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Kære læser; tag en tur igen-
nem vor bydel, og du vil støde 
ind i det ene byggepladsskilt ef-
ter det andet. Boliger for psykisk 
handicappede, nye selskabslo-
kaler, ældreboliger, ejerboliger, 
nyt kulturhus, renovering af 
vore højhusfacader. Rækkehu-
sene nord for Strandesplana-
den får meget snart et markant 
og tiltrængt 'ansigtsløft'. 
  Det medfører naturligvis også 
momentane ulemper i form af 
støj, trafi kgener, midlertidige 
lokaleforhold for etablerede in-
stitutioner osv.
  Fælles for alle disse aktivite-
ter er imidlertid, at vor bydel 
vel nok gennemgår den mest 
fremadskuende og progressive 
udvikling siden den såkaldte 
”Brøndby Strand Planen” blev 
iværksat. En udvikling der ik-

ke mindst har taget fart siden 
be gyndelsen af 90’ erne med 
”Byudvalg”, ”Kvarterløft” og 
nu ”Herfra og Videre” - projek-
terne. Og, skal vi ikke glemme, 
en udvikling som mange lokale 
borgere har været involveret i 
på mange aktive niveauer.

Nu er det jo ikke således, at 
Brøndby Strand ikke gennem-
løber problemer, men i dette 
nummer har vi altså valgt at fo-
kusere på positive historier.
 Middelalderlandsbyen vendte 
ved de ti år; Klitrosen fi k be-
søg af Socialudvalget; Børnenes 
Rejsebureau har atter gang i 
sommeraktiviteterne; Store Le-
gedag blev afholdt for 15. gang, 
og Værestedet Strandstuen har 
rigtig gang i kommunikationen 
mellem unge og ældre.

Den til tider ganske livlige 
de bat om ny skolestruktur i 
Brøndby Kommune – med ikke 
uvæsentlig fokus på Brøndby 
Strand! – blev om end ikke sat 
i stå, men vel nærmest i en slags 
refl ektorisk 'stand by' position.
 Søholtskolen, som har høstet 
megen ros for „tidlig engelskun-
dervisning“, har markeret sig 
ne  top nu med de såkaldte 'fa-
milieklasser'. Et projekt som du 
kan læse meget mere om i dette 
nummer af bladet.

Således tog vi hul på som-
meren og dumper nok ind ad 
brevsprækken hos dig midt 
under den 13. KulturWeekend 
i Brøndby Strand – atter en po-
sitiv historie, som du kan læse 
meget mere om i næste num-
mer af Esplanaden.
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Sol, sommer og Æblehaven
Den årlige Markedsdag i Æblehaven 

- igen velsignet med dejligt vejr -
Inger Larsen

Som det fremgår af billederne, var der livlig aktivitet på loppemarkedet og ved is- og kaffeboden.

Atter i år var der Markeds-
 dag i Æblehaven - solen
 skinnede, så det var en 

lyst, og loppemarked var der 
som sædvanlig, og der var rigtig 
godt gang i alle boder f.eks. is-
bod og lotteri (jeg vandt selv et 
badehåndklæde). 
 Der blev langet mange vafl er 
med is over disken. Knipling 
var der også godt gang i; et dej-
ligt håndværk for den, som kan 
det der med nåle og spoler med 
garn. Men en ting manglede vi.
 Det var grisehandlerens dejlige 
gamle bil fra Matador, der i fl e-
re år har glædet publikum ved 
at tøffe rundt på pladsen.
 Alle Æblehavens beboere var 
ude at kigge på. Det har garan-
teret været en god dag for dem 
og med en sol der skinnede fra 
en skyfri himmel - alt i alt bare 
en pragtfuld dag. 
  PS. Jeg måtte altså også hen og 
ha´ mig en vaffel med is.         Ω
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Johan Suszkiewics

Bent er gammel murer og 
 bor på 11. sal i et højhus i 

Tranumparken. Og hvad laver 
en murer, som et langt liv har 
haft med mursten at gøre, så 
højt oppe i en betonklods som 
et højhus i Brøndby Strand?

Der er jo udsigten
- Jeg har boet i rækkehus i Bjer-
relund i 36 år, og den gang sag-
de jeg ofte, at det lort fl ytter jeg 
aldrig over i. Men da jeg så var 
blevet alene og ældre, kunne jeg 
selv bestemme, hvor jeg ville 
bo. Der er jo efterspørgsel efter 
rækkehusene. Ja, og så fi ndes 
der ikke bedre lejligheder end 
den her, fortæller Bent Jørgen-
sen. Og så er der jo udsigten.
  Fra sin altan kan Bent se ned 
over Centret, diverse grønne 
områder, villakvarterer, strand-
park og længst væk Køge Bugt.
  Han kan også se ned over byg-

geriet af det nye kulturhus, hvor 
de netop er ved at stille væggene 
op i kælderen. - Det der har de 
stillet op på en formiddag, siger 
han, og erkender, at elementer 
i beton kan en murer ikke kon-
kurrere med.
 Til gengæld mener han at mu-
ret byggeri kan konkurrere på 
kvaliteten. Og hvad det angår, 
så lider han en del under den 
tørre luft i betonlejligheden. 
 - Men, siger han, så er det jo 
heldigt, at min datter lige har 
købt en blomsterforretning.
  Mange blom ster kan modvirke 
tørheden.

