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I efteråret 1996 mødtes re-
præsentanter for en række bo-
ligafdelinger for at drøfte et de-
batoplæg om et nyt beboerblad 
udformet af daværende beboer-
rådgiver Bente Larsen. Redak-
tionen skulle blandt andet bestå 
af frivillige beboere suppleret af 
en informationsmedarbejder.
 Den 1. januar ansatte Byud-
valget journalist Kim Tverskov, 
som omgående blev tovholder i 
det nye bladprojekt, hvor yder-
ligere omkring 20 beboere fra 
forskellige boligafdelinger del-
tog i de forberedende møder. 
Den første redaktør satte straks 
spørgsmålet om bladets navn 
på dagsordenen. Hen ved 20  
navneforslag blev det til, før der 
i slutningen af juli 1997 indløb 
en fax fra tidligere 'kongelige 
hoftypograf' Flemming Frørup, 
som 'i al stilfærdighed' foreslog 
ESPLANADEN.

 Med 62.000 kr. i støtte fra 
Brøndby Strands Byudvalg blev 
der produceret tre prøvenumre i 
slutningen af 1997; prøvenumre 
som betød indkaldelse til krise-
møde mellem formændene for 
boligafdelingerne om bladets 
frem tid. På nær BB (tidl. BkB) 
608 i Dyringparken ønskede alle 
at fortsætte, siger Kim Tverskov i 
sin statusartikel ved 5-årsjubilæ-
et. I februar 1998 indgik man dog 
en samarbejdsaftale og projektet 
var på skinner. Med udløbet af 
byudvalgsperioden i 2003 stop-
pede informationsmedarbejder 
Kim Tverskov også, og bladet var 
herefter i søen udelukkende med 
frivillige beboere ved roret. Vel-
kommen til en positiv historie. 

Brøndby Strand er under mar-
kant forandring. Der lukkes ned 
og op. Nye lokaliteter for kendte 
steder bliver løbende indviet. 

Biblioteket lukker med udgan-
gen af maj måned og åbner 
som bogbus den 1. juli. Være-
stedet Strandstuen fl ytter mid-
lertidigt til TRANENs lokaler 
den 10. juli, hvor et hjørne af 
bibliotekets læsesal endvide-
re bliver indrettet. Det hele i 
spændt venten på åbningen af 
det nye kulturhus i 2009. Nye 
ældreboliger bliver indrettet 
og det relativt nyindrettede 
minigolfanlæg er minsandten 
på banen igen. Velkommen til 
forandringer.

Og så må vi heller ikke glem-
me årets store kulturelle be-
givenhed, KulturWeekend i 
Brøndby Strand, der i år afhol-
des i dagene 6. - 8. juni og sym-
bolsk tæt på byggepladsen for 
det kommende kulturhus.
Også velkommen til et forår i 
fuldt fl or.
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De 9 er partnerskabet mel-
 lem ni boligafdelinger i 

Brøndby Strand. Joan Pedersen 
er formand i 2008. Her fortæl-
ler hun om De 9 og den tid, hun 
har boet i Brøndby Strand.

Formand og beboer  
- Jeg er kommet i Brøndby 
Strand siden 1982. I 1993 fl yt-
tede jeg rigtigt ind. Jeg har al-
tid været nysgerrig efter at vide, 
hvordan ting hænger sammen.
Det er grunden til, at jeg altid 
har været fagligt og boligsocialt 
aktiv.
  Jeg kom i bestyrelsen for min 
boligafdeling i 1994 og var for-
mand fra 1998 til 2003. I 2007 
blev jeg igen formand og samti-
dig valgt som formand for De 9. 
Men formandskabet følger bo-
ligafdelingen, så det er BB 607, 
der har formandskabet og ikke 
personen Joan Pedersen.
 Formanden repræsenterer De 
9 udadtil, for eksempel over 
for pressen og ved større begi-
venheder. Fordelen ved et part-
nerskab er, at vi får større gen-
nemslagskraft til at gennemføre 
renoveringer og sociale aktivi-

teter. Og det er uvurderligt at 
vi kan udveksle erfaringer på 
tværs af boligselskaberne.

Lidt historie
- Det første partnerskab be-
stod af 8 boligafdelinger og 
blev dannet i 1994 under byud-
valgsperioden. Man opdagede 
at bo ligafdelingerne tilsammen 
kun ne gennemføre store pro-
jekter. Vi var med i Kvarterløf-
tet og har i fællesskab udviklet 
den boligsociale helhedsplan 
'Herfra og Videre', der er i kraft 
fra 2008 til 2011.  Jeg har fulgt 
udviklingen fra dengang, hvor 
lejlighederne stod tomme og til 
i dag, hvor vi har ventelister. 
  Der er arbejdet intenst på at 
gøre Brøndby Strand mere at-
traktiv, og vi har fået et langt 
bedre socialt miljø. De 9's sam-
arbejde har haft stor betydning 
for denne udvikling. 

Brøndby Strand
Der må være plads og rum til 
alle i vores brogede fællesskab. 
Det er et stadigt arbejde at ska-
be et godt socialt miljø for alle 
aldersklasser. De, som er unge 

i dag, var børn, da jeg fl yttede 
ind. Vi har altid lavet juletræs- 
og fastelavnsfester i boligfor-
eningen og vi kender hinanden 
godt fra dengang. 
  Under Grøn Guide havde vi en 
konkurrence om at holde går-
dene fri for papiraffald, og vi 
vandt. At kende hinanden giver 
tryghed. Inden brandene i dette 
forår, var vi i gang med at ud-
vikle tryghedsprojekter, hvor 
unge og ældre lærer hinanden 
at kende. Det er meget vigtigt, 
at vi fortsætter dette arbejde.

