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ESPLANADEN - Brøndby Strands beboerblad

Esplanaden udkommer 
ikke i januar og august

DEADLINE: 

15. maj - 2007 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 3. juni

Tag dit medansvar - nu
et bidrag, såfremt den positive 
udvikling,  der nu er i gang, kan 
fortsætte.

Med nogle vigtige justeringer 
kan vi nu glæde os over, at det 
kommende Landsbyggefondpro-
jekt økonomisk set lander på 
næsten 25 mill. kroner. Det 
er heller ikke noget de få har 
skabt. Alligevel skal vigtigheden 
af et fælles træk, hvor så mange 
som overhovedet muligt delta-
ger, fremhæves. 
  Dette i erkendelsen af, at de 
mange penge i bund og grund 
kommer hele bydelen til gode. 
Det er helt sikkert berettiget 
at kritisere visse besparelser, 
lokal- som landspolitisk; til 
gengæld er der ingen undskyld-
ninger for ikke at bakke op om 
projekter, der tilgodeser alle. 
Skal vi tage dem på stribe: 
 Byud valg, Kvarterløft og nu 
Landsbyggefond.

To festlige Brøndby Strand 
begivenheder står atter for dø-
ren - Store Legedag afholdes 
for 14. gang og er for børn i 
alle aldersgrupper. Alle aktivi-
teterne foregår som altid i Es-
planadeparken nord for center 
og kirke. Projektet er ikke blot 
leg; foreninger samarbejder og 
skaber ny netværk og det hele 
koordineres af den kommunale 
Fritidsforvaltning

KulturWeekend følger en 
må ned efter for 12. gang med 
aktiviteter over tre dage. 
  Det hele koordineret i en fl ad 
struktur under medvirken af 
kulturelle netværk, individuelle 
personer, Brøndby Strand Kirke 
og nogle af boligafdelingerne. 
Begge arrangementer kræver 
mange frivillige, så kig forbi. 
  Der er helt sikkert et par „ledi-
ge“ pladser til beboere, der har 
lyst til at engagere sig.

Et godt image er ikke noget 
de få skaber. Brøndby Strands 
image er fremdeles  behæftet 
med en række paradokser; men 
alt i alt er det jo over en længe-
re årrække gået den rigtige vej. 
Den negative mediebevågenhed 
er støt med sikkert reduceret til 
enlige svaler, kriminaliteten lig-
ger på et niveau, vi absolut kan 
være stolte af, en række initiati-
ver har sat de unge på dagsorde-
nen og snart kan vi fortsætte de 
positive takter i et nyt fl ot kul-
turhus.

Og således kan vi måske blot 
læne os tilbage i stolene og fryde 
os! Ingenlunde. Det netop op-
startede imagekursus viser, at 
interessen i fortsat at gøre en 
indsats for områdets ry, er stor; 
set fra såvel internt som eks-
ternt niveau. Og på sigt handler 
det om, at også DU tager ansvar 
og erkender, at vi alle må yde 

2

Esplanaden  maj 2007



Fra 3. maj kan man igen  se 
kunstnergruppen KREA´s 

billeder på Brøndby Rådhus´ 
vægge.
  Ud over tegninger og malerier 
udstilles stentøj. Udstillingen 
kan ses i Rådhusets åbningstid 
frem til 1. august. 
  KREA-gruppen har lokaler i 
Ulsøparken 6 i Brøndby Strand, 
og er der nogen, som har lyst til 
at tegne, male, snitte, trykke, 
skrive, forme i ler eller på an-
den måde udfolde sig, er de vel-
komne. Man behøver ikke være 
professionel for at være med.
  Man kan kontakte formanden 
på telefon 4373 3245.              Ω

Fra en tidligere KREA udstilling i rådhusets lange gange.

KREA udstiller 
på Rådhuset

Et lille udvalg af, 
hvad man kan se på 
væggene på Brønd-
by rådhus frem til 
den 1. august i år.
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Motion & Trivsel

Lidt  historie - År 2003: 
Der blev afholdt stiftende generalforsamling 11. februar. - 12 personer var mødt op, samt 2 bestyrelsesmed-
lemmer fra T13 som observatører. - Vedtægter og husorden, blev sat op og vedtaget. - Offi ciel åbning 26. 
maj - Start med brugte ting fra medlemmer: 2 kondicykler + 1 procykel + 1 løbebånd + 1 fodstepper + 1 ski-
maskine + 1 ballestrammer  1 smart gym + 1 easyrider maskine. -Indkøbt i årets løb: 1 løbebånd + ribbe.
År 2004:
12. januar. Indbrud, stjålet 140 kr. og lavet meget rod. - I sommerferien havde vi besøg af en praktiserende 
læge, Jørgen Ege, som gennemgik maskiner for at de bestyrelsesmedlemmer, der åbner, kunne få oriente-
ring i korrekt brug af maskiner, med hensyntagen til medlemmers skavanker. - Medlemstallet er oppe på 57 
- Indkøbt i årets løb blodtryksmåler + vandrestave, samt et par cykler fra medlemmer.
År 2005:
T13´s beboerrådgiver Anette Hestlund ansøgte midler fra en social fond - der blev bevilget penge til 2 spe-
cielle kondicykler, samt romaskine og idrætslærer samt instruktør, som kom og underviste i 16 timer. - T13 
lovede at udvide, så vi fi k det gamle cykelrum ved siden af. - Medlemstallet er oppe på 48 - Der blev indkøbt 
et prof. træktårn.
År 2006:
Pga. pladsmangel, har vi måtte stoppe op for nye medlemmer. -Efter sommerferien begyndte T13 så småt 
at udvide. - 24. juli meget stor vandskade, som skyldtes kloak, der gik over sine bredder. Der stod ca. 10-15 
cm. vand med tilbehør fra en faldstamme i hele lokalet. - Lokalet ubrugeligt i næsten 2 mdr. pga. rengøring 
m.m. - Der blev indkøbt door gym. - Medlemstallet samme som sidste år 48.
År 2007:
I årets første 3 mdr. er der indkøbt et træktårn, inder/-yderlår benpresser samt lamelgardiner til gl. og nye 
lokale - T13 har renoveret facaden, så begge rum har fået nye vinduer. I det nye lokale er der lavet toilet og 
baderum, men mangler stadig lidt lys m.m. - Vi forventer det færdigt i medio april, medlemmer har taget 
det i brug. - Alt i alt fra start til nu, har der været 119 medlemmer i motionen, nogle går - nye kommer til, så 
vi ligger med et gennemsnit på 45-50 medlemmer.

