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DEADLINE

Sker der nok i

Brøndby Strand
Er informationen omkring de kommunale fritidstilbud - de
såkaldte SFO’ere og byggelegepladser - tilstrækkelige omkring indskolingstidspunktet. Det mener en forælder i Brøndby Strand ikke, den er. Kommunen råder over tre byggelegepladser, én i hver bydel, men vor lokale forælder fik kun
præsenteret den til skolen hørende SFO mulighed - og her
trivedes sønnen ikke. En af vore lokale politikere svarer på
kritikken. Spørgsmålet er imidlertid, om informationsproceduren burde ændres fremover.
Vi har omtalt det før. Turisme på Vestegnen er en kendsgerning. For anden gang udgiver otte vestegnskommuner en
sommeravis med en stribe tilbud af mangeartet karakter. Ingen tvivl om, at tiltaget kan få markant positiv betydning for
områdets image. Tænk blot på vor egen baghave med en tro
mini-udgave af Vestkysten, et enestående koncertklokkespil
i Brøndby Strand Kirke, Middelalderlandsby og snart kulturhus nr. to i kommunen.
En af forsommerens stensikre successer står for døren. Store
Legedag afholdes i år søndag den 14. maj i Esplanadeparken.
Og vi skal ikke glemme den tilbagevendende KulturWeekend,
der blot en måned efter løber af stabelen med en række forskellige aktiviteter. Begge arrangementer gennemføres med
en masse frivillig arbejdskraft fra foreningsmiljøet, boligforeningerne og Brøndby Strand Kirke.
To af vore aktivitetshuse, PERLEN og TRANEN, har netop
holdt fødselsdage, og det gik sandelig ikke stille for sig. Det
foregik med nærmest fulde huse på en lørdag. Er dette et
vink med en vognstang om, at alle vore tre huse burde udnyttes mere i weekender? Få folk op af sofaen, drop et par
film eller serier og kom ud og få en hyggelig aften med naboen eller genboen. Husene har i den seneste tid gennemgået
omfattende renoveringer og ombygninger og tigger jo nærmest om at blive brugt.

15. Maj - 2006 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 4. juni

REDAKTIONEN
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Vindertegningen, der skal bruges på forsiden
af programmet for KulturWeekend 2006 er
tegnet af Tove Munk. Hun vil for sin indsats
blive honoreret med 1.000 kr.

Resultatet af
plakatkonkurrencen
Fælles for de tre tegninger
er deres smukke farvestrålende udseende, der desværre ikke kan gengives i dette
nummer af Esplanaden

Andenpladsen går til Grete Folman, der
herfor indkasserer en præmie
på 700 kr. for sin tegning.

På trediepladsen valgtes en tegning af
Lucas S. Jeppesen 13 år, der således kan
stikke trediepræmien på 300 kr. i lommen.
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Fra Brøndby Strand i gamle dage:

Når bedstemor skulle
til købmanden
Johan Suszkiewicz

M

Når min bedstemor skulle til købmanden, fulgtes
hun gerne med nabokonen. Så kunne de snakke
undervejs. Og snakket blev der,
fortæller Christian. Han boede i
Brøndbyvester, men besøgte tit
sin bedstemor i Brøndby Strand.
Hans bedstemor var gårdmandskone på Lille Maglegård, og nabokonen var fra Maglegård. Det
var den gang, der stadig var bondegårde i Brøndby Strand.

Anne Christine Galsgaard,
Christian Sørensens bedstemor
var gårdmandskone på Lille
Maglegård.

Den tids nyheder
Maglegård lå hvor centeret nu
ligger og Lille Maglegård lidt
mod øst. Den købmand de skulle til, lå på Gammel Køge Landevej 615, hvor smedens kone
drev forretningen. I flere generationer var det så praktisk indrettet, at mens manden passede
smedjen, passede konen butikken.
På vej ned til købmanden snakkede de to kvinder vel mest om
naboerne. Nede i butikken mødte de andre og hørte, hvad de
havde at fortælle, og så havde
de noget at snakke om på vejen
hjem, siger Christian. De havde
hverken fjernsyn eller radio, så
turen til købmanden var den tids
nyhedsformidling.
Dette foregik i 1920 og frem.
Noget kan Christian selv huske,
andet har han fået fortalt. Han
kan huske, at han som lille kørte
i hestevogn ned til bedsteforældrene i Brøndby Strand. Senere
4

havde køer og derfor købte direkte fra en af gårdene.
Så det med købmandsturen
blev højst til noget en gang om
ugen. Det var nu heller ikke fordi, vejen derned var særlig sjov.
Der var ganske vist ikke så
langt, kun godt en kilometer
hver vej, men det var en grusvej, og en gang imellem fik den
et lag slagger. „Det var en forfærdelig vej, når den lige havde
fået nye slagger“, siger Christian.

Blandet landhandel
fik han en cykel og kunne selv
køre der ned. Hans bedstemor
og nabokonen havde meget at
snakke om, når de mødtes, og
Christian fortæller, hvordan man
oppe fra gården kunne se de to
kvinder komme gående hen ad
vejen. Hvor vejen til de to gårde
skiltes, blev de så stående et
stykke tid, men gik så hver sin
vej. Nogen gange stoppede de
så op, råbte et eller andet, og gik
tilbage til, hvor vejene skiltes for
at snakke videre. Der var lige
noget, som skulle gøres færdigt.