Esplanaden
Esplanaden er et godt og ander-
ledes beboerblad og jeg ønsker 
tillykke med fødselsdagen. Re-
daktionen forstår at fi nde ba-
lance mellem underholdende 
og oplysende artikler. Esplana-
den hører under De 9's aktivi-
teter, men det er sjældent, at vi 
har kritik af dets linje. Det ville 
være godt, hvis bladet kunne få 
et endnu større læsergrundlag.
  Det kunne være oplagt at forsø-
ge at inddrage fl ere i bladsamar-
bejdet i de år 'Herfra og Videre' 
bliver gennemført.                    Ω

De 9 og
fremtiden

Anet Tamborg

Joan Pedersen.             Foto: Privat.

Hvem er De 9 - og hvad laver de?

3

Esplanaden  maj 2008



Johan Suszkiewicz

Nogle vil kende Bent som en 
drivende kraft i Lokalhi-

storisk forenings smedegruppe. 
Andre har oplevet ham svinge 
hammeren i smedjen i Middel-
alderlandsbyen. Andre igen kan 
ha' mødt ham under Kultur-
Weekend, hvor smedegruppen 
har de monstreret smedehånd-
værket ad skillige gange.
  Også mange steder uden for 
Brøndby Strand har man kun-
net møde Bent med esse, ham-
mer og ambolt. F.eks. i haven 
til Ditlevs købmandsbutik i 
Brøndbyøster ved deres arran-
gementer.

Store mængder hestesko
Bent er det, man vil kalde grov-
smed, men han har prøvet det 
meste. En stor del af hans liv 
har imidlertid handlet om he-
stesko. - Jeg har skoet heste i 22 
år, siger Bent. Han kom i lære 
som smed som 14 årig lige efter 
krigen. Det var oppe i Thy.
- Om vinteren blev der smedet 
hestesko en time om morgenen 
og en time om aftenen for at 
have noget på lager, fortæller 
Bent.

For om sommeren var der ikke 
tid til at smede hestesko. Da var 
der hele tiden landbrugsmaski-
ner, som skulle repareres.
 Det kunne hestesko i øvrigt også 
bruges til. - For i årene efter kri-
gen var det ikke nemt at skaffe 
hverken nyt jern eller reserve-
dele til maskinerne, siger Bent. 
- Så brugte man, hvad der var. 
Og de gamle brugte hestesko, 
som blev pillet af hestene, blev 
svejset på harverne som tæn-
der. I en periode havde Bent sin 
egen smedje i Thy. Senere fl yt-
tede han til København.
 Og i tidens løb har han lavet 
næsten alt inden for smedefa-
get. Fra damplokomotiver og 
die sellokomotiver til fyringsan-
læg og lysmaster. Efterhånden 
er der kommet fl ere maskiner 
til mens det tidligere var meget 
håndarbejde. Og slæb. - Hold 
kæft, hvor vi slæbte, siger Bent, 
når de skulle ha' kedlen til et fyr 
ned i en kælder.
  Og det med slæberiet kan godt 
ses på Bent. Men det holder 
ham ikke tilbage fra hans akti-
viteter i bl.a. Brøndby Strand og 
omegn.               Ω

Smeden

Mange i Brøndby Strand 
kender nok Bent Har re-
gaard, eller måske bed-
re: „Den gamle smed“. 
For Bent er absolut ikke 
ung længere, men smed 
er han helt igennem. 
  På trods af, at han har 
passeret de 75 år, er 
Bent stadig uhyre aktiv 
og har det med at være 
lidt overalt.

Bent Harregaard demonstrerer grovsmedens arbejde ved en KulturWeekend.

Nej, det er ikke fordi Espla-
naden skal ha' slået et par 

søm i eller lignende. Men fordi 
vi gerne vil fortælle håndvær-
kernes historie.
  Her i Esplanaden har vi be-
skæftiget os med smedjer og 
smede. Ikke mindst affødt af 
Lokalhistorisk forenings smed-
jebyggeri ved Søholtgård.
  Men, blandt så mange men-
nesker som bor her i Brøndby 
Strand, må der naturligvis også 
være mange andre gamle hånd-
værk repræsenteret. Så sidder 
der gamle (ældre) håndværkere, 
som gerne vil fortælle om, hvor-
dan det var dengang før nu, så 
hører vi meget gerne fra dem.
  Kontakt Esplanaden og oplys 
jeres gamle håndværk og jeres 
tlf-nummer. Så hører I fra os.
 Lad os starte med det, vi ken-
der. Smeden. Ikke mindst fordi 
ordet „smed“ oprindelig i det 
nordiske sprog betegnede en 
håndværker i almindelighed.
 Derfor indgår ordet smed også 
ofte i mange andre håndværks-
betegnelser end lige dem, som 
smeder i jern.

Håndværkere efterlyses
Johan Suszkiewicz
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Lederen af Pigehuset Nimet Arabaci.

Sang, dans, mimeteater og
 et bugnende bord dækket
 med lækre brød og små-

retter. Det var hvad der mødte 
gæsterne, da Pigehuset åbnede 
sine nye lokaler, der har fået 
navnet Diamanten. Og gæsterne 
fi k en strålende oplevelse, da de 
blev modtaget af de imødekom-
mende piger, der ikke ligner de 
billeder af unge piger, som me-
dierne fl yder over med.
 Man fornemmer, at Pigeklub-
ben blander sjov og alvor, virke-
lighed og teater på en måde, der 
giver medlemmerne tryghed til 
at vise alle sider af sig selv. 

