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KulturWeekend er over os igen. Den 
11. – 13. juni samles hele bydelen til 
kulturfest, og denne gang med kul-
turhuset Brønden som et levende 
symbol på at kulturlivet blomstrer 
i Brøndby Strand. Kultur Weekend 
byder på aktivi teter og kultur for 
alle og enhver. Vi kan blandt andet 
se frem til spændende oplevelser 
med blandt andet Alien Beat Club, 
Jan Monrad, Vigga Bro, Cirkus Panik, 
Brøndby Strand Gøglerne, Brøndby 
Musikskole og mange flere. 

Der var stor tilslutning, da kultur-
huset Brønden for nylig åbnede dø-
rene i anledning af den landsdæk-
kende begivenhed Dansens Dage, 
hvor børn, unge og voksne for alvor 
fik danseskoene på. Gennem Dan-
sens Dage er kulturhuset kommet i 
kontakt med de mange danseinte-
resserede, og meget tyder nu på, at 
kulturhuset vil fortsætte succesen 
og lægge lokaler til, så børn, unge 
og voksne kan gå til dans i lokalom-
rådet.

Historierne om Brøndby Strand fort-
sætter. I slutningen af 70´erne, hvor 
man stadig kunne opleve rester af 
de gamle æbleplantager, flyttede 
gruppen 2660 ind i en plantage, 
hvor de indrettede en skydebane. 
Den gang var mange beboere bange 

for at komme for tæt på plantagen 
- for ungdomsgruppen skød med 
skarpt! Har du nogle gamle fotos 
og en god historie at fortælle om 
Brøndby Strand, så skriv til Espla-
naden.  

Om få uger er fodbold - VM over os. 
Spørgsmålet er så, om Danmark kan 
stå distancen i forhold til de store 
fodboldnationer? Find allerede nu 
klaphatten frem og sæt kryds i ka-
lenderen, hvis du ønsker at komme 
i den rigtige VM-stemning. Fodbold 
skal ses sammen med andre fod-
boldentusiaster, og det bliver der 
mulighed for, når Café 13 åbner dø-
rene (og baren). Se Danmarks ind-
ledende puljekampe mod Holland, 
Cameroon og Japan sammen med 
beboere, venner og bekendte. 

Der er stadig brug for flere frivillige i 
Brøndby Strand. KulturWeekend er 
et eksempel på, at mange ting slet 
ikke kan lade sig gøre, hvis ikke der 
er frivillige, som har lyst til at gøre 
en indsats. Aktuelt efterlyser Nat-
teravnene i dette nummer flere 
frivillige. Har du lyst til at høre om 
mulighederne for at arbejde frivil-
ligt, så reservér lørdag den 2. okto-
ber, hvor kulturhuset Brønden og 
NetværksKontoret afholder Brønd-
by Strands første frivilligmesse.

kultur for alle og enhver
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Se de mange andre tilbud i programmet 
til KulturWeekend, der husstandsomdeles 
omkring pinse. Det kan også fås på Net-
værksKontoret, i kulturhuset Brønden, på  
biblioteker og i aktivitetshusene, samt ses 
på www.broendbynettet.dk /Kulturweekend.

Åben Scene. Lørdag kl. 17.00 drysser der stjernestøv ned over KulturWeekend, 
når sidste års X-factor finalister Alien Beat Club giver koncert.

Afdelingernes fest lørdag kl. 20: Jan Monrads musikalske soloshow.

Fodboldbanen, søndag kl. 14.00. Den nye fodboldliga mellem boligafdelinger 
spiller om en vandrepokal. Skal Brøndby Strands Løver mon aflevere den?

Vil du have en gratis is? Så kom hen på NetværksKontorets telt i Børne-
hjørnet. Du får isen, når du har samlet en sæk affald. I Børnehjørnet er der 
blandt andet også karrusel og hoppeborg.

Brønden, søndag kl. 13.00 fortæller Vigga Bro skabelsesmyter fra en hel 
række lande – og Erik Moseholm akkompagnerer med nykomponeret mu-
sik, der væver sig ind i fortællingerne og får dem til at leve.

Gå ikke glip af kulturweekend d. 11.-13. juni
KulturWeekends tema er Brøndby Strands Forenede Nationer
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Her i området har jeg mange veninder, 
der meget nødigt går ud om aftenen, og 
de kunne end ikke drømme om at tage 
med S-toget efter mørkets frembrud. 
Det er angst for at blive overfaldet, der 
får dem til at blive hjemme bag låste 
døre. 

Da jeg boede her i Brøndby Strand før-
ste gang i 80’erne, forstod jeg dem 
glimrende, men der er løbet meget 
vand i stranden siden da. Hvis vi starter 

med S-togene, er der kommet kamera-
er op både på stationerne, i S-togene og 
i elevatorerne. Det hjælper måske ikke 
særligt i selve overfaldsøjeblikket, men 
jeg kan love, at det har en præventiv 
virkning. Når en bølle ved, at han bliver 
fotograferet, opfører han sig som regel 
rigtig pænt. 

Også på stationen har vi i lange tider 
haft aftenvagter. I øjeblikket har vi dag-
vagter, men det er fordi DSB skønner, at 

der er mere brug for aftenvagterne på 
Nørrebro. De har fingeren på pulsen, 
og her er der faktisk ret roligt. Hvis det 
ændrer sig, kommer aftenvagterne om-
gående tilbage til os. 

Vagterne i S-togene er 
klædt på til jobbet

DSB gør meget for sikkerheden i S-to-
gene. De har hyret vagter fra Security 

Vagter og Natteravne skaber Tryghed i 
S-tog og Boligområder

Tekst og fotos Bitten Drews

Et udsnit af kursusdeltagere fra Natteravnene i Brøndby Strand, Vallensbæk og Ishøj. I midten en af vore dejlige undervisere fra Falck i Næstved, der holdt 
et inspirerende foredrag og veloplagt besvarede enhver form for spørgsmål fra de ivrige deltagere.
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Bilal, Safe og Murat er tre af de sikkerhedsvagter, der skaber tryghed i S-tog 
og på stationerne.

Årets Natteravn i Brøndby Strand 2010: Birgit Reseke

EURO CODE. En sen lørdag aften begav jeg, som er en lille 
tyk kone i tresserne, mig hjemmefra for at møde vagterne på 
Sjælør Station, hvor de skulle holde øje med lukningen af kio-
sken. De skal være der, fordi de mest sensitive øjeblikke for 
en kiosk er, når den åbner, og især når den lukker. Det var tre 
flotte fyre, jeg mødte. Høje og brede og med en tryg og venlig 
udstråling. Det var Bilal, Murat og Safe, og selv om de var lut-
ter smil, skal man nok ikke ta’ fejl. De er klædt på til jobbet. 
De har gennemgået alle de kurser, de behøver, for at klare 
enhver tænkelig situation som for eksempel psykologi, kon-
flikthåndtering, førstehjælp og kampsport, og jeg kan godt 
forstå, at de i regelen kan klare sig ved at tale folk ned fra en 
ophidset situation. Jeg ville i hvert fald ikke hidse de herrer 
op for at se, hvad de duer til. Sådan ser de unge uromagere  

heldigvis også på det, så det er sjældent de kommer ud for 
noget dramatisk på deres vagter. De fulgte mig fra Sjælør til 
Brøndby Strand, og folk lyste helt op, efterhånden som de gik 
igennem toget. På hver station stak de lige hovedet ud for at 
se, om alt var roligt. Det var det. Det var i det hele taget en 
dejlig lørdag aften med masser af glade mennesker i togene 
– og tre tilfredse vagter.