Mange gøremål
Nu var det heller ikke hver dag,
der var tid til at gå til købmanden. En bondekone den gang
havde sine gøremål. Ud over
madlavning m.m. var der høns,
som skulle passes, og smør, som
skulle kærnes, og ind imellem
skulle der sælges mælk til dem
på Køgevejen, som ikke selv

Købmanden på Gammel Køge
Landevej var Brøndby Strands
ældste butik. Den var startet allerede i midten af 1800-tallet
som det, der kaldtes en høkerbutik, dvs. en lidt blandet landhandel, ofte med begrænset udvalg. Senere kom der flere købmænd på Brøndby Strands del
af Køgevejen - plus mange andre butikker.
Helt frem til slutningen af 1960erne forblev Køgevejen Brøndby Strands handelsgade, og centeret blev først bygget i slutningen af 70-erne. På det tidspunkt
var de fleste bondegårde også
forsvundet, og mange af dem
havde levet deres sidste tid som
gartnerier. Herunder også Lille
Maglegård, hvor Christians bedstemor havde levet. Den havde
ændret navn til Rheum, fordi der
dyrkedes rabarber. Et navn, som
stadig lever i Brøndby Strand,
Rheumhus i Albjergparken.
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Forsiden af den nye sommeravis.
Tine Klitgaard, der er sekretariatsmedarbejder i Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn
kan træffes på telefon: 4357 7260

Ny sommeravis
på Vestegnen
Tine Klitgaard

V

ed du, at der venter masser af spændende ferieoplevelser i dit eget nærområde? Nå ikke - så glæd dig
til dette års sommeravis, der udkommer 31. maj. Den fortæller
om områdets mange tilbud til såvel borgere som gæster på Vestegnen. I årets avis kan man bl.a.
læse om spændende tilbud til
børn og få gode idéer til, hvad
man kan gøre på en grå regnvejrsdag.
Esplanaden • Maj • 2006

De færreste ser Vestegnen som
et turismeområde, og Vestegnen
kan da heller ikke konkurrere
med københavnske attraktioner
som Amalienborg og Tivoli.
Men Vestegnen kan både byde
på dejlig natur, spændende kultur og masser af aktiviteter.
Derfor er de otte kommuner på
Vestegnen med til at lave en
sommeravis, der sætter fokus på
Vestegnens mange muligheder.
Avisen udkommer som en ind-

stiksavis til regionalavisen Vestegnen og distribueres til alle
husstande i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, HøjeTaastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Regionalavisen Vestegnen producerer sommeravisen, der også uddeles på biblioteker, kommunekontorer, turistattraktioner mv.
Sidste år blev der lavet en
sommeravis for første gang, og
resultatet blev rigtig godt. Nu er
kommunerne på Vestegnen igen
med til at lave en sommeravis,
og jeg tror, at vi nu får skabt en
tradition, der holder i mange år.
Jeg er sikker på, at sommeravisen kan være med til at binde
Vestegnen godt sammen, siger
Ole Bjørstorp, der er borgmester
i Ishøj og samtidig formand for
Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn.
Som en ny ting i 2006 præsenterer avisen bl.a. en liste med
tips til, hvad man kan gøre på
en regnvejrsdag, og en liste med
gode aktiviteter til børn.
- Det er vigtigt, at vi, der bor på
Vestegnen, kender og bruger de
mange tilbud i området. Mange
bliver faktisk lidt overraskede,
når de opdager de mange spændende muligheder, der findes inden for en kort afstand. Sommerkalenderen er en af de ting,
som blev rigtig godt modtaget
sidste år. Kalenderen fortæller
om en masse spændende arrangementer i sommermånederne,
og jeg er sikker på, at den også
vil blive studeret nøje i år, siger
Ole Bjørstorp.
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Længe leve -

Månedens
kommentar

det
frie
skolevalg

Artiklen er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionen/udgivernes mening, men udelukkende
skribentens egne synspunkter.

Svar fra:
Michael
Buch
Barnes

Maj-Britt Lindevang løste problemet.

- men hvad med SFO´erne -

H

vor er det dejligt, at vi forældre kan være med til at
vælge, hvor vores børn skal tilbringe deres skoletid.
Det glæder mig, at jeg har muligheden for at undersøge, om
skolen har et dårligt eller godt
rygte, om undervisningen følger
de krav, som regeringen sætter,
og om mit barn vil trives på skolen.
Men hvad med SFO´ERNE
Har man nogle at vælge imellem der?
Det troede jeg ikke, da mit barn
startede i skole. Vi blev kun præsenteret for skolens SFO.
Og det var jo meget fint, for
den ligger på skolens område, så
børnene skal ikke ud på vejen.
Men skulle jeg ikke have haft
valgmulighed og sammen med
mit barn have fundet ud af, hvor
han ville trives bedst?
Den mulighed kunne jeg have
haft, hvis en institution som
BYGGEREN måtte præsentere
sig selv sammen med SFO-en til
indskolingen.
MEN det må de ikke….
6

Vi har haft nogle problemer
med vores barn, fordi han ikke
trives i SFO-en og først da, opdager jeg, at der findes noget,
der hedder BYGGEREN.
Jeg tog straks kontakt med lederen og blev venligt vist rundt
på deres område. Det er ikke så
stort som det gamle. Men hvor
var der styr på tingene. Det første der slog mig var den rolige
atmosfære, selv om der var mange børn. Der gik ikke længe, så
var mit barn meldt ind, og han
er ikke til at hive hjem, før de
lukker. Han har heller ikke hovedpine og plager ikke om en
fridag mere.
Jeg havde selvfølgelig nogle
bange anelser i starten, for han
skal cykle fra Strandskolen til
BYGGEREN hver dag, men der
er flere børn, der følges, og det
går rigtigt godt.
Mit andet problem var, at
BYGGEREN ikke har morgenåben, men jeg fandt en løsning
på det, og har samtidig sparet det
halve af, hvad en SFO-plads
koster. Vi har fået et dejligt harmonisk barn, efter han startede
på BYGGEREN.