ÅBNINGSTIDER: 
Man. 10,00-12,30 + 18,45-20,00. Tirs., ons. 10,00-12,30. 
Tors. 10,00-12,30 + 18,45-20,00. Fre., lør., søn. samt helligdage - lukket. 
Sommerferie 2. juli-31. august begge dage inkl.
Juleferie 21. dec. 2007 - 6. jan. 2008 begge dage inkl. 
Iflg. vedtægterne slettes et medlem, når der er 1 kvt. restance.

Der er plads til både motion og trivsel i klubbens lokaler under T13´s beskyttende vinger i Ulsøparken 2.

Priser: Indmeldelsesgebyr - 100,00 kr.
Kontingent betales kvartalvis forud.
  Aktive     Passive
1.kvt.  120,00 - 30,00
2.kvt.  120,00 - 30,00
3.kvt.   40,00 -  10,00
4.kvt.  120,00 - 30,00

E-Mail : motion@broendbybredbaand.dk - hjemmeside: www.motiont13.dk
Venlig hilsen - Kasserer Bjarne Bøgholm, Florasvej 33, st, th, 600 Glostrup
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GenbrugsbutikNy

På en strålende aprilsdag 
med virkelig højt til loftet 
og ikke én sky på himlen, 

åbnede den nye genbrugsbutik 
i Brøndby Strand; denne gang 
i Røde Kors regi, eller rettere: 
half and half. På slaget 10 star-
tede Preben Bansemer fra Røde 
Kors med at fortælle om, hvor 
meget det glæder dem, at være 
med i dette projekt. Han fortalte 
om organisationen, der er lands-
dækkende og om, at man faktisk 
indsamler omkring 26 mill. om 
året på landsplan - penge, som 
alle går til den 3. verden. Alt 
er baseret på frivillig arbejds-
kraft og man har allerede 9 da-
mer, hvoraf den ene vist nok er 
en herre, der har meldt sig til 
denne forretning, men man kan 
sagtens bruge fl ere. 
  Hugo Thuge fortalte, at ideen 
om et samarbejde med Dansk 
Røde Kors var kommet i stand,  
da Genbrugen i Tranumparken 
gik dårligere og dårligere p.g.a. 
mangel på personale. „Der er 
åbenbart noget, de kan, som vi 
ikke er særlig gode til“ tænkte 
han og fortalte Røde Kors, at vi 
her i stranden havde et lokale 
med både lys og varme og hvis 
de til gengæld havde persona-
let, så kunne vi måske fi nde ud 
af at dele lige over. Det kunne 
man godt og der ligger nu en 
lækker forretning i Ulsøparken, 
hvor handelen lige fra den før-
ste  morgen gik strygende. Bør-
nenes Rejsebureau bliver heller 
ikke glemt. Det er trods alt en 
hel del bedre, at få en halv del 
af en hel del, end at få alting af 
ingenting.
 En veloplagt borgmester var 
også mødt op og i sin tale, sagde 

han følgende: „Dejligt, når nog-
le vil gøre noget for andre. Især 
dejligt, når man kan være tryg 
ved, at indsatsen drives forsvar-
ligt, og pengene havner det ret-
te sted, og det kan vi være her. 
Dansk Røde Kors har erfa ringen 
og har et helt igennem godt ry, 
og Børnenes Rejsebureau er og-
så kendt og respekteret i lokal-
området. Jeg vil udtrykke min 
re spekt for jer frivillige med-
arbejdere. Jeres indsats er helt 
afgørende for, at butikken kan 
drives og give overskud. 
 Der skal nok komme 
noget godt ud af den-
ne butik, til glæde for 
mange, som har brug 
for hjælp eller en op-
muntring i hverda-
gen. Hermed erklæ-
rer jeg Rø de Kors 
butikken åben“. Og 
så klippede Ib Terp 
den røde silkesnor 
og folk myldrede 

ind i butikken. Man blev budt 
på forskellige forfriskninger, 
men de fl este var faktisk langt 
mere interesserede i at købe og 
én af damerne fi k klædeligt røde 
kinder, da hun solgte for 500 kr. 
til én enkelt kunde. 
  Det er svært at spå, og især om 
fremtiden, men hvis det stadig 
passer, at godt begyndt er halvt 
fuldendt, er der absolut grund til 
optimisme. Gå en tur omkring 
Ulsøparken og besøg genbrugs-
butikken. Der er mange fl otte va-
rer til rimelige penge.              Ω

Butikkens daglige leder Azra Verem. 

Købelysten var stor fra første færd.

Bitten Drews

Åbningstider:
 Mandag til fredag kl. 10 - 17 

Lørdag lukket 

Ring på tlf: 2040 3351, hvis du er interesseret i at hjælpe i butikken. 
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Som sidste år i april, gennem-
førtes en stor fodboldturnering 
for bydelens unge mennesker.
  Det skete i påsken fra den 5. 
- 9. april og hele 50 hold deltog 

Fodbold på
Søholtskolen

Elo Christiansen Satelitten- herunder et hold fra politiet. 
Stævnet var et samarbejde mel-
lem TRANEN, tidligere beboer-
rådgiver Anette Hestlund, Unge 
i Centrum samt institutionerne 
Satellitten, Bækkelund, Være-

stedet Langbjerg og Tranemo-
segård, siger Yassin Bachiri fra 
Satellitten, der glædede sig over 
de mange spillere og tilskuere - 
ca. 600 i alt.              Ω

Bedste spiller 10-12 årige var „Albani“ Bedste spiller 12-18 årige var Rolo. Bedste spiller 18-25 årige var Nihod.

Manden med kasketten er lederen af Satelitten Moro Eid, der sammen med 
Yassin Bachiri afviklede fodboldturneringen med de 50 hold uden mislyde.

Maskotten var varmt klædt på.

600 mennesker var 
samlet hin minderige 

dag i april
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Hvem skal være
Årets Borger 2007?

Igen i år skal der nomineres 
en person, som har ydet en 
særlig indsats for Brøndby 

Strand og dens beboere. 
 Forslag til Årets Brøndby Strand 
Borgersendes til:
 
Beboerbladet Esplanaden

Hallingparken 7, st.
2660 Brøndby Strand

 
senest med  mandag 14. maj. 

Der er tre betingelser, der skal 
være opfyldt for at komme i be-
tragtning som æresborger.

1  Det frivillige arbejde, 
vedkommende har ydet, 
skal være ulønnet. 
2   Den, der bliver indstil-
let, skal have bopæl i 
2660 Brøndby Strand.
3  Du skal selv opgive dit 
eget navn og adresse.

