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Dig og Mig = OS! Det er temaet for årets KulturWeekend, der igen har et fantastisk 
program, som du sikkert allerede har kigget igennem fra ende til anden. Og temaet 
er helt i tråd med KulturWeekenden, som er gennemsyret af en fantastisk ’OS’-
mentalitet – Denne mentalitet er en del af alt, lige fra arrangørernes engagerede 
samarbejde omkring at få det hele stablet på benene og koordineret, til alle de 
frivillige medhjælpere og foreninger, der stiller op for at få det hele til at lykkes. De 
sørger blandt andet for boder, som indeholder alt fra underholdende aktiviteter og 
kunst, til mad, der får festivalpladsen til at dufte lifligt af krydderier fra alle dele 
af verden. Du kan læse mere om dette års KulturWeekend på side 10 & 11, og i det 
medfølgende program. 

Det er også en ’OS’-mentalitet, der ligger til grund for det dialogmøde, der blev 
holdt i Brønden i slutningen af april. Her havde kommunalbestyrelsen inviteret 
Brøndby Strands borgere til en snak om, hvordan økonomien skal forvaltes i 2014. 
Gennem denne dialog fik borgerne mulighed for at komme med deres bud på, hvad 
der er behov for at få indført eller styrket i Brøndby Strand. Nu må vi så håbe, at 
dialogen munder ud i konkret handling. Læs mere om mødet på side 8. 

’OS’-mentalitenten er også indlejret i Rheumparks rejseklub, Rababerklubben, 
som hvert år tager en tur ud i verden sammen. Det styrker sammenholdet og fæl-
lesskabet i boligafdelingen. Du kan læse mere om dette års tur til Polen på side 15. 
Men man behøver jo ikke at tage udenlands for at opleve følelsen af fællesskab 
– for eksempel kan alle, der holder af en god cykeltur få en oplevelse sammen, 
når årets Store Cykeldag løber af stablen søndag den 9. juni 2013. Du kan få mere 
information om arrangementet på side 14.

Derudover byder Esplanaden i denne omgang på en indføring i den genindførte  
BoligJobordning, som gør det muligt at få fradrag på specifikke service- og hånd-
værksydelser. Det foregår på side 3. Og så er det Madpatruljens sidste indlæg i 
denne omgang. Esplanadens to madanmeldere har nu været alle områdets spise-
steder rundt og slutter af på behørig vis med en royal middag i Café 13. Læs deres 
anmeldelse på side 7. Derudover fortæller Ismail Aktas om sin vej gennem uddan-
nelsessystemet i artikelserien ’Mønsterbryder’, på side 9. Og som sædvanligt får 
du alle Brøndby Strands aktiviteter og arrangementer serveret på side 4 & 5, 12 & 
13 samt på side 16 & 17.

For at Dig og Mig skal blive til ’OS’, er der mindst tre ingredienser som er vigtige; 
nemlig samarbejde, dialog og en følelse af fællesskab. Disse ingredienser er vel-
doserede i den mentalitet, der eksisterer i Brøndby Strand, og som specielt kan 
opleves, når hele bydelen mødes i Esplanadeparken hvert år i begyndelsen af juni. 

Esplanaden ønsker alle en god KulturWeekend!

Mange hilsner
Redaktionen

LEDER



Af Nanna Marie Lyngman

I slutningen af april måned blev den ellers afviklede BoligJob-
ordning genindført. Ordningen gør at boligejere- og lejere kan 
få skattefradrag på flere forskellige håndværker- og service-
ydelser. Her kan du se hvilke ydelser det drejer sig om, og hvor-
dan du sikrer dig fradraget.

Det kan godt betale sig
BoligJobordningen gælder hele 2013 til og med 2014 med til-
bagevirkende kraft. Det betyder, at alle, der har fået udført en 
opgave, der er omfattet af BoligJobordningen i 2013, før ordnin-
gen igen trådte i kraft, nu alligevel kan få glæde af fradraget. 
Og for alle, der står med planer om at få gjort noget ved boligen, 
kan det godt betale sig at hive fat i en håndværker indenfor de 
næste par år. Ud over helårsboliger kan man i den nye ordning 
desuden få fradrag for forbedringer i sommer- og fritidshuse. 
Her gælder fradraget dog ikke med tilbagevirkende kraft, men 
først for arbejde udført den 22. april 2013 og fremefter. 
Der gives maksimalt et fradrag 15.000 kr. pr. person i hustan-

BoligJobordningen er tilbage!

den. Fradraget beregnes ud fra pr. person, der bor i hustanden 
over 18 år, hvilket vil sige at hjemmeboende børn over 18 år 
selvfølgelig også giver fradrag på 15.000 kr. 

Hvad kan du få fradrag for?
Nedenfor kan du se et uddrag af de vedligeholdelses- og ser-
vicearbejder samt reparationer, som fradraget omfatter. For 
den fulde liste, se:  www.bolig-job-ordning.dk.

Boligens indre rammer:
- Reparation eller fornyelse af køkken og bad 
- Gulvarbejde
- Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer 
- Maler- og tapetsererarbejde. 

Almindelig rengøring:
- Vask og aftørring af flader i boligen 
- Rengøring af toilet og bad 
- Støvsugning, gulvvask og boning 
- Opvask, tøjvask og strygning 
- Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning:
- Indvendig  
- Udvendig

Børnepasning:
- Børnepasning i hjemmet 
- Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, 
skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Du er kun 4 trin fra fradraget:
1. trin: Hent tilbud og få udført et stykke arbejde 
berettiget til fradraget 

2. trin: Betal for ydelsen elektronisk (f.eks. med 
dankort eller via netbank) – betaling med kontanter 
giver ikke fradrag

3. trin: Indberet dine udgifter til SKAT via TastSelv 
Borger

4. trin: Gem dokumentationen for arbejdet i mini-
mum 3 år efter indkomstårets udløb

Husk at gemme følgende oplysninger, så du 
har tilstrækkelig dokumentation til at kunne 
udnytte fradraget:
•	 Faktura, hvor arbejdslønnen fremgår af regnin-

gen
•	 Oplysninger om virksomhedens CVR-nummer
•	 En beskrivelse af det udførte arbejde samt pris
•	 CPR- og kontonummer, hvor der er tale om en 

enkeltperson (f.eks. ved rengøringshjælp)
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Ungdommens Røde Kors genopstarter en klub for piger i 
alderen 9-14 år i Brøndby Strand. Klubben har til hensigt at 
skabe nogle hyggelige rammer for pigerne, hvor de kan få et 
positivt input i hverdagen sammen med andre piger. 
Som frivillig skal du være med til at bestemme aktiviteterne 
i klubben, som kan være alt lige fra spil, madlavning, lektie-
hjælp, musik og dans - eller blot en hyggesnak med pigerne. 
Vi søger både almindelige frivillige, samt en frivillig aktivi-
tetsleder, der er indstillet på at yde den ekstra indsats. 