Natteravnene
Også jeg kom godt hjem. Jeg mødte ikke en sjæl. Det gjorde 
jeg til gengæld, da jeg tog af sted. Da mødte jeg tre kolleger 
fra Natteravnene, også deres tur var forløbet i rolige omgi-
velser, og også de bidrager til trygheden. Tidligere på dagen 
havde jeg været på kursus for Natteravne sammen med kol-
leger fra Brøndby Strand, Vallensbæk og Ishøj, som nu har 
indledt et samarbejde om kurser, ture i spidsbelastninger og 
lignende. Der kom en del nye ravne til i 2009 og starten af 
2010, men der kan stadig bruges flere. Også vi Natteravne får 
de værktøjer, vi har brug for, så vi kan overskue de problemer, 
som vi møder på gadeplan. 

Natteravnene består af en forening af forældre og bedste-
forældre, som arbejder frivilligt. Vi går rundt i kvarteret og 
holder øje med de unge mennesker. Vi skal ikke kaste os ud 
i et slagsmål, vi skal blot observere, og kun hvis løjerne går 
helt over gevind, kan vi ringe efter politiet, hvis vi skønner det 
nødvendigt, men det gør vi faktisk kun, hvis et slagsmål er så 
voldsomt, at det er forbundet med livsfare for de involverede. 
Hvis man synes, man kunne tænke sig at være med, så ring 
til vores formand Frank Baunild på tlf.nr. 52 39 77 06, så går 
det hele ganske af sig selv. Inden man får set sig om, er man 
medlem af en forening med søde mennesker med et godt 
kammeratskab. Som frynsegode får man masser af frisk luft 
og motion samt muligheden for at lære de unge mennesker 
at kende, og i de 3-4 år hvor jeg har gået Natteravn, har jeg 
ikke været ude for en eneste uhåndterlig situation. Desuden 
er den bedste måde at komme sin angst til livs på, at kon-
frontere sig selv med den, så kom op af sofaen, sluk for TV’et 
og kom ud på gaderne. Det er ikke nær så farligt, som du tror.
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Frivilligmesse  
2. oktober 2010

Lørdag d. 2. oktober mellem kl. 13 og 17 
lægger Brønden for første gang rum til 
en frivilligmesse. Messen afholdes for 
at sætte fokus på alle de frivillige både 
i etablerede foreninger og i mindre uor-
ganiserede klubber. På messen kan 
man fortælle andre om sin forening  el-
ler klub, og der vil dagen igennem være 
oplæg omkring frivilligt arbejde. Alle er 
velkomne til at kigge forbi. Måske kan 
man blive inspireret til at melde sig 
som frivillig eller finde lige den forening 
eller klub, som man gerne vil være en 
del af.
Frivilligmessen er et samarbejde mel-
lem Brøndby Kommune og Herfra og Vi-
dere. Tilmelding til NetværksKontoret, 
tlf.: 43542275 mail ahe@bo-vest.dk.

Store Cykeldag i  
Brøndby søndag den  
13. juni 2010

Vil du med på hjul? Vi gentager suc-
cesen fra sidste år og inviterer til Store 
Cykeldag i Brøndby. Der er aktiviteter 
allerede fra kl. 8.30 og morgenkaffe, 
inden cyklisterne sendes af sted kl. 
10 af borg-mester Ib Terp. Vi kører fra 
rådhuset og slutter af i Kulturhuset 
Brønden, hvor vinderen af Store Cy-
keldagskonkurrencen trækkes. Der 
er aktiviteter på den næsten 20 km 
lange rute. Information om Store Cy-
keldag findes på kommunens hjem-
meside www.brondby.dk eller på  
www.visitvestegnen.dk/go/storecykeldag

Ældretur til Egeskov slot – NY dATO

På Egeskov Slot kan du besøge det ca. 450 år gamle slot, de smukke haver og 
de forskellige museer. Derudover er der mulighed for at se Titanias Palads, der 
ofte benævnes som verdens mest eventyrlige dukkehus.
Afgang med bus fra Tranumparken 3 kl. 8. 30. Vi forventer at være hjemme ca. 
kl. 17.30.
Billetter kan købes på NetværksKontoret, Kisumparken 2, tlf. 43 54 22 75, 
mail: lew@bo-vest.dk. Pris 100 kr. 

Selvom solen denne sjældne gang 
svigtede os, strømmede børn og voks-
ne til Esplanadeparken, da borgmester 
Ib Terp åbnede den 17. Store Legedag 
i Brøndby Strand. Knap 20 foreninger 
og institutioner deltog og tilbød over 
40 forskellige aktiviteter blandt andet 
den oppustelige aktivitetsbane, hop-
peborge, klatrebjerg, elastikjumper 
og toget Futte. Dagen gik med smil, 
glæde og hyggeligt samvær. Der var ti-
melange køer mange steder, men hvis 
tålmodigheden slap op, var de voksne 

”køpassere” fantastiske til at genop-
rette den gode tone. De frivillige er 
den ”fe-lim," der gør Store Legedag til 
den store succes, den er. Og når dagen 
er slut, bruger de flere timer og man-
ge sorte skraldesække på at rydde op 
efter gæsterne. Disse mennesker er i 
mine øjne virkelighedens helte. Store 
Legedags T-shirt er for mig et særligt 
æres-stempel. Og så længe de besø-
gende respekterer dette æres-stem-
pel, vil Store Legedag fortsætte med 
at eksistere.

Mandag den 7. juni er der ældretur til Egeskov Slot på Fyn.

Netværkskontoret på kulturweekend
Du kan finde NetværksKontoret i Børnehjørnet på KulturWeekend. Der kan 
man være med i en skattejagt og en quiz, eller deltage i den store affaldsind-
samling. Du får en is, når du har samlet en sæk affald. Hos NetværksKontoret 
finder du også Børnenes Rejsebureau og aktivitetsmedarbejder Gül fra T 13. 
Hun kan lære dig en masse kreative ting.

Store legedag søndag  
den 9. maj 2010

Af: Ruzica Kukolj

NYHEdER
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Vi viser alle Danmarks indledende puljekampe i VM i fodbold. Baren vil være 
åben, og vi håber, at vi sammen kan komme i den rigtige VM-stemning. Find 
klaphatten frem og mød op i Café 13. Der er indkøbt rigelig med chips, og der er 
fadøl på anlægget.
Mandag den 14. Juni kl. 16  -  Holland mod danmark
Lørdag den 19. Juni kl. 16  -  Cameroon mod danmark
Torsdag 24. Juni kl. 20.30  -  danmark mod Japan
Når Danmarks videre vej i turneringen kendes, vil der komme opslag om 
eventuelle yderligere kampe.
http://www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/t_13/cafe_13/

klitrosen holder åbent 
hele sommerferien
Kom og drik din eftermiddagskaffe 
i Klitrosen. Tranumparken 7, st.
Vi har åbent mandag, onsdag, fre-
dag samt søndag kl. 14.30 – 18.00.