Styregruppen udpeger de tre 
kandidater, der opnår fl est stem-
mer. Årets Brøndby Strand Bor-
ger fi ndes blandt disse.
  De tre opstilles på en stemme-
seddel, der bliver bragt i næste 
nummer af Esplanaden. Stem-
mesedlen skal afl everes på Kul-
turWeekend senest kl. 14 om 
lørdagen. Vinderen kåres ved 
boligafdelingernes fest i Store 
Telt lørdag den 9. juni.

Min kandidat:
til Årets Brøndby Strand Borger er:

Navn:...........................................................................................................................................

Adresse:.......................................................................................................................................

Her en kort beskrivelse af begrundelsen for at indstille denne person:

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

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

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

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

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

Mit eget navn og adresse er:

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

....................................................................................................................................................
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Til porto

Beboerbladet
Esplanaden

Hallingparken 7, st.
2660 Brøndby Strand

Legeplads på fælleden
I oktober 2006 skrev

 Esplanaden om en 
ny legeplads på Fælle-
den i BKB 606 (nuvæ-
rende BB 606).
  Legepladsen er unikt 
på den måde, at det er 
børnene selv, der har 
bestemt, hvordan den 
skal indrettes. Det ske-
te på ægte demo kra tisk 
vis ved afstemmening 
mellem tre for slag.
 Det blev Robinson 
Crusoe-øen der vandt, 
og den er i disse dage  
ved at blive etableret  
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Lad det være sagt. Det er
 ikke nogen nem opgave
 at stable dette store ar-

rangement på benene år efter 
år. Ikke desto mindre er det nu 
14´ende gang i træk, at Brønd-
bys engagerede beboere, fore-
ninger og institutioner lægger 
tid og kræfter i forberedelserne 
og gennemførslen af dette ar-
rangement.
  Store Legedag vil igen bugne 
af mange forskellige aktiviteter, 
så der er noget for alle: Børn, 
voksne, unge og gamle - hvad 
enten man vil deltage aktivt el-
ler bare kigge med.
  I bedste Store Legedagsstil, vil 
der være mulighed for at lære 
selvforsvar, klatre, male, spise 
lækre pandekager og snobrød, 
få kastet en fl ødebolle i hove-
det, danse linedans, lege mid-
delalderlege, deltage i oriente-
ringsløb, hygge i caféområdet 
og meget mere
 Derudover kommer Vesteg-
nens brandvæsen. Som altid 
vil de ryste et par overraskelser 

Store Legedag 
i Brøndby Strand 

søndag 13. maj 2007

ud af ærmet. Men mon ikke de 
også vil vise, hvad der kan gå 
galt i vores nærmeste omgivel-
ser og hvordan ild og ulykker 
opstår - og hvad vi som almin-
delige mennesker kan og skal 
gøre ved det.
  Hvis køerne til aktiviteterne 
bliver for lange, kan ventetiden 

bruges på at klatre højt op i den 
nye aktivitet „Himmelbjerget“, 
hoppe i en elastik-trampolin, kø-
re en tur med det lille tog „Fut-
te“, kravle gennem en kæmpe 
aktivitetsbane, svinge en tur på 
karrusellen eller hyggehoppe 
i nogle af hoppeborgene sam-
men med de andre hujende og 
legende børn.
 Store Legedag er tillige med til 
at skabe ram merne for kommu-
nens foreninger, så de kan præ-
sentere deres aktiviteter og få 
kontakter til nye medlemmer. 
Derudover opdages altid nye 
samarbejdspartnere på tværs af 
foreningsstrukturer. Dette nære 
samarbejde foreningerne imel-
lem skaber tillidsfulde bekendt-
skaber, som med årene kun har 
vokset sig stærkere.
  I caféområdet kan man få stil-
let sulten og tørsten og få sig en 
tiltrængt pause fra alle aktivi-
teterne. Al henvendelse vedrø-
rende Sto re Legedag kan rettes 
til fritidsvejleder Ruzica Kukolj 
på telefon 4328 2821.              Ω

Det nye Seniorråd vil meget gerne 
stå til rådighed for de ældre i om-
rådet og strandens beboere får nu 
mulighed for at hilse på dem ons-
dag den 9. maj kl. 12.00 i Strand-
stuen. 
Kom og vær med, det skal nok blive 
en hyggelig eftermiddag.

Hils på det nye Seniorråd
onsdag den 9. maj kl. 12.00 i Strandstuen
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Kurset består af i alt fem
  fyraftensmøder i april
 og maj måned. Kim 

Tverskov har før arbejdet med 
imagearbejde i Brøndby Kom-
mune og har nært kendskab til 
både området og dets beboere. 
 Der er sket meget med beboer-
nes selvopfattelse og image. Der 
har længe været fokus på image 
samtidig med, at f.eks. Byud-
valget og Kvarterløfts arbejde i 
samarbejde med engagerede og 
aktive beboere har bidraget til 
at gøre livet i Brøndby Strand 
bedre. Alligevel er det svært at 
slippe helt af med det dårlige 
image i Brøndby Strand. Der lig-
ger derfor stadig en udfordring 
og et stort arbejde foran de ca. 
30 engagerede og veloplagte be-
boere, repræsentanter for lokale 
foreninger, lokale medier og re-
præsentanter fra kommunen, 
som var mødt op til Kvarterløfts 
første fyraftensmøde.

Image optager borgmester
„Imagearbejdet er selvfølge-
lig meget vigtigt, ikke mindst i 
forbindelse med planerne om 
at bygge nye boliger i området. 
Men også i forhold til de menne-
sker, som allerede bor i Brøndby 
Strand - for ingen synes vel det 
er rart, hvis folk man taler med 
rynker på næsen, når man sir’, 
hvor man bor“ udtaler borgme-
ster Ib Terp og tilføjer „Image-

arbejdet er og har derfor været 
en vigtig del af Kvarterløftind-
satsen og vil efter Kvarterløfts 
udløb blive videreført i sam-
arbejde med De9 i forbindelse 
med den fremtidige Landsbyg-
gefondsindsats, hvor der blandt 
andet skal ansættes en kommu-
nikationsmedarbejder“.

Image til debat
Et boligområdes image bliver til 
både i familien, blandt venner, 
på arbejdet, i fodboldklubben 
og hos frisøren. Derfor spiller 
beboerne en afgørende rolle 
i forhold til at skabe et godt 
image. Tilfredse beboere, som 
både indadtil og udadtil fortæl-
ler historier om livet i boligom-
råderne, er de bedste budbrin-
gere og pressemedarbejdere, et 
område kan ønske sig. Bebo-
erne har selv efterspurgt mulig-

heden for at få nogle konkrete 
værktøjer til at håndtere pres-
sen og muligheden for at indgå 
i en mere koordineret netværk. 
Beboerne kan nemlig ikke alene 
ændre områdets image - det bør 
ske i samarbejde med lokale in-
stitutioner, foreninger mm.

