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I dette nummer af Esplanaden er der en masse billedsider. Det er ikke fordi, redak-
tionen er blevet for doven til at skrive, men fordi den ene store begivenhed afløser 
den anden i Brøndby Strand – og mange gange siger billederne mere end ord.

Opførelsen af operaen Parsifal sluttede og denne gang fortæller vi om de lokale 
medvirkende på side 6 og 7. Der var både kor og statister, og Klitrosen og en lejlig-
hed i et af højhusene blev omdannet til teaterkulisser. Det har været en oplevelse, 
som sætter lange spor.

Dansens Dage i Brønden er blevet et tilløbsstykke for omkring 1000 danseglade 
mennesker i Brøndby Strand. Dansen har sit eget sprog og vækker fælles glæde hos 
unge og gamle, og ligegyldigt, hvilket land man kommer fra. Se mere om Dansens 
Dage side 16.

Store Legedag er en af Brøndby Strands mangeårige traditioner. Her kan man virke-
lig lege med næsten alt, hvad hjertet begærer. Og når vejret viser sig fra sin bedste 
side som i år, er der lagt op til en fantastisk dag, hvor børn og voksne morer sig af 
hjertets lyst, som billederne på side 13 viser. 

Næste punkt på programmet er KulturWeekend den 10.-12. juni. Ligesom de andre 
år er der lagt op til tre forrygende dage, med underholdning for alle aldre. Som sæd-
vanlig er arrangørerne frivillige fra boligområdet, de lokale klubber og foreninger 
samt Brøndby Strand Kirke. Også Brønden lægger hus til arrangementer, ligesom 
sidste år. Programmet for KulturWeekend bliver omdelt sammen med dette num-
mer af Esplanaden, men du kan også læse om aktiviteterne rundt om i bladet, for 
eksempel på side 10 og 11.

En anden begivenhed, der finder sted hvert år i juni, er at foråret bliver til sommer. 
Vi er så heldige at bo i et naturskønt område og det minder vi jer om med Johan 
Suszkiewiczs flotte billedside på side 9 med alt det grønne, der folder sig ud. Vi 
håber, at sommeren bliver god og lang, så man kan komme ud og nyde den.

Der sker altid noget i Brøndy Strand. En dag ender for en mand med at han bliver 
en helt og modtager en dusør fra Vestegnens Politi, fordi han reddede en dreng ud 
af et brændende hus og vidste, hvilken behandling drengen skulle have allerede i 
ambulancen. (Side 3) En anden mand får udgivet sin anden roman, som er en krimi. 
Og hvor mange af os vidste, at vi har en forfatter her i boligområdet. Esplanaden 
præsenterer ham på side 8. 

Der er også gang i både renoveringer og nybyggeri. Om et års tid slår det nye senior-
bofællesskab Æbleblomsten dørene op for nye beboere. Du kan læse om, hvordan 
byggeriet skrider frem og hvad forskellen er på en beskyttet bolig og et seniorbo-
fællesskab på side 15.

God juni til alle!

Venlig hilsen
Redaktionen

LEDER



Brand hos naboen
Det kunne være gået helt galt den aften 
i februar. Jesper Kærholm sad i ro og mag 
derhjemme, da han modtog et bekym-
ret opkald fra en nabo. Naboparret var 
ude den aften, men var netop blevet rin-
get op af deres teenagesøn, som bange 
fortalte, at der var ild hjemme i lejlig-
heden. Jesper overvejede ikke sagen i 
mange sekunder, men fløj ud af døren. 
Det viste sig, at et par venner til nabop-
arrets søn var kommet sikkert ud af den 
brændende og røgfyldte lejlighed, men 
til deres fortvivlelse var deres kamme-
rat stadig derinde. Jesper skyndte sig ind 
i den tætte røg og råbte til drengen på 
første sal. Da han ikke fik svar, løb han 

op og fandt drengen, som var i en omtå-
get og chokeret tilstand. Han tog et fast 
tag i ham og hev ham ud af lejligheden. 
Derefter sikrede Jesper sig, at der ikke 
var flere i lejligheden. Et par minutter 
senere ankom politi og brandvæsen.

”Jeg gør jo bare mit job”
Jesper Kærholm er uddannet paramedici-
ner og arbejder til daglig i Frederiksberg 
Brandvæsen. Derfor var han klar over, at 
drengen stadig kunne være i fare. Han 
sikrede sig, at brandmændene startede 
iltbehandling med det samme, og at 
der blev tilkaldt en ambulance. Denne 
behandling viste sig senere at have væ-

Dusør til Modig Brøndby Strand Borger

ret helt nødvendig, for at drengen ikke 
skulle tage alvorligt skade af den megen 
røg, han havde indåndet.
Det er ikke første og sikkert heller ikke 
sidste gang, at Jesper holder hovedet 
koldt og redder mennesker ud af en livs-
truende situation. ”Jeg gør jo bare mit 
job”, som han siger. Men det er første 
gang, at han modtager offentlig aner-
kendelse for det, og det synes han er en 
dejlig oplevelse. ”Jeg blev vældig glad, 
da jeg åbnede brevet fra Københavns 
Vestegns Politi. Men lige inden nåede 
jeg faktisk at tænke: ”Er jeg nu kommet 
til at køre over for rødt?!” fortæller Jes-
per med et grin.

af Ida Christoffersen

Den 9. maj blev Brøndby Strand borgeren Jesper Kærholm hædret af Københavns Vestegns Politi med en dusør for 
hans snarrådige og livsreddende indsats, da der pludselig opstod brand hos naboen.  
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Bliv frivillig på 
Esplanaden
En gruppe engagerede og ”hyg-
gelige” frivillige står bag tilbli-
velsen af Esplanaden, og du 
kan blive en af dem.  Har du 
en skribent i maven, er en ørn 
til at læse korrektur og samle 
oplysninger til kalenderen, eller 
har du lyst til at bidrage med 
anden praktisk hjælp i forbin-
delse med at lave og forberede 
omdelingen af Esplanaden, så 
kontakt os endelig på espla-
naden@brnet.dk eller på tlf. 
4354 2275. 

Husk at Klitrosen ikke 
holder ferielukket men 
byder velkommen hele 
sommeren.

