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DEADLINE: 

15. juni 2009 - kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 5. juli

I sidste udgave af bladet kun-
ne vi berette om Brøndby Strand 
Gøglerne, der havde modtaget 
en fl ot pris på 40.000 kr. fra 
Odd Fellow Ordenens Børne-
fond. Det holder åbenbart ikke 
op; 200.000 kr. til Børnenes 
Rejsebureau. To hundrede tu-
sinde kroner over de næste fi re 
år er næsten „for meget“! Slud-
der: Er mere end fortjent! 

Hvad der også vækker inte-
resse er Motionspladsen i Es-
planadeparken - også uden  
for bydelens og kommunens 
grænser. En gruppe beboere 
fra et boligselskab i Hundested 
og Fredensborg Seniorråd har 
set nærmere på de motions-
forbedrende redskaber. Nu er 
Motionspladsen jo ikke kun for 
'voksne' mennesker; også vore 
helt unge beboere har gavn af 

pladsen, som det kan opleves 
inde i bladet.

Pigehuset er blevet en inspi-
rationskilde i Integrationsmini-
steriets Erfaringsdatabase for 
lignende projekter. Formanden 
for Boligsocialt Udviklingscen-
ter, Asger Aamund siger i TV2 
News, at „Pigeklubben er et 
mønstereksempel på, hvordan 
små, uformelle netværk i bolig-
områder kan gøre en forskel 
for beboerne“.

Den meget følsomme debat 
om en ny og uden tvivl nødven-
dig skolestruktur er allere de i 
fuld gang. Forslaget er nu i hø-
ring hos skolebestyrelserne. For-
slaget indebærer bl.a. nedlæg-
gelse af en af skolerne i Brøndby 
Strand. I alle bydele fastholdes 
SFO 1 ordningen, hvorimod et 

klubtilbud for 4. - 7. klasse uden 
kontrolleret fremmøde indgår i 
forslaget.

For de, som endnu ikke har 
afl  agt Middelalderlandsbyen på 
Nybovej 11 et besøg, samt tilba-
gevendende gæster, er mulighe-
den der nu hver søndag frem til 
30. august fra kl. 10 - 16. Kort 
og godt; alle er velkomne fra ar-
bejdsduelige godtfolk, ungmøer 
og knøse over aftægtsfolk og 
småkravl under sværdhøjde.

Tre personer fra bydelens ild-
sjæle er blevet indstillet til årets 
Brøndby Strand Borger. Husk 
at deltage i afstemningen ved at 
bruge stemmesedlen her i bla-
det og afl evere den i opstillede 
bokse på KulturWeekend i den 
k0mmende weekend, hvor du jo 
i forvejen skal til fest i 2½ dag.

Brøndby Strand
 set udefra
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Efter ca. 10 års virke har en 
 ansøgning fra Netværks-

Kontoret udløst et overordent-
ligt imponerende tilskud fra In-
denrigs- og Socialministeriet.
 I årene 2009 til og med 2012 
modtager Børnenes Rejsebu-
reau i alt 200.000 kr. til sine 
aktiviteter som bl.a. er sommer-
kolonier. Beløbet udbetales med 
50.000 kr. årligt i de fi re år.
 Formanden Ann-Camilla Lar-
sen måtte lade sine følelser få 
frit løb, da brevet fra ministe-

riet landede på beboerrådgiver 
Mette Holck’s bord. Også Ove 
Skov Pedersen, der ligesom 
Ann-Camilla har været med fra 
starten, måtte overgive sig, da 
bevillingen var en realitet.
  Den fl otte bevilling giver na-
turligvis mulighed for at reali-

Flerårigt tilskud til
Børnenes Rejsebureau

 Elo Christiansen sere aktiviteter, som har været 
drøftet forud for ansøgningen, 
og her kan bl.a. nævnes to som-
merkolonier i stedet for den ene, 
man hidtil har gennemført, siger 
Ann-Camilla Larsen.   Børnenes 
Rejsebureau drives af frivillige i 
regi af De 9 boligafdelinger, og 
foruden sommerkolonierne er 
det ture til Bonbonland, Lego-
land og sidst Andelslandsbyen i 
Holbæk, der er på programmet. 
En tur til Cirkus Arenas vinterhi 
i Slagelse har været overvejet, 
slutter Ove Skov Pedersen.

Børnenes Rejsebureau koloni 2009 

Børnenes Rejsebureau arrangerer igen i år feriekoloni for børn og deres forældre i Brøndby Strand. Vi har
 endnu en gang lejet Møllelejren ved Høve, fordi der er så dejligt. Kolonien er fra mandag 27. juli til fre-

dag  31. juli 2009. - Prisen er 300,- kr. for børn og 600,- kr. for voksne. - Prisen er inklusiv ophold, 
transport og mad. Der er plads til ca. 18 familier. Alle familier får deres eget værelse. Det er meningen, vi 
skal lege, gå ture, lave mad sammen, i Sommerland Sjælland og ha’ det rigtig sjovt. Vi hjælper hinanden med 
at klare det praktiske. Vil du og din famile med? Så ring til beboerrådgiver Mette Holck og hør mere. Der er 
sidste frist for tilmelding torsdag 18.juni på tlf.: 4354 2275 eller via mail: mho@bo-vest.dk
Der er informationsmøde på NetværksKontorets terrasse, Kisumparken 2 - 17.juni kl. 19.30 til 21.00 for alle, 
der skal med på koloni, hvor I får de sidste informationer. 
Du kan læse mere om lejrskolen på www.mollelejren.dk - Hvis du vi tale med Børnenes Rejsebureau, så kom 
og besøg os i vores telt på KulturWeekend.                      Ω

Fra et tidligere ophold på en sommerkoloni.  Arkiv
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Arno Christian Christian-
 sen fl yttede til Vallens-
 bæk i 1942 og begyndte 

som mælkemand. Han kørte 
med mælk i både Vallensbæk 
og Brøndby Strand. Senere fl yt-
tede han til Brøndby Strand og 
åbnede et ismejeri.

Spor i jord
Man kan fi nde mange ting i jor-
den. Som da der for et par år 
siden blev fundet en gammel 
mælkekapsel ved havegravning 
i en have ved Gl. Køge Lande-
vej her i Brøndby Strand. Et ty-
deligt tegn på, at der blev delt 
mælk rundt i Brøndby Strand.
  Kapslen var fra den gang, mælk 
ikke blev købt i supermarkedet 
i karton af pap, men blev leveret 
til døren i fl asker med staniol-
kapsel på. „Brøndbyernes Me-
jeri“ stod der på kapslen.
  Oprindelig, da Brøndby Strand 
var beboet af bønder og fi skere, 
fi k folk deres mælk fra egne 
køer på gården, eller fra en 
gård i nær heden, som havde 
malkekøer. Ofte hentede man 
mælken varm fra koen. Men 
efterhånden som folketallet i 
Stranden voksede, måt te der et 
andet system til.
 Brøndbyernes Mejeri, som nu 
for længst er væk, lå i Brøndby-
vester på hjørnet af Bygaden og 
Krogagervej og modtog mælk 
fra både Brøndbyvesters- og 
omliggende gårde. Det var da 
også her Arno Christiansen hen-
tede mælken til sine ruter i Val-
lensbæk og Brøndby Strand.
  Arnos datter, Conni, kan hu-
ske, hun allerede som femårig i 

1948 kørte med sin far på mæl-
keruten. Det var rundt på alle 
vejene i Vallensbæk og Brøndby 
Strand. Sætte det faste antal 
mælkefl asker ved døren. Skulle 
folk ha´ noget ekstra, satte de 
en seddel i en af de tomme re-
turfl asker.
  I begyndelsen foregik det med 
hestevogn, senere blev der an-
skaffet en varebil. Blandt de 
store kunder var gartnerierne. 
Og mælkemanden havde også 
is med, som brugtes i den tids 
køle/is-skabe.