Masser af gode historier
Krista Jacobsen, som er skolein-
spektør på Strandskolen er ble-
vet inspireret af kursets første 
kursus: „Jeg synes, det er rigtig 
dejligt at få sat fokus på Brønd-
by Strands ressourcer gennem 
imagearbejdet og få skabt be-
vidsthed om dets betydning. 
Jeg har allerede fået nogle gode 
ideer til, hvordan vores skole i 
samarbejde mellem lærere, ele-
ver og forældre kan få fortalt de 
gode historier til omverdenen, 
vi oplever i vores hverdag. På 

Kursus om det
gode image

”Lokalsamfundets aktører skal gøres til Brøndby Strands ambassa-
dører – og dermed bidrage til at fortælle de gode historier”. Det sag-
de Kim Tverskov på første del af Brøndby Strands Imagekursus.

Anne Larsen
Projektmedarbejder ved
Kvarterløft Brøndby Strand

Ivrigt diskuterende arbejdede deltagerne i små grupper.
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Undersøgelsens resultat:
Et godt naboskab, mange aktivi-
teter og foreningstilbud, gode 
rekreative arealer, god mulighed 
for indfl ydelse på eget boligom-
råde og fællesskabsfølelse.
 Det forbandt størstedelen af de 
Brøndby Strandbeboere, som 
del tog i Kvarterløfts imageun-
dersøgelse i efteråret 2006 de-
res boligområde med. Brøndby 
Strands beboere er altså tilfredse 
med deres boligområde, og kun 
få ønsker at fl ytte væk. Det var 

hovedkonklusionerne på Image-
undersøgelsen 2006.

kurset har jeg lært mange nye 
mennesker at kende, som jeg 
sagtens kan forestille mig at 
samarbejde med i forhold til 
image, f.eks. repræsentanter for 
foreningerne og boligorganisa-
tionerne.“ 

Netværk skal opbygges
Deltagerne vil i løbet af kurset 
blive introduceret til problema-
tikker omkring image, til jour-
nalistiske grundprincipper og 
opbygge en forståelse for pres-
searbejdet, og de vil få skabt et 
netværk mellem beboere, for-
eninger, institutioner og kom-
munens medarbejdere, så de 
sammen kan lægge en strategi 
for imageindsatsen, som vil bli-
ver videreført, når Kvarterløft 
takker af og Landsbyggefond 
projektet tager over.               Ω

• Imagearbejdets mål er at på-
virke områdets selvopfattelse 
og skabe forudsætning for at 
områdets image forbedres.
• Vi kan ikke ændre det ydre 
image, hvis det indre image er 
negativt. Derfor spiller beboer-
ne en afgørende rolle i proces-
sen hen imod et nyt image.
Imagearbejdets mål er:
- at skabe et positivt image 
indadtil som udadtil - at fast-
holde de ressourcestærke fa-
milier - at nedbringe frafl yt-
ningsprocenten - at indskrive 
ressourcestærke familier på 
ventelisterne - at øge andelen 
af danske familier
Værktøjer til at nå målet:
Kontakt med lokale og lands-
dækkende medier - udgivelse 
af nyhedsbreve, nye informa-
tionsmaterialer og PR-tiltag 
- udvikle et lokalt mediesam-
arbejde - styrke identiteten via 
kulturelle og lokalhistoriske 
tiltag - inddrage beboerne som 
informationsmedarbejdere.

Brøndby Strands
image blev 

undersøgt i 2006 
 Imaget optagerBrøndby Strands 
beboere - og det er paradoksalt 
at Brøndby Strand image ikke 
er fulgt med, mente størstede-
len af de adspurgte beboere i 
undersøgelsen. 
  De var frustrerede over, at de 
mange forbedringer, som er 
sket i Brøndby Strand i de sid-
ste årtier ikke var blevet kom-
munikeret ud til omverdenen, 
og at det dårlige image hang ved 
endnu. 

Negative opfattelser
Undersøgelsen vi-
ste, at en hel del 
beboere oplevede, 
at folk rynkede på 
næsen over Brønd-
by Strand. Andre 
måt -te ofte svare 
på, om de godt tur-
de bo i Brøndby 
Strand med al den 
uro og ballade. Det 
var de ivrige efter 
at få ændret ved.  
  Det er på baggrund 
af beboernes øn-
ske, at Kvarterløft 
Brøndby Strand i 
samarbejde med de 
lokale medier, Pres-
segruppen, Lo kal 
TV, Esplanaden, 
vo res beboerrådgi-
ver og De9 i april 
måned igangsatte 
Brøndby Strands  

            I ma gekursus. 

Læs mere på www.brondby.dk/
Kommunen/Kvarterloft.aspx

Kim Tverskov indledte kurset med et foredrag om  
baggrunden for kursus-rækken.
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I foråret 2000 blev der ind-
gået en aftale mellem De8 
(det hed det dengang) og 

Grøn Guide Lisbeth Boye Jen-
sen om at starte et fælles tøj-
indsamlingsprojekt. Ideen med 
projektet var at få indsamlet 
beboernes brugte tøj, som el-
lers endte i affaldet. Til det for-
mål blev der i første omgang sat 
en tøjcontainer op ud for Tra-
nen, og her kunne beboere fra 
T13 og PAB8, (Tranumparken 
lige numre) afl evere brugt tøj 
og sko. Man ville så senere tage 
stilling til erfaringerne med ind-
samlingen i dette begrænsede 
område om, hvordan tøjind-
samlingen kunne udvikles. 
 Det blev besluttet, at tøjet skul-
le sælges i Markedslandsbyen, 
som dengang blev afholdt i 
Es planadeparken den første 
weekend i maj, juli, august og 
september. I juni ville man sat-
se på et godt salg i KulturWeek-
endens tre dage. Alle indkomne 
penge skulle gå til Børnenes 
Rejsebureau (BR), så børnene 
i området kunne komme på 
ture. 
 I de første måneder blev der 
ind samlet ca. 80 sække med 
både nyt og brugt tøj, og det 
gav omkring 2.000 kr. til BR. 
Men det var ret hårdt fysisk for 
Lisbeth og de frivillige set i for-
hold til omsætningen. Tøjet var 
udstillet i alt for kort tid, og det 
var et meget presset job rent 
tidsmæssigt. 
 Man startede om morgenen 
med at stille telte op. Så hen-
tede man tøjet og stativerne i 
et kælderrum i T13, læssede det 
på en trækvogn og kørte af sted 
til Markedslandsbyen eller, i til-
fælde af regnvejr, til Rheumhus. 
Derefter skulle tøjet hænges på 
bøjler og stativer, inden der 

