 
andet boligafdelingernes part-
nerskab, som jeg glæder mig til 
at være tovholder for, så jeg har 

forventninger om, at Brøndby 
Strand har et godt overblik over 
tingene.“
  
Etniske ambassadører
Og netop det at koordinere, have 
overblik og sikre en fremdrift 
er nogle vigtige kompe tencer i 
hendes nye job. Marianne ken-
der desuden meget til det frivil-
lige arbejde via fl ere tillidsjob 
i de sammenhænge, hun selv 
færdes i. 
 Noget af det, hun brænder for, 
er at bygge netværk og at fun-
gere som brobygger mellem 
de mange beboergrupper i bo-
ligområdet. I Askerød har hun 
igennem fl ere år været tovhol-
der i et projekt, der kalder sig 

'etniske ambassa dører'.
  „Det er en gruppe arabisk og 
tyrkisk talende beboere, som har 
påtaget sig at forbedre dialogen 
og kommunikationen imellem 
de mange forskellige grupper i 
boligområdet. Jeg har deltaget i 
hele processen og været med til 
at arrangere møder og har ar-
bejdet med information.“
  Marianne har via ambassadør-
projektet gode erfaringer med 
at lave arrangementer for etni-
ske beboere, hvor man byder på 
under holdning og samtidig bru-
ger anledningen til at formidle 
vigtig information.
  „Meget at vores kommunika-
tion er jo skriftlig, og det virker 
ikke altid godt. Når vi arbejder 

God til at bygge netværk 
Nyansatte beboerrådgiver Marianne Vittrup glæder sig til sam-
arbejdet med Brøndby Strands mange engagerede beboere

Kim Tverskov

Marianne Vittrup, der skal løfte opgaven efter Anette Hestlund med at servicere borgerne i Brøndby Strand.
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med integration, er det meget 
vig  tigt at prioritere den person-
lige kontakt og at bruge mund til 
mund-metoden, hvis vi skal nå 
hinanden. De etniske ambassa-
dører kommunikerede via deres 
kontakter og netværk. Fordelen 
ved det er også, at der bliver for-
midlet begge veje.“   
  
Børn og unge
Marianne er siden 1. maj blevet 
kastet lige ud i arbejdet og har 
i de første to uger blandt andet 
hjulpet med KulturWeekend-
opgaver, og hun har også givet 

der være penge til ansættelse 
af en infor mationsmedarbejder 
i Brøndby Strand. Dermed vil 
de kunne opbygge et solidt bo-
ligsocialt team, der kan støtte 
op bag de mange spændende ini-
tiativer og projekter.

Kontakt Marianne Vittrup
Tranumparken 1, st. lejl. 2
2660 Brøndby Strand
telefon: 4354 2275
mvi@bo-vest.dk

Askerøds spændende arkitektur

Børnenes Rejsebureau en hånd 
med koordineringen af sommer-
ferie kolonien, hvortil der er til-
meldt ca. 40 børn og voksne.
  Marianne skal fungere som 
sekretær for De9 og som tov-
holder for Børnenes Rejsebu-
reau. Hun skal bruge en del tid 
på arbejdet med børn og unge 
og bl.a. deltage i de lokale SSP-
møder. Også ældreområdet får 
gavn af hendes arbejdskraft, 
og ikke mindst beboere, der via 
Brøndby Strands mange pro-
jekter hele tiden har brug for en 

hånd eller at få et godt råd med 
på vejen.

Nyt boligsocialt team
Når Brøndby Strands nye hel-
hedsplan træder i kraft 1. januar 
2008 vil Marianne få et par kol-
leger mere. Det bliver tidligere 
beboerrådgiver Anette Hest-
lund, der midlertidigt slår sine 
folder på Brøndby Rådhus, og 
som fra 1. januar igen får kontor 
i Brøndby Strand Parkerne. 
  Med den nye helhedsplan vil 

Det kan vise sig at være de kommende „etniske ambassadører“ i bebyggelsen 
Askerød ved Greve hjulpet på vej af Marianne Vittrup.