Ny adresse
Senere fl yttede familien så til 
Brøndby Strand, hvor de åb-
nede et ismejeri på adressen 
Maglegården 15. Ismejeriet ek-
sisterer ikke længere. Det gør 
adressen heller ikke. Meget har 
ændret sig i Brøndby Strand si-
den 1950-erne.
  Men den gang gik Maglegårds-
vej fra Gammel Køge Landevej 
og helt op til den ældste del af 
det nuværende Maglelund, som 
blev bygget i midten af 1950-

erne. I sidste del af 1960-erne 
blev Maglegårdsvej imidlertid 
afbrudt af jernbanen og senere 
lukket mod Køgevej. Dermed 
blev numrene også ændret og 
Maglelund adskilt fra Magle-
gårdsvej, så man som nu  skulle 
ind til Maglelund fra nord.
  Men ismejeriet, som efterhån-
den udviklede sig til en køb-
mandshandel, lå i den første 
blok til venstre, når man nu kø-
rer ind til  Maglelund fra Strand-
esplanaden.
  Og de tider, hvor man fi k bragt 
mælk til døren, er for længst 
forbi.               Ω

Da mælken blev 
bragt til døren

Sødmælk og søndag. Kapslen, 
som må ha´ ligget i jorden en del 
år, for tæller om mælkeleverancer 
på flaske i Brøndby Strand.

'Mælkemand' Arno Christiansen uden for butikken i Maglelund.

  Johan Suszkiewicz
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Med dette læserbrev vil vi 
 gerne sige: „Tusind tak 

for en rigtig hyggelig aften og 
et super godt arrangement.“
  Det var med nogen skepsis, at 
jeg tilmeldte min datter og mig, 
til 'Fællesspisning for enlige 
med børn'. 
 „Glem madlavningen for en en-
kelt aften og udvid dit netværk“ 
var nogle af de ting, der stod 
om arrangementet, som var ar-
rangeret af NetværksKon toret 
i Café 13. Inderst inde tænkte 
jeg, at det nok ikke lige var no-
get for min datter og mig, og at 
det nok var sådan noget 'klike-
agtigt' noget, men det skulle da 
prøves af, og så var det billigt. 
Jeg må med skam indrømme, 
at jeg virkelig tog fejl. 
For det første var det super god 
mad, spaghetti med kødsovs og 
2 slags grøn salat med dressing, 
samt saft og vand ad libitum. 

Derefter fi k vi is med chokola-
desovs og krymmel. Ikke nok 
med det, vi fi k sandelig også 
kaffe og the! 
 Ingen kendte hinanden i for-
vejen. Alle snakkede med alle, 
og der var ingen kliker! Det var 
rigtigt hyggeligt. Vi var en lille 
gruppe med børn i alderen 2 
- 11 år. En enkelt far var kom-
met uden børn, men dem har 
han med næste gang, når det 
er hans weekend. Det gik så 
godt, at vi allerede har besluttet 
at mødes igen. - Vi skal i hvert 
fald med, så vi kommer! Endnu 
engang tak og på gensyn.

Conni og Camilla Sparlund
Resenlund 2

Kunne du tænke dig at være 
med, kan du bestille spisebil-
letter hos beboerrådgiver Mette 
Holck/NetværksKontoret, Ki-
sum parken 2. - tlf.nr.: 43 54 22 
75, eller mail: mho@bo-vest.dk

Tak for et godt
arrangement

Nyt vaskeri i
Hallingparken
Vaskeriet er lukket

fra 15. juni til 19. juni

I dette tidsrum bliver der opsat 
ni små og en stor ny vaskema-
skine. Denne gang er det Elec-
trolux, der leverer maskinerne.
  Vi forventer at afholde demon-
stration af de nye maskiner og 
det nye betalingssystem:
     fredag 19. juni kl. 13.
 OBS. - Efter 14. juni vil du 
ikke længere kunne bruge 
dit gamle vaskekort. Husk 
at få brugt det beløb, der 
står på kortet, inden vi skif-
ter betalingssystem. 
  Vi kan ikke afl æse og modregne 
det, der måtte stå på kortet, når 
det ikke længere kan bruges.
 Ejendomskontoret holder å bent 
onsdag den 17. juni fra kl. 7.00 
til kl. 17.30 samt torsdag den 18. 
juni fra kl. 7.00 til kl. 14.00 for 
afhentning af nye vaskebrikker.
  Udenfor normal kontortid vil 
der kun kunne afhentes vaske-
brikker.

Ejendomskontoret
Hallingparken 1, st.

Ved fællesspisningen figurerer beboerrådgiver Mette Holck i sort bluse.

 Conni Sparlund

Sommer, sol og Køgevej
i Rheumhus

I slutningen af maj kommer der 
en lille udstilling om badelivet 
ved Brøndby Strand, da der var 
ægte badeliv til med badebroer, 
ishuse, badehoteller og cyklende 
badegæster i lange køer. Udstil-
lingen er lavet af to af Lokalarki-
vets frivillige og husets student 
og er i pt. i trykken.
  Den kommer i beboerhuset 
Rheumhus, Albjergparken 4, 
hvor den er åben i beboerhusets 
åbningstid - dagligt kl. 9 til 15 
frem til den 30. juni.

Brøndby Lokalarkiv

Rheumhus
I hele august måned vil Mark og Martin udstille deres grafi ttikunst, 
der efter sigende er både smukt, spændende og interessant.
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Start din KulturWeekend
 i Brøndby Strand med 
 et besøg i Ældrecentret 

Æblehaven fredag den 12. juni 
mellem kl. 12 og 18.
  Traditionen tro, holdes den 
årlige markedsdag i Æblehaven 
på Guldborgvej 6.
  Markedsdagen er et samar-
bejde mellem beboere, perso-
nale og pårørende i Æblehaven, 
Spurvely og hjemmeplejen.
  Formålet med arrangementet 
er først og fremmest at sikre 
en sjov og hyggelig dag samt at 
integrere Ældrecentret Æble-
haven yderligere i lokalmiljøet. 
Dagens overskud går igen bl.a. 
til beboernes øvrige aktiviteter; 
såsom opsparing til en ny bus, 
busture, arrangementer mm.
 Ældrechef Lisbeth Sommer åb-
ner dagen kl. 12.
Kl. 12-14 underholder Kælder-
duoen på pladsen.
Kl. 14-18 underholder Allan 
Steen med Band.
Æblehavens Sangkor synger i 
pausen.
 Udover underholdningen er 
der traditionen tro stort loppe-
marked med mulighed for at 

byde på enkelte gode ting ved 
auktionen.
  Der er sundhedsbod, hvor man 
kan få målt blodtryk og blod-
sukker, og demensbod med de-
menskonsulent, hvor du kan få 
oplysning om tilbud for demen-
te i Brøndby kommune og få 
svar på spørgsmål vedrørende 
demens. 
  Der vil være mulighed for at 
vinde gevinster ved vores lot-
teri, og der vil være aktiviteter, 
som blandt andet udstilling af 

Markedsdag i Æblehaven
politibil og veteranbil. 
  Der vil være salg af mad fra 
åben grill, drikkevarer, og hjem-
melavede vafl er, popcorn fra 
popcornsmaskine og bolsjer 
fra „vores eget“ lille bolsjeko-
geri, hvor der allerede har været 
tændt op under gryderne.
  Tag familie og venner med, alle 
er velkomne. Der er fri entré.   Ω

På aktivitetsgruppens vegne
Afdelingsleder Janni Høi
Ældrecentret Æblehaven

Der er altid stor interesse for at gøre et godt fund på loppemarkedet.

Æblehavens markedsdag tiltrækker mange fra nær og fjern og er næsten altid velsignet med godt vejr.