kom alt for mange mennesker. 
Når klokken blev hen ad fi re, 
ja, så startede hele proceduren 
igen, bare i omvendt række-
følge. De frivillige, der var med 
den gang, fortjener stor ros, for 
det var et ræs at være med. 
 Ideen med at indsamle brugt 
tøj blev hurtigt en succes, og der 
blev opstillet yderligere tre tøj-
containere ved Hallingparken, 
Ulsøparken og Rheumpark. 
  I T13´s afdelingsbestyrelse blev 

der truffet en principbeslutning 
om at ombygge vaskeriet, og 
derved kunne der afgives ca. 65 
m2 + lagerrum til en genbrugs-
butik. Det var en spændende 
tid, for der skulle også fi ndes et 
godt navn til butikken, og vi var 
mange, der kom med et bud.
  Der var egentlig stemning for 
et forslag med et ottetal, symbo-
let for uendeligheden, men den 
grønne guide syntes, at Stran-
den skulle indgå i navnet, og 
derfor blev det hurtigt vedtaget, 
at navnet skulle være „Stran-
dens Genbrug“. 
 Onsdag den 6. juni 2001 var 
der indvielse med reception 
og modeopvisning. Det var fi re 
søde piger af forskellig højde og 
drøjde, som gik mannequinner 
i tøj, som de selv havde valgt fra 
de bugnende hylder og stativer, 
og de fi k stort bifald af et begej-
stret publikum. 
  I tidens løb har der været man-
ge besøgende i Genbrugsen, bå-
de os lokale beboere, men også 
mere prominente gæster, deri-
blandt Bertel Haarder, som var 
imponeret over de mange ini-
tiativer, der var sat i gang her i 
Stranden. 

Strandens Genbrug
Grøn Guide, Lisbeth Boye Jensen, var en af initiativtagerne af genbrugsen.

Gurli Hansen 

Meget flot og brugbart tøj er for-
midlet i Strandens Genbrug.

Arkiv 
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Fredag den 1. juni 2007
 holdes den årlige mar-
 kedsdag, i Æblehaven 

fra kl. 12-18. Markedsdagen er 
et samarbejde mellem beboere, 
personale og pårørende i Æble-
haven, Strandstuen, Spurvely og 
hjemmeplejen.
 Formålet med arrangementet 
er først og fremmest at sikre en 
sjov og hyggelig dag og samti-
dig at integrere Ældrecentret 
Æbleha ven yderligere i lokalmil-
jøet. Dagens overskud går til be-
boernes øvrige aktiviteter såsom 
busture, arrangementer mm.
Kl. 12. Borgmester Ib Terp   
 åbner dagen 
Kl. 12-14 underholder Kæl-  
 derduen
Kl. 14-18 underholder Jer-  
 sey Jazzmen
Udover underholdningen er der 
traditionen tro stort loppesalg. 
Der er sundhedsbod, hvor man 
kan få målt blodtryk og blodsuk-
ker og demenskonsulenten kan 
give informationer og vejledning 
i forhold til demens.
Der vil være mulighed for vinde 
gevinster ved vores lotteri, og 

der ud over er der blandt andet 
følgende aktiviteter: 
Køretur i Matadorbilen, 
1-huls golfbane, cykeltur 
i parallelcykel, bage eget 
snobrød, massagestol og 
salg af diverse hjemmela-
vede ting fra Strandstuen.
Der vil også være salg af mad og 
drikke, og hjemmelavede små-

Markedsdag i 
Æblehaven

kager, vafl er og bolsjer fra „vo-
res eget“ lille bolsjekogeri, hvor 
der allerede har været tændt op 
under gryderne.

Vel mødt til alle.
På aktivitetsgruppens vegne

aktivitetsmedarbejder
Britta Sturup

Ældrecentret Æblehaven

Jersey Jazzmen underholder fra kl. 14 til 18.

 Udover at være et sted, hvor 
mange kom for at købe gen-
brugstøj til hele familien, så 
blev „Strandens Genbrug“ også 
stedet, hvor beboerne mødtes 
for at får en hyggelig sludder, 
når man nu alligevel var på de 
kanter. Men det var også et af 
beskæftigelsesprojekterne med 
tilknytning til Tranen, hvor 
både Gitte og Lisbeth var tov-
holdere i udviklingen af butik-
ken. 
 Den grønne guide og De8’s 
hovedformål var at fjerne tøjet 
fra affaldet. Tøjet blev vejet for 
at få et præcist billede af, hvor 
meget det egentlig drejede sig 
om. Derefter blev det delt i fi re 

kategorier: 1 Genbrug, 2 Klude, 
3 Røde Kors, 4 Syværkstedet. 
Røde Kors hentede det dårlige 
tøj, hvoraf en del gik til kata-
strofehjælp, og en del til en bel-
gier, som formidlede kunstfi b-
rene til tagplader. De udtjente 
sko gik til lyddæmpende volde 
ved motorveje. Syværkstedet la-
vede patchwork af det dårligste 
tøj. Så alt, hvad beboerne afl e-
verede i containerne blev virke-
lig genbrugt. 
  Nu er der gået knapt seks år, 
og Strandens Genbrug er luk-
ket. Man kan vel godt sige, at én 
æra er slut og en ny begynder. 
Fra mig skal der lyde en stor tak 
til alle de frivillige og ansatte, 

der har været med til at oprette 
og drive genbrugsen. Men også 
dem, som har brugt deres fritid 
sammen med børnene på alle de 
mange dejlige ture, som Børne-
nes Rejsebureau har arrangeret 
og fi nancieret, fortjener tak. 
  Det, som var et forsøg på en af-
faldssortering, og som fi k tildelt 
nogle midler fra Byudvalget i 
starten, synes jeg personligt 
endte som en rigtig succes. Der-
for glæder det mig også meget, 
at projektet føres videre sam-
men med Dansk Røde Kors. Det 
betyder, at børnene i området 
stadig kan komme på de efter-
tragtede ture, og det er i sig selv 
en solstrålehistorie.              Ω
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen 
Hverdage kl. 9.00
Salg af cappuccino, kaf-
fe, te, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling skal foregå in-
den kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdage og torsdage kl. 17.00-19.00
To retter mad.

Pigeklub 
Mandage og onsdage 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Smykkeværksted 
Tirsdage mellem kl. 10.00-14.00

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger. 
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdage kl. 10.00-12.00
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063 

Strandens Genbrug: 
Tirsdage og torsdage kl. 13.00-18.00
Telefon: 4353 9750.