Hårdt arbejde
Det første han lærte, da han 
kom i lære som 16-årig i 1951, 
var at vende stråvævet rigtigt, 
fortæller han. - Så folk ikke fi k 
loftet ned i hovedet. Den gang 
lavede man jo pudsede lofter. 

Sidste gang havde vi 
smeden, og nu har vi 
mureren. Men vi vil 
gerne ha´ mange fl ere 
gamle håndværkere. 
  I et område som Brønd-

by Strand med så mange 
mennesker må der væ re 
mange fl ere gamle (æl-
dre) håndværke re, som 
kan fortælle, hvor dan 
det var, da håndværk 
virkelig var håndværk. 
  Så ring til Esplanaden 

og fortæl os om, hvem 
og hvad I er og oplys 
telefonnummer, så vil I 
høre fra os. En ægte murer

i et betonhus

Gamle håndværk

Murer Bent Jørgensen ny der sin dejlige panorama-udsigt over Brøndby 
Strand Centret, kirken og Kø ge Bugt fra sin altan.

Mureren

Murerfaget er, ifølge ”Gamle 
danske håndværk” karakterise-
ret af to ting: 
  I modsætning til andre fag 
behøver mureren ikke et værk-
sted, og to: Det er et vandrefag. 
Når et byggeri er færdigt, er det 
videre til et nyt sted.
  Murerfaget blev et egentligt fag 
i begyndelsen af middelalderen 
(1100 tallet), da man indførte at 
brænde ler til teglsten. Før det 
havde man måttet bygge med 
natursten, og det var vel også 
en slags murere som udførte 
det. Men byggeri med sten var 
sjældent. 
 Den væsentligste murerkunst 
er, at lægge 'bagte sten', som 
det kaldtes en gang, i mørtel 
oven på hinanden i et mønster 
(skifter) så de holder sammen. 
Der er tusindårige mure, som 
stadig står den dag i dag.
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Johan Suszkiewics

Der er to gamle landsbyer i 
Brøndby, begge grundlagt 

i middelalderen. Brøndbyve-
ster og -øster. Og så er der den 
tredje - Middelalderlandsbyen 
på Nybovej.
 Den er nu ikke grundlagt i 
middelalderen, men for kun ti 
år siden. Til gengæld er der på 
nuværende tidspunkt nok mere 
middelalder i den end i de to 
andre tilsammen. - Sådan da!

Oplevelsescenter
De ti år blev fejret  i slutningen 
af april med en stor markeds-
dag. Og der er stor begejstring 
i stemmen hos Middelalder-
landsbyens daglige leder, Jens 
Degerbøl, når han skal beskrive, 
hvordan jubilæumsdagen gik.
  Alt var helt fantastisk - ja, selv 
vejret.
  Ingen fra kampgruppen ”In-
sanis Solis” kom alvorligt til 
skade, og middelalderorkestret 
”Gavn” spil lede som de skulle. 
Det spidstegte lam smagte ud-

mærket, og omsætningen var  
helt i top.
  Nu handler det så om frem-
tiden, og kalenderen er allere-
de temmelig fuld. Det hand-
ler fortsat om mange besøg i 
Landsbyen af ikke mindst sko-
ler. Men også om mange udad-
rettede aktiviteter. Deltagelse i 
mid del aldermarkeder på Krop-
pedalmuseet og Esrum Kloster, 
Sildemarked på Chr. Havn og 
ikke mindst KulturWeekend i 
Brøndby Strand osv. - Det giver 
god inspiration at møde andre 
med samme historiske inte-
resse, siger Jens. Derudover vil 
man gerne udvide Landsbyen 
til et oplevelsescenter også for 
voksne mennesker.
  En plan går ud på at få familier 
til at bo i Landsbyen en perio-
de om sommeren, for rigtig at 
opleve middelalderen på egen 
krop, fortæller Jens.
  Og så er der selvfølgelig Sankt 
Hans med bål og det hele, som 
der plejer sidst i juni.             Ω

Middelalderlandsbyens
ti år og fremtiden

Og dem har Bent lavet mange af. 
På et tidspunkt pudsede de 120 
lejligheder på stribe, siger han.
   Pudsede lofter er der ikke noget 
af i hans nuværende betonbolig. 
De laves ikke meget mere. 
  Først havde tømreren slået 
forskallingsbrædder på loftet. 
Bræt ved bræt, med søm på søm 
- opad. Så slog mureren trådvæv 
på, og endelig blev mørtelen så 
kørt på. Alt sammen som sagt 
opad.   Det var hårdt, ikke kun 
for arme og skuldre, men også 
for ryg og nakke.
  Men ellers, siger Bent, var det 
murerarbejdsmæn dene (der var 
både murere og arbejdsmænd 
i sjakkene), som måt te slæbe 
mest. Mens den udlærte murer 
stod oppe på stilladset og mure-
de, skulle arbejdsmanden slæbe 
mørtel og sten op - på skuldrene 
op ad en stige.
  Men det var nu heller ikke no-
gen loppetjans at mure, mener 
Bent. Ofte stod stilladset, så det 
første skifte lå to skifter under 
stilladset, og så blev der muret 
op til 22. skifte, dvs. godt to me-
ter. Så først skulle man ned og 
ligge på knæ, og til sidst skulle 
man række sig op, hvor man ikke 
kunne se, hvad man lavede.
- Og der var jo også små murere, 
som Bent siger. De måtte ha´ 
noget at stå på.             Ω

Middelalderlandsbyens daglige leder Jens Degerbøl (th) og de to projekt-
medarbejdere Dorrit Salling Jensen og Mustafa Abu Khadra diskuterer 
praktiske opgaver, efter at de besøgende har forladt landsbyen.