Lyder dette som en opgave du har lyst til og mod på? 
Så send en kort ansøgning, hvor du fortæller os, hvorfor 
du er kompetent til denne opgave. 

Send ansøgningen til claes@urkmail.dk 

Du kan altid læse mere om Ungdommens Røde Kors' arbejde 
her: www.urk.dk

Jeg har før været ansat i Slagelse Kom-
mune i 8 år, hvor jeg kom til i forbindel-
se med kommunesammenlægningen. 
Her skulle fire kommuner lægges sam-
men til en stor organisation med 7000 
ansatte. Det var en fantastisk spæn-
dende proces, hvor jeg sad midt i or-
kanens øje og skulle kommunikere fra 
ledelsen og helt ud til medarbejderne, 
der arbejdede langt ude i marken, væk 
fra rådhuset. 

Og nu ser jeg frem til at komme i gang 
med mit arbejde her i Brøndby Strand. 
Jeg har fået et rigtigt godt indtryk af 
området. Her er en god stemning, og 
det virker til at være et rart sted at bo. 
De, jeg har mødt, har været utrolig imø-

dekommende og hjælpsomme. 
Som kommunikationsmedarbejder skal 
jeg udvikle hjemmesiden www.brond-
bystrand.dk, håndtere pressen og være 
med til at udvikle Mediehusets værk-
sted, som et sted hvor frivillige fx kan 
få hjælp til at skrive en pressemed-
delelse eller oprette en Facebookside. 
Jeg vil gerne medvirke til, at Brøndby 
Strand i endnu højere grad bliver kendt 
for nogle af alle de positive ting, der 
foregår her. 

Kontaktoplysninger:
Mette Krogh Olsen
Mail: mko@bo-vest.dk
Tlf: 43 54 22 75
Mobil: 60 35 46 91

Velkommen til Mette 
Ny kommunikationsmedarbejder 
på NetværksKontoret 
Her fortæller Mette lidt om sig selv og de arbejds - 
opgaver, hun kommer til at beskæftige sig med.

Ungdommens Røde Kors Pigeklub  
i Brøndby mangler frivillige
Har du lyst til at give udsatte børn og unge en bedre 
hverdag - og samtidig få erfaring i frivilligledelse?

Esplanaden juni 2013
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Streetdance for piger
Torsdage kl. 17-19
Er du vild med dans? Og er du pige mel-
lem 10 og 18 år? Så kom til streetdance 
i Brønden om torsdagen kl. 17-19 og få 
undervisning af en sej instruktør fra 
GAM3.
Første gang er torsdag den 16. maj. Til-
melding er ikke nødvendig – du møder 
bare op.

For yderligere information kontakt Net-
værksKontoret, tlf. 43 54 22 75.

Månedens forsidefoto
Først og fremmest vil Esplanaden og 
Fotoklubben takke jer, der har sendt 
billeder til os i forbindelse med vores 
nye tiltag ’Månedens forsidefoto’. Det 
er dejligt, at I har lyst til at lege med!
Fotoklubben har haft svært ved at 
vælge mellem de fl otte billeder, men i 
denne måned blev vinderen: Jonna Bø-
gelund Larsen – Tillykke med sejren!
Hendes billede pryder forsiden af dette 
nummer af Esplanaden og forestiller 
en regnbue over Brøndby Strand, taget 
fra 11. sal i et af Ulsøparkens højhuse.

Her er Fotoklubbens 
begrundelse for valget:
Der er fanget en stemning i billedet, 
og regnbuen fremstår med alle far-
verne og er tydelig.

Konkurrencen fortsætter
"Månedens Foto"-konkurrence fort-
sætter i juli, og der er igen en lækker 
præmie på højkant til vinderen! Vi 
glæder os til at se masser af snap-
shots fra sommeren i Brøndby Strand!

Kender du din 
lokale fodboldklub?

Det rigtige svar er: Brøndby Strand 
IK, eller i daglig tale BSI. Klubben 
holder til på Langbjergskolen, hvor 
fodboldbanerne og et imponerende 
klubhus danner en ramme, som du 
som beboer i området kan være med 
til at sætte dit præg på. Der er nemlig 
god plads til dig, enten som spiller, 
som træner eller anden form for fri-
villig. For uden de frivillige eksisterer 
der ingen klub.

Vil du være med?
Vi har blandt andet brug for frivillige, 
når venskabsklubben fra Ottestad i 
Norge igen i år kommer på besøg, fra 
søndag den 30. juni – lørdag den 6. 
Her er du velkommen til at give en 
hånd med, eller bidrage med stort 
som småt. 
Kontakt gerne formand Henrik Pe-
dersen på tlf. 23 60 47 83 for at høre 
nærmere. Eller kig ned i klubben, 
hvor der er liv alle ugens dage, und-
taget fredag. Vi har også brug for dig! 
Nærmere info om selve uge 27-arran-
gementet, kan ses på hjemmesiden 
www.bsi-fodbold.dk når tiden nær-
mer sig.

OBS. 
Da Mediehuset holdt åbent hus i 
marts, havde Esplanaden en kon-
kurrence, hvor gæsterne kunne 
komme med forslag til fremtidige 
artikler i Esplanaden. Vi annoncere-
de vinderen i april-nummeret. Vin-
derforslaget gik ud på at fortælle om 
Brøndby Kommunes store tilskud til 
idrætsaktiviteter, og vi lovede en ar-
tikel om emnet i nærværende blad. 
Den er imidlertid blevet udskudt til 
næste nummer – den er ikke gået i 
glemmebogen.               
             Redaktionen

Esplanaden juni 2013
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Er du nysgerrig og kan du lide at skrive?
Elsker du at fotografere og vil du gerne pynte på dit CV?
Har du noget på hjerte i forhold til Brøndby Strand?
Hvis du kan svare ja til bare ét af ovenstående spørgsmål, er 
det helt sikkert, at du vil finde dig godt til rette på Esplana-
dens redaktion.

Alle er velkomne og du behøver således ikke at have nogen 
specielle forkundskaber for at blive tilknyttet Esplanaden. 
Der er mange forskellige opgaver i forbindelse med udgivel-
sen af bladet – så der er noget for enhver smag! Både for dig 
der har ideer til spændende artikler – for dig der gerne vil ud 
og lave interviews – for dig der har flair for at tage billeder 
– og for dig der har styr på komma-reglerne eller kan lide ad-
ministrative opgaver.