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00 -14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. Se menu 
på www.broendbynet-
tet.dk under aktivitets-
huse, Rheumhus.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding på tlf: 
4354 1138 senest tirsdag.

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 18.00 og spillene begynder 
kl. 19.00

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

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

 
Kreative dage 
Torsdage fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 
Man kan købe et måltid mad fra 
kl. 19.00

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

Tirsdage kl. 12.00 - 16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

Caféen 
Mandag, onsdag, tors-
dag og fredag 
kl. 9.00-16.00
Tirsdage kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres da-
gens ret, smørrebrød & 
salatbar.

Dag-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 30 kr./20 kr.

Aften-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 35 kr/25 kr.
Dessert: 10 kr.

Strikkeriet
Mandage kl. 13.30-16.00 

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00 - (dog ikke i februar)

Blomsterbinding
Onsdage i ulige uger 
kl. 19.00-22.00

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdage kl. 10.00-12.00

Hyggeklub
Onsdage kl. 19.00-22.00
Torsdage kl. 17.00-19.00

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

Udlejning af selskabslokaler
Hverdage: kl. 9.00-10.00
Tirsdage: kl. 19.00-20.00

Pensionistklub

Tirsdage kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen

Lektiehjælp

Mandag aften kl. 19.30-21.30
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Fredag 25 Maj kl.18.00 vil
den kendte skotte Mike Whel-

lans gæste Tranen på den store 
grill-aften.

 
MIKE WHELLANS 

The one man blues band
  
Mike Whellans kaldes også den 
ægte skotske energibombe - eller 
skotten med trommesættet i mun-
den. Han har ligeledes optrådt på 
mange store danske festivaler. 

Grill-aften i Tranen

Billetter kan købes : 
i Tranen, Tranumparken 3A, Brøndby Strand Tlf: 4373-8125, i Kulturhuset Kilden og Brøndby Bibliotekerne.

Kom og oplev skotske Mike Whellans i Tranen.

Grillbuffet og Mike Whellans kr: 98,--

Sole

Hermed endnu en erindring 
 om årets store kulturelle 

begivenhed, hvor du skal huske 
at krydse af i kalenderen den 8. 
- 10. juni.  Mange år er gået med 
at fortælle om det kommende 
kulturhus. Flere har sikkert 
spurgt sig selv: 
  Kommer det mon nogensin-
de? Kvarterløft er en lang pro-
ces, men søndag den 10. juni 
har borgmester Ib Terp lovet at 
medbringe spaden i forbindel-

se med hans deltagelse i Store 
Cykeldag, som vi allerede har 
omtalt i foregående numre af 
bladet.
  Sandsynligvis lige over middag 
foretager borgmesteren sam-
men med blandt andre formand 
for Kulturudvalget Anne-Mette 
Stampe det første spadestik 
til det nye kulturhus - og gan-
ske sikkert under fornøjelige 
og festlige former. Dog venter 
gravemaskinerne ikke lige om 

hjørnet. Sommeren skal nok 
overstås, før denne del af pro-
cessen går i gang.
  Ellers byder weekenden på 
ungdomsdiskotek under kyndig 
ledelse af Klub Syd, Brøndby 
Strand Gøglerne er atter på i cir-
kusteltet. Brøndby Musikskole 
præsenterer i år blandt andet 
elever fra mellemste undervis-
ningslag. Ingen KulturWeekend 
uden Café Palmehaven med 
musik fra dengang …. med kaffe 
og velsmagende kager.
 De lokalhistoriske foreninger 
i kommunen vil præsentere 
en udstilling om tidligere ti-
der i vore tre bydele. Der bliver 
spændende historiefortællinger 
fra de rigtig gamle dage. Også 
det sportslige vil præge week-
enden, såsom beachfoldbold og 
-volley.
Men alt dette og meget mere 
kan du læse om i festprogram-
met, der på vanlig vis bliver 
husstandsomdelt i hele Brønd-
by Strand den sidste weekend i 
maj.

Husk nu datoerne 
og god fornøjelse

KulturWeekend
Elo Christiansen

Vore dejlige cirkusbørn stiller op - også gerne oven på hinanden.
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Overskriften på dette 
  indlæg er som mange
 forhåbentlig allerede 

ved navnet på den Hehedsplan 
som Brøndby Kommune og 
De9 har fået imødekommet i 
Landsbyggefonden. Alt i alt og 
af to omgange endte vi med at 
få godt 15 mio. kr. fra Landsbyg-
gefonden. Kommunen bidrager 
med godt 8 mio. kr. og boligaf-
delingerne med 1,3 mio. kr. Alt i 
alt knap 25 mio. kr. til de næste 
fem års boligsociale indsats.

Hvad bruges pengene til?
Planen har tre indsatsområder: 
Børn & Unge, Lokale Netværk 
og Image. Børn og ungedelen 
handler specielt om indsatsen 
over for udsatte/truede børn og 
unge. Det er et indsatsområde, 
der har været prioriteret lige 
siden starten af byudvalgsar-
bejdet. 
  Satsningen på „lokale netværk“ 
er nu (i hvert fald i den forstand 
at man nu går målrettet efter at 
komme i kontakt med aktive og 
„måske“-aktive) at få dem til at 
igangsætte aktiviteter eller pro-
jekter. Vel at mærke projekter, 
som de har udtænkt og har lyst 
til at sætte i gang. På den måde 
får vi med garanti nogle meget 
anderledes projekter end dem 
vi plejer at søsætte, og i tilgift 
får vi skabt nye netværk i områ-
det. Til at pleje de nye netværk 
er det planen, at der afholdes et 
årligt netværksmøde hvor alle 
involverede i „Herfra og videre“ 
deltager og får mulighed for at 

ændre og udvikle projekterne.

Et bedre image
Den tredje søjle i helhedsplanen 
er ikke ny: Image har været en 
del af indsatsen siden byudval-
get startede i 1995. Og så er der 
dog efter min opfattelse allige-
vel meget nyt denne gang. Målet 
med indsatsen er stadig „at for-
bedre Brøndby Strands image“, 
men metoderne er anderledes 
og målgrupperne er fl ere.

De tre faser
Vi tager nu fat på fase 3 i image-
arbejdet. Fase 1 var byudvalgs-
arbejdet, hvor vi havde ansat en 
imagemedarbejder og hvor han 
sammen med sin imagegruppe 
og andre arbejdede for at for-
bedre vores image både indadtil 
og udadtil. Både vi selv og vores 
omverden synes, at det lykke-
des ret godt! Efter at byudvalget 
lukkede ned, nøjedes vi i fase 2 

med at have et beredskab, der 
trådte til, hvis området kom i 
medierne for det dårlige. Også 
den indsats har været en succes. 
Nogen påstår ligefrem, at vi i en 
enkelt situation klarede det lige 
så godt, som de professionelle 
image-medarbejder fra de pri-
vate virksomheder.