Den gamle murer Bent Jørgensen.
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Once upon a time, nær-
 mere bestemt 29. novem-

ber sidste år, fi k Erich Clausen 
overrakt den nyligt indstiftede 
'Omsorgspris' i Byrådssalen 
på Rådhuset. Alt dette fortalte 
vi naturligvis om her i bladet, 
men hvad vi ikke fortalte var, 
at der under den efterfølgende 
reception, fra fl ere medlemmer 
af Socialudvalget ytredes ønske 

om at se og opleve den nok så 
berømte ”Klitrosen”, hvor Clau-
sen, udelukkende ved hjælp af 
frivilligt personale, hygger om  
ældre mennesker, mest fra nær, 
men også fra fjern. 
 Hver gang et sådant ønske ytres, 
svarer Clausen: ”I skal da være 
så hjertelig velkomne, men ring 
lige dagen før!” Socialudvalget 
tog ham på ordet, og onsdag 14. 

maj, hvor himlen var blå og fl a-
get hejst, ankom de så kl. 13.30 
til det efterhånden ganske be-
rømte kaffebord i ”Klitrosen”. 
På det tidspunkt var man alle-
rede midtvejs i en dejlig pensio-
nistfrokost med tre  retter mad 
+ kaffe og kage i den gule ha-
vestue, og der følte man sig ret 
priviligeret over traktementet, 
hvilket der egentlig ikke var no-
gen grund til, for Socialudvalget 
besøgte ”Klitrosen” for første 
gang, og det er altid noget helt 
specielt, og forhåbentlig bliver 
det ikke den sidste. 
  Da kaffen var drukket, og der 
så småt var opbrud mellem So-
cialudvalgsmedlemmerne, kom 
fl ere af de faste gæster for at få 
deres kaffe, og også på denne 
dag kom der gæster langvejs fra 
for at opleve den specielle at-
mosfære. Joh! - Klitrosens ry er 
nået vidt omkring og i hvert fald 
langt ud over Brøndby Strands 
grænser.              Ω

Fornemt besøg i Klitrosen af politikere og embedsmænd. Fra venstre ses her
Eva Roed, værten selv Erich Clausen, Carsten Thorsen, Niels Møller, Vagn 
Kjær-Hansen, Aksel Borresen og Bo Kristiansen.

Til kaffe 
'hos Clausens'

Bitten Drews

Clausens slogan: 
„Uventet gæst 
bænkes bedst“

Et kig i 'Klitrosen's indre vækker mindelser om 'de go'e gamle dage' a la Matadordagligstuer med fin bordopdækning.
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- Det er kun syge fugle, der ski-
der i egen rede! Hvorfor skriver 
jeg det? Jo - forklaringen kom-
mer nu.
  Jeg og andre, jeg taler med her i 
vores kvarter, er utrolig kede af, 
at der ligger så meget skidt og 
møg i opgange og på vores ude-
områder. Den følelse ændrer sig 
med tiden til snæversynet vrede. 
Den vrede bliver rettet mod an-
dre beboere og deres „forb…..“ 
unger, og mod gårdmændene, - 
der kæmper en ulige kamp mod 
skidtet.
  Jeg vil IKKE være vred – og da 
slet ikke snæversynet! Så kan vi 
ikke gøre det bedre? Vi voksne 
har et ansvar for, at vores børn 
- hvis du ikke har børn, så har 

naboen sikkert - lærer at passe 
på vores omgivelser. Uden at 
det skal virke nedladende, har 
jeg et par tips til jer voksne:
● Dine børn gør ligesom du gør, 
- ikke som du SIGER, de skal 
gøre! Hvis du smider affald på 
gaden, gør de det også.
● Hvis dine børn skal have 
noget at drikke, mens de le-
ger udenfor, så lad dem få en 
plastikfl aske med ud - den går 
ikke i stykker og punkterer cyk-
ler og kørestole.
● Forklar dine børn i ord og 
handling, at vores gårde og 
stier er VORES. Det betyder, at 
man ikke skal smide sit slikpa-
pir og andre ting fra sig - men 
smide det i skraldespanden 

Er der 'syge fugle' i Dyringparken?
Læserbrev:

Igen i år tager vi på koloni! 
Og vi har valgt Møllelejren 

i Høve/Asnæs til denne hyg-
geuge. Vi tager af sted i uge 31 
fra mandag 28. juli og hjem igen 
fredag 1. august.
  Prisen for denne oplevelse er 
kr. 600,- for voksne og kr. 300,- 
for børn under 15 år.
 Prisen inkluderer mad, kaffe, 
saftevand, bus og meget mere.
 Selve lejren har nogle få dyr, der 
går frit rundt. Det er muligt at 
prøve en ridetur, og selvfølgelig 
må børnene gerne klappe dyre-
ne. Der er 19 værelser fordelt på 
et antal 4 mands-værelser og 2 
mands-værelser. Der er enkelte 
6-mands-værelser. Vi sørger for 
at fordele værelserne, så der er 
ét til hver familie. Efter indkvar-
tering samles vi alle sammen til 

en kop kaffe og lidt saftevand. 
En af planerne for ugen er, at vi 
skal grille. Med hensyn til mad 
bliver der selvfølgelig taget 
hensyn til forskellige nationali-
teter, så alle kan være med.
 Ellers går turen ud på at være 
sammen med familien og ska-
be nye bekendtskaber på tværs 
af religioner og tro. Der er dog 
visse regler, vi lige så godt kan 
fortælle. Øl og vin er bandlyst. 
Man skal selv hjælpe til med 

oprydning og holde toiletterne 
rene, så vi alle kan være der.
  Man skal vælge mindst tre ting 
om ugen. Det kan f.eks. være 
afrydning efter frokost.  Men el-
lers er det vigtigste at hygge!
 Og at få en dejlig uge sammen 
med sin familie. KOM og LEG 
med! Billetter kan købes hos 

Mette Holck på Netværkskon-

toret, Kisumparken 2 allerede 

nu, og deadline er 25. juni. 
  Herefter vil der blive afholdt 
et info-møde, inden vi tager af 
sted, så man kan hilse på de an-
dre deltagere. Denne dato kom-
mer senere. Vi i Børnenes Rej-
sebureau glæder os meget til at 
have en rigtig hyggelig tur sam-
men med jer. 

På Børnenes Rejsebureaus
vegne - Ann-Camilla 

- præcis som om det var inde i 
jeres egen lejlighed.
● DET SMITTER! Har I lagt 
mærke til, at hvis der er ulæk-
kert og beskidt et sted, så gør 
man ikke ret meget ud af at smi-
de sit eget affald i skraldespan-
den? Hvis der er rent og pænt, 
er man mere påpasselig.
  Så kære medbeboere - hjælp 
mig og andre med at bevare 
vores gode humør. For selvom 
vi ikke ligefrem bor i bondehus-
idyl, kan her jo godt være rent 
og pænt ikk`?

Med venlige forårshilsner

Kim Jensen
Dyringparken

Børnenes Rejsebureau
til Møllelejren

Husk-at:

Møllelejren igen i år!

Der er endnu ledige pladser til turen
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Når jeg spørger eleverne 
om vej til kontoret på 
Søholtskolen, så følger 

de mig helt derind, mens de 
spørger, hvad jeg skal. De er så 
åbne og tillidsfulde, at jeg bliver 
i godt humør. Jeg går og tænker 
på, om mine følgesvende mon 
er elever i familieklassen, som 
jeg er kommet for at skrive om.

12 uger i familieklasse
En familieklasse er undervisning, 
hvor den ene eller begge forældre 
deltager. Formålet er at skabe et 
samarbejde mellem skole og fa-
milier, for at lette børnenes sko-
legang. Undervisningen foregår 
i et særligt lokale, men barnet  
har samme lektier som hans eller 
hendes klasse gennemgår i sam-
me tidsrum. Forældrene hjælper 
barnet med lektierne, og de to 
lærere, der leder familieklassen, 
støtter forældrene, hvis der er 
noget de skal have rede på, men 
blander sig så lidt som muligt.
- Familieklasser er for børn, der 
ikke bruger deres evner fuldt 
ud. Teorien er, at de har brug 
for større opbakning både i fa-
milie og skole. Som regel præ-
senterer klasselæreren ideen 
for forældrene og barnet. Fami-
lieklassen løber over 12 uger og 
man deltager to gange om ugen. 
I den første time opstilles der 
fi re mål for, hvad eleven skal få 
ud af klassen, for eksempel at 
blive bedre til at fordybe sig. I 
hver time scorer man point, og 
når man får 80% af de mulige, 
har undervisningen været en 
ubetinget succes. 
  Målet er at op muntre, ikke at 
kritisere, og vi har også ind-
ført guldstjerner som præmier 
for de mindre børn, siger lærer 

Lene Amtoft, der er projektle-
der for familieklasserne.

Oprindelig engelsk idé
Ideen kommer fra England, og 
i Danmark blev den først gen-
nemført i Helsingør, hvor man 
nu har familieklasser på alle 
skoler. Lene Amtoft så en tv-
udsendelse om projektet i 2006 
og blev straks interesseret. Hun 
fi k grønt lys fra skolen og fandt 
sin første samarbejdspartner, 
Dan Ysnæs. De to udgør det ene 
af de to hold, der leder familie-
klasserne.
- Det særlige ved vores projekt 
er, at hovedparten af forældre ne 
er indvandrerfamilier. Derfor fi k 
vi også først støtte fra Integrati-
onsministeriet.  Nu har Brøndby 

Kommune 
ta  get over, 
og de er me-
get interes-
serede. 