Esplanaden juni 2011
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Påskefodboldturnering 
Vanen tro var der stor fodboldturnering i påskeferien. Der deltog 
mange hold i alle aldersgrupper, og alt forløb med god stem-
ning og højt humør. Der var utrolig mange unge, som igen fi k 
vist deres talent for fodbold, og der blev scoret en masse fl ot-
te mål. Hele turneringen var stort set drevet af de unge selv, 
og derfor skal der lyde en stor ros til alle ungemedarbejderne. 

Hjertestartere 
i Brøndby Strand
De 10 boligafdelinger i Brøndby 
Strand har indgået et samarbejde 
med Brøndby Kommune og Falck 
omkring opsætning af hjertestar-
tere i Brøndby Strand. Alle afde-
linger indkøber hjertestartere, som 
vil blive hængt op rundt omkring i 
bebyggelsen. Hjertestarterne kan 
anvendes af alle, de fortæller selv, 
hvordan de skal bruges.

Ældre-Caféen i Daruplund
Åbent hus tirsdag den 28. juni 
fra kl. 14
Ældrecaféen er en forening for før-
tidspensionister, efterlønnere og pen-
sionister. Man skal bo i Lunden for 
at blive medlem, men gæster er vel-
komne til alle arrangementer. Der er 
arrangementer som bankospil, lotteri. 
julefrokost, skovtur, men også andre 
arrangementer i løbet af året. Efter 
aftale kan man få PC-undervisning. 
Ældre-Caféen har fast åbningstid hver 
torsdag fra kl. 13 - 17. På andre dage er 
der nogen i lokalerne, når fl aget er sat 
ud. Vil du vide mere, så kontakt for-
mand Glenda Jensen, tlf. 61 79 26 04.
Vel mødt i Ældre-Caféen, Daruplund 
19 (indgang fra altansiden). 
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PBC information.

Orientering fra boligselskaberne
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Esplanadens nye læsere

KulturWeekend 

Sæt kryds i kalenderen den 10.-12. juni
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Oplev Parsifal i Brøndby Strand 
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Renoveringen i Lunden
Renoveringen er kommet godt fra 
start i januar 2011
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Parsifal i Brøndby Strand
Kom og vær med i en anderledes opera

Carlsbergs Mindelegat
Læge Lise Dyhr i Brøndby Strand fi k 
Carlsbergs Mindelegat 2010
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Markedsdag i Æblehaven
Fredag den 17. juni 2011 kl. 12 - 17
Dagen åbnes af socialdirektør Niels Møller. Der er underholdning ved Kæl-
derduoen, Allan Steen og Lirekassemanden. Du kan også prøve Linedance.
Overskuddet går blandt andet til beboernes aktiviteter og arrangemen-
ter. Hele dagen er der stor loppebod og lotteri samt skønhedsbod, sund-
hedsbod og demensbod. Du kan købe mad og drikkevarer, hjemmelavede 
vafler, og bolsjer fra ”vores eget” lille bolsjekogeri. Tag familie og venner 
med. Alle er velkomne på Ældrecentret Æblehaven, Guldborgvej 6, 2660 
Brøndby Strand.

Mød NetværksKontoret 
på KulturWeekend
I NetværksKontorets telt på KulturWeekend 
kan du høre mere om det boligsociale arbejde 
i Brøndby Strand og se en flot fotoudstilling af 
operaforestillingen Parsifal. Giv dit besyv med 
til den kommende helhedsplan eller få en slud-
der med borgmesteren og med repræsentanter 
fra De 9, Esplanaden og NetværksKontoret. 
Børnene kan låne bolde, fornøje sig med sjove 
skattejagter og få en lille belønning for at sam-
le skrald på pladsen.

Pensionistudflugt 
til Kerteminde
Den 11. maj tog 57 pensionister fra De 9 på dags-
udflugt til Kerteminde. Her skulle de besøge 
Fjord og Bælt Centret og se Kerteminde by. Vi 
ankom lige til fodring og træning af marsvin 
og sæler. Det var et flot show, hvor dyrene bl.a. 
sprang efter bolde, fik børstet tænder og sagde 
sjove lyde, mens en formidler på museet for-
talte om de øvelser, træneren lavede med dy-
rene, og hvorfor hun gjorde det. Efterfølgende 
var der rundvisning på museet, hvor vi hørte om 
en masse af de fisk, der lever i Danmarks have. 
Flere af dem kunne man også få lov at røre ved.
Efter museumbesøget fandt folk forskellige 
steder at spise frokost, og derefter var der tid 
til en gåtur i Kerteminde, der er en fin gammel 
by. Nogle nåede endda også at besøge Johannes 
Larsen museet inden turen gik mod Brøndby 
Strand igen. Der har været mange positive til-
bagemeldinger om dagen, hvilket vidner om, at 
de, der var med, fik sig en rigtig god oplevelse!
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Dette var nogle af ordene, vi modtog fra teatergruppen Fix 
og Foxy efter at Parsifal var overstået og gruppen var draget 
videre mod nye eventyr. Vi tænker åbenbar stadig alle vemo-
digt på hinanden. Vemodigt, fordi det er forbi, og fordi vi på 
ingen tid knyttede venskaber og bånd på kryds og tværs af 
faggrupper, og fordi vi på ingen tid fik et teamarbejde op at 
stå, som bare fungerede. Vi vidste, hvad hinanden tænkte, 
og hvis én rakte en hånd ud for at aflevere noget, var der altid 
en anden, der tog imod. Vi savner også dem, og vi ses formo-
dentlig aldrig igen, men minderne har man da lov at ha’.

Koret
Andre, som gerne vil ses igen, er koret. De har planer om at 
starte et kor i Brøndby Strand. Hvis du er interesseret i at 
være med, kan du skrive til broendens.kor@live.dk. Hvis de 
bliver mange nok, vil de fortsætte med Rose som korleder. 
Det var helt utroligt, hvad hun fik ud af de mennesker. Når de 
sang fra altanerne, var der ikke et øje tørt, og også de knyt-

tede venskaber, som de nødig vil undvære. Heldigvis bor de 
alle her i området.