Først og fremmest vil jeg da
udtrykke glæde over, at I har
fundet et sted som „Byggeren“,
hvor dit barn trives og tilsyneladende fungerer godt.
Når det så er sagt, så er det jo
generelt set med velberåd hu, at
SFO´erne så vidt muligt er tilknyttet den skole, hvor barnet
går, da det netop i videst muligt
omfang spares for at skulle færdes yderligere i trafikken.
Desuden forbliver barnet i sine
kendte omgivelser og med andre skolesøgende, som man møder i skolen.
Det er da trist at høre, når du
giver udtryk for, at dit barn så
ikke faldt til i netop din SFO
ordning, men SFO ordningen er
et tilbud, som kan benyttes både
før og efter skole, hvorimod
„Byggeren“ er et fritids tilbud,
som ikke dækker helt det samme
opsyn, som en SFO tilbyder.
Da I nu har det godt og trives
med dette alternativ og samtidig
har fundet en løsning om morgenen, så vil jeg hermed ønske
jer held og lykke frem over.
Med venlig hilsen.
Kommunalbestyrelsesmedlem
Michael Buch Barnes (A)
Medlem af Børneudvalget
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Forårsbørn
det er forår
og der er børn overalt
børn i gården
børn i haven
børn i maven
børn i parken
dyrebørn og plantebørn
stjernebørn og månebørn
og børn der aldrig blev børn
det er forår
og der er voksne overalt
voksne der pudser biler
voksne der roder i haven
voksne med børn i maven
voksne der kysser i parken
dyrevoksne og plantevoksne
stjernevoksne og månevoksne
og voksne der aldrig blev voksne

En mindeværdig
aften i Perlen
den 8. april

Perlens fødselsdagsfest 8. april. Så gør de det igen-igen.
Morgenkaffe kl. 8.00 med alt, hvad dette foreskriver, flot
anrettet og som sædvanlig et meget, meget oplagt personale. Man kunne rafle om „en lille en“. Det gav meget
sjov og spas og de søde, der stod ved „baren“ fik meget
ros for den fine betjening. Hold på hat-paryk-og-briller,
det er forår
for kl. 16.00 åbnede Perlen for adgang til den store fest
og vi elsker alle mennesker
kl. 18.00. Undertegnede ankom kl. 17.00 og var en af de
mennesker i gården
første deltagere til festen, men meget hurtigt fyldtes salen
mennesker i haven
af festlige personer, og jeg fandt hurtigt en go´ plads melmennesker med børn i maven
lem dejlige mennesker.(Vi var ca. 100). Gert bød velkomindvandrermennesker og flygtningemennesker
men på en dejlig varm måde, så alle følte sig velkomne.
medmennesker imodmennesker
„Så er der mad“. Men-men så kom det helt utroligt flotte
for hele verden er menneskets verden
men der er mennesker der aldrig blev mennesker par Kim og Klaus og underholdt og hvilken underholdning. Formidabel, simpelthen fantastisk. De gik ned mellem os og spillede og sang. De spillede på mange forskeldet er forår
lige musikinstrumenter. Og til slut blev der også sunget
og vi har overskud overalt
opera. Til allersidst i deres store repertoire drak Kim 2 øl
til at sprænge vores grænser
på 7 sekunder - noget af en kraftpræstation. Det var svært
og elske dyr og planter
at få hænderne ned efter dette flotte show. Efter en kort
og stjerner og måner
pause kom en prægtig musiker og spillede. Først en masse
og liv på andre planeter
gode folkemelodier, senere spillede han så dejlig og god
og vi håber og tror
dansemusik, at vi troede, der var et helt orkester, så alle
at de tænker ligesom som os
danseglade fik rørt benene godt og grundigt. Stemningen
i en verden helt uden grænser
var helt i top hele aftenen. Sjældent har vi oplevet noget,
der blot lignede lidt. Formidabel aften - en aften, der vil
at de har forår
blive husket længe. Tusind millioner tak til Perlens styreog de har børn overalt
gruppe for en fantastisk oplevelse fra nogle meget glade
børn i gården
fødselsdagsgæster og Ditte Jeier.
børn i haven
PS: - Jeg glemte helt at rose den dejlige mad som Perlens
børn i maven
personale havde stået for. Flere slags - velstegt steg, friskbørn i parken
skåret af Lasse, og mange forskellige slags salater og to
men gav de mon asyl
dejlige sovse til. Desserten var frugt med råcreme og sehvis der ankom en dag
nere kaffe.
små forårsbørn på flugt fra jorden
Uhm, uhm, uhm. Tusind tak - jeg håber, I har mod på at
gøre det en anden gang.
Ditte Jeier.
jopie
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Pia Svanberg

M

Den 28. marts afholdt
Tranen for første gang
„Børne-familieaften
med underholdning“, og det gik
ganske enkelt ud på at have en
dejlig aften med spisning (speciel børnebuffèt) og underholdning. Denne gang var det klovnen TAPE, som underholdt ganske morsomt for både børn og
voksne.
Klovnen TAPE meddrog både
børn og voksne i sin forestilling,
og det var ganske underholdende, vi har da ved gud aldrig
grint så meget, selv de voksne
havde mavepine af grin. Da dette er noget, som Tranen agter at
blive ved med, var det rigtigt ærgerligt, at der ikke var mødt flere
familier op, da det kun kostede
en rund 20.- pr. barn, og det var
jo inkl. mad, jamen, så kan det
sørme ikke gøres billigere.
Derfor kære børn, tag mor og
far - eller mor og far, tag jeres
børn i hånden og kom dog ned i
Tranen ved næste børne-familiedag og nyd, at I ikke behøver at

Klovnen TAPE som balancekunstner.
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Klovnen TAPE kan det der med at underholde børn og voksne.

Familiedag i
TRANEN
lave aftensmad den dag. Jeg vil
ikke skrive ret meget denne
gang, men lade billederne tale
deres eget sprog. Det var en ganske dejlig aften og kom nu ned
og vær med til den næste.
I går virkelig glip af en FED
aften i samvær med jeres børn.

Se opslag i jeres opgang for næste familieaften. Kom og vær
med, kære børnefamilier, det er
jo også jeres aktivitetshus, og der
er plads til rigtig mange. Og ved
I hvad? Vi har det ALTID smadder hyggeligt i Tranen - SÅ
BRUG DEN NOGET MERE!