Det, vi sætter højest er, at der er god stemning og plads til 
alle – så vi sammen kan sende et flot og gennemarbejdet 
blad på gaden hver måned. 

Vi glæder os til at høre fra dig!
Redaktionen 

BLIV FRIVILLIG PÅ ESPLANADEN
Det siger de frivillige:

Attia Iqbal:
Jeg er skribent for beboerbladet Esplanaden, og det er meget 
spændende og sjovt. Man får muligheden for at opleve noget nyt 
hele tiden, og samtidig er man den første der ved, hvad der kom-
mer til at ske rundt omkring i Brøndby Strand. Jeg har fx haft 
mulighed for at træffe to af Danmarks dygtige cykelryttere per-
sonligt, nemlig Rolf Sørensen og Dennis Ritter. Jeg har desuden 
interviewet spillere fra det danske og det australske landshold i 
rugby. Samme dag interviewede jeg også Borgmester Ib Terp, og 
jeg traf folk fra TV2 Lorry, som var kommet for at filme under 
kampen. Alt i alt er det meget spændende og lærerigt at arbejde 
for Esplanaden. 

Ditte V. Weng:
Jeg har valgt at blive frivillig journalist på Esplanaden, fordi jeg 
synes at det var en super god mulighed for at få lov at få noget 
erfaring med at skrive artikler og lave interviews. Samtidig har 
jeg fået en på opleveren, ved at komme ud og møde nogle spæn-
dende mennesker. Jeg har altid gerne ville være journalist, og jeg 
synes at arbejdet på Esplanaden har været skægt og udfordren-
de, i de nu fire måneder jeg har skrevet for bladet. 

Praktiske oplysninger:
Der er redaktionsmøde hver tirsdag fra kl. 12-16
Vi starter altid med at spise frokost sammen i Café 13, og 
derefter går vi ned og arbejder i vores flotte nye lokaler – 
Tranumparken 3A i kælderen.
Hvis det har interesse kan du kontakte:
Nanna Marie Lyngman på tlf.: 29 41 95 05
Eller komme forbi redaktionen i vores åbningstid.

Esplanadens nye lokaler i Mediehuset
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Af Bitten Drews

Fotos: Grete Folman

Hendes Majestæt Dronning Margrethe blev fejret på alle mulige måder den 
16. april, hvor hun fyldte 73 år. Også i Brøndby Strand. Netop denne dag havde 
”Madpatruljen” bestemt sig for at besøge Café 13 uden rigtig at vide, hvad vi 
begav os ind til.

Royal mørbradgryde
Der var stuvende fuldt i Caféen, og selv om menuen nok ikke kunne måle sig 
med hoffets, så smagte den i hvert fald lige så godt. En ekstra gevinst var, at 
vi slap for Prinsegemalens vine. Vi startede med rejecocktail, hvortil vi burde 
have bestilt et perlende glas hvidvin, men vi enedes om, at gåsevin (isvand, 
red.) med isterninger var mindst lige så godt. Efter denne forret, der lagde en 
god bund af blandt andet salatblade, kom hovedretten – en lækker mørbrad-
gryde med løse ris. Dertil sprængte vi budgettet og nød en Tuborg Classic. Den 
er lige god hver gang. Iskold og læskende. Nu må vi bare håbe, at Prinsen aldrig 
bruger sin surt erhvervede apanage til at investere i et bryggeri. Det må være 
hårdt nok som det er, at være gæst på slottet – i hvert fald en gang imellem.
Efter at have mæsket os i dejlig mad, var der et kæmpe royalt banko – Så bli-
ver det ikke bedre! Det vil sige, det gjorde det. Hendes Majestæt gav kaffe og 
lagkage i pausen, tror jeg nok. Hun vidste det bare ikke.

Lidt om Café 13
Café 13 er et meget afslappet sted at komme, og der forgår en masse ting lige 
fra smørrebrødsskole til brunch med håndlæsning, og næsten alt derimellem, 
for eksempel serverer de en skøn frokostbuffet 4 dage om ugen til 35 kr. inkl. 
Isvand. Og så er der altid søde mennesker – både i køkkenet og baren. 
Læs mere om stedets arrangementer her i bladet på side 12 & 13, eller husk 
Café 13’s eget blad, næste gang du er der.

Madpatruljen i Café 13

Den lækre rejecocktail, der udgjorde forretten.

Mørbradgryden med de løse ris blev nydt i fulde 
drag

Ulla, som bestyrer Café 13’s køkken, er i fuld gang med at fremtrylle lækkerier Der er kø i baren – Café 13’s mad er populær
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Af Søs Vang

Fotos: Bitten Drews

I slutningen af april havde Brøndbys 
Kommunalbestyrelse indbudt borgerne 
i Brøndby Strand til at deltage i et dia-
logmøde i Brønden, vedrørende blandt 
andet kommunens økonomi. Der var 
arrangeret tilsvarende møder i Brønd-
byøster og Brøndbyvester, så borgere 
i alle bydele kunne komme til orde. I 
Brønden var der repræsentanter fra 
både De9 og Esplanaden. Vi blev budt 
velkommne af Borgmester Ib Terp.

Brøndbys borgere blev hørt
Det var dejligt at se det store fremmøde 
af interesserede borgere, selvom em-
net kunne forekomme at være lidt i den 
tunge og tørre ende. Ligeledes var det 
positivt at opleve, at så mange gør brug 
af deres demokratiske ret til at få ind-
flydelse på ”Vores allesammens dejlige 
Brøndby Strand”. Og omvendt var det 
dejligt at kommunens repræsentan-
ter lyttede til os. Spørgelysten blandt 
deltagerne var stor, og de kommunale 
repræsentanter tog de fremmødte bor-
geres mange ideer til nye tiltag med til-
bage til kommunen i et idékatalog for 
at se på muligheden for at føre dem ud 
i praksis.

Dialogmøde i Brønden

Her kan du læse mere om dialogmøderne:
www.brondby.dk/Kommunen/Okonomi/Dialogmøde

Optimisme midt i spare-tiderne
Som overalt i Danmark skal der jo spa-
res, og Brøndby kan heller ikke snige sig 
udenom dette noget ubehagelige fak-
tum. Dog var det ikke dette emne, der 
var mest fremherskende, hvilket gjorde 
at alt ikke blev helt sort og sørgeligt. 
Et af spørgsmålene til politikerne 
handlede om den forestående HP4-re-
novering af boligerne i Brøndby Strand. 
Der blev spurgt til, om det var muligt 
at indtænke brugen af sekundavand 
(vand af anden kvalitet end drikkevand, 
red.) til udskyl i toiletterne og eventuelt 
vaskemaskiner? Ib Terp svarede, at det 
allerede var med i drøftelserne.