  Æblehaven

  Æblehaven
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Sidst i april var der sæson-
 start på vor udendørs mo-

tionsplads. Alle glædede sig til at 
komme igang, og så var det hele 
endda nær gået i vasken. 
  Tre dage før åbningsdag havde 
en fl ok unge vandaler raseret Es-
planadeparken og ødelagt bl.a. 
multibanen, motionspladsen og 
adskillige lysmaster i området. 
Hvad gør man i sådan en situ-
ation? Man råbte om HJÆLP 
hos kommunen, som omgående 
sendte mandskab til pladsen for 
at udbedre skaderne. 
  Kommunens folk kom så hur-
tigt og var så effektive, at sæ-
sonstarten forløb som planlagt. 
Rygtet om vor motionsplads har 
iøvrigt spredt sig viden om, og 

Fredag 24. april var der fore-
drag i Strandstuen. Denne 

gang var det sygeplejerske Britt 
Andersen, der fortalte om den 
kroniske lungesygdom KOL.
 Når diagnosen KOL skal stilles, 
bliver det gjort ud fra patientens 
beskrivelse af symptomerne, og 
der foretages en lungefunktions-
måling. Hvad kan man gøre for 
at undgå KOL eller  mildne den 
KOL, man allerede har? 
 Vigtigt er at holde op med at ryge 
og i stedet dyrke motion. Hvis 
man allerede er syg, skal man 
lære sygdommen at kende og at 
bruge sin medicin rigtigt. Det er  
gavnligt at træne lungerne ved 
at puste ud mod modstand, og 
til det brug kan man f.eks. købe 
en pepfl øjte. Hvis man ikke har 
lyst til det, kan man få samme 
virkning ved at spidse munden 
og lave et lille bitte hul til luften 

først i maj havde vi besøg fra 
Fredensborg Seniorråd, der 
går med planer om at opføre en 
lignende plads, og de vil ger ne 
lære af vore erfaringer.
  Motionspladsen tilhører os al-
le sammen, ikke bare de ældre.
Også unge mennesker træner 
jævnligt dér, og 20.maj var det 
børnehavebørnenes tur. Un-
gerne boltrede sig lystigt og 
havde en herlig dag. De bevis-
te på smukkeste måde, at mo-
tionspladsen er for alle alders-
grupper.
 Nu håber vi bare, at van-
dalerne, næste gang de kom-
mer forbi, vil ta’ sig en sjov tur 
i redskaberne i stedet for at 
ødelægge dem.            Ω

Motionspladsen er åben

Fredensborg Seniorråd var på 
be søg på motionspladsen for at få 
idéer til en lignende plads på deres 
hjemlige bredder.

  Bitten Drews

Lungesygdommen KOL
med læberne. Derefter puster 
man kraftigt ud. Det kalder de  
gamle tibetanere  „det rensende 
åndedræt.“ Det er god gymna-
stik for lungerne, og det koster 
ikke noget. Når man får inhala-
tormedicin, er det og så vigtigt, 
at man sørger for, at medicinen 
når helt ned i lungerne. Man 
skal være opmærksom på, at 

hverken tænderne eller tungen 
er i vejen, så pulveret sætter sig 
dér. Vil man gerne vide mere om 
KOL, eller hvordan man undgår 
den, er man meget velkommen 
til at ringe til KOLsygeplejer-
ske Britt Andersen på tlf. 5116 
6006, hvor man også kan til-
melde sig et gratis rygestopkur-
sus.               Ω

  Bitten Drews

Opmærksomt lyttende tilhørere. Man skulle måske kvitte tobakken!
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Så blev vi endelig digitaliseret, eller gjorde vi?
Det længe ventede digitale signal kom endelig frem til os tv-seere, som får signaler fra Antenneforeningen 
Brøndby. Med det kom så også de 'nye' manglende kanaler, 6’eren og 3 puls. Hvis jeg ikke husker helt galt, er 
den eneste kanal, der nogensinde har været med i signalleverancen fra den dag, den gik i luften, TV2 Charlie. 
Der kan man jo så tænke sit, som f.eks. gennemsnitsalderen i bestyrelsen, men det har nok ikke noget med 
det at gøre. Fremsynethed og forhandlingsteknik er vist heller ikke noget bestyrelsen har skænket mange 
tanker. 
  Der fi ndes faktisk en lille antenneforening med blot 539 medlemmer, som sender alle kanaler både analogt 
og digitalt. Jamen, det gør vi da også, tænker I nok. Jo, men denne lille forening har forhandlet, så ingen af 
deres medlemmer skal bruge kort eller boks. De har ikke samme antal kanaler, men sikkert samme antal 
brugbare kanaler til 231 kr. pr./md. 
   Er der mon nogen, der har regnet på, hvor mange penge YouSee kan tjene på vores forening med 10.000+ 
medlemmer. Og inden du nu siger 10.000 x 398 = mange penge, så husk lige, det er kun for ét tv. Mon ikke 
der er en del, der har fl ere? Og mon ikke der er mange, der ikke køber det kort? Og hvad får man lige for den 
kortafgift? 
  Canal Digital har i øvrigt et glimrende tilbud: 54 kanaler, hvoraf de 10 er HD kanaler, for 229 kr. pr./md. 
- foruden det der latterlige kortafgiftsbeløb. Canal Digital leverer sør´me også til antenneforeninger. Jeg 
troede, vi skulle af med parabolerne. Det er vist ikke det, der er lagt op til.

Digital vs. Analog
Der er sikkert rigtigt mange, der lever videre med de analoge signaler, som antenneforeningen også leverer, 
og der skal foreningen ha' ros, det er et initiativ, som mange vil være glade for. Men hvad får de så for de 25 
kr. vores store pakke er steget med? I mine øjne intet. Hvad skal vi med fi re kanaler med tegnefi lm, og tre 
med musik? Noget har de vel fået! Nej faktisk ikke. Men de slipper jo så for en afgift på et kort, som er en 
nødvendighed for os andre. En afgift, ingen kan forklare, hvad går til. Jeg vil i den forbindelse gerne takke 
Tranemosegård for ikke at ha' kortafgift på vaskekort.

Andre tilbud
Gudskelov, at jeg ikke er tilfl ytter til Danmark. Som jeg læste i Esplanaden, har denne - ret store - gruppe 
fået forøget deres udgifter betragteligt. Jeg har intet imod, at man betaler for, hvad man ser, men mon der 
ikke også her kunne ha' været forhandlet en hel del. Mon ikke også det hjælper på parabolerne? Og så havde 
jeg i øvrigt gerne set, at man havde reklameret en hel del bedre med det digitale kort, men det kom måske 
også bag på bestyrelsen, at vi skal betale 398 kr. mere om året for at få lov at se fjernsyn? 
  Med slet skjult henvisning til formandens mange kasketter er hermed en mindre omskrivning af Schiøler 
Linck fra Fønix Revyen, 1936. - Ih, hvor er det … digitalt. Det er en ommer. 

Med venlig hilsen - Martin Pedersen - Brøndby

Red. kommentar til
digitalt læserbrev

Vi nåede desværre ikke 
at få indhentet en kom-
mentar fra Antennefor-
eningens bestyrelse før 
trykningen, men bringer 
den i juli nummeret af 
bladet.
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Søndag 26. april kl. 10.30 
stod formanden for 
Brøndby Strand Gøg-

lerne foran Odd Fellow Orde-
nens fl otte palæ i Aalborg. På 
foreningens vegne skulle hun 
modtage en pris på 40.000 kr. 
- Vi blev modtaget meget venligt 
og også lidt højtideligt, og blev 
ført op i i en sal, hvor der var 
sodavand og chips. Jeg og de 
andre prismodtagere blev stillet 
op i en lang række efter den or-
den, vi skulle modtage priserne 
i og blev ført ned på scenen. Der 
var i alt 15 prismodtagere, her-
under læger, en forfatter, unge 
musikere fra konservatorier 
og så 5 børneprojekter, hvoraf 
vi var det ene. Der blev uddelt 
næsten 1 million kroner i alt, 
fortæller formand for Brøndby 
Strand Gøglerne, Charlotte Koc 
og fortsætter: 
- Vi fi k en fl ot kuvert med en 
check og en buket blomster. 
Men vi fi k også en stor oplevelse. 
Det var som at komme ind i en 
helt anden verden. Den dame, 
der uddelte priserne til børne-
projekterne hedder Stor Skat-
mester, og ham, der uddelte de 
øvrige, hedder Stor Sire. Det er 
den øverste leder for ordenen. 
Det er første gang, prisen bliver 
uddelt i Aalborg, og der var in-
viteret så mange lokale ordens-

Gøglerne får pris 
på 40.000 kr.

brødre, at nogle af deltagerne 
måtte sidde i et tilstødende 
rum. Der var sat en storskærm 
op, så de kunne følge med i det 
hele. Efter prisuddelingen var 
der reception, og klokken 14.00 
var det hele forbi. Og så tog vi 
tilbage til Brøndby Strand.
Odd Fellow Ordenen i Danmark 
blev stiftet i 1878 og har blandt 
andet til formål at støtte huma-
nitære og kulturelle formål. I 
samarbejde med Dansk Røde 
Kors er der oprettet en særlig 

børnefond, som støtter projek-
ter for socialt udsatte børn. Det 
var denne fond, som Brøndby 
Strand Gøglerne modtog en del 
af. - Det betyder meget for vo-
res arbejde at modtage prisen. 
Vi kan få nye rekvisitter og nye 
dragter. Vi har besluttet at vores 
tilskuere også skal nyde godt af 
det. Derfor bliver årets cirkus-
forestilling i maj gratis. Resten 
af pengene går ind i den daglige 
drift, og der er de tiltrængte, 
slutter Charlotte Koc.             Ω

Som nr. to fra venstre står Charlotte Koc fra Brøndby Strand Gøglerne.