Marianne på sin indendørs arbejdplads, når hun ikke er ude i marken . 

Ω
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I forrige nummer af Esplanaden
 nævnes det, i forbindelse med 

omtalen af Ditlevs købmandsbu-
tik i Brøndbyøster, at Brøndby 
Strand en gang havde adskillige 
rigtige købmænd. 

Handelsgade
Mindst seks købmænd har der 
en gang været i Brøndby Strand. 
Det var før centret blev bygget i 

slutningen af 1970-erne. Den 
gang var Gammel Køge Lan-
devej handelsgaden i Brøndby 
Strand med både købmænd og 
andre forretninger, som f.eks. 
et par bagere, en slagter m.m.
  Nu er der stort set kun servi-
ce-butikker tilbage som ben-
zintanke, frisører, ejendoms-
mæglere o.l. Fødevarer m.m., 
det må man nu op til super-

markederne i centeret eller til 
en af nærbutikkerne i parkerne 
efter.

Godt 100 år
Den første købmand åbnede 
som høkerbutik i 1880. En hø-
ker var en lille lidt „primitiv“ 
butik med de mest almindelige 
dagligvarer. Dem man ikke køb-
te på gårdene som f.eks. mælk, 
eller selv havde i haven.
  Høkerbutikken lå ude i Aved-
øre-enden af Gammel Køge 
Landevej, og der har sikkert 
ikke været mange kunder den 
gang, da Brøndby Strand  var 
tyndt befolket.
  I slutningen af 1890-erne blev 
der bygget smedje bag butikken. 
Så passede manden smedjen og 
konen butikken. Butikken luk-
kede i 1984, efter at have eksi-
steret i godt 100 år. Da var langt 
de fl este andre føde- og daglig-
varebutikker på Gammel Køge 
Landevej også lukket. Men går 
man en tur på Gammel Køge 
Landevej, vil man regelmæssigt 
støde på tidligere købmænd. 
  En enkelt fungerer stadig som 
butik (blomster), men ellers er 
de nu ren beboelse.             Ω

Fra høkerbutik
til supermarkeder

Huset med den første købmand på Gammel Køge Landevej. Inde bag ved lå 
smedjen. Huset ligger der endnu, men der er hverken smed eller købmand.

Lokalarkivet

Johan Suszkiewicz

KREA-udstilling 
på rådhuset

Frem til 1. august kan man i rådhu-
sets åbningstid stifte bekendtskab 
med kunstnergruppen KREA´s vær-
ker. Er man interesseret i selv at 
tegne, male, snitte, trykke, skrive, 
forme i ler eller på anden måde ud-
folde sine kunstneriske talenter er 
man velkommen i KREA´s lokaler i 
Ulsøparken 6 i Brøndby Strand.
  Henvend dig i så fald til formanden 
på telefon: 4373 3245.     Ω
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Klokkekoncerter
kl. 12.00 lørdage i juli 

Den 7. juli: Klokkenist fra USA 
Dennis Curry,
den 14. juli: Klokkenist fra Hol-
land Doudewijn Zwart,
den 21. juli: Klokkenist fra Dan-
mark Lars Sømod og
den 28. juli: Klokkenist fra Hol-
land Bernard Winsemius
Klokkekoncerterne er udendørs 
og varer ca. en time. Der bliver 
opstillet stole på græsplænen 
foran kirken, og der er gratis 
udskænkning af kaffe og te. 
 Efter koncerterne bliver der 
lejlighed til at komme op i tår-
net og bese klokkespillet.

1. maj i centret
Traditionen tro blev der 1. maj 
luftet røde faner af kendte poli-
tikere. Og man nød samtidig en 
lille forfriskning i venners lag.

Impression
Udenfor mine vinduer ligger Brøndby Strand

hvor S-tog mødes bag kirkens klokkespil

Hjem Is bilens kling-klang gør opmærksom på en pige i hvidt
der tager de første forsigtige forårsdansetrin 

for at se om græsset nu også kan bære 
Og en kvinde i sort går tur med børn i spraglede farver

De er på vej ud, og om lidt skal de hjemad igen.