     Vi har bl.a. 
haft besøg 
af   Børneud-
valget. De 
fl este   foræl-
dre er også 
positive. 

De op dager, at selv om de må-
ske selv har sprogproblemer, 
kan de alligevel hjælpe deres 
børn, bl.a. ved at sørge for at 
der er ro om barnet, når lekti-
erne skal laves. Det giver et helt 
særligt forhold mellem forældre 
og børn at samarbejde om sko-
learbejdet. Skolen lærer også 
forældrene at kende, og foræl-
drene lærer hinanden at kende 
indbyrdes. Nogle får et fælles 
netværk bagefter.

Forældrene sidder med på skolebænken
i familieklassen på Søholtskolen

Med far og mor i skole

Andre skoler skal med
I virkeligheden ville alle foræl-
dre og børn have gavn af et så-
dant forløb. Og ideen er ved at  
brede sig både her og til hele 
landet. På Søholtskolen vil vi til-
byde Strandskolen og Langbjerg-
skolen pladser i familieklas ser-
ne, slutter Lene Amtoft.           Ω

Projektleder Lene Amtoft.

Skoleværelse på Søholtskolen tjener som familieklassens undervisningslokale.

Anet Tamborg
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Hvis du bor i en af De 
9 boligafdelinger, har 
du for nylig fået 'Det 

Grønne Regnskab' ind ad brev-
sprækken.
 De Grønne Regnskaber viser, 
hvor meget el, varme og vand 
din boligafdeling har brugt i 
2007, og hvor meget affald der 
er afl everet i containerne. 
  I regnskaberne er indsat nogle 
tabeller, og her kan du sammen-
ligne din boligafdelings forbrug 
med de andre afdelingers, og se 
hvor meget I bruger i forhold til 
resten af landet.

Din bolig - din by 
dit land - din verden
I øjeblikket taler vi meget om 
CO

2
 og klimaforandringerne.

  Kommuner, regeringer og in-
ternationale samråd lægger pla-
ner for, hvordan man kan spare 
energi og dermed gøre CO

2 

udslippet mindre. Og der tales 

om, at vi alle må være med til at 
spare. Men det er let at tænke: 
Hvad nytter det? Hvad kan mit 
lille bidrag gøre for en hel ver-
den? Men det nytter! 
 Tænk på når der laves lands-
indsamlinger i radio og fjern-
syn. Alle små og store bidrag 
tilsammen giver en stor sum 
penge. Det er på samme måde 
med energi. Det, du sparer i din 
bolig, er sparet i din boligafde-
ling og i Brøndby Kom mune. 
Det er også sparet i forhold til 
Danmark og resten af verden. 
Alle små og store bidrag tæller.

Grønt Regnskab er på gaden
Vidste du at:

● når opladeren til din mobilte-
lefon bliver siddende i kontak-
ten, bliver den ved med at bruge 
strøm, hvis kontakten er tændt

● du bruger mindre varme, når 
du har lidt varme i alle rum

● du sparer vand ved at sætte en 
kande vand i køleskabet i stedet 
for at lade vandhanen løbe 

● det gavner miljøet at bruge 
smørrebrødspapir i stedet for 
stanniol til madpakken

  I De Grønne Regnskaber fi n-
der du mange andre gode råd 
til, hvordan du kan spare på el, 
vand og varme. 
  Har du selv nogle gode ideer, 
kan du maile dem til: ata@bo-
vest.dk eller ringe til Netværks-
Kontoret på 4354 2275.           Ω

Affaldscontainere til papir og glas er 
opsat mange steder i bebyggelsen.

Anet Tamborg
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Det var så den 15. Sto-
 re Legedag i Brønd-
 by Strand! Og ligesom 

de foregående blev den afviklet i 
god ro og orden og med smil på 
læben - både hos arrangørerne 
og hos deltagerne.
  Den anden søndag i maj - hvert 
år kan man tidlig morgen se en 
lille gruppe på ca. 10 menne-
sker stå i Esplanadeparken og 
skutte sig lidt i morgenkulden. 
Mens de holder et plastikkrus 
med kaffe i hånden, kigger de 
sig omkring, taler, nikker eller 
peger i forskellige retninger. I 
den proces lægges sidste hånd 
på placeringer af aktiviteter og 
madboder og hvordan cafeom-
rådet skal gøres lidt hyggeligt. 

Stort rykind
Op ad formiddagen rykker 
mange foreninger ud af klub-
huse, gymnastiksale og haller 
for at invitere børn og voksne 
til aktivitet og samvær på disse 
grønne plæner. 
 Deltagerne kan lære selvforsvar, 
klatre, male, spise lækre pan-
dekager og snobrød, få kastet 

en fl ødebolle i hovedet, danse 
linedans, lege middelalderlege, 
deltage i orienteringsløb, hygge 
i caféområdet og meget mere.
 Store Legedag skaber tillige 
rammer for kommunens for e-
ninger, så de kan præsentere 
deres aktivitet og skabe kon-
takter til nye medlemmer. Der-
udover opdages altid nye sam-
arbejdspartnere på tværs af 
for eningsstrukturer. 
 Dette nære samarbejde for-
eningerne imellem skaber til-
lidsfulde bekendtskaber, som 
med årene kun har vokset sig 
stærkere.