 Anet Tamborg

 Poul Jørgen Tang 

Brøndby Strand Gøglerne øver sig her i balancekunstens svære disciplin.  Arkiv
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I boligafdelingen BB 606 er 
 kontortiden på afdelings-
 kontoret suspenderet. I 

stedet har formanden, Michael 
Buch Barnes, kontortid på bæn-
ken uden for sin lejlighed eller i 
sin gårdhave over for bænken.
  Her er åbent alle dage, når Mi-
chael Buch Barnes er hjemme, 
på nær torsdag. Torsdag er den 
dag, hvor han planlægger og får 
vejret oven på sine travle dage.

Formand i en lille afdeling
- Jeg mener, det er vigtigt at væ-
re synlig. Beboerne kan komme 
med store eller små ting, de får 
altid et svar, og jeg løser proble-
merne så hurtigt som muligt. 
Jeg kender de fl este lejere, vi 
er kun en lille afdeling med 216 
lejligheder, og så er det muligt 
at have nærdemokrati. Jeg tror 
også, at det er grunden til, at 
det er let for os at få medlem-
mer til bestyrelsen. Folk ser, at 
bestyrelsen ikke er noget fjernt 
og overordnet, og vi er åbne om 
det, vi foretager os.
  Man taler om sammenlægnin-
ger inden for de almene boliger. 
Jeg mener, det er en stor fordel, 
at boligafdelingerne fort sætter 
med at være små, men derfor 
kan boligselskaberne godt slå 
sig sammen i større enheder. 

Vi når ikke længere i samtalen, 
før der kommer en beboer. Han 
vil fortælle om nogle skralde-
poser, som ikke bliver fjernet, 
og Michael Buch Barnes lover 
at fi nde ud af, hvad der er galt i 
løbet af dagen. Så ringer telefo-
nen, og da denne beboer har fået 
et svar, kan samtalen fortsætte.  
- I 1993 anede jeg ikke, hvad 
en afdelingsbestyrelse var. Jeg 
var blevet medlem af Trivsels-
klubben, som dengang lå i Hal-
lingparken. Det var en social 
be boerklub, og på et tidspunkt 
forlangte afdelingsbestyrelsen, 
at der skulle laves udsugning, 
hvis klubben skulle fortsætte.
Jeg var blevet kasserer og påtog 
mig at undersøge mulighederne. 
Vi fi k det gennemført, og bagef-
ter blev jeg opfordret til at stille 
op til afdelingsbestyrelsen. 

Elsker udfordringer
- Jeg har altid godt kunnet lide 
udfordringer og kastede mig ud 
i det. Det begyndte at gå op for 
mig, hvor stor boligbevægelsen 
er, og hvor meget indfl ydelse 
man har på det sted, man bor.
  I begyndelsen var jeg med i be-
styrelsen for gårdrådsudvalget. 
Vi lavede indstillinger til besty-
relsen for at få forbedret gårde-
ne, og der kom fl ere bænke, og 
vi begyndte at lave gårdfester, så 
beboerne lærte hinanden bedre 
at kende. Dengang var BB-afde-
lingerne en stor boligafdeling. I 
1995 blev de ved en kommunal 
beslutning splittet op i de fi re, vi 
har i dag. 
- Hvor lang tid har du boet i 
Brøndby Strand?

En Vesterbrodreng
- Siden jeg var to år. Min mor 
fl yttede herud med mig og mi-
ne to søskende, Pia og Sonja, 
fra en lille lejlighed på Vester-
bro. Det var i 1963, og vi boede 
i Maglegården, som Maglelund 
hed den gang. Det var de første 
almene boliger herude; der var 
plantager over det hele, marker 
og også fodboldbaner. Det var 
et godt sted at vokse op. Først 
gik jeg på Strandskolen, og da 
Langbjergskolen blev bygget, 
fl yt  tede jeg derover. 
 Jeg kom i lære som maskinar-
bejder, og da jeg var helt ung, 
fl yttede jeg lidt frem og tilbage, 
men siden 1991 har jeg boet her 
fast. Jeg fi k også en anden ud-
dannelse som kontorassistent, 
og det arbejder jeg som i dag. 
Jeg blev formand for afdelings-
bestyrelsen i 2002 og har været 
med i hele den spændende ud-
vikling gennem byudvalgspe-
rioden, Kvarterløft og nu Hel-
hedsplanen 'Herfra og Videre'.

Politisk specialarbejder
- Havde du aldrig lavet orga-
nisationsarbejde, før du kom i 
afdelingsbestyrelsen?
- Da jeg kom ud af skolen, ar-
bejdede jeg som specialarbej-
der hos Hartvig Jensen & Co. 
De foreslog, at jeg blev voksen-
lærling. Da var jeg i tyverne, og 
jeg blev meget interesseret i det 
faglige arbejde. Jeg var også 
med i lærlingebestyrelsen i Me-
tal København. Siden holdt jeg 
en pause, indtil jeg begyndte at 
interessere mig for politik. 
  Da jeg var omkring 30 år.

Kontoret på bænken
eller i gårdhaven

 Anet Tamborg

Lokalpolitiker og formand for BB 
606, Michael Buch Barnes.

 Arkiv
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- Du er også med i kommunal-
bestyrelsen. Hvordan kom det i 
stand?
- Jeg har været medlem af so-
cialdemokratiet, siden jeg var 
ung. Jeg sluttede med det fagli-
ge arbejde og holdt en pause, da 
jeg var i tyverne. Så ville jeg igen 
gerne have noget mere i mit liv 
end arbejde, og denne gang blev 
det så politik. Nogen foreslog at 
jeg stillede op til kommunalbe-
styrelsen, og jeg tænkte: 
„Hvad pokker, man kan da al-
tid prøve!“ Og så blev jeg valgt 
ind - til min store overraskelse. 
Jeg kan godt lide at være en-
gageret, jeg kan slet ikke lade 
være. Det er med politik som 
med boligbevægelsen. Det bety-
der noget at vide, man er med 
til at forandre ting derhen, hvor 
man synes, de skal være. 

Antenneforeningen
- Du er også formand for an-
tenneforeningen?
- Ja, og det er langt væk fra po-
litik. Antenneforeningen er en 
brugerforening, hvor vi forsøger 
at skabe det bedste og billigste 
medie for forbrugerne. Under 
Antenneforeningen hører TV-
Brønd by, telefoni og internet.
 Vi prøver hele tiden at følge 
med, så vi har de bedste tilbud. 
Det startede i det små, i dag er 
der 10.000 medlemmer.
- Man kunne næsten fristes til 
at spørge, hvornår du får tid til 
bare at være Michael?
Så kommer der en stor latter.
- Jamen det er jeg da hele tiden. 
Det at gøre alle disse ting - det 
er mig. Det er det, der giver me-
ning med tilværelsen. Jeg plejer 
gerne at sige, at jeg er gift med 
mit arbejde. 
 Og her forlader vi Michael Buch 
Barnes, der allerede er på vej 
ned for at se, hvad problemet er 
med skraldeposerne.              Ω

n

„Kom og se, kom og se“, lyder 
det ud over Brøndby Strands 
gadekær. Den lille sø på hjørnet 
af Ulsøparken og Kettehøjvej.
  Et af børnene har fanget et el-
ler andet. For søen kan bruges 
til andet end at tage en slapper 
på bænken, nyde det grønne, 
udsigten og roen!
 Det er en skoleklasse fra Sø-
holtskolen, som har invaderet 
søen med net, plastbokse og 
syltetøjsglas. Til studiet af den 
vilde natur. Ikke løver og tigre, 
men hvad der kribler og krab-
ler i vandet. Og det kunne være 

lige så svært at indfange un-
gerne, som for dem at fange de 
haletudser, som desværre ikke 
var der den dag. De skulle hele 
tiden lige prøve et andet sted, 
hvor der måske var bedre, hen 
at se hos naboen, eller noget 
helt andet.
  Og var der ingen haletudser, 
så var der andre ting, som lære-
ren måske vidste, hvad var. En 
igle, en vandkalv og det, der var 
betydelig mindre. Og en enkelt 
elev var blevet træt og tog en tur 
på bænken. Den sø kan bruges 
til mange ting.             Ω

Det kribler og krabler
Der sorteres i vandkalve, igler og andet småkravl.