Klitrosen
Gralsborgen er igen bygget om. Nu hedder den igen Klitrosen, 
og den samme gamle hygge er tilbage. ”Tak fordi I aldrig svig-
tede”, skrev Parsifal-folket til gralsridderne Clausen, Bernth 
og Grethe. Og det gjorde de ikke! De gjorde rent, bryggede 
kaffe og serverede til 12 forpremierer og 13 forestillinger. Cirka 
50 mennesker pr. aften, og altid var de venlige og smilende. 
Alle var begejstrede ved at træde ind i Gralsborgen, der dog 
ikke helt kunne skjule den hygge fra det forrige århundrede, 
som Klitrosen normalt består af.
Koret prøvede i Klitrosen, skuespillerne ventede i brandvejen 
og alle blev betjent på bedste måde. Clausen & co. glæder 
sig til at se nogle af de mange operagæster igen til kaffe og 
kager. ”Men der er masser af plads til de nye seniorer, der er 
kommet til området”, bedyrer Clausen. ”Kaffen er klar man-
dag, onsdag, fredag og søndag kl. 15 og vi holder ikke som-

Statister, kor og kulisser i  
Brøndby Strands Parsifal
tekst og fotos Bitten Drews

”Vi kom, vi så, vi blev begejstrede! Til alle de skønne mennesker i Brøndby Strand, TAK!!!!! 
 Fordomme er der jo mange af, også om Brøndby Strand - Det er jo en forstad!!! og absolut ikke et lige 
så fedt sted som København. Der er mange indvandrerbander, så det er et farligt og usikkert sted at bo 
og opfostre sine børn. Der er beskidt, ingen grønne områder og betonbygninger alle vegne, hvilket jo 
ikke er særlig charmerende...
Hvis nogen af os på holdet bag teaterforestillingen Parsifal havde nogle fordomme, blev disse manet 
godt og grundigt i jorden, efter bare en enkelt dag! ”

6

Esplanaden juni 2011



merferie hos os, men dækker op i vores dejlige gårdhave, når 
vejret er til det.”

Statister
Også statisterne morede sig herligt. Vi var flere, der mødte 
op, selvom vi slet ikke var på den pågældende aften. Vores 
opgave var at føre publikum på vildveje, og sørge for, at alle 
mødte op samtidig til 3. akt. Den egentlige årsag var, at ele-
vatoren kun kunne tage ti personer ad gangen, og i stedet 
for at lade publikum stå og vente delte man dem op i hold. 
Daniel, der var den gennemgående figur, bad den statist, 
der kom op med elevatoren, om at følge folk til 3. akt. Når vi 
sagde ja, kom folk ind i elevatoren i hold. Det første hold kom 
ned i Esther Genkers lejlighed, hvor hun fortalte historier om 
Strandeparken gennem tiderne. Andet hold blev ledt ud på 
en ret lang tur i bebyggelsen, tredje hold på en lidt kortere 
tur. Sidste hold, som jeg i reglen var på, fik at vide i eleva-
toren, at naturligvis ville jeg da følge dem til 3. akt, men jeg 
blev lige nødt til at hente mit vasketøj først, for ellers luk-
kede vaskeriet. Inde i vaskeriets varme fik jeg dem så til at 
lægge mit vasketøj sammen, mens jeg fortalte historier fra 

kvarteret. Ingen vidste, om det var for sjov eller bare rent til-
fældigt, men alle fulgte os som små hundehvalpe. Inden for 
det samme minut, var alle hold forsamlede ved tredje akt, så 
alt gik op i en højere enhed.

Afskedsfest
Da Parsifal var vel overstået, blev der holdt et brag af en af-
skedsfest i Café 13, så alle fik rig lejlighed til at sige farvel til 
hinanden under hyggelige former. Om det bliver det allersid-
ste punktum for Parsifal, kan kun fremtiden vise.
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tekst og foto Bitten Drews

At Brøndby Strand har sin egen forfat-
ter, er det måske de færreste, der ved. 
Kim Jørgensen og hans kone har boet 20 
år i Brøndby Strand, og det er de meget 
glade for. I den tid har han udgivet både 
en børnebog og to romaner. Den sene-
ste roman, ”Den Røde Boomerang”, ud-
kom for et par måneder siden.

Det første, jeg spurgte Kim Jørgensen 
om, var: - ”Hvorfor skriver du?” Han 
svarede med et smil: ”Fordi jeg kan 
lide det.” Men som svar på, hvorfor det 
netop var krimier, forklarede han, at 
han ikke altid synes, at verden er helt 
retfærdig, og at det ofte er de forkerte, 
det går ud over. 
Det er det, han prøver at rette lidt op 
på, når han skriver, sådan at de onde 
og hensynsløse også af og til får en på 
tuden.
”Den Røde Boomerang” er Kim Jørgen-
sens tredje bog. Han startede allerede 

Den Røde Boomerang

med at skrive som barn og begyndte 
med at skrive en børnebog. Men siden 
er det blevet til to krimier.

”Den Røde Boomerang” fortæller om, 
hvordan to mænd mødes en mørk vin-
teraften, hvor de kommer op at skæn-
des. Den ene skubber så kraftigt til den 
anden, at han synker livløs sammen. I 
stedet for at hjælpe den livløse, bug-

serer han ofret ind i en bil, kører til en 
nedlagt grusgrav, hvor der nu er en sø 
og skubber bilen i søen. Derefter forla-
der han stedet i den tro, at ingen har set 
ham.
Der tager han imidlertid fejl, for en 
ung mand står skjult bag et træ og ser 
det hele. Den unge mand er på vej for 
at møde sine svigerforældre for første 
gang og beslutter sig for at ringe til po-
litiet, så snart han er nået frem. Men da 
han kommer derhen, får han et chok! 
Den mand, der så hjerteligt byder ham 
velkommen, er identisk med morderen 
i skoven ---!

Skulle man få lyst til at læse mere, kan 
man læse de første tre kapitler gratis 
på www.forlaget-facet.dk. Eller endnu 
bedre: Spørg efter bogen på biblioteket 
i Brønden. De bør have den, når nu der 
er tale om en lokal forfatter i Brøndby 
Strand.