Brøndby Strand Centret under luppen
Også Brøndby Strand Centret blev bragt 
på banen, og der var stor enighed om, 
at det havde set bedre dage, og folk 
undrede sig over, hvem der mon er an-
svarlig for centrets vedligeholdelse? 
Hertil blev der svaret, at da centeret er 
privatejet, kan der ikke gøres så meget 
kommunalt. Men kommunen har na-
turligvis været, og er, i dialog med de 
ansvarlige, hvilket dog er lidt af en op-
gave, da centeret har 3 forskellige ejere. 

Ib Terp og formand for Teknik- og Miljø-
udvalget, Vagn Kjær-Hansen fremlagde 
desuden tanker om, hvorledes centret 
kan optimeres ved at bygge nye boliger 
og udvikle de grønne områder omkring 
centret. 

Der blev også talt om lokalservice til 
borgerne, da det kan være en udfor-
dring, at digitaliseringen nu bliver så 
fremherskende. Folk efterlyste lokal-
service til blandt andet NemID, pas og 
udfyldelse af blanketter til kommunen. 
De kommunale repræsentanter gjorde 
det klart, at der allerede nu tænkes i 
hvordan kulturhusene i fremtiden kan 
komme til at overtage nogle af de kom-
munale opgaver.

Yderligere ønsker fra de fremmødte:
Beach-volley
Udvidet åbningstid i Brønden og på 
biblioteket
Optimeret brug af ”enderne” af Espla-
nadeparkerne
Optimeret brug af fladarealerne i Es-
planaden

Der var flere oplægsholdere til mødet

Deltagerne lyttede opmærksomt til kommunalbestyrelsesrepræsentanterne

8

Esplanaden juni 2013



Af Attia Iqbal

Mit navn er Attia, og jeg står bag denne artikel, som er den tredje i en række, hvor unge fra Brøndby Strand fortæller om 
deres liv som ’’mønsterbrydere’’. De har hver især en historie, der vidner om, at de er gået en anden vej end den, der umid-
delbart lå foran dem, og jeg er selv én af dem. I dette nummer er det Ismail Aktas på 21 år, som fortæller sin historie.  

Mønsterbryder – vær den første!
MøNStERBRyDER

Ismail Aktas er oprindelig fra Tyrkiet, og 
hans morfar kom til Danmark som gæ-
stearbejder i 70’erne, hvorefter resten 
af familien kom hertil. Han er vokset op 
i Brøndby Strand, men i øjeblikket bor 
han i Vallensbæk, for at få lidt tid alene 
med sit studiearbejde. 
Ismail er den første i sin familie, der er 
startet på universitetet, hvor han læser 
til finansøkonom på CBH Business. Han 
er i øjeblikket nået til tredje semester og 
starter i praktik som revisor til sommer. 
Gennem sit uddannelsesforløb har han 
til tider følt, at det var lidt ekstra hårdt 
for ham, fordi han har skullet klare sig 
alene, da der ikke var nogen derhjemme 
til at hjælpe ham med lektierne. Men 
selv om det har været hårdt, har han 
ikke givet op. 

Hvordan var det for dig at starte på no-
get helt nyt efter folkeskolen?
”Det var lidt svært at starte i gymna-
siet, for nu var undervisningen nem-
lig ikke ”tvungen” længere, så det 
gav selvfølgelig lidt pres på skuld-
rene. Samtidig var der et massivt 
pres fra min mors side, som selv-
følgelig gav lidt ekstra motivation”. 

Hvilke situationer har du været igen-
nem på gymnasiet, hvor du godt kunne 
se, at det var ekstra hårdt for dig?
”De fleste af mine klassekammerater 
havde familien til at hjælpe dem med 
deres lektier. Denne hjælp kunne jeg 
ikke finde derhjemme, da min mor og 
søster ikke kunne hjælpe mig. Så det 
var bare med at læse lektierne en ekstra 
gang og eventuelt spørge de andre fra 
klassen”. 

Hvad betyder det for dig, at du nu er 
startet på universitetet som den første 
i din familie?
”Det gør mig selvfølgelig lidt stolt, når 
min mor går rundt og praler med det. 
Men jeg tror, at der i vores generation 
er sket et vendepunkt, hvor det er ble-
vet mere og mere almindeligt at tage 
en længerevarende uddannelse, hvilket 
gavner alle i samfundet. Så det er posi-
tivt”.
Ismail har et mål for sin fremtid. Han 
ønsker at bruge det, han har lært til 
noget og vil gerne have en positiv ind-
flydelse på den kommende generation. 
Han kommer med en baggage fuld af er-
faringer og uddannelser, og hans familie 
er stolt af ham. Nu føler han ikke, at han 
har brug for andet for at komme videre 
i forløbet end den positive opbakning, 
han får fra sin familie, især sin mor.
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Af Grete Folman

Selvom det føles, som om KulturWeekend altid har været 
der, er det faktisk kun 17 år siden, det første spadestik til 
dette årligt tilbagevendende arrangement blev taget. Det 
hele startede med en KULTURCAFE i 1995. Den blev blandt 
andet startet af Pia Jessen og Michelle Beldner – to ildsjæle 
fra Brøndby Strand, som i løbet af det første år fi k stablet i 
alt 3 lokale, succesfulde begivenheder på benene.

Året efter, i 1996, var København europæisk kulturby. Det be-
tød, at man gennem året startede og gennemførte en lang 

KulturWeekend har mange år på bagen
række projekter indenfor såvel alternativ som folkelig kul-
tur. Brøndby Strand Kirke var med i et af disse projekter, 
som gik under navnet ’96 Kirker’. Mange lokale klubber og 
foreninger deltog i planlægningen og kirken lagde lokaler 
til. Resultatet blev en KulturWeekend, som er fortsat si-
den.

Programmet fra Strandløberen, for de første KulturWeek-
ender ses herunder – og som det fremgår, hvis I sammen-
ligner med dette års program, er der sket meget siden.

Søndag den 11. juni

PROGRAMFORSLAG 
TIL KULTUR CAFÉ III

15.00 Cafeen åbner.
           - klubbens boder åbner med udstilling, salg o.s.v.
           - loppemarkedet åbner (også børneloppemarked).
           - hoppepuden ude på legepladsen.
           - Kunsthåndværk fra Afrika (m.s.)