Forsynet med hver sit net går biologitimen i gang nede ved søen.

  Johan Suszkiewicz
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

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

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

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063
 
Juni-arrangement:
Sct Hans fest den 23. juni med grillaf-
ten. Tilmelding skal ske senest 19. juni.
Prisen er 50 kr.

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

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

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

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

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

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

Aktivitetshuset
PERLEN

4373 4220
Husbestyrer Thorsten
Cafeén åben:
Mandag kl. 9-17, tirsdag 
+torsdag kl. 9-14, onsdag 
kl. 9-19, fredag lukket. 
Dagligt: Kaffe/te/vand/ 
ostemad/smørrebrød og
varm mad kl. 11.30-13.00.
Aftenspisning
Ons. - varm mad. Skal be-
stilles tirs. inden kl. 14.

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

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

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

Netcafé
Mandag og onsdag kl. 14.00-17.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Pensionistklub
Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

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

Udlejning/lån af lokaler
  Ejendomskontoret: 7741 6888

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

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

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

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

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.
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Et markant fald i elevtal-
let frem til 2019 på knap 
14% er medvirkende år-

sag til en nødvendig justering 
af skolestrukturen i Brøndby 
Kommune. I Brøndby Strand 
er faldet noget højere, nemlig 
ca. 17%. Ligeledes viser skoler-
nes kvalitetsrapport, at under 
halvdelen af børn i 4. - 7. klas-
setrin er tilmeldt SFO eller fri-
tidsklub. 
  Tilgangen af elever i privatsko-
ler er heller ikke uden betyd-
ning. I skoleåret 2008-09 gik 
546 elever - svarende til 15% af 
elevtallet i kommunen - i pri-
vatskole.
  Børneforvaltningens nye for-
slag til ændret skolestruktur, 
som kommunalbestyrelsen til-
trådte 13. maj, består af to mo-
deller og model 1 anbefales af 

udvalg og forvaltning. Forslaget, 
som bl.a. indebærer nedlæg-
gelse af en af Brøndby Strands 
tre skoler, er nu sendt i høring 
hos skolebestyrelserne. Kom-
munalbestyrelsen forventes at 
træffe den endelige beslutning 
om Brøndbys nye skolestruktur 
på sit møde 9. september i år.
 I henhold til folkeskolelovens 
§24, stk. 4 skal beslutning om 
skolenedlæggelse træffes senest 
1. december året forud for be-
gyndelsen af det skoleår, ned-
læggelsen skal fi nde sted.
Vi bringer her de to model-
ler, som omhandler Brøndby 
Strand. 

Model 1
Brøndby Strand skole og  Sø-
holtskolen fusioneres under 
nyt navn og Langbjergsko-

Brøndby Skolevæsens 

værdier

● Tolerance
● Tillid
● Respekt
● Kommunikation
● Loyalitet

Forældrenes ønsker

ved skolevalg 

● Tryghed
● Kammerater
● Faglighed

Ny skolestruktur i høring
Trivsel, tryghed og faglighed er kodeord i det nye forslag 
til ændret skolestruktur, som netop er blevet sendt i hø-
ring hos skolebestyrelserne på Brøndbys syv skoler

 Elo Christiansen

len nedlægges. 
 Klasserne 0. - 3.  undervi-
ses på Brøndby Strandskole, 
ligesom SFO 1 etableres på 
Strandskolen.
 4. - 9. klasser vil blive un-
dervist på Søholtskolen. Et 
klubtilbud på Søholtskolen 
indgår i dette forslag.

Model 2
Søholtskolen og Langbjerg-
skolen bevares som selv-
stændige skoler fra 0. - 9. 
klasser med hver sit skole-
distrikt og Brøndby Strand-
skole nedlægges.

Generelt for Brøndby Kommune 
gælder, at forslaget betyder, at 
7 skoler bliver til 3 skoler med 
to afdelinger i hver bydel - dog 
undtaget i model 2.            Ω 

Se det komplette forslag på

kommunens hjemmeside:

www.brondby.dk Arkiv

Langbjergskolen Søholtskolen

Brøndby Strandskole
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I Rheumpark er der høje 
farvede huse og lave be-
byggelser, alt er i beton, 

men vigtigst er de store grønne 
områder. Det er beboere fra 
Rheum park, der viser os rundt 
i det store område. De mange 
blomster er ved at springe ud. 
Vores turguide, Ole Frank Lar-
sen har boet her i over 10 år. 
Man kan høre, hvor stolt han er 
over at bo der, hvor han bor.
  En anden mand, Brix, bor i det 
lyserøde hus på 11. sal. Han hol-
der åbent hus i dagens anled-
ning - og hold da op - en udsigt 
lejligheden har. Hele Køge Bugt 
med skibe i højt solskin. Hvad 
kan man forlange mere? 

Frokost betalt og fi nt besøg
Vi kommer tilbage til Rheum-
hus, deres 'forsamlingshus'. En 
siger: „Borgmesteren er her“.
 Der står jeg så, en pige langt 
hjemmefra, og skal møde by-
ens mand, for det var mig, der 
foreslog ham at komme i dag. 
Så er der frokost. Alt er lavet 
frivilligt af beboerne til os. Jeg 
sidder blandt andet sammen 
med borgmesteren, og i den tid, 
vi sidder der, bliver alt vendt på 
en tallerken, lige fra bandekrig 
på Nørrebro, kommunevalg og 
sidst, men ikke mindst, fod-
bold. For efter frokost skal der 
være fodboldkamp mellem vo-
res unge og et hold fra Brøndby 
Strand. Vi andre hører borgme-
ster Ib Terp holde foredrag om 
Brøndbys fremtid. Det er meget 
spændende og nytænkende, og 
alle lytter interesseret, for han 

fortæller meget levende. Politik 
er altså andet end kedelige lov-
forslag og budgetter.

Aktiviteter i Rheumpark
Annelise og hendes mand Brix 
fortæller om husets bankoklub. 
I dagens anledning har de lavet 
bankospil med fl otte præmier.
 Det ender med, at Rheumpark 
tager det hele, men vi tager det 
med et smil. Vi skal selv starte 
noget heroppe i vores kvarter 
- og jeg lærte da en masse om, 
hvordan man gør og håber på, 
at vi får samme succes, som de 
har her i Rheumhus. 
 Efter spillet er der kaffe og 
hjemmebagt drømmekage. Vi 
bliver inviteret over til de fri-
villiges bord og bliver en del 
af deres fællesskab. Jeg møder 
blandt andet Ann-Camilla, som 
har en børneklub i bebyggel-
sen. Der er også et rejsebureau 
for børn, hvor de tager børnene 
med på ture. Den glæde, hun vi-

ser, når hun fortæller, er så dej-
lig. Hun taler om børnene, som 
om det er hendes egne. 
  Det er en dag, jeg vil tænke 
tilbage på med glæde. Jeg har 
mødt en masse dejlige menne-
sker og vigtigst af alt: Alt hvad 
de lavede i Rheumpark den dag, 
var frivilligt arbejde. 
  Det er lørdag morgen, jeg er 
lige vågnet, endda før vække-
uret ringer, mine englebørn er 
stadig i drømmeland.             Ω

Inspirationsbesøg
fra Hundested

Beboere fra almene boliger i Hundested besøgte Rheumpark lørdag 25. april. 
Rheumshus' dygtige inspektør, Jan Bernhardt ses bagerst helt i blåt.

    Pernille, informationsan-
svarlig. Redigeret af Anet Tamborg

Rheumhus vandt fodboldkampen.
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Sylvi Andersen blev født på
 Amager og så fl yene lette
 i Kastrup. Der var ikke ret 

mange fl y om dagen den gang 
for omkring 60 år siden. Men 
det gav udlængsel, og Sylvi ville 
være stewardesse. Det blev hun 
så også, men ikke på et fl y.
 Sine første penge tjente hun 
som ni-årig på markerne hos 
nogle af Tårnbys bønder, fortæl-
ler hun. Og hun gik ud af skolen 
fra 7. klasse. Derefter prøvede 
hun at være syerske, på fabrik, 
gøre rent og være plejer. Det 
sidste i en tid også på et pleje-
hjem i Sydfrankrig.