Kim Jørgensen
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tekst og foto Johan Suszkiewicz

En rigtig skov er det vel ikke. Den er lidt 
lille. Men træer er der, som man kan gå 
tur imellem. Og de er grønne. Og det 
lysegrønne forår er nu blevet til mørke-
grøn sommer.

Når Brøndby Strand ofte omtales som 
grå beton, så er der da grund til at næv-
ne alt det grønne. Man kan gå sydpå 
ned til Strandparken, man kan også 
gå nordpå til Den Grønne Kile. På fem, 
ti minutter er man i det grønne begge 
veje.
Og godt nok kan man ikke slippe fra su-

Brøndby Strands ”bjerge” er bygget 
i 1979 af jorden fra det bassin til op-
samling af vand, som ligger mellem 
bakkerne og Brøndbyvester Boule-
vard.

Brøndby Strand i Forårsgrønt

set fra motorvejene. Og godt nok er der 
nogen, som ud over de to motorveje nu 
også vil føre en jernbane igennem. Men 
grønt er der, og der er oven i købet et par 
bjerge. Ikke Alperne, men gode nok til 
at kælke på når de er hvide. 

Og ved siden af som sagt skoven hvor 
man sagtens kan forsvinde lidt i det 
grønne, selv om man må dele nogle af 
stierne med golfspillere. Så tag turen 
ad Ulsøparken og under motorvejen. Så 
er man i det grønne.

Og vover man sig over Midlergårdsvej 
ad stien mellem træerne og langs golf-
banen er der også en sø. Hvor søen nu 
ligger, lå der tidligere tre bondehuse. 
Ikke samtidig, men forskudt i tid, fra 
bronzealder til jernalder. Og om foråret 
er alt vel blevet grønt også dengang.
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Alex

Musikskolen

ConductorAnsgarkirke

Mr. Mox

The Young Comets

Zaki Youssef

Cathrine Legardh

Brian Mengle
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Har du sat kryds i kalenderen ved
KulturWeekend 
den 10-11-12 juni i Esplanadeparken
Karrusellen kører hele weekenden, klatretårnet står parat lørdag. Der er le-
vende musik for enhver smag, herunder Brøndby Strands Parsifalkor. Og du 
kan møde et bredt udvalg af Strandens klubber og foreninger og måske gøre 
et godt fund i loppeboderne. Brøndby Strand kirke holder koncert og gudstje-
neste på festpladsen.
Vi glæder os til at se dig og din familie.

Mange hilser fra 
KulturWeekend styregruppe og holdet af frivillige.



brøndby jazzklub

af Elo Christiansen

fotos: Brix og Anet Tamborg

Traditionel eller klassisk jazz, hvad er 
det nu for noget musik? I 32 år, siden 
1979, har Brøndby Jazzklub tilstræbt at 
præsentere denne genre. Klubben har 
med en enkelt undtagelse haft fast 
spillested i Brøndby Strand. Først i det 
”gamle” bibliotek, og da det flyttede 
over i Brønden, flyttede jazzklubben til 
Rheumhus ved de lyserøde højhuse. 

Jazzklubbens varemærke
Men tilbage til musikken. Klubbens 
vigtigste opgave var og er fremdeles 
at præsentere de stilarter, som lagde 
grunden til udviklingen af de rytmiske 
genrer, der i dag kan opleves. I en del 
år indgik ordet eller stilarten ”Dixie-

land” i klubbens navn. Det var tidligere 
et folkeligt udtryk for de amerikanske 
sydstater. Det var jazz spillet af hvide 
New Orleansmusikere, for eksempel 
The Original Dixieland Jazz Band, der 
indspillede den første jazzplade i 1917. 
Navnet var dog for snævert til at iden-
tificere klubbens musikvalg, der spæn-
der vidt omkring blandt genrer som 
Chicago, Ragtime, Blues, Boogie Woo-
gie, Jump, Swing med videre, og udgik 
af klubbens officielle navn i slutningen 
af 1990’erne. 

Mere end musik
Brøndby Jazzklub har foruden den mu-
sikalske mission nok en vigtig opgave, 

nemlig det sociale samvær. Det betyder 
blandt andet, at klubbens arrangemen-
ter ikke kun er rene koncerter, hvor man 
indtager en stoleplads for at lytte til 
orkestrets musikalske adfærd med en 
enkelt pause indlagt. De fleste arrange-
menter starter med et tilbud om spis-
ning; herefter spiller orkestrene som 
regel tre sæt med to indlagte pauser. 
Og sikkert er det, at såfremt gæster og 
medlemmer får lyst til en swingom, er 
der plads på dansegulvet.
Klubben afholder i dag otte faste arran-
gementer i Rheumhus. Siden 2002 har 
Brøndby Jazzklub deltaget i de ganske 
populære søndagsmatinéer i Kulturhu-
set Kilden i Brøndbyøster to gange om 
året.

Brøndby Jazzklub og KulturWeekend
I de sidste 10 år har Brøndby Jazzklub 
medvirket i årets store begivenhed Kul-
turWeekend i Brøndby Strand. Rent 
musikalsk med et arrangement fredag 
aften i Cafételtet; arbejdsmæssigt del-
tager en arbejdsgruppe i Cafételtets 
øvrige arrangementer henover week-
enden, for eksempel med opstilling, 
afrydning og pasning af bar.

Ordet ”jazz” har angiveligt en usikker 
oprindelse, men kommer formentlig 
fra Vestafrika, hvorfra negerslaverne 
siden tog det med til USA. Talemå-
den kan have været brugt af hekse-
doktorer og medicinmænd ved hel-
lige gilder og har været ment som 
noget i retning af at ”sætte gang 
og skub i tingene” eller at ”heppe”. 
Dette svarer jo ganske godt til det 
man gør under en jazzkoncert, hvor 
der klappes og heppes efter en solo! 
Talemåden kendes imidlertid også 
fra andre sprog med mere vovede 
udlægninger af betydningen! Ordet 
indgik i det amerikanske sprog om-
kring år 1900.