16.30 Zebra børneteater-
          - et stykke der handler om at være fremmede...

17.30 Lodtrækning på madbilletter.

18.00 Spisning. Grillmad evt. afrikansk.

12 MAJ 1995

KULTURCAFÉ

Sæt kryds i kalenderen!

Sæt to krydser og husk at købe solcreme til:

Kulturweekenden og markedslandsbyen 
den 15.-16. juni
på Strandesplanaden og i kulturteltet
ved Brøndby Strand Kirke.

I denne weekend går nogle af de aktive og nyskabende 
kræfter i Brøndby Strand sammen for at give folk 
herude en stor og dejlig oplevelse i den danske som-
mersol.

I den weekend er Brøndby Kommune koblet til Kulturby ‘96 
bl.a. ved Store Kikkedag, markedslandsbyen og ‘96 Kirker - 
Stemmer iblandt os.
I den anledning er der samlet et udpluk af de mest aktive 
foreninger og andre for at gøre weekenden til vores alle sam-
mens bydels festival

Kom ud med familien og venner og oplev lokalsamfundet 
når det er bedst.

26 MAJ 1996

Esplanaden juni 2013
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Af: Laura Eiler Wogensen

Så er der ikke længe til årets Kultur-
Weekend! Det foregår i år fra fredag 
den 7. juni kl. til søndag den 9. juni, og 
som altid i Esplanadeparken på græs-
arealet mellem Brøndby Strand Kirke 
og Brønden. Åbningen finder sted kl. 
16.

KulturWeekend er kendetegnet ved at 
samle hele bydelen med sit brede ud-
valg af aktiviteter, der rammer enhver 
målgruppe. I år er temaet Dig og Mig = 
OS, og det understreger netop, at uan-
set alder, køn, etnicitet og interesser, 
så står beboerne sammen i Brøndby 
Strand, hvilket tydeligt viser sig til den 
årlige KulturWeekend, hvor frivillige, 
foreninger, boligafdelinger, kirke og 
kommune deltager og samarbejder.

Aktiviteter for børn og barnlige sjæle
Vanen tro vil der være gang i børnehjør-
net med hoppeborge, karrusel og bo-
der, hvor man kan udfordre sig selv og 
sine venner. Om lørdagen får vi besøg 
af Gerlev Legepark, som skal stå for en 
spillestand med lege fra gamle dage. 
Desuden vil der lørdag være fodbold-
turnering for børn og unge og i løbet af 
weekenden vil der være mulighed for 
ansigtsmaling.

Koncertsamarbejde med Kulturud-
valget i Brøndby Kommune
I år har Brøndby Kommunes Kultur-
udvalg og KulturWeekend indgået et 
samarbejde omkring en releasekon-
cert med trubaduren og sangskriveren 

KulturWeekend 2013: Dig og Mig = OS
Mads Westfall med band. Den fore-
går i Cafételtet lørdag kl. 15.30. Mads 
Westfall udgiver i samme weekend, 
som KulturWeekend finder sted, sing-
len ”Studenterhuen”, og denne single 
vil der derfor være live release for til 
koncerten på KulturWeekend. Kultur-
udvalgsformand Carsten V. Nielsen vil 
byde velkommen inden koncerten.

Kommunalpolitisk paneldebat 
søndag eftermiddag
I anledning af kommunalvalget senere 
på året, har de 9 boligafdelinger invite-
ret en repræsentant fra hver af de par-
tier, der stiller op til kommunalvalget, 
til at stille med en repræsentant til en 
paneldebat. Det vil være en mulighed 
for beboerne til at møde de lokale po-
litikere og høre deres holdninger til ak-
tuelle lokale spørgsmål. 
Hvis du har et spørgsmål, som du kun-
ne tænke dig at få politikkerne til at 
debattere, kan du inden KulturWeek-
end sende det til Bente Larsen: bla@
bo-vest.dk. Fredag og lørdag på Kul-
turWeekend vil der desuden være mu-
lighed for at aflevere spørgsmålene i 
førerbunkeren i kirken. Vi kan desværre 
ikke love at alle spørgsmål kan nå at 
blive stillet under debatten.

Ovenstående er blot et lille udvalg af 
aktiviteterne på årets KulturWeekend. 
Det endelige program for KulturWeek-
end vil blive husstandsomdelt den sid-
ste weekend i maj og vil desuden være 
at finde på www.brondbystrand.dk.

Esplanaden  juni 2013
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Café 13 i juni

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Banko
Tirsdag den 11. juni kl. 19.30
Sidste bankospil før sommerferien. 

Næste bankospil holdes tirsdag den 17. 
september.

Sankt Hans Aften
Lørdag den 23. juni kl. 17.00 - 22.00 
Stor grillaften på terrassen
Traditionen tro vil Café 13 tilbyde jazz, 
grill og bål.
Grillen tændes fra 17.00 - 19.00
Her vil der være et bredt udvalg af 
grillkød og tilbehør.
Spis alt hvad du kan for 120 kr.
Billetter skal købes i Café 13 senest 15. 
juni. 
Jazz leveres som sædvanligt af "Jan’z 
Swingtet", og der bliver swinget fra 
18.00  –  22.00.
Kom og vær med. Alle er velkomne.

Sommerferie
Så nærmer sommeren sig og Café 
13 holder sommerferie fra 24. juni 
til 12. august (begge inklusive). 
Mandagsklubben holder også luk-
ket i hele ferien.
Når vi starter 13. august så bliver 
det med aftenmenu. Vi griller og 
spiser is til dessert.
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 Stenaldermad i Rheumhus
Menuplanen for juni måned er inspir-
eret af Thomas Rode, kok og ekspert i 
stenaldermad. Aftenspisning om man-
dagen i juni består derfor af stenalder-
mad, som er spændende og smags-
fulde retter, fuld af farver og rig på fedt 
og protein og meget lidt kulhydrat. Til 
hverdag kan man som sædvanlig købe 
en omelet – der i høj grad kan betegnes 
som stenalderkost. 
Så hvis du har lyst til at stifte bekend-
tskab med stenalderkost, eller er du 
allerede vild med konceptet, er Rheum-
hus stedet. 
Herudover fortsætter caféen salg af 
smørrebrød og oste, ka� e og te m.m.
Rheumhus

                       
Brunch i Rheumhus
Lørdag den 15. juni
Brunch med lækre retter som røræg, 
bacon, cocktailpølser, røget laks, fad 
med frugter, varm leverpostej m. 
champignon, sild, forskellige oste og 
mere til.