Klovnen TAPE som slangemenneske.

Klovnen TAPE som multispillemand.
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Gurli Hansen

A

t modtage en pris er altid en stor begivenhed.
At erfare, at flere har
peget på én, gør begivenheden
større og profilerer på en måde
også ens netværk i et nyt og udfordrende lys.
En kulturpris uddeles som oftest på baggrund af udfoldelser
i „fortiden“ sammen med og for
mennesker. Og derfor skal der
lyde en stor og varm tak til alle,
som på denne måde har deltaget
i eller oplevet de aktiviteter, som
jeg har været med til at pleje, udvikle og nyskabe.
Også en tak til politikerne for
indstiftelsen af prisen forrige år,
som jeg udover „skulderklappet“ betragter som en stor udfordring, der hermed er modtaget.
1. Det såkaldte kulturelle netværk i kommunen mangler et
samlende organ. Konstruktionen
findes allerede, idet kulturelle
samråd i ca. 80 kommuner i landet er medlem af Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark. Her bør kommunens kulturelle netværk have sin plads.
2. I skrivende stund kender vi
fremdeles ikke udformning af,
og indhold i det kommende kulturhus i Brøndby Strand. Én ting
er dog givet - med to kulturhuse
står vi med en stor udfordring
med hensyn til aktiviteter i husene. Det er meget vigtigt, at husene kommer til at optræde med
et varieret udbud af begivenheder, der supplerer og ikke kopierer hinanden. Denne opgave ønsker jeg fortsat at medvirke i.
3. KulturWeekend i Brøndby
Strand præsenterer i år sin 11.
udgave. Traditioner er vigtige,
men hvorfor er det kun Brøndby
Strand, der skal opleve denne
tilbagevendende begivenhed?
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Borgmester Ib Terp overrækker pokal, blomster samt check til Elo.

Tak for Kulturpris
og nogle visioner . . .
En konstruktion med koordinerede arrangementer i alle tre bydele kunne overvejes.
4. Vi har tre spændende, men
også forskellige aktivitetshuse i
Brøndby Strand, hvor et varieret
udbud af aktiviteter - herunder
flere former for spisning - tilbydes, dog primært på hverda-

ge. Hvorledes med weekender?
Husenes forskellige miljøer inviterer til ligeså forskellige arrangementstyper.
Med bl.a. disse visioner i kufferten fortsætter den kulturelle
rejse.
Er der nogen, der vil med?
Elo Christiansen

Gurli Hansen
mangeårig samarbejdspartner:
Det var en både glad og stolt, men også bevæget Elo Christiansen, der modtog Brøndby Kommunes Kulturpris 2006.
Omgivet af familie, venner og samarbejdspartnere fik han
overrakt en check, blomster og et smukt krus med inskription af borgmester Ib Terp.
Kommunalpolitikere og embedsmænd var også mødt talstærkt op, og snakken gik livligt under hele receptionen.
I sin takketale lagde Elo stor vægt på også at bringe en tak
til dem, som han samarbejder med i sine frivillige gøremål,
for det er jo sammen med andre, at tingene lykkes og bliver
til succes’er.
Endnu et stort TILLYKKE med kulturprisen - og go’ vind
fremover.
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Elo Christiansen

S

iden Pakistans oprettelse
i 1947 har landet gennemlevet flere regeringsformer. Den 23. marts 1956 blev republikken proklameret, og denne nationale helligdag fejrede
den ret nystiftede lokale forening Pak Kultur Society lørdag
25. marts i den store sal over
Brøndby Strand Bibliotek. Udover den kulturelle baggrund
fokuserer foreningen specifikt
på sygdommen diabetes, som
bl.a. er ret udbredt i netop det
pakistanske miljø.
Derfor havde foreningen også
inviteret repræsentanter fra Vestegnens Lokalkomité indenfor Diabetesforeningen i Danmark på
besøg. På illustrativ manér viste lokalkomitéen bl.a. forskellen på en „normal“ sodavand og
en „light“ udgave ved at lade de
to typer drikke flyde i et mindre
akvarium, venligst udlånt af den
lokale dyrehandler. De mange
tilstedeværende børn og unge
skulle herefter gætte hvilken type, der gik til bunds. „Light“ udgaven levede op til sit navn pga.
mindre sukkerindhold. En bemærkning om at de såkaldte
„light“ udgaver var tilsat stof-

„Bordets glæder“ praktiseres og nydes af alle mennesker over hele verden.

Fejrer pakistansk

nationaldag

fer, hvis indtagelse ikke skulle
overdrives, fjernede dog ikke det
faktum, at det pædagogiske indslag var til at få øje på. I forbindelse med dette indslag kunne
deltagerne få målt deres blodsukker, og her var både unge og mindre unge oppe for at få et prik.
Det var i det hele taget en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor
især børn og unge var i fokus.
Afvekslende med taler trådte de
unge frem med enten citater fra
Koranen eller sang og modtog
for dette en lille
gave. Der var flere konkurrencer på
viden om både pakistanske og danske forhold.
Også konkurrencer i lakridsspisning og stoledans
fik de unge op at
røre sig.
Det hele sluttede
med små lækkerier til ganen samt
te og vand. Der
Den populære stoledans - her i pakistansk version.
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blev også tid til en hyggelig
snak på tværs af kulturer.

Et stik i fingeren til blodprøven.

Cola - alm. og light. Akvariet afslører sukkerindholdet.
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Igen i år

Faldskærmsudspring over Brøndby Strand på Store Legedag.