I efteråret kårer afdeling 13 det største 
Græskar, som er dyrket på altanerne i 
lavhusene, i højhusene samt i stuelej-
lighedernes haver.
I maj udleverede Café 13 frø til de be-
boere, der ønskede at deltage i kon-
kurrencen. I vækstperioden vil vore 
fotografer efter forudgående aftale 
besøge konkurrencedeltagerne og lø-
bende tage billeder. Den endelige be-
dømmelse sker på voksestedet, me-
dens græskaret stadig er på sin rod. 
Der bliver uddelt præmier i de to kate-
gorier: dyrket på altan, dyrket i stuelej-
lighedens have.
Hele oktober vil Café 13 stå i græska-
rets tegn med udstilling, 
spændende retter, 
sylteopskrifter 
og meget andet.

Brunch i  
Rheumhus
Lørdag den 19. Juni kl. 10.
Brunch i Rheumhus er ved at udvikle 
sig til en rigtig god historie. Vi er vel-
besøgte, og hvis succes skal måles på 
nye gæster og beboere, der benytter 
Rheum hus, ja, så er succesen hjemme, 
når vi arrangerer brunch. Huset er imid-
lertid så stort, at der altid er plads til 
flere gæster. Så tag mod denne opfor-
dring og besøg Rheumhus, når vi lørdag 
den 19. Juni igen sætter en stor og dejlig 
brunch op.

Aftenspisning  
i Perlen  
Sommertilbud i juni måned 
Aftenspisning hver onsdag kl. 17-19 
KUN KR. 20,00

Café 13 viser VM 2010 

Græskar konkurrence

Alle glædede sig til en god middag og til 
at se og høre Keld og Hilda optræde den 
5. maj i Perlen.
De fleste af gæsterne kom før kl. 18, 
og stemningen var helt i top. Keld og 
Hilda begyndte at optræde præcis kl. 
19. Hilda sang ”Ved landsbyens Gade-
kær," mens hun gik rundt ved bordene. 
De havde et meget bredt repertoire, der 
vakte stor jubel og danseglæde hos os 
alle. Dansegulvet var fyldt hele tiden. 
Endnu engang har Thorsten og Susan 
overgået sig selv med veltillavet mad 
og god betjening. Vi kommer også næ-
ste gang Perlen kalder til fest. Mange 
taknemmelige hilsener fra gæsterne og 
Ditte Jeier.

Sankthans 
aften
Onsdag den 23. juni kl. 17.
Den store grill aften med bål på  
terrassen. Grillen er tændt fra 17-19.
Grillbuffet med grillet oksefilet, 
revelsben, flere forskellige slags 
pølser og salater. Der er også for-
skellige slags kartofler, flutes og 
dressinger.
Musik: Jan’Z Swingtet
Billetter kan købes i Café 13. 
Spis, hvad du kan for 75 kr. 

ualmindelig fantastisk  
og festlig 5. maj i Perlen

AkTIVITETSHuSENE

Foto: Claus Djervad
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Af: Lone Nyhuus, Dansens Dage

Fotos: Claus Djervad

Brøndby Strands nye kulturhus, Brøn-
den, er kun trekvart år gammelt. Men 
der er allerede dans, og det har været 
så stor en succes, at Brønden lagde et 
dansegulv ud og fejrede Dansens Dage 
med dans fra morgen til aften den 29. 
april. Nogle af de fremmødte var bør-
nene fra de tre børnehaver Højstens-
gård, Tranebo og Silergård. I tre små 
adskilte flokke stod de og kiggede for-
ventningsfuldt på danselæreren, der 
talte dansens rytme: ”1, 2, 3, 4." I den 
relative stilhed der opstod bagefter, 
lød en pigestemme: - ”Jeg er fire år.”

De voksne trak lidt på smilebåndet, 
ligesom da Pia og Alexandra mindede 
børnene om, at det ikke var danse-
lærerne, de skulle gå rundt om i den 
cirkel, som var en del af koreografien. 
Og at de skulle gøre det, mens de knip-
sede med fingrene. Det var der mange 
af børnene, der kunne. 

Åbent kulturhus
Kulturhusets besøgende, både bib-
liotekets lånere og de besøgende til 
Strandcaféen, stoppede op og kig-
gede gennem de vidåbne døre til den 
store multisal, hvor børnene dansede. 
På scenen var der gjort klar til det  

orkester, som Dansens Dage i Brønden 
lidt senere ville byde på. Resten af da-
gen var der blandt andet squaredans,  
musicaldans, cheerleaderdans, køre-
stolsdans og linedans. 
”Gennem Dansens Dage er vi kommet 
i kontakt med mange af de foreninger, 
som arbejder med dans her i Brøndby. 
Da Brønden åbnede i efteråret 2009, 
var dans netop en af de ting, som de 
lokale borgere ytrede ønske om at 
bruge deres nyerhvervede fælles loka-
ler til,” siger Brøndens Anne Bregenov-
Larsen. 
Et første tiltag var at oprette børne-
dans hver lørdag formiddag med Pia 

En brønd fyldt med dans
”Gennem Dansens Dage er Brøndbys nye kulturhus, Brønden, kommet i kontakt med 
mange af de mennesker, som beskæftiger sig med dans i kommunen. Og der kommer 
mange flere med til næste år,” siger Brøndens koordinator Anne Bregenov-Larsen. 
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Tenning og Alexandra Reitmanis-Harc. 
Det har trukket mange af de såkaldt 
foreningsløse børn ind i Kulturhuset. 

Engagerede fædre
Deltagerne matcher meget godt den 
beboersammensætning, som Brøndby 
Strand byder på. Halvdelen af børnene 
er af anden etnisk oprindelse. 
”Det er meget ofte fædrene, der følger 
børnene til dans. Og vi oplever dem 
som meget engagerede. De spørger for 
eksempel til, hvilket tøj pigerne skal 
have på, når de danser,” siger Pia Ten-
ning, der også fortæller, at forældrene 
er meget glade for, at dansen ligger i 

børnenes nærområde, så de ikke behø-
ver at sætte sig ind i en bus eller bil. 
Børnene kan selv gå eller cykle hen til 
bydelens nye samlingssted. 

Anne Bregenov-Larsen fortæller: ”Vo-
res ønske er at udnytte de ressour-

cer, der er her i lokalområdet. Og vi 
kan konstatere, at der er meget, der 
er lykkedes. Vi arbejder på alle planer 
for at skabe tryghed for alle vores bru-
gergrupper. Det gør vi dels gennem et 
kriminalpræventivt projekt, og dels 
ved at lave fælles projekter for unge og 
ældre, så de lærer hinanden at kende. 
Før var de ældre utrygge ved de mange 
unge, både her og i centret. Nu har de 
spillet Nintendo Wii sammen, så nu 
kender de hinanden. Og nu går der 
ikke en dag, uden at der er nogle, der 
kommer og spørger, om ikke de kan få 
job her i huset. Brønden er simpelthen 
blevet et cool sted at komme.”