Pris 65 kr. inkl. Ka� e og the samt juice. 
Børn under 12 år betaler 35 kr.
Børn under 3 spiser gratis.
Rheumhus tlf. 43 54 11 38

Rheumhus i juni

Rheumhus menu for juni

Prisen for en stor portion: 42 kr.
Prisen for en lille portion: 27 kr.

Mandag den 3. juni 
Kyllingebryst m. mos af selleri og 
blomkål samt hvidvin sauce og 
ærter.                             
Dessert: Bagte æbler m. fl ødes-
kum.

Onsdag den 5. juni 
Grundlovsdag er her lukket.

Mandag den 10. juni 
Æg benedict på chilihakkebøf m. 
spinat og salat.
Dessert: Bananis m. overtrækscho-
kolade.

Onsdag den 12. juni
Forret: Pandekager m. fyld samt 
blandet salat.                             
Dessert: marengslagkage m. rabar-
ber – og chokoladeskum.

Mandag den 17. juni 
Forret: Stegt fl æsk m. coleslaw 
i spidskål og serranoskinke. 
Hovedret: ”spagetti” m. kødsauce 
( spagetti = sauterede strimlede 
grøntsager ).

Onsdag den 19. juni                               
Marineret kotelet m. salatbu� et, 
dressinger og brød.
Dessert: Rabarber mu�  ns.

Mandag den 24. juni
Fiskefrikadeller m. spidskål og dild 
i fl øde.
Dessert: jordbær m. fl øde

Onsdag den 26. juni
Ribbensteg m. kartofl er og sauce, 
varm rødkål og frisk agurkesalat.
Dessert: Rødgrød m. fl øde.



Af Pia Hansen, Kulturkonsulent

Fotos: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard og fra 
Tycho Brahe Museet på Hven

Igen i år skal der trampes i pedalerne, 
når årets Store Cykeldag sættes i gang 
søndag den 9. juni 2013. Traditionen tro 
er det Brøndbys borgmester Ib Terp, der 
ønsker alle fremmødte cyklister en god 
dag i cyklismens tegn. I år bliver Store 
Cykeldag også ”vært” for åbningen af 
en helt ny cykelrute fra Svaløv i Sverige, 
gennem Landskrona og øen Hven, over 
Brøndby med slutpunkt på Kroppe-
dal Museum i Taastrup. I anledning af 
indvielsen gæster Landskronas borg-
mester Lennart Söderberg Brøndby og 
vil sammen med Ib Terp indvi den nye 
cykelrute over sundet.

Indvielsen af Tycho Brahe Ruten på 
Store Cykeldag skal markere, at der er 
kommet en ny cykelrute for alle med 
hang til cyklisme og oplevelser. Den 

sammenhængende fortælling i ruten 
er historien om den verdensberømte 
skånske adelsmand og astronom, der 
blev født i Knutstorp i Svaløv, hvor ruten 
starter. En anden verdenskendt astro-
nom, Ole Rømer, der byggede videre 
på Tychos observationer, havde et ob-
servatorium i Taastrup ved Kroppedal. 
Ruten er en rejse gennem astronomi-
ens landvindinger, men kan også tages 
i mindre bidder og byder på både smuk 
natur i bakket terræn, byliv og afslap-
ning i forstadens rekreative kultur- og 
naturmiljøer. Tycho Brahe Ruten følger 
i vid udstrækning allerede etablerede 
ruter, og indvielsen foregår ved Sejler-
huset, Strandporten i Brøndby Strand, 
hvor også den nationale cyklerute, N6 
og Vestegnsruten, løber forbi. Tycho 
Brahe Ruten er udviklet med midler fra 
den europæiske udviklingsfond som del 
af Interregprojektet IVA HUBS – Hållbar 
utveckling av besöksnäringen.

Store Cykeldag byder på…
Det er syvende gang, Brøndby deltager 
i den landsdækkende cykelevent Store 
Cykeldag, som Cyklistforbundet er ini-

tiativtager til. Dagen starter kl. 9.30 
med Åbent Hus på Marinegården på 
Sognevej, der sørger for at have frisk-
brygget kaffe klar og Guldbageren deler 
friskbagte croissanter ud. Med lokale 
kræfter fra Cyklistforbundet i Brøndby/
Hvidovre er der planlagt en spændende 
tur på ca. 20 km med indlagte stop un-
dervejs. Et af de steder, cyklisterne kan 
besøge på turen, er BaneDanmarks In-
focenter på Ringager, hvor der fortælles 
om det store anlægsarbejde, der netop 
i disse år udføres i forbindelse med 
etableringen af den nye bane Køben-
havn-Ringsted. 

Har du tid og kræfter til at være med 
hele turen afrundes dagen kl. 13.30 på 
Quark-Centeret i Hvidovre med lod-
trækning i Store Cykeldagskonkurren-
cen og fine præmier.

Det er gratis at deltage i arrangementet, 
og det kræver ingen forhåndstilmel-
ding. For mere information og program 
for dagen, se kommunens hjemmeside 
under Fritidsliv – Oplev Brøndby – Store 
Cykeldag.

Store Cykeldag og indvielse af  
Tycho Brahe Ruten
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Tekst Af Ditte V. Weng  
Fotos: Rababerklubben

Tro ikke at studieture kun er noget, 
der er forbeholdt gymnasieklasser og 
universitetsstuderene. I Rheumparken 
i Brøndby Strand går over 50 bebo-
ere hvert år sammen om at arrangere 
en studietur i et rystesammenprojekt 
kaldet Rabarber klubben (Rheum er 
det latinske ord for rabarber, red.), der 
skal bringe nabolagets beboere tæt-
tere sammen. I år var det byen Stettin 
i Polen, der stod for skud, da 78 med-
lemmer mellem 50 og 80 år tog af sted 
sammen for at studere boligbyggeri, 
opleve den polske kultur og holde na-
bokontakten ved lige.