Du kan også opleve
- Brøndby Strand gøglerne
- Allround Linedance
- Folkedansergruppen ZAR

Desuden har vi også i år
Arkiver

I

St.Legedag 2006 deltager

- Middelalderlandsbyens venner
- Brøndby Judoklub
- Brøndby Selvforsvar
- KFUM spejderne Strandboerne
- Spejderne i Brøndby Strand
Kiowa-Ringebæk
- Onsdagsklubben Rødderne
- Brøndby Ro- og kajakklub
- Dyregården Søholt
- KREA, med egne aktiviteter, som
børnene kan deltage i

- Toget Futte
- Aktivitetsbanen
- Børnekarrusel
- 3 hoppeborge
- Power Jumper, som bemandes af
frivillige fra foreningerne,
samt børnehusene Svanen
og Lærkebo

Der vil som sædvanlig blive solgt
kaffe, kager, popcorn, candyfloss, øl, vand, sandwich og
meget mere fra „Kirsebærlunden“, hvor overskuddet fra salget går til de enkelte foreningers
aktiviteter.

Yderligere oplysninger: Ruzica Kukolj på telefon: 4328 2821

En af de populære hoppeborge, der også kommer i år.
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Vestegnens Brandvæsen kommer med bål og brand, skærer
en bil op for at vise, hvordan de
redder indeklemte personer samt
en bunke overraskelser. Dagen
afsluttes med faldskærmsudspring med efterfølgende præcisionslanding på pladsen, siger
Søren Kristensen, gruppeleder
for Spejderne i Brøndby Strand.

Vær med i et
rekordforsøg!
Brøndby Judoklub laver rekordforsøg på Store Legedag
Foreninger, institutioner og besøgende har gennem årene fået
flere rekorder i hus på Store Legedag. Brøndby Judoklub har de
sidste 2 år fået registreret rekorder med flest rygfald på 30 minutter i Børnenes Rekordbog.
Nu inviterer Judoklubben publikum til at deltage i det næste
forsøg. Alle er velkomne - både
voksne og børn - til at sætte den
nye rekord.
Ca. 13.45 vil medlemmer fra
Brøndby Judoklub fordele sig
blandt de besøgende og instruere de interesserede i rygfald.
Kl. 14.00 laves rekordforsøget,
hvor målet i år er, at så mange
som muligt laver et rygfald på
samme tid. Vær med! Sammen
skaber vi rekorder!
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Markedsdag i Æblehaven
Fredag 19. maj holdes den årlige markedsdag i Æblehaven fra kl. 12-18. Markedsdagen er et samarbejde
mellem beboere, personale og pårørende i Æblehaven, Strandstuen, Spurvely og hjemmeplejen.
Borgmester Ib Terp åbner dagen kl. 12
Kl. 12-14 underholder Klaus Strand-Holm (fra Klaus og Servants), med guitarspil på markedspladsen.
Kl. 14-18 underholder Hvidovre Harmonikavenner.
Kl. 14.45-15.15 kommer der et bosnisk kor.
kl. 16.00 er der traditionen tro stort loppesalg, med auktion over rigtig gode effekter.
Der er sundhedsbod, hvor man kan få målt blodtryk og blodsukker og demenskonsulenten giver informationer og vejledning i forhold til demens. Der vil være mulighed for at vinde gevinster ved vores lykkehjul og
lotteri, og der ud over er der følgende aktiviteter:
Køretur i Matadorbilen - 1 huls golfbane - cykeltur på parallelcykel - bage eget snobrød - salg af div.
hjemmelavede ting fra Strandstuen og Spurvely m.m. - samt salg af mad og drikke - hjemmelavet
leverpostej - cookies - vafler og bolsjer fra „vores eget“ lille bolsjekogeri, hvor der allerede nu har
været tændt op under gryderne.
Vel mødt til alle.
På aktivitetsgruppens vegne
Afdelingsleder Janni Høi
Ældrecentret Æblehaven

HUSK - Årets Borger inden 15. maj
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Nihat er ivrig deltager.

Nej - de er ikke ved at danse, men går begge direkte efter bolden.

Dommerpanelet er klar.

Indendørs fodbold
Satellitten

Elo Christiansen

A

tter stod Satellitten, Værestedet på Langbjerg, Tranens Drenge samt den opsøgende
medarbejder bag en indendørs
fodboldturnering for unge mellem 10 og 18 år.
Turneringen fandt sted i påskeferien, hvor tilbud om andre fritidsaktiviteter af gode grunde er
til at overse.
Mellem jul og nytår 2005 blev
en lignende turnering også afholdt – i begge tilfælde i Søholtskolens idrætshal.
I påsken blev der spillet fra
torsdag 13. til søndag 16. april hver dag sin aldersgruppe. 10,
12, 14 og 16-18 år. I alle rækker
var der pengepræmier til 1., 2.
og 3. pladsen. Holdene, som
betaler 20 kr. i tilmeldingsgebyr,
består af max. syv spillere, hvoraf fem er på banen.
Esplanaden • Maj • 2006

Værestedet - som blev oprettet i
1991 - indgår i Skole, Socialforvaltning, Politi arbejdet. Stedet
retter sin indsats mod udsatte
børn og unge mellem 10 og 18
år, idet fokus dog primært er på
aldersgruppen 10 - 15 år. Der er
tale om en gruppe, der ikke gør
brug af foreningslivet i Brøndby
Strand eller områdets institutioner i øvrigt. Indsatsen er tværfaglig, opsøgende og udføres i
bydele og boligområder, hvor
der konstateres stigende vold,
hærværk og lignende.
Indsatsen består i at være i kontakt og samarbejde med lokale
boligforeninger, indkøbscentret,
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, beboerrådgiver, klubber,
skoler og andre institutioner.
Situationsbilleder fra kampene.
13

Glade og forventningsfulde gæster ved Gittes dekorative bordopdækning.