"Brønden er  

simpelthen blevet  

et cool sted  

at komme.”
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Af: Bitten Drews. Fotos: Claus Djervad

Scleroseforeningens Lokalafdeling for 
Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk 
kommuner startede i 2006 og har ca. 
170 medlemmer. Foreningen har lyn-
hurtigt fundet sine egne ben, og der 
foregår en masse. Medlemmerne får et 
nyhedsbrev hver anden måned, så de 
kan følge med i det hele. Arrangemen-
terne holdes i Brønden. I april havde 
man inviteret en landskabsarkitekt til 
at holde foredrag om ”den handicap-
venlige have." Man taler ikke meget om 
sygdom. Man hygger sig og taler om alt 
mellem himmel og jord til akkompag-
nement af kaffe og kage. Årsdagen for 
foreningens stiftelse fejres med brunch 
og jazz, der leveres af Niels Andersson 
& Band med blandt andre Anne Borg-
wardt og Hugo Rasmussen. Det må 
man nok sige er kræs for kendere. Man 
har også en sommerfest med partner 
og børn, hvor man leger, snakker og spi-
ser pølser, brød og bøffer fra grillen.

de gode dage er en sidegevinst
Grunden til, at jeg ved så meget om 
Scleroseforeningen, er, at jeg mødte 
Yvonn Hvidberg Mathiesen, som er 
næstformand og sekretær i lokalfor-
eningen og bor i Brøndby Strand. Yvonn 

er fuld af liv og meget aktiv, men må 
naturligvis passe på sig selv på de gode 
dage, da det ellers hævner sig grusomt 
dagen efter. 

Udover arbejdet i scleroseforeningen 
synger hun i Brøndby Strand Koret, som 
foreløbig tæller to herrer og fire damer. 
De har netop haft deres første koncert. 
Derudover er Yvonn sopran i et musik-
ensemble, som kalder sig Brillebanden. 
Det er så dejligt at synge, fortæller hun, 
men hun havde mange overvejelser, in-
den hun meldte sig, for hun mente ikke, 
man kunne sidde ned og synge. Det var 
dog slet ikke noget problem, med de 
rigtige teknikker går det helt fint. Og så 
strikker hun. Det er noget, der har væ-
ret langt uden for hendes rækkevidde i 
mange år, men nu er der kommet no-

Multipel sclerose er en kronisk syg-
dom i centralnervesystemet, det vil 
sige i hjernen og rygmarven.
Maj måned står i forskningens tegn 
verden over. Scleroseforeningen har 
en masse arrangementer i Fælled-
parken, blandt andet crossertræf og 
herrestiletløb. I forskningsmåneden 
er der stillet indsamlingsbøsser op. 
Jeg kan kun anbefale, at man putter i, 
det går til et rigtig godt formål.

Scleroseforeningen kan kontaktes på 
tlf. 36 46 36 46 eller på hjemmesiden 
www.scleroseforeningen.dk. Yvonn 
fra lokalafdelingen kan kontaktes på 
tlf. nr. 43 53 63 33. 
Brøndby Strand Koret vil også gerne 
have flere medlemmer, så hvis du har 
en sangfugl gemt i maven, så kon-
takt korleder Rie på tlf. 42 46 22 99. 

Vi tæller de lyse timer
- scleroseforeningens lokalafdeling i Brøndby Strand

get, der hedder strikkeringe, og så er 
det bare med at komme i gang, så hun 
strikker både til eget behov og lidt til 
venner og bekendte.

Ingen tvivl, Yvonn har et godt liv. Hun 
har de hjælpemidler, hun behøver, for 
at leve et så normalt liv som muligt, 
og da hendes sygdom kommer i attak-
ker, ved hun, at den næste attak kan 
komme om to minutter, og det giver en 
form for sidegevinst i livet. Hver dag, 
hvor man har det godt, lever man nok 
dobbelt så meget, som de fleste andre 
på en hel måned.

Yvonn Hvidberg Mathiesen

Strikkering
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af Esther Genker

Den 13. april besøgte medlemmer fra 
Pensionistforeningen 3eren i T 13 Kofo-
eds Skole på Amager. Vi havde alle en 
anelse om, hvad Kofoeds Skole er, for 
de fleste af os har hørt om skolen hele 
livet: Det er noget med at hjælpe sub-
sistensløse, alkoholikere o.l. Vi havde 
bestilt et foredrag om skolens virke, 
omvisning på nogle af værkstederne og 
frokost i deres kantine. Det blev noget 
af en øjenåbner. 

kofoed dollars
På sådan en almindelig hverdag sum-
mer skolen af liv, der er en kommen og 
gåen af mennesker i alle aldersgrupper 
og mange nationaliteter. Nogle skal 
på kursus, andre på arbejde for at op-
tjene Kofoed Dollars. De kan bruges til 
at købe mad, beklædning eller andre 
fornødenheder. For på skolen hedder 
det ”noget for noget." Vi så, hvor godt 
systemet virker. Vi så hvordan en mand 
blev ekviperet med godt og varmt vin-
tertøj. I kantinen blev mad og drikke li-
geledes betalt med Kofoed Dollars. 
Det er længe siden, at jeg har set et så 
spændende kursusprogram. Det spæn-
der lige fra diverse EDB programmer 
over sprog, syning, grafik, abstrakt ma-
leri, musik på mange planer, og sådan 
kan jeg blive ved. Nok er Kofoeds Skole 
en gammel institution, men den lever 

helt med i vor egen tid. Intet under at 
de kan trække så mange gode lærer-
kræfter til skolen.

kofoeds Skole før og nu 
I 1928 åbnede kordegn Hans Chr. Kofoed 
og hans hustru Astrid ”Christianshavns 
Sogns Arbejdsstuer for Arbejdsledige” 
i Menighedshuset på Christianshavn 
for at hjælpe arbejdsløse mænd i Kø-
benhavn. Her kunne mændene vaske 
deres tøj, tage bad, gå til gymnastik 
og på den måde få lidt selvrespekt til-
bage. Lokalerne blev hurtigt for trange, 
og man flyttede til Prinsessegade. Da 
Hans Chr. Kofoed døde i 1952, havde 
han hjulpet over 50.000 mennesker 
og over 2.000 mennesker mødte op til 
hans begravelse fra Christianskirken. 

På Kofoeds Skole hjælpes eleverne til 
at udvikle deres egne muligheder for 
at opnå et tilfredsstillende liv, både 
fagligt, socialt og personligt. Stedet 
kalder sig skole, fordi det er et sted, 
hvor man lærer. Gennem undervisning, 
værkstedsarbejde, rådgivning, praktisk 
hjælp og socialt samvær lærer hver en-
kelt elev at øge sin livskvalitet og der-
med hjælpe sig selv videre i livet, f.eks. i 
arbejde eller til uddannelse. Du kan fin-
de flere oplysninger om Kofoeds Skole 
på www.kofoedsskole.dk.

Kofoeds Skole fortæller gerne om det arbejde, der udføres. Men elevernes privatliv respekteres, og derfor kan man ikke fotografere.  
Denne fotomontage er fra skolens hjemmeside.

Pensionistforeningen 3eren besøgte 

Hvad drømmer du om?

Vil du lære noget om biler?

Har du lyst til at prøve, hvordan det er at være automekaniker eller chauffør?

Så er Auto & Transport på Kofoeds Skole noget for dig!

Professionelt værksted

Vi har et fuldt udbygget og professionelt autoværksted, hvor vi vedligeholder og repa-

rerer biler for Kofoeds Skole og for private kunder. Vi har også en transportafdeling, 

hvor vi udfører kørselsopgaver for skolens andre afdelinger. Fx henter vi tøj og møbler 

hos private i hele byen.