Turen til Stettin, Polen
Stettin er en moderne by trods gader-
nes tilstande, der hurtigt kan få en 
gangbesværet til at give op. Dog nåede 
Rabarberklubbens medlemmer gen-
nem hele deres planlagte program. Og 
beretningerne om byens seværdigheder 
bliver fortalt med iver, da Esplanaden 
interviewer en lille gruppe fra turen, 
i en af medstifterne af rejseklubben, 
Brix Anderens, lejlighed. Der bliver for-
talt om loppemarkeder og storcentre 
med priser, som de danske herhjemme 
aldrig vil kunne slå. Også kirkegårdene 
er en attraktion i sig selv, trods det kan 
lyde en smule morbidt: ”Deres kirke-
gårde er så store, så store. Når folk er til 
begravelse, så bliver de kørt fra kapel-
let til gravstedet i bus”, fortæller Brix, 
og Ole tilføjer at kirkegården i Stettin er 
Europas største civilkirkegård. 
Også hotellet, hvor de holdt polsk af-

Rheumparken ved hvad der ryster folk sammen

ten, havde en særpræget historie. 
Klubbens selskab skulle spise polsk 
middag flere etager under jorden, og 
til maden kom der også underhold-
ning. ”Der var en tryllekunstner, og så 
var der en ildsluger. En af dem der var 
med kom op til ham ildslugeren. Han 
gjorde sådan et eller andet på hendes 
fingre, og så kom der ild, og hun fik 
altså lige et chok. Men så fandt hun ud 
af, at hun ikke kunne mærke det. Det 
er altså meget sjovt at se”, fortæller 
Brixs’ kone Lise.

Et vellykket rystesammenprojekt
Rheumpark er blevet et område, hvor 
folk kender hinanden, og hvor der hil-
ses og smiles, når man ses på gaden. 
”Rejseklubben har gjort det, at folk 
kommer hinanden ved i særdeleshed 
i de her to højhuse. For eksempel hvis 
gamle Fru Jensen nede på 3. etage er 
syg, så er der straks nogen, der går på 
apoteket og henter medicin til hende, 
eller hvad det nu kan være. Det har 
bevirket, det der var tanken i starten 
– det har det sgu!”, fortæller Brix og 
fortsætter. ”Her får man ikke lov til at 
ligge død i tre uger, det er næsten sik-
kert! Der er et helt fantastisk socialliv 
her, og selvfølgelig er der nogen, der vil 
passe sig selv, og så skal de sgu have 
lov til det. Men stadigvæk – hvis man 
ikke lige har set en eller anden Fru 
Hansen i tre dage, så er der da nogen 
der reagerer!”.

Programmet: 
Søndag: Ankomst til Stettin
Mandag: Byrundtur 
Tirsdag: Sejltur 
Onsdag: Polsk aften, Hotel Victoria
Torsdag: Afgang fra Stettin

Udsigt over Settin

Alle deltagere er veloplagte og klar til sight seeing

Byport i Settin

Ildslugeren, der fik forsamlingen til at måbe
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Palle Pirat Show 
for hele familien 
– gratis billetter
Lørdag den 8. juni kl. 11 indtages Brønden af festlige og 
musikalske pirater

Der er blus på lampen, guld på kiste-
bunden og land i sigte, når det fem 
mand store orkester tager på en 
farefuld og fantastisk rejse jorden 
rundt.
  
I det nye show går missionen ud 
på at fi nde Kaptajn Klaps tipolde-
onkels arv. Det er et par magiske 
dansestøvler, der vil forgylde fi nde-
ren med guldregn og en stor dusør. 
Så de muntre pirater tager straks 
på togt. Turen bringer publikum til 
eksotiske steder som Rusland, Spa-
nien, Kina og Amerika. 
Der bliver derfor rig lejlighed til at 
møde verdens forskellige nationa-
liteter. Kaptajn Klap går amok i en 

russerdans, møder en venlig me-
xicaner og en spændende spansk 
sørøver-syngesild. Og hvad sker der 
med det mystiske maleri, der fore-
stiller tipoldeonkel uden sine støv-
ler? 
  
Palle Pirat er kendt for et scene-
show langt ud over det sædvanlige, 
og piraterne begejstrer både børn og 
voksne med det musikalske show 
og de mange udklædninger og fl otte 
rekvisitter. 
  
Gratis billetter kan fås www.brond-
by.dk/billetexpressen eller i Brøn-
den, Kilden og på Brøndbyvester 
Bibliotek. 

BRØNDEN I JUNI
Lørdagsmusik med 2 
Times 
Lørdag den 8. juni 
i Strandcafeen kl. 13
Du kan igen møde den populære duo 
2 Times der før har gæstet Brønden.
Strandcafeen byder på det store 
kolde bord fra kl. 11.30 til kun 129 
kr. for voksne inkl. 1 øl eller 1 vand 
– børn under 10 år 69 kr. inkl. 1 vand.
Bordbestilling nødvendig på tlf. 
bordbestilling tlf. 35 11 30 25. 

Udpluk fra årets store 
musical ”Love is all 
there is”
Lørdag den 8. juni kl. 16, 
gratis adgang!
Den årligt tilbagevendende Brøndby 
Musical er et samarbejde mellem 
Brøndby Ungdomsskole og Brøndby 
Musikskole, hvor alle danse/skue-
spil/sang-interesserede unge kan 
melde sig. Sammen med musiksko-
lens musical-band opførte eleverne 
i marts måned en stor musicalop-
sætning i Kilden.
I forbindelse med KulturWeekend 
2013 har holdet sammensat en lille 
buket numre fra forestillingen spe-
cielt til denne lejlighed.

Midsommer sangfest i 
Brønden med musikalsk 
underholdning og fæl-
lessang 
Onsdag den 12. juni kl. 19.30, 
aftenkaff e kl. 19 i foyeren, 
gratis adgang!
Borgmester Ib Terp og formand for 
Kulturudvalget Carsten B. Nielsen 
åbner sangfesten.
Kjeld Rasmussen er konferencier og 
vil synge for til fællessangen.
Der synges lyse midsommersange, 
både i Bernhard Lewkovitch arran-
gement og i mere rytmiske arrange-
menter.
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KulturWeekend
Strandstuen deltager i Brøndby Strands KulturWeekend 2013
fredag den 7. juni - søndag den 9. juni
Kig forbi vores bod, hvor der er mulighed for at købe ting produceret i Strand-
stuen. Vi sælger også kaffe og hjemmebagte kager.

Strikkecafé
OBS: I juni og august er der kun 
strikkecafé første tirsdag i hver må-
ned
Vi hygger os med strikketøjet og 
hjælper hinanden, hvis der er noget, 
vi ikke kan finde ud af.
Prisen er 30 kr. inkl. kaffe og kage.
Alle er velkomne.
I juli er der ingen strikkecafé.

Terapeuten
Hver fredag kl. 13
Du kan komme og tale med terapeuten. Samtalen er fortrolig og uforpligtende.

RETTELSE
I maj-nummeret fremgår det, at Strandstuens IT-
værksted finder sted hver tirsdag fra 10–12. Dette 
er dog en fejl - det foregår nemlig alle fredage fra 
10-12. Vi beklager hvis nogle er gået forgæves. 