Stak til søs
Som 16-årig stak hun til søs. I 
starten kun i det små med Sve-
rigesbådene København-Malmø 
og Århusbådene. Men senere på 
langfart med køleskibet „Ara-
bian Reefer“ bl.a. på Amerika, 

Nord-,  Mellem- og Sydameri-
kanske havne og en afstikker til 
Israel med bananer, appelsiner 
m.m. Stillingsbetegnelse: Ste-
wardesse. - Så Sylvi blev ste-
wardesse, selv om det ikke var i 
luften, men på vandet.

På B&W øen
I 1969 gik hun i land og blev 
kranfører på B&W. De yngre 
siger navnet B&W sikkert ikke 
så meget. Men ældre vil vide, 
at B&W-værftet var en af Kø-
benhavns væsentligste virk som-
heder og arbejdspladser. Her  
kørte hun både det, hun beteg-
ner som højbanekraner og lø-
bekraner. På den første sad hun 
33-35 meter over jorden. 
- Det var en klatretur der op, 
og man skulle ikke lide af høj-
deskræk, siger hun.

Nye uddannelser
Da der så var tilbud om at blive 
voksenlærling som drejer, meld-
te Sylvi sig. Hun fi k ganske vist 
at vide, at der jo ikke stod, det 
var for kvinder. Men da der hel-
ler ikke stod det modsatte, kom 

Håndværk?

Hvad er håndværk, og hvad er 
ikke? Oprindelig har grænserne 
været fl ydende, da meget har 
været 'hjemmearbejde'.
Fra begyndelsen af middelal-
deren (1100-tallet) kendes ek-
sempler på stridigheder om, 
hvem der måtte hvad, og fagene 
begyndte at organisere sig i lav, 
som bl.a. fastsatte, hvad der 
hørte med til faget. Ældste ek-
sempel på et fag som fi k eneret 
på sit erhverv er fra 1349. 
Det var skrædderne i Ribe.

Stewardesse til søs
Her er det niende håndværkerportræt i serien om gamle 
håndværkere i Brøndby Strand. Lidt utraditionelt måske

Stewardesse til søs! - Er det et 
håndværk at være sømand/-
dame? Eller kranfører? Måske 
ikke. Men så drejer da? Sylvi 
har været det hele og mange 
andre ting. Og har måttet bruge 
sine hænder, så hun er sluppet 
gennem nåleøjet til denne serie.

hun ind. Uddannelsen skulle 
tage to et halvt år. Men hun 
havde vrøvl med ryggen og måt-
te opgive, da hun manglede et 
halvt år. Så måtte hun igen fi n-
de på noget nyt. Noget som ikke 
gik ud over ryggen. Det blev et 
job som skindsyerske, som hun 
kunne lave hjemme. Men heller 
ikke det kunne ryggen klare, så 
det endte med pension.
  I 1974 fl yttede hun til Magle-
lund i Brøndby Strand. Her bor 
hun endnu på 35. år.          Ω

Sylvi Andersen bor stadig i Maglelund nu på 35. år.

  Johan Suszkiewicz

15

Esplanaden  juni 2009



Store
Legedag

den anden
søndag i maj

Stemnings-
billeder fra:
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Pensionisttur til Gavnø Slot, 
som var averteret i Espla-

naden, fandt sted lørdag 16 maj, 
hvor deltagerne blev hentet i  en 
bus ud for Tranumparken 3A.
  Bussen var ikke helt fyldt, men 
det skyldtes nok, at vejret ikke 
var helt, som man kunne ønske. 
Blandt deltagerne var der man-
ge irakiske damer, og de hav de 
en tolk med, så  de havde ikke 
problemer med at forstå, hvad 
der blev fortalt undervejs.
  Vi kørte ad den gamle Køge 
Landevej, og turen foregik i et 
roligt og behageligt tempo, så 
vi kunne nå at se landskabet og 
nyde synet af Køge bugt.
  Fra Køge drejede vi fra mod 
Næstved og kørte gennem små 
landsbyer og nød synet af de 
grønne marker og nogle steder 
de fl otte gule rapsmarker. 
  Gavnø slot ligger på en ø i Kar-
rebæksminde Fjord, og man 
skal over en lille bro. Det små-
regnede stadig, da vi stod ud af 
bussen. Mange havde dog taget 
fornuftigt regntøj på og paraply-
er med, så vi gik alligevel i små 
grupper i parken og ind i slottet 
for at se så meget som muligt.
  Nogle gik i klosterkirken, der er 
bygget af Dronning Margrethe 
den Første i 1400-tallet, og som 

har et meget farverigt kirkerum. 
Andre gik ind i selve slottet for 
at se den enorme malerisamling, 
der er Nordeuropas største. Alle 
skulle dog rundt i den store park 
for at se det, som Gavnø Slot er 
så berømt for, nemlig alle de 
smukke tulipaner, der netop nu 
står i fuldt fl or, skabt af en halv  
million blomsterløg. Nede ved 
søen i parken  står en høj stele, 
og øverst på  denne står et kæm-
pestort løg udhugget i sten. 
  Foruden de skønne tulipaner 
er der meget andet at se, f.eks 
baronessens legehus,„Skærsom-
mer“ med dukker så store som 
børn, som ved hjælp af elektici-
tet bevæger sig ligesom børn.
 Der er også et drivhus med ek-
sotiske træer og palmer. Her le-
ver nogle sommerfugle, hvoraf 
nogle er så store som små fl a-

germus. De kan 
trives inde i 
drivhuset, hvor 
der er dejligt 
lunt hele året.
 Rund om i 
parken fi ndes 
der små steder, 
hvor man kan 
spise medbragt 
mad, når vejret 
er godt, og det 
er jo ikke altid  
tilfældet.

Der er også en 
hyggelig in  den-
dørscafé, og den 
var der fl ere af os, 
der benytte de. På 
grund vejret blev 
det foreslå et, at vi 
kørt e lidt tidlige-
re hjem, og det 
var vi alle e nige 
om var en god

     idé.
  Vi kørte så ad mindre landeve je 
mod Ringsted og Roskilde i ste-
det for at benytte motorvejen. 
Man kunne mærke på stemnin-
gen, at folk havde haft en dejlig 
tur, og en af de irakiske damer 
sang en lille sang til ære for 
chaufføren, inden vi startede. 
 Jeg spurgte den irakiske tolk, 
Aeiat Radi, hvad hun mente, og 
jeg citerer, hvad hun sagde: „Vi 
har alle været glade for denne 
vidunderlige tur. Vi har været 
glade for at møde nye og andre 
mennesker, vi glæder os til en 
anden gang, og vi takker jer 
meget.“ - Jeg nød også denne 
tur, og jeg håber, at det samme 
gælder for de øvrige deltagere. 
Vi havde en meget venlig chauf-
før, som kørte et behageligt 
tempo. Tak til beboerrådgiver 
Mette Holck og til arrangørerne 
fra 'Herfra og Videre'. Vi ældre 
pensionister trænger også til 
lidt adspredelse.              Ω

En vellykket pensionisttur

To af vore søde irakiske tolke, 
Afrah og Causa Aljaboori.Blomsterflor med tulipaner i alle regnbuens farver.

Der var brug for både paraply og regnfrakke på turen.