Integration som livsform
Det er også et sted, hvor inte-
gration ikke er et ord, men en 
livsform. Pigeklubben har eksi-
steret i 8 år som et fritidstilbud 
til alle piger, der ikke benytter 
sig af andre fritidstilbud. Der 
er 50-60 medlemmer mellem 

12 og 20 år. I begyndelsen kom 
der kun to-sprogede piger, men 
i dag har halvdelen af pigerne 
dansk baggrund. Pigeklubben 
er også blevet et forum, hvor 
man kan søge hjælp til de pro-
blemer, som teenagere har. Og 
der er udviklet et samarbejde 
med skoler, forældre og andre, 
der har betydning for pigernes 
hverdag. 
  Pigehuset er åbent for piger og 
KUN piger. Her kan man være 
sig selv, tryg og social. Man kan 
få individuelle råd og gruppe-
vejledning, og det gælder både 
pigerne og deres mødre. Man 
lærer at komme konfl ikter i for-
købet. - Vi prøver at give piger-
ne kvalifi ceret voksenkontakt. 
Vi lægger vægt på samarbejdet 
med de unges familier, og det 
har alle parter megen glæde af.
  Vi ser det som en af årsagerne 
til vores succes med at have så 
mange piger med så forskellige 
baggrunde. Vi har mange krea-
tive aktiviteter såsom dans, ka-

Pigehuset Diamanten
= integration i praksis =

raoke, madlavning, kortspil og 
maleriproduktion. Vi tager også 
på udfl ugter for eksempel i bio-
grafen eller teatret.

Populære pigeaftener
En gang om måneden har vi pi-
geaftener, ofte med overnatnin-
ger. Og så har vi den fordel, at 
vi fejrer mange forskellige høj-
tider, for eksempel både jul og 
ramadan, hvor både to-sproge-
de og danske piger samt deres 
mødre deltager. Sidste år deltog 
Pigeklubben i KulturWeeken-
den med en dansegruppe. I år 
skal de optræde med en mime-
musical, siger leder af Pigehuset 
Nimet Arabaci.
  Pigehuset Diamanten ligger i 
Tybjergparken 2. Der er åbent 
mandag, tirsdag, torsdag og fre-
dag 11- 18, samt onsdag 11- 20.
  Vil du vide mere om Pigehuset, 
kan du henvende dig til Nimet 
Arabaci tlf. 2945 5091, Alma, 
pæ dagog  tlf. 5137 4367 eller Lis-
beth, pædagog tlf. 2053 7805. Ω

Livsglæde og gå-på-mod stråler ud af de unge piger fra Diamanten.

Anet Tamborg, NetværksKontoret
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Brøndbys ny kulturhus i Es-
 planadeparken ved Brønd-

byvester Boulevard vil snart syne 
af mere end blot et hul i jorden. 
Imidlertid skal vi hen på den an-
den side af sommeren 2009, før 
indvielsen - der også indbefatter 
Brøndby Strand Bibliotek - kan 
fi nde sted. Biblioteket lukker 1. 
juni i år, da ejendommen, som 
netop huser biblioteket, er solgt 
til frafl ytning den 31. juli. 
  På kommunalbestyrelsesmødet   
16. april blev det dog klargjort, 
at det er besluttet at indkøbe en 
brugt bogbus fra Randers Bib-
liotekerne. 

Bogbus fra 1. juli
Denne bogbus vil gøre det ud 
for et mini-bibliotek og sikre, 
at beboerne i Brøndby Strand 
frem til åbningen af kulturhuset 
har adgang til bøger og andre 
materialer, om end i begrænset 
omfang. Der vil kunne bestil-
les materialer hjem til levering 
som sædvanlig, og udendørs be-
tjening af brugere i rullestol vil 
blive tilbudt. Der arbejdes på at 
få bygget en rampe, således at 
bussen bliver handicapvenlig.
 Placeringen af bogbussen har 
været indgående drøftet; resul-
tatet blev parkeringspladsen øst 
for Brøndby Strand Centrum 
ved Brøndbyvester Boulevard 
og således tæt på bibliotekets 

kommende faste adresse i det 
ny kulturhus.

Læsehjørne i TRANEN
Bogbussen rummer ikke plads 
til læsesalshjørnet. Biblioteket 
har derfor indgået aftale med 
Tranemosegårds afd. 13 om ind-
retning til formålet i Tranum-
parken 3, hvor aviser og forskel-
lige tidsskrifter vil kunne læses 
fra 10. juli. Læsehjørnet bliver 
en del af Værestedet Strand-
stuen, som denne dag åbner i 
Tranens tidligere lokaler for at 
afvente indfl ytningen i det nye 
kulturhus næste år.

Nye åbningstider
Åbningstiderne i bogbussen vil 
blive en smule ændret; dog in-
denfor det samme timetal som 
i dag. Man.-onsd. fra kl. 12-18. 
Tors. og fre. fra kl. 10-16 og lør.
fra kl. 10-14 som i dag. 

Økonomien
Omkostningerne ved denne 
løsning er relativt begrænsede, 
idet anskaffelsen af den brug-
te bus beløber sig til 80.000 
kr. (nypris er ca. 2 mil. kr.) og 
etableringsudgifter til omkring 
100.000 kr.             Ω

Elo Christiansen Bogbussen

Denne bus er indkøbt i Randers og skal betje ne Brøndby Strands borgere fra 
en central placering på Brøndby Strand Centrums øst re parkeringsplads.