Hver torsdag cykler vi ud i det blå!
Vi mødes ved Strandstuen kl. 10
Husk at medbringe mad, drikke og siddeunderlag. Vi aftaler fra gang til gang 
hvor turen går hen. NB: I tilfælde af regnvejr/stormvejr aflyses turen!
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte værestederne på føl-
gende telefonnummer: 43 28 26 88

STRANDSTUEN I JUNI

3.–8. juni
Kom og gør et kup til sommerens 
ferielæsning.
Bogsalg på 1. sal hvor biblioteket 
sælger ud af kasserede bøger og 
musik.

Sommerkoncert  
med Kim Larsen Jam

Fredag den 21. juni kl. 20 - lækker 
grillmenu fra kl. 16.30
Et super show, der med lys og lyd 
fortæller historien om en kulturel 
folkearv - soundtracket til mange 
menneskers barndom, ungdom og 
voksenliv. Originalen og kopien Pe-
ter Philipsen har tydeligvis genetisk 
og anatomisk identiske stemme-
bånd. 
Vi griller udenfor fra kl. 16.30 og 
frem til cirka kl. 19.30. Kokken gril-
ler din steak eller kyllingebryst. Fri 
salat- og kartoffelbar og mindst 2 
slags sovs.
Grillmenuen 149 kr.
Billetter til koncerten og grillmenu-
en kan købes på www.brondby.dk/
billetexpressen eller i Brønden, Kil-
den og på Brøndbyvester Bibliotek. 
Husk at bestille bord for der bliver 
rift om pladserne - tlf. 35 11 30 25
Billetter til koncerten 100 kr. 

Arrangør: Strandcafeen og Kultur-
udvalget i Brøndby. 



KLUMME
Af Bitten Drews

Illustration af Grete Folman

Hvad er tryghed?
Tryghed er som lille at blive passet et godt sted med pædagoger nok og forældre, der ikke behøver at løbe livet af sig til fyraf-
ten, og som bliver stressede, fordi der ikke er en aftenvagt.

Tryghed er at kende sin lærer og sin skole, og at skolen har overskud nok til at sørge for, at ingen bliver mobbet.

Tryghed er at vide, at man har en fremtid om alt går vel. Også hvis man ikke er bogligt stærk. Og et sikkerhedsnet om alt ikke 
går vel.

Tryghed er at turde gå ud af sin dør uden at risikere at blive overfaldet, bestjålet, skudt eller voldtaget.

Tryghed er at vide, at man har sin ret, når man gør sin pligt.

Tryghed er at vide, at man har til sin begravelse uden at skulle belaste sine børn, som måske heller ikke har for meget.

Tryghed er så mange ting, som lidt efter lidt bliver taget fra os. Politikerne på Borgen og i Bruxelles gør hvad de kan for at 
gøre os livet så surt som muligt, i hvert fald efter min mening, og pressen gør resten. Man skal endelig være bange – også for 
alt det, der ikke sker.

I mit næste liv vil jeg være politiker og så vil jeg lave lovene om, som ikke passer mig: Jeg lader TV fra folketingssalen køre for 
fulde drøn, og så forlader jeg kontoret og tager på ferie. Der er formentlig aldrig nogen, der opdager det. – Eller også kalder 
jeg det kursus og tager mand og børn med. På den måde kan jeg få rejsen betalt plus diæter og udetillæg. Og så bestemmer 
jeg selv, hvad jeg vil lave af forslag. Jeg har nok også lyst til at se mine kolleger en gang imellem, så jeg foreslår, at vi fordobler 
vores egen løn og pension. Så skal I se en fyldt folketingssal, hvor begge sider af salen er enige. Jeg bliver smadder populær, 
og det er der ingen der piller ved. DET er tryghed.
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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 http://brondbynettet.dk/
rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Holder sommerferie med start 
igen den første søndag i september. 

F-A-K-S 
Foreningen for Kroniske Patienter, 
holder sommerferie og starter igen 
til august.

Syng Sammen Aften
Holder sommerferie og starter op igen 
til september.

Folkedans
Hold-afslutning på denne sæson. 
Starter igen til september.

Loppemarked starter igen den første 
lørdag i september.

Rheumhus holder sommerferie i 
ugerne 27, 28, 29, 30, 31.

Klitrosen
Tranumparken 7, stuen
Tlf.: 77 41 08 76
Åbningstider:
Mandag, onsdag, fredag & søndag 
kl. 15-?
Om sommeren har vi åbent til 
solnedgang

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 og onsdag fra kl. 7 og frem 
til kl. 20.30. Begge dage med aften 
spisning fra kl. 17 til 20.
Tirsdag og torsdag fra kl. 7 og frem til 
kl. 14.
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

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

Pigeklub 
Tirsdag kl. 15.30-17.30

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Strandens Spilleklub 
fredag kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag kl. 18-23

De unge søndag kl. 17-23

Gratis morgenmad til skolebørn
frem til sommerferien. 
Mandag - torsdag fra kl. 7.15-7.45 Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

tid...tid...tid...tid...tid...

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

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.brondbynettet.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.

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 Hvis du er 
interesseret, så kig forbi en onsdag 
mellem 9.30-12 og få en snak med 
Mona Poulsen.

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.: Özlem, tlf. 52 30 56 61
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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.brondbystrand.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

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

Cykeltur hver torsdag
Mødested Strandstuen – kl. 10
Sted: Strandstuen

Terapeuten
Hver fredag kl. 13
Sted: Strandstuen

Bogsalg på biblioteket
Fra den 3. juni til den 8. juni
Sted: Biblioteket i Brønden

KulturWeekend
Fra den 7. til den 9. juni 
Sted: Esplanadenparken

Palle Pirat Show
Lørdag den 8. juni kl. 11
Forestilling for hele familien
Sted: Brønden

Lørdagsmusik i Brønden
Lørdag den 8. juni kl. 13
Den populære duo 2 Times spiller op
Sted: Brønden

Årets store Musical  
”Love is all there is”
Lørdag den 8. juni kl. 16
Underholdning v/Brøndby musikskole og
Brøndby Ungdomsskole
Sted: Brønden

Midsommer sangfest i Brønden
Onsdag den 12. juni kl. 19.30
Musiklask underholdning og fællessang
Sted: Brønden

Brunch i Rheumhus
Lørdag den 15. juni kl. 10
Sted: Rheumhus

Sommerkoncert med Kim Larsen Jam
Fredag den 21. juni kl. 20
Arr.: Strandcaféen og Kulturudvalget i 
Brøndby
Sted: Brønden

Sankt Hans aften
Søndag den 23 juni kl. 18
Sted: Café 13
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