 Annie Heinvig  Inger Larsen
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Da velfærdsminister Kar-
 en Jespersen og As-
ger Aamund besøgte 

Brøndby Strand i november, 
gjorde Pigeklubben særligt ind-
tryk på dem. Karen Jespersen 
omtalte Pigeklubben i et indslag 
i TV2News, og Asger Aamund, 
der er formand for Boligsocialt 
Udviklingscenter, fortalte om si-
ne indtryk i et interview i febru-
ar/marts-nummeret af Magasi-
net Lej lighedsvis, som udgives 
af Le  jerbo. Her skrives der:
„Asger Aamund ser Pigeklub-
ben som et  mønstereksempel 
på, hvordan små, uformelle 
net værk, der opstår i 
boligområderne, kan 
gøre en kæmpe forskel 
for beboerne“.
  Det er fl otte ord, men 
det slutter ikke her. Vel-
færdsministeren tilbød 
lederen af Pigeklubben, 
Nimet Arabaci, arbejde 
på konsulentbasis i mi-
nisteriet.
 Det bliver det dog ikke 
til, for Nimet prioriterer 
arbejdet for Pigeklub-

ben og tilknytningen til Brønd-
by Kommune højt, og det er et 
fuldtidsarbejde. 
  Men i slutningen af april var 
Nimet Arabaci oplægsholder 
ved et debatmøde i ministeriet, 
der nu har skiftet navn til In-
denrigs- og Socialministeriet.
 Debatmødets emne var „Med-
borgerskab i nærområdet med 
fokus på boligområdet“. Tilhø-
rerne kom blandt andet fra fi re 
ministerier, og mødet var et led 
i et tværministerielt samarbejde 
med fo kus på integration.
 Og på næsten samme tid blev 
Pigeklubben optaget i Integra-

Boligsocialt Udviklings-
center under Indenrigs- 
og Socialministeriet skal 
udvikle og samle viden 
om indsatsen mod ghet-
toisering og sociale pro-
blemer i boligområderne. 
Det får hjemsted i Aved-
øre. Asger Aamund er for-
mand for bestyrelsen.

Pigeklubben
gør indtryk

  Anet Tamborg

Siddende Nimet Arabaci og medarbejderen Alma fra Pigeklubben.

tionsministeriets Erfaringsda-
tabase, der indsamler projekter 
inden for integrationsområdet, 
der kan inspirere lignende pro-
jekter i hele landet.
- Det er dejligt, at vores arbejde 
bliver rost, men arbejdet her i 
Pigehuset er det vigtigste for os, 
så det er ikke noget, vi går og 
bryster os af. Lige i øjeblikket 
er vi ved at ansætte nye medar-
bejdere, da én er overgået til et 
nyt projekt, og en anden går på 
barsel. Samtidig har vi travlt 
med at forberede os til Kultur-
Weekend, siger Pigeklubbens le-
der Nimet Arabaci.            Ω
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Middelalderlandsbyen
Som noget nyt vil vi i år holde åbent hver søndag fra kl. 10 til 16 sommeren igennem fra 3. maj til 30. august. Det er et

 tilbud til dem, der ikke kan besøge os til hverdag. På de omtalte dage kan du opleve, hvordan bonden levede i 1300-

tallet med sine daglige sysler, og der vil også være arbejdende værksteder. Arrangør er Kultur- og Idrætsforvaltningen i 

Brøndby Kommune. Der er fastsat en entré på:

arbejdsduelige godtfolk: 40 kroner

ungmøer og knøse: 20 kroner

aftægtsfolk og småkravl under sværdhøjde: gratis 

- for at blive i terminologien, der blev anvendt på den tid. Vi minder også om afbrænding af heksen. Hun vil blive sendt 

til Bloksbjerg på traditionel vis via et stort bål. Dette 'makabre skuespil' foregår 23. juni mellem kl. 17 og 22. 

Middelalderlandsbyens adresse er: Nybovej 11, 2605 Brøndby.              Pluk fra Middelalderlandsbyens Venner
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a 
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 i 

år

 Elo Christiansen
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Man ku' måske også lave en lil-
le afstikker til KW 2009, der jo 
foregår samme dag og som tid-
ligere var et stop på Store Cy-
keldags rute.         Redaktionen

Find cyklen frem og kør 
med, når Store Cykeldag 
2009 afvikles i hele lan-

det - også her i Brøndby! 
  Igen i år er Brøndby sammen 
med seks andre kommuner på 
Vestegnen med til at sætte spot 
på cykelglæde, oplevelser og be-
vægelse. Ligesom sidste år leder 
årets rute på ca. 20 kilometer 
forbi nogle af Brøndbys attrak-
tioner i naturskønne omgivel-
ser. Som noget nyt i år kører 
medlemmerne af kommu nens 
Idræts- og Fritidsudvalg med 
på Brøndby-ruten, når borg-
mester Ib Terp, traditionen tro, 
slipper cykelglæden løs den 14. 
juni 2009 kl. 10. 
 I år indvies også Vestegnsru-
ten, der er en marathon-di-
stance, så der er mulighed for 
den helt store tur gennem Val-

lensbæk, Høje Tåstrup, Alberts-
lund, Hvidovre, Glostrup, Ishøj 
og naturligvis Brøndby, hvis 20 
kilometer ikke er nok! 
 Husk årets konkurrence, der i 
år er en tipskupon, hvor din vi-
den om trafi ksikkerhed bliver 
sat på prøve. Vinderen trækkes 
blandt de rigtige svar senere på 
dagen. - Det er gratis at deltage, 
og der kræves ingen forhånds-
tilmelding.

Dagens program
for Brøndby-ruten: 

Kl. 9.15. Dagen starter med 
morgenmad til de morgenfri-
ske på græsplanen overfor råd-
huset, hvor der serveres boller, 
frugt, kaffe, the og juice til de 
små.

Kl. 10.00  Borgmester Ib Terp 
byder velkommen. Herefter går  

Vil du med på hjul?

det afsted gennem Brøndbysko-
ven.Undervejs holder vi ind ved 
Naturskolen, hvor der er mu-
lighed for at prøve kræfter med 
bueskydning eller øksekast, og 
igen ved Ro- og Kajakklubben, 
der sætter både i vandet. Turen 
stopper i Middelalderlandsby-
en, hvor der vil være bål, hygge 
og spillende musikanter. Der 
kan købes pølser og lidt koldt til 
ganen på pladsen. 

Ca. kl. 13.00. 
 Vinderen af kon kurrencen træk-
kes blandt de rigtige svar.
  Ruten og beskrivelser af arran-
gementet kan ses på kommu-
nens hjemmeside:

www.brondby.dk  
For mere information om Store 
Cykeldag i de andre kommuner 
og Vestegnsruten se:

 www.visitvestegnen.dk/
go/storecykeldag

  Kom og vær med til at gøre Sto-
re Cykeldag til en succes - og få 
både motion og oplevelser.     Ω

   Pia Hansen,
Udviklingsmedarbejder

Alle kan deltage - uanset alder - og komme ud i Guds frie natur.

Da det er gratis at deltage,
fristes man til at sige 

- vil du med på frihjul?
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Børnehaver besøger
Motionspladsen

Styregruppen for Motions-
pladsen havde den 20. maj 

inviteret tre kommunale insti-
tutioner: 

Klydebo
Ternebo
Mågebo 

til at besøge Motionspladsen. 
Man kan ligefrem se, hvordan 
glæden lyser ud af ungernes 
ansigter. Og der blev rigtig gået 
til den, hvilket beviser, at Mo-
tionspladsen en fornuftig inve-
stering, da alle aldersgrupper 
tilsyneladende med glæde  be-
nytter sig af den.           Ω

 Bitten Drews
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Festlig fredagsåbning
Det er en overraskelse hvert år! 
Vi har knoklet med en masse 
idéer til programmet for KW. 
Meget er lykkedes, mens an-
det enten er kasseret eller lagt 
på hylden til næste år. Er pro-
grammet godt nok? Bredt nok? 
Er kvaliteten god nok? Først 
når programmet kommer retur 
fra trykkeren, og vi genlæser 
det, drager vi et lettelsens suk 
og hvisker lidt ubeskedent „vi 
gjorde det igen!“.
  Mange menneskers engagere-
de, frivillige arbejde har endnu 
en gang skabt et program med 
noget for de fl este, for alle aldre 
og baggrunde. Det er blevet en 
tradition, at bede den seneste 
modtager af Brøndby Kom-
munes Kulturpris om at åbne 