Bibliotekerne har i den sid-
ste tid fået mange spørgs-
mål; her er svarene på en 
del af dem:

1. Bøger, som er lånt på Stran-
den i perioden op til lukningen, 
må beholdes frem til bogbus-
sen åbner, eller kan afl everes på 
Brøndbyøster- eller Brøndbyve-
ster Bibliotek. 
2. Der er ikke internetadgang 
for brugerne i bogbussen, her 
henvises til de øvrige bibliote-
ker. 
3. Der bliver lavet en speciel 
ordning for børnehaverne, så-
ledes at man ikke risikerer at 
komme til en helt tom billed-
bogs krybbe på biblioteket.
4. Personalet på Stranden får 
fast kontor på Brøndbyøster 
Bibliotek. 
5. Personalet i Brøndby-Bib-
liotekerne deles om at arbejde i 
bogbussen.
6. Der vil blive arrangementer 
evt. udendørs i Brøndby Strand 
området i lukkeperioden.
7.  Bogbussen skal stå fast og må 
ikke køre (forsikringsspørgs-
mål).
8. Aviser og de mest populære 
tidsskrifter kan læses Tranens 
tidligere lokaler.
9. Man kan bestille og reservere 
bøger som sædvanligt i bussen.
10. Hvis man er låner på Stran-
den i dag, så er man automatisk 
også låner på Brøndbyøster - 
eller Brøndbyvester Bibliotek. 
Man skal ikke meldes ind igen.
11. Selv om børnehaverne får 
en depotordning, håber vi da, at 
alle børn besøger Bogbussen - 
det bliver en seværdighed.      Ω

6

Esplanaden  Maj 2008



Store Cykeldag i Brøndby 
 starter 8. juni  kl. 10.00 fra 

Tingstedet ved Brøndby Møl-
levej. Brøndbys borgmester Ib 
Terp danner igen i år fortrop.
Under turen kan man opleve det 
ny-restaurerede Fredskrudtma-
gasin på Vestvolden, den mus-
limske gravplads og hvis vejret 
tillader det, vil Brøndby Ro- og 
Kajakklub give en tur på søen.
 Turen runder KulturWeekend 
og kulturhusets bygge plads i Es-
planadeparken.
  Sidste stop bliver Middelalder-
landsbyen. Store Cykeldag er 

Store Cykeldag

I 2007 deltog godt 
200 glade cyklister 

med borgmester 
Ib Terp i spidsen. 

Han skulle ned 
og foreta ge før-
ste spadestik til 
det kommende 

kulturhus i Es pla -
nadeparken.

Anne Larsen

Jeg så en oplysning om, at der
 ville blive arrangeret et op-

læg om fremmed madlavning. 
Jeg spurgte en af vores interne 
skribenter: „Skal vi ikke prøve 
at tage derhen? Jeg synes det 
lyder spændende“ 
  Jeg ringede så til Gitte i Tranen 
og reserverede to pladser. Vi an-
kom kl. 17.00 og spurgte: „Hvor 
mange bliver vi“? Der var kun 
plads til 15 personer. Det blev 
lidt af en oplevelse. Besøget 
startede med at instruktøren, 
Tina Åsberg, kom med et velop-
lagt foredrag om kost både på 
godt og ondt. Det varede en lille 
time, og så skulle der laves mad. 
Gitte havde lavet plastikkasser, 
hvor maden var i. Her gik jeg og 
troede, at vi bare skulle se ma-
den blive lavet; men nej, der var 
almindelig selvbetjening. 
 På hver kasse var påhæftet en 
opskrift. Der var 13 kasser ialt. 
Dertil kom vores opskrifter, 
og du milde kineser, hvor blev 
der gået til den, alle var fyr og 
fl amme, og  der var  en, der star-
tede med at skære sig i fi ngeren, 

men så gik det ellers derudaf, 
der blev stegt og braset til den 
store guldmedalje. Så skulle 
der smages. 
  Uhm, åh - alle lyde kom frem. 
Det var virkelig mad, der smag-

te. Det blev sen aftensmad, men 
hvor det smagte. Har du en ide 
til et eller andet spændende - så 
kontakt Gitte. Hun stiller gerne 
lokaler til rådighed til  et nyt ar-
rangement.               Ω 

Fremmed mad
- kan også smage godt - 

Inger Larsen

Efter at have snittet ingredienserne (og en enkelt finger) blev et velsmagen-
de måltid mad fremstillet ved fælles hjælp og fortæret til fælles glæde .

ar rangeret i samarbejde med 
Vestegnssamarbejdet og Dansk 
Cyklistforbund. Læs mere om 
arrangementet og de enkelte 
cykelruter på www.storecykel-

dag-vestegnen.dk Yderligere 
information hos: Anne Larsen, 
Kultur- og Idrætsforvaltningen, 
Brøndby Kom  mu ne på telefon: 
4328 2821.                Ω
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10 år med bladet 
Hvornår startede det? Da for-
gængeren STRANDLØBEREN 
efter en årrække stoppede med 
at 'løbe', blev det aktuelt at fi nde 
lokaliteter til det nye blad. De 
gamle kælderlokaler i Tranum-
parken, hvor STRANDLØBE-
REN blev produceret,  slog ikke 
mere til. 
 Forhandlinger med lederen 
af Kursusstedet Langbjerg på 
Langbjergskolen endte med en 
ordning, hvor bladet i en perio-
de kunne låne maskinpark og et 
lokale, indtil egnede lokaler var 
fundet i bebyggelsen. 
 I sommeren 1999 fl yttede bla-
det til egne lokaler i Aktivitets-
huset TRANEN, men pladsen 
blev hurtigt for trang, og alle-
rede i sommeren 2001 ventede 
en ny fl ytning - dog kun ”over 
gaden”, da den nye adresse var 
Tranumparken 1.
Intet er imidlertid stationært, 
og en ny fl ytning blev aktuel i 
2004, hvor adressen blev fl yt-
tet til Hallingparken 7. Her reg-
nede bladets redaktion så med 
at fi nde hvile, men en større ad-
ministrativ rokade i de fi re BB-
afdelinger resulterede i nok en 
fl ytning i december 2007, hvor 
aktiviteterne blev henlagt til 
Hallingparken 2.

Tre redaktører/redaktioner
Det første nummer af ESPLA-
NADEN, som efter nogen tids 
pause afl øste det tidligere be-
boerblad STRANDLØBEREN, 
udkom i ok tober 1997. Efter 
tre måneders forlovelse mel-
lem syv boligafdelinger og tre 
prøvenumre indledtes en heftig 

10 år med

Omslaget til bogen om Brøndby Strand blev kreeret af Tove Munk i juni 2000.