En måge holder øje med to mænd i arbejdstøj
der retter kantsten op og lytter til middagsradioavisen

med underlægningsmusik fra bilernes dæk
Og i skjul bag stoppestedets glasvægge står en kvinde

med fyldte indkøbsposer og venter på bussen

En livsvigtig lastbil kanter sig rundt i svinget til centret
mens postbudet tramper tungt i pedalerne

Og et sted råber en dreng i begejstring over noget
som jeg aldrig får at vide 

Hen over tagene på Gammel Køge Landevejs små huse
ligger havet som man må krydse for at komme til Stevns

Og et fl y på vej sydpå lægger en piberenser på himlen

Men her nægter dannebrogsvimplen at blafre
for vinden er doven og lover varme

Buske melder ud i hvidt og kirsebærrene blomstrer
Så enkelt er foråret

© Ole Holmstrøm. (Maj 2007)

Mindeord

Brøndby Jazzklub har mistet 
en af sine meget arbejdsomme 
støtter. Et altid glad ansigt skal 
ikke mere ses i klubben.
Finn Asmussen, som bl.a. lave-
de plakater og programmer, 
døde alt for ung.

Vore tanker går til hans hustru 
Urszula og datter Lisa.
Æret være hans minde.
 
Kirsten Plannthin
Formand, Brøndby Jazzklub

Sankthansaften i 
Middelalderlandsbyen 

23. juni kl. 17 - 23

Hyggebanko i Perlen - afl yser banko-spillet tirsdag den 5. juni, 
og holder sommerferie i juli og august.
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Børnenes Rejsebureau har lejet Møllelejren ved Høve 
i uge 31. Der er endnu ledige pladser på denne familie-
ferie i naturskønne omgivelser med ture og med socialt 
samværd. 
  Prisen er 200 kr. for børn op til 14 år og 400 kr. for 
voksne. Hvis du er interesseret kan du kontakte vores 
nye beboerrådgiver:
Marianne Vittrup tlf: 4354 2275. 

Sommer - sol - ferie

Tre borgere er kandidater til 
Årets Brøndby Strand Borger

Styregruppen har valgt nedenstående tre kandidater til nominering som Årets Brøndby 
Strand Borger 2007. Sæt dit kryds ud for den person, du synes skal udpeges i år. Der  
opstilles en stemmeurne i Cafételtet på KulturWeekend, og din stemmeseddel skal være 
afl everet i urnen senest lørdag inden kl. 14, hvis du vil have indfl ydelse på resultatet.

S t e m m e s e d d e l

Wassim Karoum

Esther Genker

Leif Pedersen

Esther har været meget aktiv i afdelingsbestyrelsen for T13, og 
hun var en af stifterne af Pensionistforeningen 3´eren, der har 
til huse i Tranen. Foreningen arrangerer hver sommer ture og 
udfl ugter for medlemmerne. Ligeledes var Café Palmehaven, der 
er en skattet attraktion ved hver KulturWeekend, hendes idé. 
Hun var en af initiativtagerne til Stavgang og BS-Seniormotion.

Leif har med stor iver hjulpet ved mange KulturWeekend arran-
gementer med indkøb, opsætning og nedtagning. Han har enga-
geret sig i kirkearbejdet i menighedsrådet i Brøndby Strand. Hal-
ling Motion kom istand ligeledes med Leif som fødselshjælper, 
og han leder Halling Motion med stor ekspertice.

Wassim var som 13-årig i 2001 en af initiativtagerne til Tra-
nens Drenge, blev hurtigt en af drivkræfterne: arrangerede ture, 
lavede fodboldturneringer for Strandens B&U, osv. I dag, TDs 
ankermand og motor. Nøgleord: Stor kærlighed til „drengene“, 
stort socialt engagement, fantastisk evne til at vise de unge tillid, 
motivere, give ansvar, indgyde tro på sig selv! - En rollemodel!

Indstillet af: 
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