Brøndby Jazzklub arrangerer jazzaften på KulturWeekend med Kansas City Stompers

Det færdige bagtæppe til Brøndby Jazzklub hænger i salen i Rheumhus

Grete Folman maler bagtæppet til Brøndby 
Jazzklub ved KulturWeekend 2009

The Young Comets

Cathrine Legardh

Esplanaden juni 2011
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Læserbrev 
"Endnu en humørfyldt og succesrig aften i Perlen den 4. maj. Thor-sten bød velkommen på sin charme-rende og omsorgsfyldte måde. Selv-om vi ikke var mange, havde vi det rigtig sjovt - nærmest som en stor familie. Jens Grundorph Jørgensen spillede dejlig partymusik, mens vi spiste den dejlige mad. Bagef-ter spillede Guitarkaj, han sang og fortalte vitser, så vi skreg af grin. Tusind tak til Thorsten for din flotte måde at servicere dine gæster på. Vi glæder os til næste gang, Torben Lendager kommer". 

Taknemmelig hilsen fra Ditte Jeier

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE
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Perlen i juni

Rheumhus i juni

Café 13 i juni

Oplev den folkekære 
sanger Torben Lendager 
Onsdag den 15. juni kl.18 
Aftenen byder på kulinariske og musikal-
ske lækkerier, når Torben Lendager, forsan-
ger i 70’er bandet The Walkers,  gæster Café 
Perlen. Menu: Oksefi let med tidens salat 
og fl utes. Pris: 160 kr. Billetter købes i Café 
Perlen, Hallingparken 5, tlf: 43734220. 
Sidste tilmeldingsfrist den 8. juni. 

Poul Brix Andersen 
fylder 70
Reception i Rheumhus
Mandag d. 27. juni fylder Brix 70 
år. Afd. BAB Rheumpark vil derfor 
gerne invitere beboere, Brix´ fa-
milie og venner samt Brix´ samar-
bejdspartnere til reception i Rheu-
mhus fra kl. 15 til 18.30.

Kvindefest
Fredag den 17.juni kl.18.30
Til en kvindefest hygger man sig med 
veninderne og naboerne, mens børnene 
leger med andre børn. Man lærer nye 
kvinder at kende, og så danser man til 
medbragt musik. Entré 15 kr. inklusiv 
kaff e, te og kage.

Sankt Hans aften i Café 13
Torsdag den 23. juni kl. 17
Traditionen tro holder Café 13 et brag af 
en Sankt Hans aften. Grillen tændes kl. 
17 og Jan´Z Swingtet spiller kl.18-22. Der 
serveres forskellige slags kød, kartofl er 
og salat. Spis hvad du kan, for 120 Kr. 
Billetter købes senest den 16. juni. 

OBS: Der er ikke brunch 
i Café 13 i juni måned

Aftenspisningen tirsdag 
den. 28. juni i Café 13.
Lige inden sommerferien serverer vi 
Grillbuff et til 45,00 kroner på teras-
sen. Entertainer/tryllekunstner Sunny 
Cagara underholder fra kl. 18.00. Sunny 
Cargara er tryllekunstner og entertainer 
og kendt fra DRs talent 2009. Det er 
underholdning i særklasse, der facine-
rer og skaber glæde.

Udstilling i 
Café 13
Hele juni må-
ned kan du se 
Kirsten Lunds 
og Gunvor Ras-
mussens ma-
lerier i Café 13s 

åbningstider. Udstillingen er et samar-
bejde med Brøndby Kunst Forening.
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Rheumhus i juni

Masser af mennesker
Masser af underholdning
Masser af sol
Det er betingelsen for alle 
tiders Store Legedag

– og det blev det!

Masser af mennesker
Masser af underholdning
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Store Legedag 
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– og det blev det!
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af Nete Eriksen               tegning: Grete Folman

Vores røde rækkehus var i 2 etager. 
De første af mine leveår boede jeg på 
samme værelse som min søster. Min 
far havde læst til lærer, og han gik me-
get op i litteratur og religion. Da han et 
år havde været til eksamen i religion 
og kun havde fået syv efter den gamle 
skala, var det tabu at snakke om karak-
teren. Vi havde en dag besøg af fami-
lien og kunne mærke, at der godt kunne 
snakkes om faget, og de emner min far 
havde berørt. Min fars arbejdsværelse 
havde et meget gammelt solidt brunt 
skrivebord, hvor alle hans noter lå. En 
dag kom jeg derind. Vi kom til at snakke 
om en bog, hvilken husker jeg ikke, men 
husker helt klart at min far var glad for 
mine svar om bogen. 

Der var en legeplads, hvor vi gik på træ-
bjælker. Ved siden af var der en lille 
kunstig bakke, hvor vi kælkede om vin-
teren. Helt henne for enden af rækken 
boede Vicki. Hun var populær i Bjer-
relund. En dag tog hun mine sko og ka-
stede dem i en rist. Klassens kønneste 
og populæreste dreng hed Jan. Hans far 

ejede nogle frisørsaloner. Alle pigerne 
var vilde med ham. Men når man var 
nederst i hierarkiet, var der ikke noget 
at komme efter dér. En dag forbarmede 
han sig over mig, og vi spillede fodbold 
i gården sammen. Selv om han langt 
fra var sød ved mig, er mindet om fod-
boldspillet i gården alligevel det bedst 
bevarede. 

Om sommeren sad vi enten i den lille 
for- eller baghave. Haven var omringet 
at en grøn hæk og et lille halvtag, min 
morfar havde bygget. Min mor forsøgte 
efter bedste evne at holde haven pæn. 
Da min søster og mor gik mere op i ha-
vearbejdet, overlod jeg glædeligt det til 
dem. Der var ikke noget som en som-
mermorgen, hvor man satte sig ud i 
solen i baghaven med en kop te og 
morgenbrød. Min mor lavede hjem-
melavet marmelade og intet var bedre. 
Min storebror kiggede langt ind i køk-
kenskabet for at finde det sidste glas. 
Mors frikadeller var uovertrufne og jeg 
har ikke fundet en bedre opskrift siden. 
Mor havde en gryde fuld af hvidt fedt til 

at lave pomfritter, som vi elskede.  Når 
tallerkenen så blev overfyldt med mas-
ser af remoulade, kunne man næsten 
ikke finde noget bedre. 