'Bølgen' skabtes af beboere fra Brøndby Strand i 1996 under KREAs opsyn.

Bygning af 'Verdens største bamsehus' stod John Jeppesen for i foråret 1999.

Elo Christiansen
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Fhv. Integrationsminister Bertel Haarder på KulturWeekend i 2002. 

Karen Jespersens 'vej mod toppen i dansk politik' ved St. Legedag i maj 1998.

Fhv. minister Ritt Bjerregaard på besøg i Middelalderlandsbyen i januar 2000. 

forhandlingsrunde, hvor betin-
gelserne for ægteskabet blev 
drøftet. Brylluppet stod i april 
1998, hvor ægteskabets første 
blad (barn) så dagens lys. Siden 
er det blevet til 10 numre om 
året, da januar og august frihol-
des. 
 Det usædvanlige ægteskab blev 
indgået mellem de fi re BKB afd. 
605 - 608 (nu BB) med beboere 
i Dyring- Halling- og Ulsøpar-
ken. Tranemosegård, afd. 13 
med beboere i Ulsø- Kisum- og 
Tranumparken samt PAB, afd. 
8 i Tranum- og Albjergparken 
og endelig BAB med beboere 
i Albjerg- og Tybjergparken. I 
november 2000 trådte Trane-
mosegård, afd. 15 til; og vi taler 
om beboere i Gurrelund/Bjer-
relund.
  Under tre redaktører har bla-
det arbejdet med mange for-
skellige sammensætninger i re-
daktionen. Frem til udgangen 
af 1999, hvor Børge Remby sad i 
redaktørstolen, var redaktionen 
det meste af tiden ret omfangs-
rig; vel nok blandt andet på 
grund af behovet og interessen 
for at fi nde den 'rigtige' model 
for det nye beboerblad. Den 1. 
januar 2000 takker Børge Rem-
by af og Thomas Buus Sørensen 
træder til, og bladet fi nder mere 
og mere sin form med netværk 
indenfor boligbevægelsen, insti-
tutions- og til dels erhvervsli-
vet, ligesom det kommunale net-
værk udvides. 
  Redaktionen består i en årræk-
ke af syv personer. I september 
2004 indtræder Elo Christian-
sen som redaktør efter at være 
startet som fast skribent i slut-

ed bladet

>>

Bladarkivet
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Fhv. boligminister Ole Løvig Simonsen i Brøndby Strand i november 1997. 

Tove Munks flotte kalender for 2000 fremvises i Perlen i november 1999.

Udsyn til Søholtgård fra 1997 før markerne blev 'beplantet' med villaer.

ningen af 2000. Efter kort tid 
fi k redaktionen sin nuværende 
konstruktion med tre medlem-
mer tilknyttet fi re faste skriben-
ter (i skrivende stund dog kun 
tre, som vi håber snart bliver 
fi re igen). 
  Hertil kommer en lang række 
eksterne skribenter og kontak-
ter, som udgør et utro ligt vig-
tigt netværk, overfor politikere, 
kommunale forvaltere, skole- og 
institutionspersonale, erhvervs-
folk osv.
  Frem til og med 2006 blev bla-
det produceret i sort/hvid med 
nogle få numre delvist i farve. 
I 2007 blev skridtet taget fuldt 
ud: Bladet gik totalt i farver. En 
beslutning, som blev rigtig po-
sitivt modtaget overalt, omend 
beslutningsprocessen ikke hav-
de været uden 'sten på vejen'.

Lederen
Lederen gav i starten anledning 
til en del meningsudvekslinger. 
I fl ere år har indholdet afspejlet 
kombinationen af en appetit-
vækker til bladets indhold samt 
redaktionens holdninger.

Anden produktion
Grønne nyhedsbreve

Nyhedsbrevene blev produceret 
på bladet med fi re numre årligt 
og altid i farver. Det redaktio-
nelle ansvar lå i „Grøn Guide“ 
projektet - et af projekterne i 
byudvalgsperioden.

KulturWeekend program
Siden 1999 er projektets fest-
program produceret på bladet. I 
juli udgaven af bladet er Kultur-
Weekend altid tema.

10
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'Kongetrappen' i Tranumparken (lige numre) i PAB 8 opført i 1996.

Brøndby Sprogcenter for kvinder med anden etnisk baggrund i aug. 2002.

Tre glade vindere i maraton-fotokonkurrence afholdt af Lokal-TV i juli 2001.

Øvrige produkter
Allerede få år efter opstarten 
kom bladet til at fungere som 
grafi sk værksted, hvor en række 
opgaver blev løst. Plakater, ny-
hedsbreve, foldere, publikatio-
ner, mødeindkaldelser, badges, 
visitkort og meget mere - alt 
sammen til brug i det lokale 
netværk.
 

Byudvalget
Bladet blev skabt i byudvalgspe-
rioden, der sluttede med udgan-
gen af 2003. Midler herfra ind-
gik i de tre første numre i 1997. 
Informationsmedarbejder Kim 
Tverskov, som var idémand til 
bladet, var hovedleverandør af 
artikler, som omhandlede by-
udvalgsprojekter.

Kvarterløft
Dette projekt, som overlapper 
byudvalgsperioden med to år, 
blev indledt i 2001 og løb til ud-
gangen af 2007. Det indtager en 
helt speciel rolle i bladets profi l. 
Nogle var af den opfattelse, at vi 
endog befl ittede os lige lovligt 
meget med projektet. Det kan 
naturligvis diskuteres, men i de 
sidste udgaver af Kvarterløftse-
kretariatets statusrapporter til 
Integrationsministeriet fi k Be-
boerbladet Esplanadens infor-
mations- og kommunikations-
mæssige rolle i al beskedenhed 
en ganske pæn omtale. 

Herfra og Videre 
Projektet fortsætter, hvor Kvar-
terløft slap og bladet vil på sam-
me måde følge udviklingen i de 
næste fem år, som under alle 
omstændigheder økonomisk er 
afsat til dette uhyre vigtige tiltag. 