KW. I år er det Jens Degerbøl 
fra Middelalderlandsbyen. Alle, 
der har været på besøg i Middel-
alderlandsbyen, har vist mødt 
Jens. Jens er i mere end 10 år 
gået i spidsen for det forrygende 
projekt, som Middelalderlands-
byen er, og mon ikke hans åb-
ningstale indeholder lidt om at 
tro på det umulige?
 Åbningen vil også byde på en 
verdenspremiere. Ja, det må 
det jo være, når originale mu-
siknumre første gang præsen-
teres offentligt. En gruppe unge 

har sammen med to profes-
sionelle rappere i foråret gen-
nemført en rapworkshop, og 
de fl otte resultater hører vi for 
første gang i forbindelse med 
åbningen. Gruppens arbejde er 
selvfølgelig også lagt på cd, og 
der er mulighed for at erhverve 
et eksemplar efter koncerten, 
der også indeholder en række 
numre fremført af de to lærere 
Bekim og Bright fra Blok27. I 
forbindelse med åbningen vil vi 
også kåre vinderen af 'Herfra og 
Videre's fotokonkurrence.
 Efter åbningen er der tændt for 
mikrofon og kamera i „Speakers 
Corner“ - et spændende initiativ 
skabt af TV-Brøndby. Koncep-

tet er kendt: Et lukket rum, en 
mikrofon og et tv-kamera og en 
mulighed for at sige sin mening 
om 'hvad som helst' - i dette til-
fælde om Brøndby Strand. Det 
nye ved Speakers Corner er, at 
TV-Brøndby lørdag aften klip-
per en række af bidragene sam-
men, således at de kan bruges i 
en paneldebat om søndagen. 
 Counterstrike, der starter kl. 
17, slutter med præmieover-
rækkelse kl. 01. Det er Tranens 
Drenge, der afholder turnerin-
gerne, og det bliver forhåbentlig 
også i år en kamp at holde lyset 
ude af teltet, således at deltage-
re og tilskuere kan se, hvad der 
foregår på skærmene.
 Solskin er dog det bedste, der 
kan ske for resten af KWs arran-
gementer. Brøndby Musikskole 
afholder deres afslutningskon-
certer om fredagen på KW - en 
ny tradition, vi er meget glade 
for. Musikskolen har været en 
af vores mest trofaste støtter 
gennem alle årene, og nu er de 
blevet en del af familien.
  Jazzklubben står som altid for 
den afsluttende underholdning 
fredag - Fredag slutter tradi-
tionelt, nemlig med traditi0nel 
jazz i Cafételt. I år stiller det 
forrygende vestjyske orkester 
Blåbærrene op. Orkesteret har 

KW 2009: 2½ dag med k
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fl ere gange ‘lagt’ jazzklubben 
ned, så kik forbi og få slidt dan-
seskoene endnu en gang.

Levende lørdag for alle
Det er umuligt at nævne alt, 
hvad der sker lørdag, hvor alle 
tilbudene er i gang: Loppebo der-
ne, foreningsteltene, til   budene 
om at få stillet sult og tørst på 
forskellig vis!
  Brøndby Strand Gøglerne star-
tede for nogle år siden som et 
Røde Kors sommerferietilbud 
for børn. Det blev afholdt fl ere 
steder i landet, men i Brøndby 
Strand blev det så stor en succes, 
at man fortsatte vinteren over, 
og hurtigt blev det til forenin-
gen Brøndby Strand Gøglerne. 
Traditionen tro står dagen på 
workshop og efterfølgende fest-
forestilling med børnene og Cir-
kus Panik, børnenes kærlige og 
utrættelige instruktører.
 'Herfra og Videre' byder på Par-
kourworkshop og -forestilling. 
Lad os nu se, om vores egne 
unge kan nå at lære at ophæve 
tyngdekraften på et par timer! 
Der er nu også tradition for et 
kendt musiknavn for de helt 
unge. I år har 'Herfra og Videre' 
booket Nicolai, der også giver 
autografer efter sin optræden.
Efter at programmet for KW 

gik i trykken er det lykkedes 
os at få et spændende band til 
at komme. Krølle Eriks Blues 
Band spiller på Åben Scene lør-
dag kl. 15. Bandet blev dannet 
helt tilbage i 1980 og har spil-
let med skiftende besætning og 
visse pauser siden da. Med sin 
nuværende besætning blander 
KEBB blues med lidt country og 

ragtime. Claus Fossings trom-
mer og Anders Hofsets kontra-
bas lægger bund til næsten hvad 
som helst, og kontrabassen ind-
byder til en del 50’er rhytm & 
blues. Jan Overgaard har sin 
helt egen klaverstil, og Krølle 
Erik er stadig en forrygende 
sanger.  Alt i alt kan man sige, 
at der både er noget til ørerne 
og benene - det er i hvert fald 
musik, der er svær bare at sidde 

stille og lytte til.  Denne ændring 
betyder at KBU’ernes bidrag, 
Soul Factory, først starter kl. 16. 
Det er første gang KBU har de-
res eget indslag på KW, men vi 
må hellere fortælle hvem KBU 
er. Kulturforening for Brøndbys 
Ungdom blev dannet af tidli-
gere musikskoleelever, der var 
vokset fra Musikskolen. KBU 
har en stor og meget aktiv med-
lemsskare, og vi er meget glade 
for, at de i år har taget ansvaret 
for „den rytmiske musik“. Ban-
det Soul Factory består af tidli-
gere lærere og elever fra Musik-
skolen.
 Lørdag aften har vi „Afdelin-
gerens Fest“, hvor områdets 
boligafdelinger inviterer til stor 
grillbuffet og underholdning, og 
hvor vi i år har en gentagelse, 
som mange ser frem til: Rub-
berBand sørger for dansen til de 
gamle Beatles melodier. Rub-
berBand er meget mere end et 
kopi-band, og sidste gang var de 
ved at vælte teltet.

Stille søndag - sådan da!
Søndagen er kirkens og fami-
liernes dag. Dagen hvor man 
driver rundt og ser på loppe-
ting, og hvis man er barn, lille 
som stor,  endnu en gang skal 
prøve tilbudene i Børnehjørnet 
og klatrevæg mm.
 Biblioteket er også en fast del af 
KW - I år tilbyder de en børne-
teaterforestilling, Den Store Ba-
stian, der kan opleves mellem 
kl. 13 og 14 i Cirkusteltet.
  Søndagen afsluttes traditionelt 
med en koncert i kirken. I år er 
det Holbæk Harmonika Ensem-
ble, der spiller musik af Lumbye 
fra kl. 15.  Vi ses den 12. til 14. 
juni til KulturWeekend 2009.

Styregruppen for
KulturWeekenden 2009

 Arkiv

kultur på mange måder
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Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (telefon: 2947 2911)

Johan Suszkiewicz

Johan er Brøndby Strands lokalhistoriker. Som medlem af Lokalhi-
storisk Forening opsøger han Brøndby Strands historie og de men-
nesker, som kan fortælle det, der ikke allerede er skrevet ned. Det er 
en gammel sandhed, at man først i sidste øjeblik fi nder ud af, hvem 
der gemmer på de vigtige historier. Johan opsøger utrætteligt kilder, 
steder og ikke mindst mennesker, inden det er for sent. Uden Johan 
ville Brøndby Strands historie ikke kunne skrives. En værdig kandidat 
til titlen som årets Brøndby Strand Borger.

Kirsten Steenslev

Motion og trivsel er nøgleordet til en god tredje alder. Motion og Triv-
sel er også navnet på en forening, der satser på begge dele primært 
for den ældre generation. Klubben har vokset sig stor med over 80 
medlemmer og er betydningsfuld i det stille. De lokale læger sender 
patienter til „genoptræning“ af både muskler og humør i klubben. En 
lille gruppe aktive holder klubben i gang og fortjener anerken del se. 
Men én skiller sig ud: Foreningens formand Kirsten Steenslev. Hun 
har været med fra starten, hun lægger stor energi og mange timer i 
klubben og hun gi’r aldrig op. Kirsten er en af de anonyme ildsjæle, og 
hun fortjener at blive Årets Brøndby Strand Borger.

Bent Laursen

Under skyggefulde træer mellem centret og kirken ligger ‘Stenhuset’ 
- et værested for borgere med misbrugsproblemer. Det er brugerne, 
der styrer stedet, og det går rigtig godt. Vi har modtaget en meget per-
sonlig og dejlig indstilling fra en af brugerne. Vedkommende skriver 
følgende: „Jeg har kendt Bent Laursen som ven i mange år. Bent er 
den mest hjælpsomme mand og en meget rar fyr med godt humør. 
Ingen går forgæves om hjælp eller husly hos ham. Bent holder ro og 
orden i ‘Stenhuset’. Han er højt skattet af mange venner. Han er bare 
unik og trodser sit dårlige helbred for at hjælpe andre“.

Stemmeseddel om
Årets Brøndby Strand Borger 2009

Sæt kryds i boksen ud for den kandidat, 
du stemmer på. Der må kun afgives en 
stemme. Stemmesedlen skal afl everes i 
stemmeboksen på pladsen på KW 2009.

Mit eget navn 
og adresse er:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................