Du får kendskab til:

•  bilernes opbygning og funktion

•  reparation og serviceeftersyn

•  montering af udstyr

•  tilrettelæggelse af kørselsruter og udfyldelse af kørebog

•  kundebetjening

Godt kammeratskab

På Auto & Transport har vi et godt kammeratskab. Vi hjælper hinanden, vi laver sjov 

med hinanden, og her er respekt for alle.

Job, praktik og uddannelse

Som elev her kan du få hjælp til at søge job eller praktikplads, komme på virksom-

hedsbesøg eller finde ud af, om du vil starte på en uddannelse. Du kan også komme i 

jobtræning hos os.

Mange elever, der har gået på dette værksted, har fået job, været i praktik eller er 

påbegyndt uddannelse som automekaniker, chauffør, chaufførmedhjælper eller flyt-

temand.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, 

så det passer præcis til dig.

Interesseret?

Ring for mere information, 

aftal et uforpligtende besøg 

eller få hjælp til tilmelding.

Auto & Transport, 

Kofoeds Skole:

Tlf. 32 68 03 46

Rådgiverne, Kofoeds Skole:

Tlf. 32 68 03 55

Kofoeds Skole

Nyrnberggade 1, 2300 Kbh S

Tlf. 32 68 02 00

Til visitatorer: 

Kopier arket til din 

borger eller print flere fra

www.kofoedsskole.dk

Auto & Transport
KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, UNDERVISNING OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS

Foto: Sif Meincke

”Jeg har lært en hel masse. Da 

jeg kom, kunne jeg ikke engang 

holde på en skruetrækker, nu 

kan jeg skille en hel bil ad og 

samle den igen.”

NUI, ELEV PÅ AUTO & TRANSPORT,

KOFOEDS SKOLE.
Auto & 

Transport

DESIGN: NANNA MØLBAK HANSEN OG HENRIETTE MØRK. ANSVAR: KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. FOTO: SIF MEINCKE. OPLAG: 5000. TRYK: KAILOW, OKT. 2009 4. UDGAVE.

Hvad drømmer du om?Vil du lære at tegne logoer, layoute tryksager og designe hjemmesider?

Vil du afprøve, hvordan det er at være grafiker eller webdesigner?

Vil du under alle omstændigheder i gang igen? 

Så er Grafisk Workshop på Kofoeds Skole noget for dig!
Professionel virksomhedGrafisk Workshop er en moderne, professionel virksomhed, der fremstiller alle former 

for grafisk og digitalt design til Kofoeds Skole og til private kunder. 

Du får bl.a. kendskab til: 
•  InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, QuarkXPress m.fl.

•  layout
•  logo- og webdesign•  fremstilling af print og tryksager

•  billeddatabase•  indkøb, salg, lagerstyring og kundebetjening
Der kræves ingen forkundskaber - vi tilpasser opgaverne til dig.

Du får mulighed for at forberede dig til at tage PC-kørekortet.

Du indgår i et aktivt, fagligt og kollegialt fællesskab.
Job, praktik og uddannelse

Nogle timer om ugen går vi i Karrierehjørnet. Her fokuserer vi på personlig udvikling, 

afklaring af dine muligheder og aktiv jobsøgning. Du støttes i at deltage i kompetence-

givende efteruddannelse eller grundlæggende uddannelse.

Du kan også komme i jobtræning hos os.Mange elever, der har arbejdet på dette værksted, har fået job, været i praktik eller

er påbegyndt uddannelse som grafiker eller webdesigner. Men også som fx murer-

arbejdsmand, buschauffør eller kontorassistent, fordi de har ændret ønske under-

vejs.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, 
så det passer præcis til dig.

Interesseret?Ring for mere information, aftal et uforpligtende besøg 
eller få hjælp til tilmelding.

Grafisk Workshop,Kofoeds Skole:Tlf. 32 68 03 33/32 68 03 35
Rådgiverne, Kofoeds Skole:Tlf. 32 68 03 55

Kofoeds SkoleNyrnberggade 1, 2300 Kbh STlf. 32 68 02 00

Til visitatorer: Kopier arket til din borger eller print flere frawww.kofoedsskole.dk

Grafisk Workshop

KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, UNDERVISNING OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS Foto: Sif Meincke

”Jeg troede, Kofoeds Skole 
var et tabersted. Jeg er blevet 

meget overrasket, over alle de 
muligheder her er.”CLAUS, ELEV I GRAFISK WORKSHOP,

KOFOEDS SKOLE.

GrafiskWorkshop

DESIGN: NANNA MØLBAK HANSEN OG HENRIETTE MØRK. ANSVAR: KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. FOTO: SIF MEINCKE. OPLAG: 5000. TRYK: KAILOW, OKT. 2009 4. UDGAVE.

Hvad drømmer du om?

Er du grønlænder, og vil du gerne være en del af et kulturelt fællesskab med andre 

grønlændere?

Qassi betyder fælleshus

Qassi er Kofoeds Skoles særlige fællesskab for de grønlandske elever. 

Vi har:
•  et værksted til grønlandsk håndværk (perler, sælskind og fedtsten)

•  udflugter

•  sang og musik

•  fællesspisning af grønlandsk mad

•  film og foredrag

Du kan få individuel støtte, rådgivning og vejledning af Qassis medarbejdere.

Du har mulighed for at benytte dig af resten af Kofoeds Skoles mange tilbud.

Kofoeds Skole har yderligere to tilbud i København til socialt udsatte grønlændere:

Naapiffik betyder mødested

Naapiffik er et møde- og værested på Vesterbro.

Vi har fællesspisning, rådgivning, internater, fysiske aktiviteter, håndarbejde, bolig-

søgning, introduktion til Qassi m.m.

Miteq betyder edderfugl, varme og omsorg

Miteq er et bofællesskab i Valby for hjemløse, grønlandske kvinder. Det er et midlerti-

digt bosted, hvor du kan få hjælp og støtte til at komme videre til din egen lejlighed.  

Alle tre steder tilbyder vi psykoterapi og misbrugsbehandling.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, 

så det passer præcis til dig.

Interesseret?

Ring for mere information, 

aftal et uforpligtende besøg 

eller få hjælp til tilmelding.

Qassi,

Kofoeds Skole:

Tlf. 32 68 03 74

Miteq:

Tlf. 32 95 91 05

Naapiffik:

Tlf. 33 22 31 25

Rådgiverne, Kofoeds Skole:

Tlf. 32 68 03 55

Kofoeds Skole

Nyrnberggade 1, 2300 Kbh S

Tlf. 32 68 02 00

Til visitatorer: 

Kopier arket til din 

borger eller print flere fra

www.kofoedsskole.dk

GrønlændereKOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, UNDERVISNING OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS

Foto: Sif Meincke

”Jeg er meget ivrig for at 

komme her, for det er så godt. 

Fordi vi arbejder med forskellige 

ting. Med stenslibning og med 

at sy grønlandske ting, og man 

kan lave næsten alt her. ”

ELEV I QASSI, KOFOEDS SKOLE.

Grøn-
lændere

DESIGN: NANNA MØLBAK HANSEN OG HENRIETTE MØRK. ANSVAR: KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. FOTO: SIF MEINCKE. OPLAG: 5000. TRYK: KAILOW, OKT. 2009 4. UDGAVE.

Hvad drømmer du om?Vil du lære at vedligeholde bygninger og grønne områder?

Eller at arbejde med VVS?Vil du afprøve, hvordan det er at være ejendomsfunktionær eller andet 

inden for bygge og anlæg eller håndværk og teknik?