Stort forarbejde
Men arrangementet er startet 
mange måneder før, og det er de 
samme folk, som forinden har 
lagt et kæmpe stykke arbejde i 
planlægning af dagen.
  Brøndby har mange positive og 
aktive borgere og et godt sam-
menhold. Derfor har det været 
muligt kontinuerligt at gennem-
føre arrangementet i alle disse 
år med entusiasme, godt humør 
og samarbejdsvilje. 

Det er nemlig ikke nogen nem 
opgave at stable dette store ar-
rangement på benene år efter år. 
Specielt ikke i maj måned, hvor 
der ellers står mange krydser i 
kalenderne om barnedåb, kon-
fi rmationer, bryllupper og me-
get mere. Ikke desto mindre får 
Brøndby Kommunes foreninger 
og institutioner alligevel dette 
puslespil til at gå op og stiller 
sig gerne til rådighed både til 
møder op til arrangementet, 
men også på selve dagen - den 
2. søndag i maj - mors dag!

Stor succes
Kan man andet end være stolt af 
sine medborgere, når alt dette 
går op i en højere enhed.
 Når tusindvis af deltagere kan 
hyg ge sig sammen, prøve aktivi-
teterne, stå i kø i timevis - uden 
den mindste ballade. Men med 
overordnet respekt for sig selv 
og hinanden.
  Jeg håber alle vil stå sammen 
omkring denne smukke tradi-
tion og gøre alt for, at den kan 
fortsætte i mange år ud i fremti-
den.              Ω

Den 15. Store Legedag
Ruzica Kukolj Inger Larsen
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Nye selskabslokaler i PAB 8

Elo Christiansen

Nok en nedlagt børneinsti-
tution giver rum til andre 

aktiviteter. 
 Denne gang 'Storkely' i Tra-
numparken, som for inden var 
tiltænkt andre formål, blandt 
andet boliger. Resultatet bliver 
imidlertid et selvstændigt hus 
til gavn for beboerne i PAB 8, 
der i mange år ikke har rådet 
over egne beboerlokaler. 
 Huset, som forventes færdigt 
inden udgangen af dette år, vil 
rumme selskabslokaler til 100 
personer samt et beboerlokale, 
som kan benyttes til bl.a. mø-
delokale for klubber eller andet 
samvær beboerne imellem.
 Endvidere rykker varmemester 
og ejendomsfunktionærer også 
ind i nye lokaler i huset.
  Rejsegildet fandt sted i strålen-
de sol og pølser, kage og kaffe 
'efter bogen', blev serveret af 
TRANENs hyggelige peronale. 
  Afdelingens formand Ole Lar-
sen takkede alle involverede 
parter for arbejdsindsatsen og 
de nærmeste beboere for tålmo-
digheden med en byggeplads 
som nabo.             Ω

Afdelingsformand i PAB 8, 
Ole Larsen, udtrykte i sin ta-
le stor tilfredshed med, at af-
delingen nu endelig får sine 
egne selskabslokaler.
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

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

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

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

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

(vedr. Tranens fremtid - se næste side)

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

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

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

Se menu på www.bro-
endbynettet.dk under 
aktivitetshuse, Rheum-
hus.

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

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

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

Mimre-banko 
Holder ferie.

Kreative dage 
Holder ferie.

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Tirsdage kl. 12.00-16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 
Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131.

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220

Husbestyrer-vikar 
Camilla Munk Retpen

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

Ingen servering af øl før 
frokosten er klar. 

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

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

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

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning af selskabslokaler
kontakt PERLEN
Mandag & torsdag: 

Kl. 13.00-15.00

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Silke/stofmaling - Torsdag + fredag fra kl. 13.00-16.00 - tlf: 2460 1716.
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Da Bjarne Holm på sin 48 års 
fødselsdag fi k en gris som gave, 
udviklede glæden sig til et di-
lemma. - Hvorfor? 
  Jo, Bjarne bor på Nørrebro i en 
lejlighed, som da ikke er det ret-
te miljø for en gris! Hvorfor en 
gris? Joh, Bjarne har alle dage 
været „helt vild“ med grise, som 
han behandler som kæledyr. 
Gode råd var dyre - især når 
man tænker på luftning etc.!
  Bjarne ringede først til Zoolo-
gisk Have, som gerne modtog 
grisen; for, som de bemærkede, 
den var særdeles 'velsmagende' 
for en hel række af havens an-
dre beboere! 
 Bvadr - så Bjarne gik i stedet på 
nettet, og op dukkede Dyregår-
den Søholt i Brøndby Strand, 

som han overhovedet ikke kend-
te; og vupti, en aftale for grisens 
fremtid kom på plads. 
  Lars Olsen fra Dyregården fi k 
styr på tilladelser, og i dag hyg-
ger 1½ måned gamle Dolly sig 
blandt  heste, slanger, hængebug-
svin, geder, kaniner, fårekyllin-
ger, undulater og godtfolk, som 
til daglig bor og færdes i dette 
herlige nostalgiske miljø.        Ω

Grisen
Elo Christiansen

Bjarne med Dolly på armen.