TRANENS 10 års
fødselsdagsfest
Pia Svanberg

M

Samba med søde eksotiske dansere.
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Lørdag d. 22. april
havde Tranen inviteret til fødselsdagfest. Temaet
var karneval, men det var selvfølgelig op til folk selv, om de
ville klædes ud eller ej. Der var
da nogle, der kom udklædt, og
det var skide godt.
Der var at finde imellem os
alle: En klovn, en indianer, en
mumie, Cæsar, dødningedame
med grønt hår, mexicanere (to),
balletdanser (en mand faktisk),
en hippie, Snehvide samt nogle
søde damer, der havde pyntet sig
med sølv i håret. Der var så præmier til bedst udklædte, og de
gik til hippien og klovnen. Et
stort tillykke med det. Jeg skal
måske også lige nævne, at trane-

folket havde fået lavet nye Tshirts i dagens anledning.
Vi fik som sædvanlig dejlig
mad, som var sydamerikansk inspireret , og det smagte vanvittig dejligt. Da der nu var „karneval“ på menuen, så kom der
et 10-mands orkester med samba dansere. De hed BAFO DO
MONDO, og de var knaldgode,
og specielt danserne kunne få
selv de lidt ældre til at rokke
med. Ved en fødselsdag skal der
selvfølgelig gives en gave, og
det gjorde afdeling T13 selvfølgelig også denne gang. Vi lavede
lidt sjov med Gitte. Vi havde
købt en meget flot salatbar, som
vi havde pakket ind og Gitte fik
bind for øjnene. Og så skulle
hun mærke sig frem til, hvad vi
Esplanaden • Maj • 2006

To lys på et bord - skaber stemning.

havde puttet ned i salatbaren, før
den blev „blottet“. Hun fik lov
til at røre ved kalvehjerter, og
hun var ca. 3 sek om at gætte,
hvad det var, så hun bestod fødevareprøven.Vi havde fanget
hende ved at køre taget ned, så
hun var låst fast, da hun fik gaven at se, og man må da indrømme, at hun blev meget overrasket og meget glad. Til lykke
med gaven Gitte & Co. I har da
om nogle virkelig fortjent den.
Der blev spist og hygget hele
aftenen og natten, og da kl. slog
midnat, sang vi alle fødselsdagssang for Dorte, som havde fødselsdag om søndagen. Dorte
kunne ikke rigtig lide det, men
hun har da også fortjent et stort
tillykke fra os alle sammen.

Ovenstående billede med det inspirerende samba-orkester BAFO DO MONDO
med sine dejlige letpåklædte dansere. Burde måske være bragt på side 9.

Også en tak til Bente, som kom
og var med, det var dejligt. Bente var jo en af dem, der startede
Tranen op for 10 år siden.
Det var alt i alt en rigtig god
dag. Endnu engang rigtig hjertelig til lykke med de 10 år og
held og lykke fremover.

Her klovnen, der opnåede en præmie
for sin fantasifulde påklædning.
En overmåde glad Gitte tager sin splinternye salatbar i øjesyn.
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Aktivitetshuset
PERLEN
Hallingparken 5
43 73 42 20
Husbestyrer
Susan Stæhr

Caféen
Man.ons.tors.fre. kl. 9.00-16.00
Tirsdag
kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres dagens ret
samt smørrebrød & salatbar
Hver tirsdag
aftenspisning kl. 17.00-19.00
Strikkeriet
Mandag
kl. 13.30-16.00
Banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00
Blomsterbinding
Onsdag
kl. 19.00-22.00
Hyggeklub
Onsdag
kl. 19.00-22.00
Legestue
Torsdag
kl. 10.00-12.00
Skakklub
Torsdag
kl. 19.00-23.00
Østrogen-klubben
Mandag
kl. 19.00-22.00
For kvinder over 18 år
Lektiehjælp
Tirs.+tors.
kl. 15.00-17.00

Paraplyen
Hallingparken 3
Pensionistklub
Tirsdag
kl. 13.00-15.00
Lektiehjælp
Mandag aften kl. 19.30-21.30
Flittige hænder
Torsdag
kl. 13.00-15.30
Medbring selv håndarbejde.
Materialer forefindes.
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RHEUMHUS
Albjergparken 4
43 54 11 38
Husbestyrer
Birgitte Jensen

Caféen
tlf: 4354 1163
Mandag - torsdag 9.00 - 14.00
Fredag
9.00 - 13.00
Salg af kaffe og te.
Hverdage serveres smørrebrød
Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 Husk tilmelding på telefon:
4354 1138.
Fredags-banko
Første fredag i hver måned
Dørene åbnes
kl. 18.00
Spillene begynder
kl. 19.00
Loppemarked
Holder ferie
Mimre-banko
Holder ferie
Møbelværkstedet
Mandag til onsdag
kl. 10.00 - 14.00
Kreative dage
Hver tirsdag kl. 10.00 - 13.00
og torsdag kl. 18.00 - 20.30
Sidste dag inden ferielukning
er 11. maj

Aktivitetshuset
TRANEN
Tranumparken 3A
43 73 81 25
Husbestyrer
Gitte Dinéss

Caféen
Hverdage
kl. 9.00
Salg af cappuccino, espresso,
kaffe, te, varm chokolade og
kolde drikke. Ostemad og kage.
Frokost
kl. 11.00-13.00
Alle hverdage serveres smørrebrød. Bestilles før kl. 11.00
Fællesspisning kl. 17.00-19.00
Tirsdag og torsdag: 2 retter mad.
Pigeklub
kl. 14.00-18.00
Hver mandag og onsdag for piger mellem 12 og 18 år.
Byttecentral
Puslespil og bøger
Alle hverdage fra

kl. 9.00

Smykkeværksted
Hver tirsdag
kl.10.00-14.00
Sypigerne
Midlertidigt lukket
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Mødes
kl.13.00 - 16.00
Hver 2. torsdag i lige uger
Henv: Jens Rathje - 4373 7063
Sang- og stemmetræning
for sygdomsramte
Hver torsdag
10.00 - 12.00
Henv: Jens Rathje - 4373 7063
Strandens Genbrug:
Telefon: 43 53 97 50
Tirsdag og torsdag kl.13 -18
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Børnehjørnet i Tranen
holder fødselsdag
Søndag 21. maj mellem kl. 11.00 og 15.00
Kom og vær med - og prøv den store bokseborg
eller Spidermans aktivitetsbane, lokumsræs eller
de smås ‘Ballontyfonen’, hvor det gælder om at
fange balloner. Popcorn, saft og meget mere.