>>
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Fhv. boligminister Lotte Bundsgaard underskriver Kvarterløftaftalen i 2001 .

Seniorrådet i protestdemonstration i oktober 2007.

Regentparret på besøg i Brøndby Strand Centrum i september 2005.

Projektets nyansatte kommuni-
kationsmedarbejder er allerede 
indtrådt som fast skribent på 
bladet, der sammen med de øv-
rige medier netop indgår i dette 
spændende projekt. 

Serier
Livet ved Stranden 

Serien, som løb næsten 10 år, 
fulgte bladets trofaste medar-
bejder Gurli Hansen, som både 
indledte serien og sluttede den. 
Det tilstræbtes at veksle mellem 
vore mange kulturgrupper. 

Derfor Brøndby Strand 
Afl øste 'Livet ved Stranden' 
uden at være tilbagevendende i 
hver udgave af bladet. 

Naturen ved Stranden 
Blev indført af Thomas Buus 
Sørensen, som var uddannet 
bio log, og sluttede også med 
Thomas' virke på bladet. Re-
daktionen arbejder fremdeles 
på at genskabe denne meget in-
teressante artikelserie. 

Tro på Stranden 
Blev indført af Elo Christiansen 
og beskrev i et par år fortrinsvis 
objektivt nogle af bydelens for-
skellige religiøse retninger. 

Mennesket bag ... 
Fik ikke rigtigt fodfæste, men er 
ikke opgivet. Serien afdækkede 
andre og ukendte sider af en af 
områdets kendte profi ler.

 
Blomsten 

Serien har efter en kortere 
pause fået en 'opblomstring'  -
med venteliste. Ikke alle 'hver-
dagens helte' får tilstrækkelig 
opmærksomhed, og overdreven 
beskedenhed kan ikke bruges 
til noget som helst. Giv et for-
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Grøn Guide hjalp børnene med at samle fuglekasser i august 2002.

Eksotisk danseopvisning ved KulturWeekend i juni 2000.

Tranens Drenge hædres med integrationsprisen i november 2002.>>

tjenstfuldt klap på skulderen og 
fortæl om det. 

Historien ved Stranden 
Tidligere leder af kommunens 
lokalarkiv indledte serien, som 
efter nogle års pause atter er 
opstået på initiativ af Johan 
Suszkiewicz, der spørger: 
„Hvor ved vi det fra?“  - Dette er 
et ikke ualmindeligt spørgsmål, 
når det drejer sig om historie. 
 De læser selvfølgelig Esplana-
den. Her er det hele jo. - Her er 
både det, som skete for længe si-
den, og det, som sker netop nu. 
Ikke det hele. Ingen kan nogen-
sinde få det hele med. Men et 
bredt udsnit af begivenheder.
De, som skriver historien, har 
jo sjældent selv oplevet det, de 
skriver om. De er nødt til at 
søge i de skriftlige kilder.
  Noget kan naturligvis fi ndes i 
offi cielle dokumenter. 
  Men hvor er det ellers, man 
fi nder øjenvidneberetningerne, 
hvis det ikke er blandt dem,  
som befi nder sig lige midt i det. 
Og det gør Esplanaden jo. Na-
turligvis skal Esplanaden ori-
entere beboerne netop nu. Men 
der er videre perspektiver.
Og når nogen om 100 år læser 
om Brøndby Strand ”den gang” 
og så spørger historieskriverne: 
„Hvor ved I det fra?“ - Så kan 
de svare: „Det har vi læst i gam-
le numre af Esplanaden.“
Så på sin vis har Esplanaden 
nu skrevet historie gennem 10 
år. Og så går de næste 10 år vel 
også hurtigt. 

Månedens kommentar 
Blev iværksat af Thomas Buus 
Sørensen og bringes i den ud-
strækning, det overhovedet er 
muligt. Afsættet er som regel en 
kritisk kommentar til en artikel, 
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Strandstuen besøger Markedsdagen i Æblehaven i juni 2006.

Markedslandsbyen stiller boder op i maj 1999.

Udendørs debatpanel om kulturhus på KulturWeekend 1998.

der er bragt i samme nummer 
af bladet.

Organisation 

Frihed 
Kikker man andre beboerblade 
over skulderen, vil en formand 
eller et bestyrelsesmedlem for 
en boligafdeling ofte optræde 
som ansvarshavende redaktør. 
  Med få undtagelser, hvor med-
lemmer af en af de udgivende 
boligafdelinger har været med-
lem af bladets redaktion, har 
redaktionen bestået af borgere 
fra udgivelsesområdet uden til-
knytning til en afdelingsbesty-
relse. 

Redaktionelle retningslinier 
Dette betyder ingenlunde, at 
der hersker en form for 'redak-
tionel anarki' på bladet. Siden 
bladets start har grundlaget for 
driften været et sæt redaktio-
nelle retningelinier, som regel-
mæssigt afstemmes på årlige 
møder med udgiverne. 

Økonomi 
Udgifterne til trykning af bla-
det, som for tiden består af 
4.000 eksemplarer, udgør mere 
en 50% af budgettet. Redaktio-
nen samt de mange skribenter 
- faste som løst tilknyttede - er 
ulønnede. Budgettet for 2008 
er godkendt til 425.000 kr. - 
altså knap 11 kr. pr. blad, som 
udkommer 10 gange årligt.
  Hertil kommer udgifter til di-
stributionen til beboerne, som 
den enkelte boligafdeling står 
for. 