Johannes, Therese, som var på besøg, og Elizabeth demonstrerede balance 
og morsomme fagter på stopbommene på Bernhardts Allé i Rheumpark.
Og hvem kan mon 'skære' de sjoveste ansigter?         Foto: Elo Christiansen.

Glade børn

Tranen holder fl yttedag, og sid-
ste åbningsdag er fredag d. 13. 
Juni 2008.  Så bliver hele Tra-
nen pakket i container og fl yttet 
til Kisumparken 2. Det vil igen 
være muligt at reservere lokaler 
og arrangementer i Tranen fra 
d. 1. september. 
  Vi vil være i det nye hus fra d. 
5. august - så ring eller skriv en 
mail til os, hvis I vil vide noget. 
Telefon: 4373 8125 og mail: 
tranen@bo-vest.dk
  Vi håber, I alle vil komme til 
den store indvielse i september, 
som vil blive annonceret sene-
re. Efterårsprogrammet vil også 
være klart i september. 
  Alle er velkommen i 'den Nye 
Trane'. - Rigtig god sommer og 
tusind tak for opbakningen i 
'den Gamle Trane'. 
  Skulle nogen komme i tanke 
om nogle nye tiltag, vi skal prø-
ve i den nye Trane, er I velkom-
men til at rette henvendelse til 
os, og vi vil straks se på sagen. 

Trane-
nyt

Fredag den 13. juni
er Tranens sidste åbningsdag. 
Derfor tænder vi for grillen og 
griller bøffer og pølser fra kl. 17 
til 21. Hertil serverer vi salat og 
hjemmebagt fl utes. 

Prisen er 45 kr/person

Alle er velkomne, og vi sælger 
øl, vin og vand til billige priser. 
Kom ned og tag pænt afsked 
med det 'gamle hus'. Tilmelding 
senest den 10. juni.

Mange sommerhilsner 
Gitte - Tranen
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I Strandstuen har man som 
 sædvanlig fødderne helt 

fremme i skoene, hvad angår 
fredelig sameksistens på kryds 
og tværs af køn, alder og etnisk 
herkomst. Man har afholdt nog-
le hyggelige eftermiddagskur-
ser, hvor de ældre har lært at 
betjene SMS-funktionen i deres 
mobiltelefoner, og hvad kunne 
være mere nærliggende end at 
bede Pigegruppen om hjælp.
 De mødte talstærkt op med sø-
de smil og hårfarver, der vari-
erede fra lysblond til kulsort.
  Der har indtil nu været to SMS-
kurser i år, og man overvejer at 
fortsætte til efteråret. Jeg ledte 
efter noget i min taske og havde 
bl.a. lagt min mobiltelefon op 
på bordet, medens jeg ledte. 
Straks lød en sød stemme:
 „Kan jeg hjælpe dig?“ Det var 
Emina, den mest bedårende 
unge pige, der var halvt dansk 
og halvt bosnisk. Jeg nænnede 
næsten ikke at fortælle hende, 

at jeg har SMS´et  næsten lige 
så længe som mobilerne har ek-
sisteret. Men så kunne hun lære 
mig andre ting, for mobilen  har 
langt færre begrænsninger end 
jeg. De er dygtige, de unge men-
nesker, og det var stolte bed-
steforældre, der skulle hjem og 
imponere børnebørnene. 
 Også drengene fra Langbjerg-
skolen har været i ilden, og der 
er en utrolig forskel på at møde 
en fl ok 2.-3. generationsindvan-
drere en mørk aften på en hul-
vej og så det, at sidde stille og  
roligt og tale sammen med disse 

høfl ige unge mænd. Ukendskab 
skaber frygt, og for de unge men-
nesker er det sårende, når de 
kan se og mærke, at folk er ban-
ge for dem. De ved jo hver især, 
at de ikke kunne drømme om at 
gøre nogen fortræd. Dagen efter 
var der dialogmøde mellem pi-
ger, drenge og pensionister.

Sheriffen fortæller
Mødet blev indledt  af tidligere 
politimester Lars Rand Jen-
sen fra Det kriminalpræventive 
Råd. Han fortalte, at han var 
født og opvokset i Hadsund i 
nærheden af Vildmosen. Han 
huskede tydeligt den knugende 
angst, der lagde sig over byen, 
når tørvearbejderne eller DSB´s 
svellelæggere kom ind for at mo-
re sig. Angsten var faktisk så 
stor, at den stadig hang som en 
knugende sky over byen fl ere år 
efter, at tørvene var sluppet op, 
og jernbanen var færdig. 
  Endvidere fortalte han, at sta-
tistikkerne viser, at der er 10 
gange så mange voldsepisoder i 
hjemmene som på gaden.
  Jens Ansbjerg, der bandt mø-
det sammen bl. a. som ordsty-
rer, gav derefter ordet frit, og 
én af de unge mænd fortalte, 
at han meget gerne vil tale med 
æld re mennesker, og at man i 
deres kultur opdrages til at agte 
de ældre. 
  Han rejser sig meget gerne for 
en ældre i bussen, men forstår 
ikke, hvorfor der er så få, der 
gør det, og han føler sig næsten 
såret, hvis han bliver afvist. 
  Mødet sluttede med spørgsmå-
let om, hvorvidt der er stemning 
for at fortsætte til efteråret, og 
det er der - også i den grad!    Ω

Ungdom i Strandstuen

Tidligere politimester Lars Rand Jensen fra Det kriminalpræventive Råd holdt 
et levende fordrag om sin barndom og ungdom i Hadsund og omegn.