Billetter kan købes i Tranen
og prisen er kun: 25 kroner

Onsdage på multibanen ved Tranen
I tidsrummet fra 3. maj til 31. august vil der hver onsdag mellem kl. 17.30 - 19.00 være basket på Multibanen
ved Tranen. Alle piger og drenge mellem 12 og 25 år er velkomne. Der vil også være streetbasket og hip hop.
Man bliver medlem for 50 kr., som giver fri træning, og man får til start bl.a. en Nike-basketball.
Pr. gang koster det en flad tier. Den 5. august er der finalearrangementer på Israels Plads og på Rådhuspladsen i København mod andre basketball-hold fra andre byzoner.
Streetbasketdagen er gratis og
også åben for dig, der ikke selv
deltager i onsdagstræningen.
Arrangører er beboerrådgiver
i Tranumparken, SSP i Brøndby.
se i juni og har tidligere arbejKvarterløft og GAM3, der kan
det i Satellitten og på Strandskokontaktes på telefon: 5074 8993,
len. Stillingen er delt imellem
jakob@GAM3.dk - eller kig
opsøgende arbejde på skolerne
ind på http://gam3.dk/
i Brøndby Strand og opsøgende
arbejde i boligområdet.
Arbejdet sker i et samarbejde
mellem Brøndy Kommune og
boligafdelingerne, De 9.
Zahids primære opgave er at
være i tæt kontakt med børn og
unge i boligområdet, da en del
af opgaven er at få de unge til at
bruge de etablerede aktiviteter
Zahid Mansoor er Strandens nysåsom væresteder, sports- eller
ansatte opsøgende medarbejder.
ungdomsklubber.
Man kan kontakte Zahid gennem vor beboerrådgiver Anette
er er kommet ny opsøgenHestlund på tlf: 4354 2275 mellem kl. 9 - 16.
de medarbejder i Brøndby
Strand.
Den tidligere opsøgende medarbejder Yassin Bachiri vil for
Fra 1. april er Zahid Mansoor
blevet ansat. Zahid bliver færfremtiden være at finde i Satedig med sin pædagog-uddannellitten som medarbejder der.

Ny opsøgende
medarbejder

D
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Lektiehjælp
Elo Christiansen

D

en 17. januar 2006 startede
et lektiehjælpsprojekt iværksat af Boligafdelingerne og
Dansk Røde Kors i Brøndby
Strand.
Lektiecaféen, som har til huse
i aktivitetshuset PERLEN, Hallingparken 5, er åben på tirsdage
og torsdage fra kl. 15 - 17.

Helle Mejlbro underviser Ibrahim.

En gruppe børn modtager her modersmålsundervisning i urdu i Perlen.

Det var oprindeligt etniske foreninger, som efterspurgte såvel
lektiehjælp som modersmålsundervisning, siger beboerrådgiver
Anette Hestlund, som herefter
sammen med Dansk Røde Kors
gik videre med projektet.
De fandt egnede lokaler og frivillige lektiehjælpere. De etniske foreninger foreslog undervisere til urdu og arabisk.
Integrationsministeriet bakker
op om lektiecaféen med økono-

misk støtte. I opstartfasen har
man igangsat undervisning i
urdu fra kl. 15 - 16, hvorefter
disse unge kan deltage i lektiehjælp, som især koncentrerer sig
om fagene matematik, dansk,
tysk og historie, anfører Helle
Mejlbro fra Dansk Røde Kors.
Vil du vide mere, evt. være frivillig, så mød op i PERLEN eller ring til Helle Mejlbro på tel.
2142 6204.

KulturWeekend 2006
Elo Christiansen

S

å er de sidste brikker ved at
falde på plads omkring den
11. udgave af KulturWeekend.
Som noget nyt er søndagen, ud
over at være kirkens dag med
den traditionsrige gudstjeneste i
teltet og afsluttende koncert søndag eftermiddag, nu også blevet
til en familiedag.
Der bliver interaktivt teater for
hele familien med komponisten,
sangeren, danseren og fortælleren Stine Michel.
På søndagens program er der
også en ni tons brandbil, masser af vand, en brandchef, der

18

er rædselsslagen for ild, en
brandmand, der sætter „ild i
hjertet“ hos brandchefens datter,
og scenen er sat til det helt store
familieshow.
Åbningen vil også tage sig lidt
anderledes ud, idet optoget i år
er erstattet af et par vaskeægte
kameler, hvor den ene efter åbningsceremonien er klar til at
give børn og unge en usædvanlig rideoplevelse.
Årets tema er Kultur og Dans,
så tag danseskoene med. Der er
ikke kun tale om opvisning! Traditionerne holder vi i hævd. Så-

ledes bydes på brunch og Café
Palmehaven om lørdagen. Det
store trækplaster, primært rettet
med vore unge om lørdagen, bliver helt sikkert MGP-stjernen
Anne Gadegaard, der kommer
kl. 15.00.
Og naturligvis har vi spændende indslag fra vore forskellige kulturgrupper.
I år fra Pakistan, Tyrkiet, Bosnien, Ukraine og Georgien.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 9. - 11. juni. Festprogrammet husstandsomdeles i Brøndby Strand to uger før.
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FAKS i
Rheumhus
Sommerland Sjælland
lørdag 17. juni
Børnenes Rejsebureau arrangerer bustur for børn og deres forældre til Sommerland Sjælland
lørdag 17. juni. Bussen kører fra
P-pladsen udfor Tranumparken
3 (ved Tranen) kl. 9.00.
Der er afgang fra Sommerland
Sjælland kl. 17.00.