Så er Miljø & Ejendom på Kofoeds Skole noget for dig!Ejendomme og udearealerMiljø & Ejendom er Kofoeds Skoles værksteder for vedligeholdelse af ejendomme og 

udearealer. Vi sætter bygninger i stand, laver VVS-arbejde, saver brænde og meget 

mere. Der er mange opgaver, og vi tilpasser dem til, hvad du kan.
Du får kendskab til at:• pleje grønne arealer omkring ejendomme

• håndtere affald• bruge feje- og gravemaskiner og mange andre køretøjer

• vedligeholde varme- og ventilationsanlæg samt vand- og afløbssystemer 

• udføre mindre el-opgaver• bruge svejseudstyr• vedligeholde skolens skib M/S AnholtHumor og fællesskab I Miljø & Ejendom er der masser af humor og et godt fællesskab. Du får personlig 

vejledning og støtte til at nå dine individuelle mål og ønsker.
Job, praktik og uddannelseDu kan få hjælp til at søge job, praktik eller finde ud af, om du vil starte på en ud-

dannelse. Du kan også komme i jobtræning hos os. Mange elever, der har arbejdet 

i Miljø & Ejendom, har fået job, været i praktik eller er påbegyndt uddannelse som 

ejendomsfunktionær, ejendomsmedhjælper, VVS-montør, anlægsgartner og meget 

andet.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, 
så det passer præcis til dig.

Interesseret?Ring for mere information, aftal et uforpligtende besøg eller få hjælp til tilmelding.
Miljø & Ejendom,Kofoeds Skole:Tlf. 32 68 03 12

Rådgiverne, Kofoeds Skole:Tlf. 32 68 03 55

Kofoeds Skole
Nyrnberggade 1, 2300 Kbh STlf. 32 68 02 00

Til visitatorer: Kopier arket til din borger eller print flere frawww.kofoedsskole.dk

Miljø & Ejendom

KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, UNDERVISNING OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS
Foto: Sif Meincke

”Hvis man vil noget, får man virkelig støtte her.”ELEV PÅ KOFOEDS SKOLE.

Miljø &
Ejendom

DESIGN: NANNA MØLBAK HANSEN OG HENRIETTE MØRK. ANSVAR: KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. FOTO: SIF MEINCKE. OPLAG: 5000. TRYK: KAILOW, OKT. 2009 4. UDGAVE.Hvad drømmer du om?

Har du lyst til at gå køkkenvejen?

Kan du lide at lave mad og at arbejde i et køkken?

Så er Café Himmelblå på Kofoeds Skole noget for dig!

Moderne køkken

Café Himmelblå er et fuldt moderne køkken, der hver dag laver god, sund mad til

Kofoeds Skoles elever og medarbejdere. Her lærer du at fremstille varme og lune ret-

ter, smørrebrød, desserter og bagværk.

Du får kendskab til:

•  madlavning

•  køkkenteknik

•  menuplaner

•  rengøring og hygiejne

•  salg og kundebetjening

Du vil gradvist blive lært op gennem det praktiske arbejde i et tempo, der passer dig. 

Når du er klar til det, er der mulighed for, at du kan få ansvaret for dit eget arbejds-

område. 

Du kan også komme på kurser på andre skoler fx for at tage hygiejnebevis.

Et rart sted

Café Himmelblå er et rart sted at være. Vi arbejder sammen i mindre grupper, og vi har 

det godt med hinanden.

Job, praktik og uddannelse

Du kan få hjælp til at søge job, praktik eller finde ud af, om du vil starte på en uddan-

nelse. Du kan også komme i jobtræning hos os.

Mange elever, der har arbejdet i Café Himmelblå, har fået job, været i praktik eller er 

påbegyndt uddannelse som køkkenassistent, køkkenmedhjælper, smørrebrødsjomfru 

og meget andet.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, 

så det passer præcis til dig.

Interesseret?

Ring for mere information, 

aftal et uforpligtende besøg 

eller få hjælp til tilmelding.

Café Himmelblå,

Kofoeds Skole:

Tlf. 32 68 03 05

Rådgiverne, Kofoeds Skole:

Tlf. 32 68 03 55

Kofoeds Skole

Nyrnberggade 1, 2300 Kbh S

Tlf. 32 68 02 00

Til visitatorer: 

Kopier arket til din 

borger eller print flere fra

www.kofoedsskole.dk

Café Himmelblå
KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, UNDERVISNING OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS

Foto: Sif Meincke

”Det er en god ting ved 

Kofoeds Skole, at man bakker 

hinanden op, og der er ting, 

der lykkes meget bedre her end 

andre steder.”

MADS, ELEV PÅ KOFOEDS SKOLE.

Café

Himmelblå

DESIGN: NANNA MØLBAK HANSEN OG HENRIETTE MØRK. ANSVAR: KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. FOTO: SIF MEINCKE. OPLAG: 5000. TRYK: KAILOW, OKT. 2009 4. UDGAVE.

Hvad drømmer du om?Kunne du tænke dig at blive bedre til at læse, stave og skrive dansk? Eller måske til 

matematik?Så er forberedende voksenundervisning (FVU) på Kofoeds Skole noget for dig!

En hjælp i det dagligeKurserne giver dig mulighed for bedre at kunne:

•  ansøge om dansk statsborgerskab
•  starte på uddannelser og kurser

•  hjælpe dine børn med lektier
•  skrive og læse breve og blanketter

•  forstå dine lønsedler og skatteopgørelser samt lægge små budgetter UndervisningenDer er undervisning 1-2 gange om ugen på Kofoeds Skole. 

Undervisningen i læsning, stavning og skrivning er delt op i 4 trin. Regning og mate-

matik er opdelt i 2 trin.Vi hjælper dig med at vælge det trin, der passer bedst til dig.

DeltagerbevisDu kan slutte dit kursus af med en officiel eksamen, men det er ikke et krav. Hvis du 

ikke går til eksamen, får du alligevel et deltagerbevis. 
Efter FVU

Når du har gennemført alle trin i FVU fagene, har du kompetencer, som svarer til dele 

af folkeskolens afgangsprøve.   Hvis du vil videre i uddannelsessystemet, kan vores studievejledere rådgive dig.   

Trin 4 kan endvidere give dig adgang til at søge om dansk statsborgerskab.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, 
så det passer præcis til dig.

Interesseret?Ring for mere information, aftal et uforpligtende besøg 
eller få hjælp til tilmelding.

Studievejledningen,Kofoeds Skole:Tlf. 32 68 02 27

Kofoeds SkoleNyrnberggade 1, 2300 Kbh STlf. 32 68 02 00

Til visitatorer: Kopier arket til din borger eller print flere frawww.kofoedsskole.dk

FVU Forberedende VoksenUndervisning

KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, UNDERVISNING OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS

”Her får man virkelig fat i det kreative, fat i en masse 
glæde. Her kan jeg få lov til at være den, jeg er.” LISE, ELEV PÅ KOFOEDS SKOLE.

FVUForberedendevoksen-undervisning

DESIGN: NANNA MØLBAK HANSEN OG HENRIETTE MØRK. ANSVAR: KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. OPLAG: 5000. TRYK: KAILOW, OKT. 2009 4. UDGAVE.
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Foto: Sole Nørgaard

BRØNdEN

Af: Anne Bregenov-Larsen,  
kulturkoordinator i Brønden.