Produktion 
Den eneste del af produktio-
nen, der foregår 'eksternt', er 
trykning/hæftning af bladet.  Ω
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Store Legedag
søndag 11. maj kl. 12-16

i Esplanadeparken
Det er nu 15. ende gang i 

 træk, at Brøndbys en-
gagerede beboere, for-

eninger og institutioner lægger 
tid og kræfter i forberedelserne 
og gennemførelsen af dette ar-
rangement. Store Legedag vil 
igen bugne af mange forskel-
lige aktiviteter, så der er noget 
for alle: Børn, voksne, unge 
og gamle - hvad enten man vil 
deltage aktivt eller bare kigge 
med.
  I år er arrangementet fl yttet 
længere mod syd i Esplanade-
parken da kulturhusbyggeriet 
ligger på det oprindelige areal. 
Men det ændrer nok ikke så 
meget for stemningen og det 
øvrige indhold i arrangemen-
tet. Solen skinner sikkert lige så 
dejligt, som den plejer at gøre 
på Store Legedag.

Af aktiviteter og øvrigt
indhold kan nævnes:

Spejderaktiviteter af Kiowa-
Ringebæk og KFUM Strandbo-
erne, judo og karate af Brøndby 
Judo Klub og Hokuto-Kai Ka-
rate, petanque, børnegøgl, line-
dance, middelalderlege, roning 
i romaskiner, ansigtsmaling, ak-
varelmaling, orienteringsløb, he-
stevognskørsel og meget mere.
  Skal sulten stilles, vil der være 
en vifte af kreative tilbud fra 
foreningerne eller institutio-
nernes boder, hvor forældre og 
børn har bagt kager, pølsehorn, 
lavet frugtspyd eller andet deli-
kat.
 Vestegnens Brandvæsen vil 
som altid gøre deres til, at vi 
som borgere i det daglige læ-
rer at undgå brand og også 
lærer at bekæmpe denne, hvis 
den skulle opstå eller komme 

ud af kontrol. Hvis køerne til 
aktiviteterne bliver for lange, 
kan ventetiden bruges på at 
klatre højt op i den nye aktivitet 
'Himmelbjerget', hoppe i ela-
stik-trampolinen, køre en tur 
med det lille tog 'Futte', kravle 
gennem en kæmpe aktivitets-
bane, svinge en tur på karrusel-

len eller hyggehoppe i nogle af 
hoppeborgene sammen med de 
andre hujende og legende børn. 
Som noget nyt kan du teste dine 
armkræfter på 'Kraftprøven'.
Henvendelse vedrørende Store 
Legedag kan rettes til Fritids-
vejleder Ruzica Kukolj, telefon 
4328 2821.             Ω

Fra St. Legedag 2007.  De voksne hygger sig og får en stille bajer . . .

. . . mens ungerne efter nogen ventetid i køerne til de mange forlystelser mo-
rer sig. Det var dejligt vejr og der var mange legelystne fremmødte.

Fritidsvejleder
Ruzica Kukolj

Arkiv
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling inden kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.00
To retter mad. - Salatbuffet med hjem-
mebagt brød.

Pigeklub 
Mandag og onsdag 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Vi tager det stille og roligt - alle kan 
være med - henv: Erik Larsen.

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

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00
Henv: Jens Rathje 4373 7063. 

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.bro-
endbynettet.dk under 
aktivitetshuse, Rheum-
hus.

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

Fredags-banko
Fredag 30. maj - Dørene åbnes kl. 
17.30 og spillene begynder kl. 18.30.

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

Mimre-banko 
Holder ferie.

Kreative dage 
Holder ferie.

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 
Man. 9-16, tir. 12-20, 
ons. 9-18, tor. 9-16 og 
fre. 9-16. -  Hver efter-
middag kan der købes 
lettere ret ter og bestil-
les smørrebrød, sand-
wich, salat med brød, 
æggekage, pom mes 
frites med nuggets eller 
fiskefilet:
Pris: 25 kr. - kage: 5 kr.

Aftenspisning - tirsdag
Stor/lille portion: 
40 kr/30 kr.- Dessert: 15 kr.

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

'Kom og vær med'
Onsdag kl. 18.00-20.00
Tegne og male på købte lærreder
Lav dine egne smykker - halskæder/

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

armbånd med perler -  kostpris 10 kr.

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00.

Udlejning af selskabslokaler
- kontakt PERLEN:
Hverdage: kl. 12.00-14.00
samt tirsdag: kl. 19.00-21.00.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 

Silke/stofmaling - Torsdag + fredag fra kl. 13.00-16.00 - tlf: 2460 1716.
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Wauw for et brag af en fest 
i Perlen lørdag den 12. 

april. Perlen blev 9 år og skulle 
fejres med de trofaste gæster, 
der daglig eller næsten daglig 
kommer i Perlen og nyder den 
dejlige mad og smørrebrød, og 
ikke mindst det altid søde og 
hjælpsomme personale. 
 Dagen begyndte med morgen-
kaffe kl. 8.00. Mange nød det 
fl otte morgenbord og senere 'de 
små skarpe'. Kl. 17.30 ankom så 
alle de glade og feststemte gæ-
ster til en dejlig aften med græsk 
buffet, musik og dans. Kl. 18.00 
bød Gert velkommen og sagde, 
at nu var buffeten klar, men i 
talen fortalte han, at der blandt 
gæsterne var en fødselar, der 
blev 80 år, så jeg kiggede mig 
lidt om, men så nævnte Gert mit 
navn. FY - Gert! Hvis der er no-
get, en dame ikke vil, så er det at 

blive nævnt ældre, end man er. 
Jeg blev altså KUN 75 år. Plud-
selig stod alle gæster op og sang 
fødselsdagssang for mig, jeg 
blev meget rørt og glad. Claus 
kom med en fl ot buket til mig, 
mørkerøde roser, nelliker og 
gerbera - fl ot, fl ot gave fra Per-
len.
  Nu skal dette indlæg ikke kun 
handle om min dag, men i al-
lerhøjeste grad om Perlens 9 
års fødselsdag. Den græske buf-
fet var utrolig fl ot og delikat, og 
smagte vidunderligt og der var 
rigeligt af alle ting. Der var ikke 
givet besked om dessert.
 Som dagens overaskelse fi k vi 
3-farvet is. Derefter fi k vi kaffe 
og chokolade. Under spisningen 
spillede „½ chips“, René Peder-
sen dæmpet musik, men efter 
maden skal jeg love for, at der 
blev spillet rock'n'roll, twist og 