Bliver fase 3 en succes?
Tja, det er det, det kommer an 
på! Helhedsplanen taler om at 
den nye kommunikationsmed-
arbejder (el ler imagemedarbej-
der) skal sikre sammenhængen 
mellem arbejdet med at forbedre 
imaget og den øvrige boligsocia-
le indsats. Jeg tilføjer gerne for 
egen regning, at han/hun også 
i den grad skal fortælle om de 
fysiske forbedringer i området: 
De fortsatte renoveringer og 
fx også det nye kulturhus. Det 
er der ikke så meget nyt i. Det 
er der til gengæld i metoden. 

Herfra & videre
- Op af sofaen og i arbejdstøjet! -

Hugo Thuge
Afd.bestyrelsesformand, T13

Tranens drenge er et succes-eksempel til efterfølgelse.

Esplanadens arkiv
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Kommunikationsmedarbejde-
ren skal i stort omfang involvere 
beboerne i arbejdet. Det gælder 
mange, både de lokale medier 
(TV-Brøndby, www.brøndbynet-
tet.dk, Esplanaden, osv.), men 
og  så andre frivillige skal enga-
geres i arbejdet, og „udvikling af 
lokale ressourcer vil være en ak-
tiv del af strategien i forhold til 
erhverve nye frivillige i formid-
lings- og imagearbejdet.“

Kom nu i gang
Se nu er vi fremme ved indlæg-
gets underoverskrift. Jeg mener, 
at fase 3 kun bliver en succes hvis 
mange kommer op af sofaen og i 
arbejdstøjet!
  Jeg kender da nogle, som jeg 
tror på kunne blive gode am-
bassadører for Brøndby Strand, 
men der er også hele grupper, 

der er selvskrevne (obligatori-
ske) deltagere i projektet. 
  Det ses allerede af den invi-
tationsliste, som Kvarterløftet 
har lavet til det imagepleje-
kursus, der kører i øjeblikket. 
Her er områdets varmemestre 
bla. inviteret. Det burde ligge 
på en fl ad hånd, at vores ansat-

te i afdelingerne var frontløbere 
i forhold til fx nyindfl yttere. 
Men sådan er det desværre ikke 
altid.

Engagerede afdelinger
Og så har jeg et rigtigt godt øje 
til en anden gruppe: Mine kolle-
ger i afdelingsbestyrelserne her  
i området. Der er mange, der la-
ver et rigtig godt stykke arbejde 
både lokalt i afdelingen, i De9 
og i andre sammenhænge. De er 
ikke nær så gode til at fortælle 
om resultaterne, der ved gud 
ikke er kommet af sig selv!
  Vores funktionærer har alle 
fl ot arbejdstøj, men selv om jeg 
netop så gerne vil se alle bebo-
erdemokraterne i arbejdstøjet 
i gang med at yde deres bidrag 
til at forbedre Brøndby Strands 
image, så vil jeg alligevel anbe-
fale, at man ikke forsøger at 
designe beboerdemokratisk ar-
bejdstøj. Det er for stor en ud-
fordring! 
  Jeg glæder mig meget til at 
møde bå de kendte kolleger og 
mange kendte og ukendte be-
boere på arbejde med at pleje 
og forbedre Brøndby Strands 
image.               ΩMed så smukke kulisser kan det da ikke være så svært at forbedre imaget.

Der bør satses på trivsel i hverdagen i lokalsamfundet
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Den 14. marts holdt vi 
generalforsamling i BS 
Seniormotion i Perlen i 

Brøndby Strand, hvor 36 med-
lemmer ud af totalt 48 var mødt 
op. Ved denne lejlighed benyt-
tede vores 85-årige kasserer 
Leif Refdahl sig af lejligheden 
til at gå af, efter forudgående 
aftale med bestyrelse, samt ef-
ter at vi havde fundet en afl ø-
ser for ham. Samtidig blev han 
udnævnt som æresmedlem, og 
blev også inviteret til at blive 
hædret ved en frokost få dage 
efter, hvor 28 af klubben med-
lemmer mødte op.
  BS Seniormotion blev stiftet 
den 20. september 2004 , hvor 
Leif startede som kasserer. For-
eningen startede med stavgang, 
men hurtigt efter blev der også 
oprettet et gymnastikhold, som 
meget hurtigt nåede op på det 
maksimale antal, 20 deltagere 
som der er plads til i lokalet.
  Begge vores aktiviteter afhol-
der vi en gang om ugen i ca. 1½ 
time, hvor stavgang starter om 
tirsdagen kl. 09.30 ved „Leo-
pardcontaineren“ i Esplanade-
bunden, og gymnastik samme 
tid om torsdagen i motionslo-
kalet under Perlen. Både når 
vi har været på stavgangstur og 
efter gymnastikken, samles vi 
til en halv til en hel times hyg-
gesnak og en kop kaffe eller te i 
henholdsvis Tranen og Perlen.
  Til vores stavgangsture har vi 
heldigvis ingen antalsbegræns-
ning, og tit er vi 25 - 30, der går 
sammen. For at sætte lidt eks-
tra kolorit på vores ture, tager 
vi en langtur en gang om måne-
den, hvor vi så tager lidt provi-
ant med, som vi nyder i den frie 
natur, da vejret næsten altid er 
til dette. 

  Disse ture kan gå mange for-
skellige steder hen, og her be-
nytter vi til tider S-tog, bus eller 
private biler, når vi f.eks. tager 
i Dyrehaven, Kastellet, Valby-
parken, Rosenhaven, Hedeland 
og mange andre steder. Et par 
gange her i vinter har vi i ste-
det for langturene fået fat i et 
par foredragsholdere, som har 
holdt nogle meget interessante 
foredrag om motion og hel-
bredsrelaterede emner.

En gåtur i
polske skove

  Sidste efterår var vi 13 med-
lemmer, der tog på en 5 dages 
bustur til et hotel i en af de store 
polske skove, sammen med en 
del andre stavgængere, og vi har 
derefter besluttet, at gentage 
successen igen i år med afgang 
den 1. og hjemkomst den 5. ok-
tober.
 Og allerede nu er der 40, der 
har tilmeldt sig til turen, så vi 
regner med at fylde bussen helt 
op i år.              Ω

Steen Hansen

Her gøres klar til stavgang - her under hjemlige, danske forhold.

En anderledes vild natur møder vandringsmanden i de polske skove.