Aldrig har 250 skoleelever været så 
musestille. Kompagni B tryllebandt 
publikum i lidt under en time med de-
res enestående forestilling med både 
klassisk og moderne ballet. ”Det er 
fantastisk, at Den Kongelige Ballet 
besøger os her i Brøndby," mente et 
par piger fra 3. klasse. ”Vi glæder os 
rigtig meget til workshoppen, for vi 
skal nok lære pirouetter og at stå på 
tæerne.” Ved lodtrækning var 60 ele-
ver blevet udvalgt til at deltage i en 
workshop, som de unge balletdansere 
selv har stået for. Og selvom de ikke 
nåede helt til pirouetterne i work-
shoppen, var alle elever udlært i bal-
lettens fem første positioner samt at 
lave chassé igennem hele Brøndens 
store multisal. Balletten markerede 

afslutningen på Dansens Dage. Kom-
pagni B er verdens første børnekom-
pagni, og eleverne varetager selv alle 
opgaver. Arrangementet var støttet 
af både Børneudvalget og Kulturud-
valget.
”Det er ikke hver dag, vores elever 
får mulighed for at se ballet. Jeg tror, 
mange blev overraskede over, hvor 
meget power, der er på danserne," 
siger Kamilla Ahrensbach, som er 
idrætskonsulent i Brøndby Kommu-
ne, og som sammen med Brøndens 
personale har taget initiativ til arran-
gementet. Den kunstneriske leder for 
kompagniet, Ann Crosset, var også 
meget tilfreds. ”Vi vil meget gerne 
komme igen. Det er et fantastisk hus 
med mange muligheder for kunstne-
risk udfoldelse – og et fantastisk pub-
likum. Der var kontakt lige fra de kom 
ind i salen."

den kongelige Ballet indtog Brønden
250 skoleelever fra Brøndbys 2. og 3. klasser var inviteret til  
balletforestilling samt en balletworkshop med Den Kongelige  

Balletskoles Børnekompagni, Kompagni B, onsdag den 12. maj. 

Brøndens fødselsdag
Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen ved den 
28. august når Brønden 
fylder ét år.

✗

Værestedet  
Strandstuen 

Sankt Hans Middag
Fredag den 25. juni kl. 12.00
Se mere på opslag i Standstuen.
Arrangør: Værestedet Strandstuen

Støtteforeningen Strandstuen
Ekstraordinær generalforsamling 
Det er blevet besluttet at afholde 
en ekstraordinær generalforsam-
ling den 10. juni. Den ordinære ge-
neralforsamling skal ifølge vedtæg-
terne først afholdes til januar 2011.
Der er kun et punkt på dagsorde-
nen, nemlig valg af et nyt besty-
relsesmedlem, to suppleanter, en 
revisor og en revisorsuppleant.  

Høstfest
Det er blevet besluttet, at støtte-
foreningen skal afholde en høstfest 
i starten af september.  Festen skal 
byde på levende musik og pølser 
på grill. Der vil blive arbejdet på at 
afholde festen i Brøndens motions-
sal, med en grill opstillet udenfor på 
fortovet eller græsplænen. 
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Tekst og illustration: Grete Folman

Der tales så meget om vold, skyderi og 
den slags blandt ungdommen i dag. 
Men er det så nyt?

I slutningen af halvfjerdserne boede der 
ikke så mange i Brøndby Strand, faktisk 
var det utrolig svært at få folk til at 
flytte ind i Brøndby Strand Planen, som 
jo på det tidspunkt havde et meget dår-
ligt ry (mest på grund af betonen).
Ungdommen i Brøndby Strand var i 
halvfjerdserne indfødte danskere, og 
nogle af dem havde dannet en gruppe, 
som de kaldte 2660 efter vores post-
nummer. Mange følte sig generede af 
gruppen, men turde ikke klage over 
dem. 
På et tidspunkt havde byggelegeplad-
sen Tranehytten sat to gamle skur-
vogne til afhentning. De blev afhentet 
af 2660 og placeret i plantagen ved 
Sydgårdsvej og Kettehøj. Den gang var 
plantagen et yndet sted for æblepluk-
ning, så det kunne være svært at nå at 
få fat i de æbler, som ikke sad i nåhøjde.

Det år 2660 flyttede ind i plantagen, 
bugnede træerne af æbler, idet 2660 
havde indrettet skydebane i forbindelse 
med skurvognene – og det var ikke sky-
deri med løst krudt. Folk turde ganske 
enkelt ikke gå i nærheden af plantagen. 
Senere udviklede 2660 sig til Black 
Sheep – en supportergruppe til Hells 
Angels. Det lykkedes dem at leje en 
villa på Køgevejen af en mand, som var 
stationeret udenlands. Her lå de ofte i 
åben kamp med Bullshit hen over Kø-
gevejen. Politiet fandt utallige våben 
på adressen, men selvfølgelig ingen 
ejermænd til våbnene. Til stort held 

rykkede Black Sheep til Snoldelev, hvor 
skyderierne fortsatte, og der var vist 
også tale om nogle mord.

Senere havde vi en mindre gruppe 
Grønjakker (racister/nazister), som hu-

Æbler og Vold i Brøndby Strand

serede en periode. Siden da har jeg ikke 
hørt om decideret organiserede bander 
i Brøndby Strand på trods af, at vi nu er 
fuldt udlejede og bebos af 80 eller flere 
nationaliteter.
Sådan er der så meget.

Her lå de ofte i åben kamp 

hen over Køgevejen.

HuSkER du?
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Forstadsmuseet Historiens Huse er 
Brøndby og Hvidovres nye kulturhisto-
riske museum. Før hed vi henholdsvis 
Brøndby Lokalarkiv og Historiens Hus 
Hvidovre, men siden efteråret 2009 
har vi fungeret som én institution un-
der navnet Forstadsmuseet Historiens 
Huse. Forstadsmuseet Historiens Huse 
er ikke et traditionelt museum med ud-
stillingslokaler og montrer. Formidlin-
gen af Brøndby og Hvidovres kulturhi-
storie foregår på mange andre niveauer, 
blandt andet ude i gadebilledet, men 
også gennem foredrag, events, kom-
muneplanlægning osv. 

”Historien i Gaden”
Et mangeårigt projekt i Hvidovre er 
”Historien i Gaden." Her bliver histo-
rien formidlet på gadeplan i form af 
skilte, skulpturer, fliser, foldere man 
tager med på tur etc., så den ”besø-
gende” oplever historien dér, hvor den 
er sket. ”Historien i Gaden” er nu også 
ved at blive indarbejdet i Brøndby. I for-
bindelse med Brøndby Rådhus’ 50 års 
jubilæum den 30. november 2009, ud-
gav man således folderen ”Ingen pragt-
kåbe, men en jævn smuk frakke." Den 
fortæller om Brøndby Rådhus’ historie 
og arkitekten bag, Svenn Eske Kristen-
sen. Han binder med sit byggeri i både 
Brøndby og Hvidovre de to kommuner 
sammen, og med fejringen af Brøndby 
Rådhus markeredes således også det 
nye museumssamarbejde de to kom-
muner imellem. 