I mange år havde vi en hvid Morris 100, 
der tit måtte fixes. Der var røde sæder, 
og når vi kørte ned til min mormor og 
morfar i Nørre Alslev på Falster, sad 
min søster og jeg og sang. Et år tog vi 
til Norge. Vi kørte fra sted til sted, og 
en dag kunne vi ikke finde nattely. Vi 
kom til en campingplads, og da ejeren 
godt kunne lide danskere, fik vi lov til at 
sove på hans bowlingbane. På et tids-
punkt skulle vi køre op af et fjeld, og da 
bilen ikke var så solid, gik det meste af 
familien op af fjeldet. Jeg tror det var 
min mor og min søster og jeg, der gik op 
af fjeldet, mens min far kørte Morissen. 
Min storebror stødte til os den sidste 
uge. Der havde vi en lille hytte oppe i 
bjergene. Der var den smukkeste udsigt 
og min far elskede at tage billeder. 

Dette er sidste del af Nete Eriksens 
erindringer fra Bjerrelund.

Bjerrelund 12
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Tekst og foto: Anet Tamborg

Så bygges der igen i Esplanadeparken. Denne gang er det 
seniorbofællesskabet Æbleblomsten med 21 lejligheder, fæl-
leshus med køkken, en stor sal samt kælder. Og ikke at for-
glemme en parkeringsplads samt et grønt område rundt om 
bygningerne. 

Seniorboliger er ikke beskyttede boliger
- ”Seniorboliger er ikke det samme som beskyttede boliger. 
Boligerne er opført i forhold til bygningsreglementet, og det 
betyder i dag, at de let kan indrettes til ældre eller handicap-
pede, men det er ikke den primære målsætning. Lejligheder-
ne er beregnet til beboere over 65 år, der vil geare ned og bo i 
nærheden af jævnaldrende. De er praktisk indrettede og i en 
overkommelig størrelse. Ni  af lejlighederne har stue og to 
værelser, de øvrige tolv stue og et værelse. I fælleshuset kan 
de, der har lyst, arrangere fællesspisning eller holde større 
fester og arrangementer. Og så er der elevator, men det er jo 
blevet almindeligt i de fleste byggerier”, fortæller projektle-
der Steen Rasmussen.

Solceller og regnvandsindsamling
I foråret har man anlagt grunden, lavet fundament og ter-
rændæk, så alt var klargjort til at montere væggene. Desuden 
er parkeringspladsen og vejen til Æbleblomsten anlagt og 
klar til at blive asfalteret. Nu er væggene ved at blive rejst, og 
der skal lægges tag, inden man kan begynde på den indven-
dige indretning. 
Boligerne får trelags lavenergiruder og solceller på taget. 
Steen Rasmussen anslår, at man kan indvinde 15-18.000 kW 
pr. år. Det svarer omtrent til den energi, som to familier med 
hver to børn bruger om året. Desuden bliver tag- og overfla-
devand indsamlet og ledt ud på grunden til nedsivning, så 
det kun er spildevand, der afledes til kloakkerne.
- ”Vores byggefirma MTHøjgaard er vant til at arbejde med 
bæredygtige løsninger, hvis kunderne ønsker det. Vi har også 
en stram sikkerhedspolitik for vores medarbejdere, ligesom 
vi lægger vægt på, at byggeriet skal foregå med størst mulig 
hensyntagen til omgivelserne”, slutter Steen Rasmussen.

Æbleblomsten
- nyt seniorfællesskab i Esplanadeparken

Der har været planer om at lave seniorboliger i Brøndby 
Strand i over ti år. I 2005 valgte Brøndby Kommune Le-
jerbo til driftsherre for bofællesskabet. Planen blev hen-
lagt på grund af konjunkturerne, men genoptaget i 2009. 
I foråret 2012 står Æbleblomsten klar til indflytning.

Projektleder Steen Rasmussen på det kommende gulv i seniorbofællesska-
bet Æbleblomsten i Esplanadeparken
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Talent og Vellykket Integration 
til Dansens Dage i Brøndby

Af: Anne Bregentved Larsen

Fotos: Sole Nørgaard

Flere end 300 dansere deltog i festlig-
hederne omkring Dansens Dage. Der var 
både unge og gamle, folkedansere og 
freestylere, borgere med dansk og uden-
landsk baggrund. Over dobbelt så man-
ge deltog som et veloplagt publikum og 
var med til at fylde Brøndens 600 m2. 
De var med til at fejre dans som kunst-
form og oplevede dens universalitet og 
evne til at krydse alle politiske, kultu-
relle og etniske grænser samt at forene 
folk i fred og venskab gennem det fælles 
sprog: DANS!

Brønden fejrede dansedagene på bedste 
vis. Mange forskellige dansearter var re-
præsenteret; zumba, moderne dans, hip 
hop, disco, freestyle, squaredance, jit-
terbug, linedance, dansk, tyrkisk og bos-
nisk folkedans og mavedans. Både store 
og små, gamle og unge, tykke og tynde, 

familier, pensionister, børnehavebørn, 
skolebørn, udviklingshæmmede, for-
eningsdansere og selvlærte talenter fra 
Brøndby bidrog enten som tilskuere, ar-
rangører eller deltagere i danseaktivite-
terne. Det var tydeligt, at dansen samler 
alle folkeslag, generationer og dansegla-
de mennesker om aktiviteter, hvor dan-
sen er det eneste sprog, der er behov for. 
Én af deltagerne i dansedagene udtalte, 
at det er svært at være sur, når man 
danser. En anden mente, at forskelle og 
barrierer mellem mennesker og grupper 
bliver ubetydelige, når man tager hinan-
den i hånden med dans for øje.

Talenter og vellykket integration
Temaet for Dansens Dage i Brønden 
var i år Talenter og Dans fra hele ver-
den. Brøndby er nemlig en dansekom-
mune. Vi har mange dansere, og der er 
både europamestre, danmarksmestre 
og københavnsmestre at fi nde blandt 
dem. Men der er også de selvlærte ta-

lenter, hvis drivkraft har været lysten 
til at danse, selv om de aldrig har gået 
i en forening. F.eks. Wail Alkhaldi, der 
danser og underviser frivilligt i freestyle 
i Brøndens bevægerum hver fredag. Han 
er tydeligvis en rollemodel for mange af 
Brøndby Strands unge, når han koreo-
graferer danseopvisning til kammera-
terne Hassan og Samis musik. 