Turkan (t.v.) indvier Astrid i nogle 
af mobiltelefonens mysterier.

Bitten Drews
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SanktHansaften i 
Middelalderlandsbyen

Den 23. juni fra kl. 17.00 til 
23.00 kan du være med til at 
sende heksen til Bloksbjerg på 
traditionel dansk vis under af-
syngelse af midsommervisen. 

Byttelejlighed
Haves:
4 vær. 110 m2 - Hallingparken 
44 - l.sal.
Ønskes:
2 vær. i en af parkerne - alle eta-
ger.           Ohŗan Alić

telefon: 2868 1312

En varm tak
Hjertelig tak til alle, der var med 
til at gøre min afskedsreception 
den 28. april i Perlen til en ufor-
glemmelig oplevelse for mig. Og 
mange tak for de mange fl otte 
gaver, jeg blev betænkt med.

Mange hilsner fra
 Ole K. Jensen
varmemester

Udstillingsarrangør
søges

Nogle af KREAs medlemmer er 
meget produktive og vil meget 
gerne udstille deres billeder.
 Derfor søger vi en person, der 
har tid og lyst til at arrangere 
udstillinger. Vi har en liste over 
fi rmaer og steder, hvor man 
kan udstille, så opgaven består 
i at tage kontakt til stederne, 
lave aftale, bringe og hente bil-
lederne, hænge dem op og ned-
tage dem - eventuelt med hjælp.    
Har dette vakt din interesse så 
kontakt:  

Grethe Folman
telefon: 4373 5260.

Alle er velkommen til: 
Sommer-pandekage-fest

Lørdag 14. juni kl. 15
Vi spiser pandekager og hygger 
os på plænen bag kirken. 
 Torben Østermark kommer og 
fortæller noget fra Bibelen. 

Arrangør:
Brøndby Strand Kirkes

børneklubber
Hanne Kristoffersen

telefon: 6169 7861

Når man beskuer den krabat 
af en skrubbe, vor lokale be-
boer, René Stapf, har trukket 
indenbords, sygner fi skeman-
dens skrubbe til aftensmaden af 
mindre end 'skind og ben'.  Hele 
47,5 cm (rigtigt; næsten en ½ 
meter) og 1,13 kg vejede dyret. 
  Rekordfi skeriet fandt sted den 
1. maj i forbindelse med FISKE-
AVISENs saltvandscup, som tog 
afsæt på det gode skib ”Havklit”, 
der stævnede ud i Kattegats bøl-
ger fra Hundested Havn.
  Aktivitetshuset PERLEN hav-
de arrangeret turen for 12 be-
boere, som stolte drog hjem til 
Brøndby Strand sammen med 
rekordindehaveren. 
  Den tidligere rekord var et 'søl-
le skrog' på 706 g.

Rekordfi sk
Elo Christiansen

Foto: Privat

KREA-udstiller

Fra mandag 2. juni til man-
dag 30. juni udstiller KREA-
medlemmer udvalgte vær ker i 
Brøndby Strand Kirke. Ligele-
des vil KREA deltage i den kom-
mende KulturWeekend, og hvis 
mulighed byder sig også her 
lave en lille udstilling.
 Den nys afholdte Store Lege-
dag blev besøgt af ikke mindre 
end 200 børn, der vejledt af tre 
KREA kunstnere havde en dej-
lig og kreativ dag.

KREA er populær hos børnene. 
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Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (telefon: 2947 2911)

Hvem skal have
den næste blomst?

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

Månedens blomst
Inger LarsenJørgen Lundin viser her den flotte buket frem, han har fået overrakt af Vibeke Mandell .

Jeg er ‘gammel’ beboer i 
  Brøndby Strand. Jeg fl yt-

tede hertil i 1974. Og i al den 
tid jeg har boet her, har Jørgen 
Lundin været ansat i Trane-
mosegårds ejendomskontor i 
Ulsøparken som varmemester. 
  Man har altid kunnet stole på 
ham. Han modtager som regel 
altid beboere, som klager eller 
som skal rykke for ting til deres 
bolig. Vi som beboere kommer 
jo aldrig over på kontoret for at 
sige: Tak for hjælpen, eller: Nu 
må I have en god dag. 
  Det kan være et utaknemligt 
job at være varmemester, men 

man har altid kunnet regne med 
Jørgen. 
  Beder man ham om en ting, 
som skal laves i boligen, f.eks. 
angående porten som står åben, 
eller manglende pærer, håndtag 
i opgange eller kældre, cap-key 
som ikke virker - så sker der al-
tid noget inden for meget kort 
tid. 
 Mogens og Vibeke vil derfor 
sige mange tak for samvittig-
hedsfuldt udført arbejde med 
denne buket blomster.

Vibeke & Mogens Mandell
Kisumparken