Arkiv
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Brøndby Strand Tennisklub giver dig mulighed for enten at genopfriske dit tennisspil eller få kendskab til 
en sport, som giver god motion og mulighed for mange dejlige timer i en klub, som har ry for at „tage“ sig 

meget af nye medlemmer. - Vi har ketcher, bolde og instruktør til jeres rådighed.

• BST er en klub med rigtig mange aktiviteter og tilbud til dig • Vi har et pragtfuldt anlæg med 6 dejlige grusba-
ner, en slåmur/minitennis bane, samt lys på 2 af vores grusbaner • Vi kan tilbyde træning til alle • Juniorer kan 
komme og prøve at spille 2 gange gratis inden evt. indmeldelse • Vi har et dejligt klubhus med en stor terrasse og 
gode badefaciliteter • Du har mulighed for at spille indendørs om vinteren.

 
Her kan du finde: Brøndby strand Tennisklub – BST, Strandesplanaden 95, 2660 Brøndby Strand

klubbens hjemmeside: www.bstennis.dk  - Tlf. til klubbens sekretær Pia Christensen 20 65 87 19
Holdspillere søges: Vi søger holdspillere til klubbens 1. & 2. hold. 

Kom og snak med os eller kontakt klubbens cheftræner Thomas Rosenmejer på tlf. 20 81 20 98
Du  sparer indmeldelsesgebyret på 100,- kr.

Indmeldelsestilbud - gælder kun fra den 6.-11.maj 2007 - Vi glæder os til at se jer - Venlig hilsen Bestyrelsen

Dato  tidspunkt  åbent for
Søndag  den 6. maj kl. 13 - 15  Alle
Mandag den 7. maj kl. 15 - 17  Alle børn mellem 7 og 18
Tirsdag den 8. maj kl. 16.30 - 17.30  Alle voksne
Onsdag den 9. maj kl. 19.30 - 21  Alle
Torsdag den 10. maj kl. 15 - 17  Alle børn mellem 7 og 18
Fredag dem 11. maj kl. 17.30 - 19  Alle familier

Åbent hus -  Søndag den 6 maj til fredag den 11 maj
Vi indbyder alle til at prøve at spille tennis. - Søndag  byder vi på kaffe saftevand og kage

Haves: 
4 vær. 85 m2.1 sal - nyt køkken 
husleje 5100 kr. incl. vask - 
Brøndbyvester, Tranevænget
Ønskes: 
4 el. 5 rums lejl. i Parkerne - 
Helst med et køkken/alrum

Tlf. 6060 1129

Store Legedag
Søndag 13. maj 

kl. 12 - 16
KREA vil medvirke til at akti-
vere børns fantasi og virkelyst 
med pensler og farver. Vi kan 
godt bruge et par hjælpere til 
dette formål i Esplanadeparken 
- Kontakt Tove Munk

Den lokale Brøndby Strand 
 borger og fodboldtalentet, 

Taylan Erdem, der for tiden er 
tilknyttet det succesrige BIF-
projekt „Fra Bænken til Banen“ 
som deres integrationskonsu-
lent, dra ger efter al sansynlig-
hed til Bonn i Vesttyskland til 
sommer.
  Anledningen er Den Europæi-
ske Ungdoms- og Sportskonfe-
rence „Velkommen forskellig-
hed - Lad os bevæge Europa“ i 
juni måned.
  Blandt mere end 60 unge fra 
hele Europa, skal Taylan Erdem 
repræsentere „Fra Bænken til 
Banen“ og over fem dage dis-
kutere sportens rolle med fo-

kus på social inddragelse og en 
styrkelse af mangfoldigheden i 
Europa. 
Vi ønsker Taylan god rejse og 
hils fra Brøndby (Strand).

Taylan Erdem
Fra Bænken til Banen

- og til Bonn
Elo Christiansen
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En ægte „victor“ 3

Esplanaden (tlf: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (tlf: 4354 1311/2947 2911)

Tre kommuner og tre regi-
oner i landet er sammen 
med Sundhedsstyrelsen 

ved at lave en undersøgelse af 
etniske minoriteters sundhed 
og livsstil. 
  Resultaterne af undersøgelsen 
skal bruges til at forbedre det 
arbejde som kommuner, prakti-
serende læger og hospitaler gør 
for at skabe bedre sundhed for 
alle - uanset etnisk baggrund. 
  Vi håber også at eventuelle 
Brøndby Strand borgere vil del-
tage i undersøgelsen, sådan at 
vi kan få så mange som muligt 
med, siger Perle McDonald fra 
Brøndby Kommunes Social- og 
Sundhedsforvaltning. 
 Du må der for gerne fortælle 
om undersøgelsen til dem, du 
kender. Måske bliver du eller 
din nabo inviteret til at deltage. 

Om undersøgelsen
Det er en telefonundersøgelse, 
som gennemføres fra 23. april 
og de efterfølgende tre måne-
der. Personer fra Tyrkiet, Paki-
stan, ex-Jugoslavien, Irak, Iran, 
Somalia, Libanon/Palæstina og 
Danmark bliver ringet op og 
stillet forskellige spørgsmål. 
  Det er for eksempel spørgsmål 
om sygdom, smerter og bekym-
ringer. 
  Der er også spørgs-
mål om livsstil, for 
eksempel: Hvor me-
get man ryger? Hvad 
man spiser? … osv. 
Samtalen vil vare ca. 
20 minutter. 
  I alt bliver 8.500 per-
soner mellem 18 og 
66 år kontaktet af en 
interviewer fra Dan-
marks Statistik. 
  De taler to sprog: Et 
af de etniske minori-
tetssprog og dansk.
 Så kan man vælge, 
hvilket sprog man vil 
interviewes på. 

Om resultaterne
Resultaterne fra undersøgelsen 
vil blive off entliggjort i begyn-
delsen af 2008.
  
  Vil du vide mere om undersø-
gelsen, kan du kontakte: 

Projektleder John Singhammer 
Projekt Etniske minoriteters 
sundhed, Center for Folkesund-
hed, Olof Palmes Allé 15, 8200 
Århus N Telefon: 8728 4715 E-
mail: John.Singhammer@stab.
rm.dk 

Undersøgelsen udføres af: 
Københavns Kommune, Oden-
se Kommune,
Århus Kommune, Region Ho-
vedstaden, Region Midtjylland,
Region Syddanmark og Sund-
hedsstyrelsen              Ω

Undersøgelse af
sundhed på vej

De etniske mi-
noriteters sund-

hed og livsstil 
skal nu under-
søges gennem 

en telefonunder-
søgelse udvalgte 

steder i landet