I det hele taget har dansedagene vist 
Brøndbys positive sider. Her er stærke 
netværk og masser af mennesker, som 
gør en masse, for at deres by skal være 
et godt sted at bo, hvor folk har tillid til 
hinanden og lyst til at deltage i lokal-
miljøet. I Brøndby er mangfoldighed en 
styrke, og her er mange gode eksempler 
på integration. Kulturhuset Brønden 
har været et godt tiltag til at samle og 
koordinere alle disse kræfter til glæde 
for borgerne med henblik på at skabe 
kulturel fornyelse og social sammen-
hængskraft. 

Dansens Dage falder på den franske koreograf og balletmester Jean-Georges Noverres  
fødselsdag (1727-1810). Havde Noverre kigget forbi Kulturhuset Brønden i løbet af 
Dansens Dage den 28. 29. og 30. april var han blevet både stolt og glad over den 
mangfoldighed og danseglæde, som karakteriserede dansedagene i Brøndby.

Wail til Dansens Dage. Du kan 
se mere til Wail og andre unge 
talenter fra Brøndby Strand på 
KulturWeekend.
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Strandstuen i juni

KulturWeekend i Brønden
Brøndby Musikskoles Afslutningskoncert 
fredag den 10. juni kl. 16.45 – 19.
Glæd dig til at høre musikken og sangen fl yde til Brøndby Mu-
sikskoles Afslutningskoncert i Brønden. De afgående elever 
optræder, med små ensembler, kor og som solister, der spil-
ler og synger klassisk musik. Sted: Brønden, Brøndby Strand 
Centrum 60.

Counterstriketurnering
Lørdag den 11. juni fra kl. 20
Kom og vær med i counterstriketurnering hele aftenen sam-
men med andre drenge fra 2660. Der er masser af fede præ-
mier på højkant, blandt andet en Gamermus. Tilmeld dig tur-
neringen via Tranens Drenges hjemmeside www.td2660.dk 
eller hos Wassim på mobil: 3063 5285.

Sommer Zumba 
i Strandstuen
Hver tirsdag kl. 13 i juni og august 
(ikke i juli).

Zumba’en er blevet en ”landeplage” – 
men kan pensionister overhovedet være 
med i denne hoftevridende dans?  Det 
korte svar er ja. Man gør kun det, man 
kan, og instruktionen i Strandstuen 
foregår i et roligt tempo under ledelse 
af Dina. Zumba er baseret på dansetrin 
og bevægelser der stammer fra forskel-
lige latinamerikanske danse som Salsa, 
Merengue, Cumbia, Reggaeton og man-
ge fl ere. Det er sjovt og rigtig god mo-
tion.  Kom og vær med!!

KulturWeekend
Fredag den 10. – søndag den 12. juni
Igen i år kan du møde Strandstuen til 
kulturweekend i Brøndby Strand.
Kom forbi vores telt, få en snak med en 
fra personalet og mød nogle af de mange 
pensionister som har deres daglige gang 
i Strandstuen. Måske er det et sted for 

dig? Vi sælger blandt andet strik, pynt, 
kort og andre ting, som er lavet af vores 
brugere. Vi ses til KulturWeekend!! 

Sommer spil, grill og hygge
Når vejret bliver til det, rykker Strand-
stuen ud af de ellers meget dejlige lo-
kaler i Brønden og ned på græsplænen 
bagved bygningen. Under de nyplantede 
træer bliver der dystet i forskellige sjove 
spil som vikingespil, croquet, ringspil. På 
udvalgte dage griller vi og fl ader ud i so-
len, eller under parasollerne. Vel mødt til 
hyggelig sommer i Strandstuen. 

Kig i vores blad for juni om datoer for 
andre aktiviteter.
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KLUMME

af Bitten Drews

Nu er sommeren endelig kommet med 
sit blomsterfl or og så grøn, at det næ-
sten gør ondt i øjnene. Fuglene synger, 

og vi kan pakke de lange 
underbukser og uldne 
trøjer ned og glæde os til 
sommerferien. Pyt med, 
at vi skal have solcreme 
på. Solen er livgivende, 
lad os alle smide så me-
get tøj som muligt og 
nyde den, mens den er 
her.

Lad os også nyde alle de gode stemnin-
ger, der kan opstå på alle årstider. Jeg 
har lovet nogle venner at bringe en stor 
tak til chauff øren på 500S, som havde 
pyntet bussen så fl ot med guirlander 
og dekorationer med påskeliljer, lam, 
harer og kyllinger. Alle smilede til hin-
anden, og stemningen i bussen var i 
top. Sådanne mennesker kunne vi godt 
bruge fl ere af.

Det har ofte undret mig, at politikere 
forsøger at true os ind i et net, som 
vi ikke kan slippe ud af. Jeg tænker på 
Unionen. Der blev ført så voldsomme 

skræmmekampagner, at det nærmest 
mindede om voldtægt af et helt lands 
befolkning. Ganske vist blev vinen bil-
ligere, men efter min mening kunne 
NORDEK have givet os større fordele og 
integritet. NORDEK var en mulig union 
mellem Danmark, Sverige, Norge og 
Finland. Nu vil de have os til at vælge 
Euroen med alt, hvad det indebærer. 
Lad mig slå fast med det samme: De 
få mønter, der bliver tilbage, når udgif-
terne er betalt, dem skal der stå krone 
og Dronning Margrethe på!!!

Vores egne kommunalpolitikere for-
tjener også et hak i tuden. Hvem har 
fundet på at fl ytte en velfungerende 
trappe 29 meter. Jeg tænker på trappen 
fra Tranumparken ned mod Brønden. 
Man rev den gamle ned og byggede en 
magen til 29 meter derfra. Hvad koster 
den nye trappe, og hvem skal betale 
den? Tror politikerne virkelig ikke, at vi 
i Stranden kan fi nde ud af at gå ned ad 
trappen til højre for busstoppestedet i 
stedet for til venstre?