50 års jubilæet for køge Bugt-planen
Et eksempel på et projekt på tværs af 
de to kommunegrænser er fejringen 
af 50 års jubilæet for Danmarks stør-
ste gennemførte byplan, nemlig Køge 
Bugt-planen, der var en del af Finger-

planen. Fingerplanen skulle afbøde ho-
vedstadens massive boligproblemer og 
sikre, at byens nærhed til grønne områ-
der blev fastholdt. I Køge Bugt blev der 
bygget ni helt nye byer, og boligerne blev 
indrettet efter tidens mest moderne og 
rationelle metoder. S-toglinien var den 
væsentligste hovedfærdselsåre. Senere 
har mange af byerne måttet kæmpe 
med dårlig omtale, men boligerne er 
40-50 år senere stadig tidssvarende, 
og trafikdifferentieringen og instituti-
onsdækningen fungerer. Den nye by-
types værdier som kulturarv bliver nu 
fremhævet. 50 års jubilæet for Køge 
Bugt-planen fejres i 2011. Sammen med 
Greve Museum vil Forstadsmuseet stå 
for forskellige formidlingstiltag på hele 
strækningen ned langs med Køge Bugt.

Brøndby Lokalarkiv og Historiens Hus 
Hvidovre er blevet samlet i Avedørelej-
ren. Pilegården, som har huset Brøndby 
Lokalarkiv, holder åbent for publikum 
hver mandag 11-15 og ellers efter aftale. 
Resten af ugen kan man henvende sig i 
Avedørelejren. 
Som borger i Brøndby og Hvidovre kan 
man derfor stadig bruge de services et 
traditionelt lokalarkiv udbyder, f.eks. 
hvis man som slægtsforsker søger efter 
billeder eller papirer om sine aner. Man 
kan også stadig aflevere genstande til 
institutionen, hvis man ligger inde med 
en skat, der fortæller om Brøndbys eller 
Hvidovres historie, og som man gerne vil 
have sikret for fremtiden.
På www.brondbylokalarkiv.dk finder du 
flere oplysninger om Brøndby Lokalarkiv.

Forstadsmuseet Historiens Huse – 
Brøndby og Hvidovres nye museum

Foto fra Brøndby Lokalarkiv

af Lisbeth Hollensen, museumsinspektør, For-
stadsmuseet 

Historiens Hus, Avedøre



Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 10-20.
Onsdag og fredag kl. 10-15. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaffe, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuffet
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuffet med 
hjemmebagt brød.

Banko: Hver 3. tirsdag/md. kl. 19.30-
22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10-13.
Kom og vær med til hyggelige timer.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

Slibning af knive og sakse
Afleveres i åbningstiden
Priser fra 40 kr. og opefter.

Sølv/guld smykker renses
Afleveres i åbningstiden.
Priser er 20 kr. pr. styk.

Brunch
Anden søndag i måneden.  
Voksne 65 kr./børn 35 kr.

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henvendelse: Gül Aydin 60 35 28 61

RHEuMHuS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9-14.
Fredag kl. 9-13.
Hverdage serveres smørrebrød. 

Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 12 og spil begynder kl. 13.

Mimre-banko
Starter igen til september.

F-A-k-S 
Foreningen Af Kroniske 
Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus
Hver tirsdag kl. 12-16. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 
Henv.:  
Lizzie Taggaard Nielsen:26 85 16 10  
mail:htn@brnet.dk
Anette Jørgensen: 31 61 65 85

Syng Sammen Aften
Starter igen til september.

Aktivitetshuset PERlEN 
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 42 20
Husbestyrer Thorsten

Caféen åben:
Mandag kl. 8-14.
Tirsdag kl. 8-14.
Onsdag kl. 8-19.
Torsdag kl. 8-14.
Fredag lukket.

dagligt:
Kaffe/te/vand/ostemad/smørrebrød 
og varm mad. Dagens suppe kr. 20.
NYT: Coffee to go.

Aftenspisning 
Onsdag varm mad fra kl. 17-19.

Ny klub i Perlen
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 12.30-15.00.
Henv.: Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10-13.
Henv.: Jens Rathje, tlf. 43 73 70 63

Netcafé – Nu gratis

Skakklub: Torsdag kl. 19-23.

Fædregruppen
Tirsdag 19-22.
Henv: Korkmaz tlf. 21 70 81 86

udlejning af selskabslokaler
kontakt Café PERLEN
Telefon: 43 73 42 20
Henvendelse i åbningstiden.

Paraplyen
Hallingparken 3, 
Tlf.: 29 40 63 10

Pensionistklub: Tirsdag kl. 13-15.
Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub: Ons- og torsdag kl. 19-23.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Klubber og foreninger 
i Brøndby Strand

i
i
i

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
finde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på  
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.
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ØNSkER du FlERE OPlYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

dEAdlINE TIl NÆSTE BlAd:

Har I arrangementer i juli måned, så 
send redaktionen et tip om tid, sted 
og arrangement. Deadline er den 15. 
juni kl. 12. Næste blad uddeles senest 
søndag den 27. juni. Vi tager forbe-
hold for fejl og mangler i kalenderen. 
 

kAlENdER – juni   

 udstilling: Sisal and Symbols

 Til den 31. august

Fortællinger fra Swaziland

Sted: Brønden

 Ældretur til Egeskov Slot

 Mandag den 7. Juni  kl. 8.30

Besøg på Slottet samt forskellige  
museer m.v.

Arrangør: NetværksKontoret

Afgang fra Tranumparken 3

 "udsigten" – udstilling af Steen larsen 

 Torsdag den 10. juni – tirsdag den 
 31. august

Malerisk roadmovie – dansk landskabsma-
leri anno 2007

Sted: Brønden

 kulturweekend

 Fredag den 11. – søndag den 13. Juni 

Program udkommer omkring pinse

 Store Cykeldag i Brøndby

 Søndag den 13. juni kl. 10 – ca. 13

Vil du med på hjul?

Starter fra Brøndby Rådhus. 

Afsluttes ved Brønden af borgmester Ib 
Terp

 Holland mod danmark

 Mandag den 14. Juni kl. 16

VM fodbold

Sted: Café 13

 Brunch i Rheumhus

 lørdag den 19. Juni kl. 10

Se mere på side 7

Sted: Rheumhus

 Cameroon mod danmark

 lørdag den 19. Juni kl. 16

VM fodbold 

Sted: Café 13

 den store grillaften med bål  
 på terrassen

 Onsdag den 23. Juni kl. 17 

Grillen er tændt fra 17-19  
(læs mere på side 7)

Billetter kan købes i Café 13.  
Spis, hvad du kan for 75 kr.

Sted: Café 13

 danmark mod Japan

 Torsdag den 24. juni kl. 20.30

VM fodbold

Der er ingen menu denne aften.

Sted: Café 13

 Bob kerr and his whoopie Band

 Fredag den 25. juni kl. 20

Får publikum til at falde om af grin

Entre 75 kr.

Sted: Brønden

 Sankt Hans Middag

 Fredag den 25. juni kl. 12

Se mere på opslag i Standstuen.

Arrangør: Strandstuen

  SOMMERFERIE INFORMATION:  

  SOMMERFERIE I PERlEN:    
  28. JuNI TIl 2. AuGuST   

 SOMMERFERIE I RHEuMHuS:  
  HElE JulI MÅNEd.  
  ÅBNER IGEN 2. AuGuST.  

  SOMMERFERIE I CAFÉ 13:  
  30. JuNI TIl 9. AuGuST  
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