Prisen er:
Børn 0-14 år: 75 kr
Voksne 15+ : 135 kr

Billetter sælges fra mandag 8.
maj til 31. maj fra de tre aktivitetshuse:
Tranen, Tranumparken 3A
Perlen, Hallingparken 5
Rheumhus, Albjergparken 4
Efter 1. juni vil overskydende
billetter kunne købes i Beboerrådgivningen, Tranumparken 1,
st. tlf.: 4354 2275.

HUSK!

Praktisk fodtøj! - Badetøj, da det
kun er tilladt at være iført badebukser, badedragt eller bikini i
badeland - og fiskestænger, hvis
du da ønsker at fiske i deres
ørredsø. Man skal nemlig selv
medbringe fiskeudstyr.
På gensyn Børnenes Rejsebureau

Store Legedag
Søndag 14. maj
kl. 12 - 16

KREA vil traditionen tro være
til stede i Esplanadeparken sammen med en masse børn og give
fantasien frie tøjler med farver
og pensel. Kom og vær med som
hjælper ved arrangementet.

KREA

telefon: 5170 5473
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FAKS - Foreningen af Kroniske
Smertepatienter åbner en lokalafdeling i Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand
pr. 10. august 2006 og vil holde
åben hver torsdag mellem kl.
12.00 og 16.00.
FAKS er en upolitisk forening,
der blev dannet i 1990 med det
formål at samle smertepatienter
til aktiviteter og derigennem,
ved egen indsats at opnå større
livskvalitet. FAKS forsøger at
afhjælpe de problemer, der opstår som følge af fysisk, psykisk
og social inaktivitet.
FAKS er en patientforening,
der bygger på aktiv selvbehandling. Det betyder, at det er medlemmerne selv, der tager initiativ til arrangementer i foreningens regi.
FAKS stiller lokale til rådighed, hvor der afholdes møde,
foredrag og undervisning. Der
vil være mulighed for at udøve
forskellige aktiviteter, hvilket
erfaringsmæssigt viser sig at
være til stor gavn for kroniske
smertepatienter. Meld dig ind i
FAKS og benyt dig af de mange
gode muligheder for at komme
ud blandt ligesindede.
FAKS er åben for alle kroniske smertepatienter, alle med interesse for, eller kendskab til
kroniske smerter, medlemmer i
alle aldre og fra hele landet, samt
for pårørende.
Vil du vide mere, så se vores
hjemmeside - www.faks.dk
eller ring på vores vagttelefon:
5192 6341, eller skriv en mail
til: faks@faks.dk.
Vi håber, at vi ses torsdag den
10. august kl.12.00, hvor der vil
være en kop kaffe og en hyggesludder.
Med venlig hilsen
FAKS/Anette

Lene Post, medlem af Centerforeningen i Brøndby Strand.

Berigtigelse
Overstående billede bragt i aprilnummeret af Esplanaden forestiller Lene Post, og ikke som
vi skrev på side 7 under Centerforeningens indlæg - Tove Post.
Vi beklager meget, at vi har
byttet om på de to navne.
Haves:
2 vær. lejl. 61 m2 - kørestolsvenlig med gårdhave i Hallingparken - lav bebyggelse
Søges:
1½-2 vær. lejl.i højhus i en af
Parkerne
Tlf: 2178 2603

Haves:
3 vær. lejl. m. 2 badevær. 95 m2
på 2. sal Ulsøparken -ulige nr.
Søges:
2 vær. lejl. 78 m2 - Ulsøparken
1- eller Hallingparken 2 - fra 6.
sal og op
Tlf: 2237 5098
19

Elo Christiansen

Pia og Gurli.

Månedens blomst
Der går så mange græsrødder og
ildsjæle rundt her i Stranden.
Mennesker, som har overskud
til at være noget for andre og give et nap med, hvor der er brug
for ekstra hænder.
Mange af dem falder så godt
ind i hverdagen, at man synes,
man altid har kendt dem, og at
de bare hører til. Sådan et menneske er Pia Svanberg, og derfor synes jeg, hun fortjener at få
Månedens blomst. Pia er med i
så mange ting, at man kan blive
helt forpustet bare ved tanken.
Hun er en af de frivillige, som
gør et meget stort arbejde i aktivitetshuset Tranen, og når afdelingsbestyrelsen laver noget
for børn, tager Pia et stort og meget varmt kostume på, så hun er
helt ukendelig, og sammen med
en anden frivillig går hun rundt
i alle T13´s gårde og klovner og
agiterer for arrangementet. Det

er noget, der trækker børn til
huse, og under festerne er Pia
også med til at få det hele til at
fungere.
Pia er medlem af KulturWeekends styregruppe, hvor hun sammen med andre står for Børnehjørnet. Det gælder såvel i planlægningen forud, som i deltagelsen under hele weekenden.
Da det blev besluttet, at børnene i Stranden skulle have mulighed for at blive cirkusartister
for nogle dage, var Pia straks
med på ideen. Hver eneste dag
var hun sammen med børnene,
lavede mad til dem, legede med
dem og ikke mindst opmuntrede
dem, så de rigtigt udfoldede sig
og prøvede sig selv af.
Børnenes Rejsebureau og Esplanaden nyder også godt af Pias
arbejdskraft, og som mor til fire
er hun dybt engageret i sine
børns skole- og fritidsliv.

Pia er et dejligt menneske, som
fortjener den opmuntring, det er
at få Månedens blomst.
Varme hilsner fra
Gurli Hansen

Hvem
fortjener
blomsten?
Har du en god ven eller bekendt,
der fortjener en opmuntring i
hverdagen, eller én, der har gjort
en særlig indsats - så fortæl det
til Esplanaden.
Måske er det din fortælling, vi
vælger at bringe i bladet. Vedkommende behøver ikke at være
din nabo, underbo eller genbo,
men skal være en person, der bor
i Brøndby Strand Parkerne eller
Gurrelund/Bjerrelund, og som
du synes fortjener blomsten,
som bladet selvfølgelig betaler.
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