Kommunalpolitikerne skulle hellere 
bruge pengene til at revidere nogle af 
hjemmeplejens regler. Jeg har lige haft 

besøg af min kusine, en frisk pige på 
79 somre. Vi to fnidrende småpiger nød 
foråret. Så kom hjemmehjælperen for 
at ordne mine gulve og badeværelset. 
Med hænderne i siden sagde hun:
- ”Du er vel nok klar over, at her ikke må 
være gæster, når vi er her?”
- ”Det er da forhåbentlig løgn”, røg det 
ud af min kusine.
Sikke en sindssyg regel. Har politikerne 
tænkt over, at man på den måde kan 
isolere ældre mennesker totalt? Hvad 
bliver det næste?

Heldigvis kan man stadig fi nde noget 
at grine af. Min kusine og jeg var en tur 
i Rødovre Centret, og der så vi en cykel-
forretning, der hed ”Cykologen”. Da vi 
gik og snakkede om, at det var et godt 
navn, blev vi overhalet af en ung mand, 
der arbejdede i forretningen. ”Det er 
endnu sjovere, når vi ringer op til kun-
derne og siger: ”Goddag, jeg ringer fra 
Cykologen! Så går folk nærmest i pa-
nik”, fortalte han.

Strøtanker i Maj
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9 - 20.
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.
Fredag kl. 9 - 13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
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.

Mimrebanko
Anden onsdag i måneden.
Spillet starter kl. 12.30

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter – Lokalafdelingen
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 396 5448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden kl. 19.30-
21.30 i januar, februar og marts.

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-14.
Køb af stadeplads i cafeen.

OBS: Rheumhus har fremover igen 
åbent hver fredag fra kl. 9.00 til kl. 
13.00

Aktivitetshuset PERLEN
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf: 43 73 42 20
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8 -14
Onsdag kl. 8 – 19
Fredag lukket
 
Dagligt:
Kaff e, the, øl, vand, smørrebrød og 
dagens ret

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11 – 14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18 – 23

Halling Drenge
Tirsdag kl. 18 – 23

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13 – 16
Skakklub mandag kl. 18 – 23.30
Fotoklub tirsdag kl. 18 – 23
Blomsterbinding onsdag kl. 18 – 23
Strandens Spilleklub torsdag kl. 18 – 
23.30
Mødreklub fredag kl. 18 – 24
Lørdagsaftenhygge  kl. 16 – 24
Fodbold søndag kl. 12 - 24 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strandi
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

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 
fi nde 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.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

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

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

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.00
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

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

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

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19.00-21.00
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162
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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

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i juli: Send et tip  
om tid, sted og arrangement senest 15. juni kl. 12.  
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline den 
8. juni. Bladet uddeles senest søndag den 26. juni.
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: esplanaden@brnet.dk

KALENDER – juni 2011

Søndagsåbent i Middelalderlandsbyen
Åbent hver søndag hele juni kl. 10 -16
Sted: Nybovej 11, 2605 Brøndby

Lukket i Café 13 
den 2.-3. juni 
På grund af Kristi Himmelfartsdag 

Sommer Zumba
Hver tirsdag kl. 13 i juni og august 
(ikke juli)
Sted: Strandstuen

Klitrosen holder åbent hele sommeren
Mandag, onsdag, fredag og søndag kl. 
14.30-18
Sted: Klitrosen, Tranumparken 7, st.

Udstilling i Café 13
Hele juni måned i åbningstiden
Malerier af Kirsten Lund  
og Gunvor Rasmussen
Sted: Café 13 

Sommerkoncert med Amatør- 
symfonikerne
Søn. d. 5. juni kl. 19.30
Entré: 70 kr. 
Billetter fås på www.brondbybilletten.dk, 
i Brønden, Kilden og på bibliotekerne
Sted: Brønden 

Kunstfotoudstilling af Henning Friis
Den 7. maj til 8. juni 2011, Fri entré
Fotografier fra 1980'erne og fra 2000 op  
til i dag. Sted: Brønden 

KulturWeekend i Brøndby Strand
Fredag den 10. – søndag den 12. juni
Underholdning for hele familien
Sted: Esplanadeparken 

Torben Lendager synger og spiller i 
Café Perlen
Onsdag den 15. juni kl.18 
Pris: 160 kr. for middag og musik
Billetter købes i Café Perlen senest  
den 8. juni. 
Sted: Café Perlen

Kvindefest i Café 13
Fredag den 17.juni kl.18.30
Hygge og dans for kvinder. 
Pris: 15 kr. inklusiv kaffe, te og kage.
Sted: Café 13

Markedsdag i Ældrecentret Æblehaven
Fredag den 17. juni kl. 12 – 17
Boder, auktion, musik og underholdning
Sted: Ældrecentret Æblehaven, 
Guldborgvej 6, 2660 Brøndby strand

Bankoaften 
Tirsdag den 21. juni kl.19.00 
Sted: Café 13

Sankt Hans aften i Café 13
Torsdag den 23. juni kl. 17
Grillmad og musik af Jan´Z Swingtet 
Spis alt hvad du kan, for 120 Kr. Billetter 
kan købes senest d. 16. juni. 
Sted: Café 13

Reception i Rheumhus
Mandag den 27. juni kl. 15 til 18.30.
Poul Brix Andersen 70 års fødselsdag
For beboere, Brix´ familie, venner og sam-
arbejdspartnere. Sted: Rheumhus 
Arrangør: Afd. BAB Rheumpark

Åbent Hus i Ældre Caféen i Daruplund 
Tirsdag den 28. juni fra kl. 14
Sted: Ældre Caféen, Daruplund 19

Spisning for enlige med børn 
Tirsdag den 28. juni kl. 17 
Sted: Café 13

Grillbuffet og tryllekunstner  
Sunny Cagara i Café 13
Tirsdag den. 28. juni
Spisning fra kl. 17, underholdning kl. 18
Pris: Grillbuffet 45 kr. Underholdning: gratis
Sted: Café 13

Spilleaften 
Tirsdag den 28. juni kl. 17 
Sted: Café 13

Café Perlen holder sommerferie
fra onsdag den 22. juni kl.14
til mandag den 1. august 

Rheumhus holder sommerferie
fra torsdag den 30. juni 
til tirsdag den 2. august 

Café 13 holder sommerferie
fra fredag den 1. juli 
til mandag den 15. august 

Aktivitetshusene ønsker alle en god sommer

Sommerferie 2011
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