Perlen holdt 9 års
fødselsdagsfest

de allersidste moderne rytmer, 
og danselystne gæster sled næ-
sten gulvet op. Flot gået René.
  Dansen sluttede med „Den al-
lersidste dans før vi går hjem“ 
fra „Mød mig på Cassiopeia“ fra 
1953. Kl. 02.00 var det så tid til 
at gå hjem -  glade og opstemte 
efter en særdeles vellykket af-
ten, som både personale og sty-
regruppen skal have tak og ros 
for, at det gik så fl ot.
  Tusind tak for en uforglem-
melig fødselsdagsfest for Per-
len og for mig. Taknemmelig 
hilsen fra Ditte. (Jeg fejrede 
min 75 års fødselsdag i Esbjerg 
med venner og veninder fra min 
ungdom. Desuden blev den fej-
ret med familien her i mit hjem, 
hvor min datter lavede maden).
  Det var godt nok et fl ot punk-
tum, der blev sat med den vid-
underlige aften i Perlen.          Ω

Hyggebanko i Perlen
Tirsdag 6. maj kl. 18.00

Spillene starter som sædvanlig 
kl. 19.00, og vi spiller 15 spil 
med fuld gevinst til alle med 
banko. Gevinsterne er: 
  Hele pladen 200 kr., på 
to rækker 100 kr. og på en 
række 50 kr.
  Ekstra bankonummer på en 
række. Ved banko under 10 
numre en ekstra fl aske vin. Man 
kan spise i Caféen mod forudbe-
stilling på tlf: 4373 4220. 
  Husk rygning skal foregå uden-
dørs under halvtaget.Fra en tidligere Perle-fødselsdag, hvor vejret tillod et udendørs arrangement .

TRANEN fl ytter til Kisumparken 2
Den 13. juni lukker Tranen og holder sommerferie. Efter ferien er adressen Ki-
sumparken 2. Åbningsdagen vil blive meddelt i kommende numre af bladet.

OBS!

Læserbrev
fra Ditte Jeier

Arkiv
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Vinterbaderne

Efter en lang, grå vinter kom 
 en helt vidunderlig Store 

Bededag. Solen skinnede og 
him len var blå, men derfra og 
så til at gå i vandet, er der trods 
alt en bid vej. Ikke desto mindre 
mødtes jeg ved livredderens hus 
ved Brøndby Strand med fi re 
voksne, to børn og en lille hund 
ved middagstid. 
  Det var vinterbadelauget „Bi-
frost“ eller en del af det, der 
'varmede op' med en hyggelig 
power-talk, inden de skiftede til 
badetøj. Drengene var lidt for-
kølede, så de skulle ikke i van-
det i dag. Jeg skulle faktisk bare 
fotografere, og deres vovse blev 
også på broen, men resten tog 
den lige vej direkte i 'baljen'.
  De fl este af os kan nok huske 
visen om at „Vandet var 15 og 
luften var 16 og pigen var 17½“. 
Sådan var det ikke her. Vandet 
var 8, luften var 12 og pigerne 
væsentlig ældre, og de lå nede i 

det iskolde vand og ventede på 
at blive fotograferet som en tje-
neste til mig! 
  De bader faktisk hele året, 
disse kærnesunde mennesker, 
og de hygger sig med det. Nyt-
årsaftensdag skåler de det nye 
år ind med en lille skarp efter 
badeturen, og så gad jeg godt se 
lægens ansigtsudtryk, hvis én 

af dem for sjov daskede inden 
om på skadestuen for at få målt 
blodtrykket, men det kunne de 
naturligvis aldrig fi nde på. „Bi-
frost“/formanden Dan Møller 
kan kontaktes på nettet www.
vinterbader.webbyen.dk
„Bifrost“ har omklædningshuse 
nede ved strandene i Brønd by, 
Vallensbæk og Hundige.          Ω

Bitten Drews
  Fra venstre: 

Bente, Vicki, Ruth og 
Jens i hyggepas siar.
På taget af omklæd-
ningshuset befinder 

sig Ruths børnebørn 
Christian og Johan. 

I 2006 blev der indviet en
 splinterny minigolfbane ef-

ter international standard på 
Esplanaden (ud for Maglelund - 
Albjergparken). Den første sæ-
son blev banen en succes, men 
i 2007 var aktiviteterne på ba-
nen af fl ere årsager (herunder 

Minigolf på banen igen
bl.a. vejret) sat på lavt blus. Fire 
beboere fra Brøndby Strand og 
omegn har nu bestemt sig for 
ved fornyet indsats at få den 
fl otte og velholdte minigolfbane 
til at fungere igen. 
 Det er bl.a. Bjarne Sørensen, 
mangeårig formand i BSI (fod-

bold) og  Michael 
Buch Barnes, for-
manden for BB 
afd. 606. 
  I Brøndby Kom-
mune ser man 
velvilligt på ini-
tiativet og har gi-
vet en hjælpende 
hånd med dels 
det prak tiske og 
dels en vis øko-
nomisk støtte. 

Minigolfbanen vil være åben 
onsdage fra kl. 17-20 og søndage 
fra kl. 10-14 med start 4. maj.
  Medlemskabet koster kr. 200 
for voksne og kr. 100 for børn 
indtil 12 år. - Det vil være muligt 
at invitere gæster formedelst et  
mindre beløb.
 I sæsonens løb vil der blive 
afholdt en del arrangementer 
på banen, f.eks. sjællandsme-
sterskaber i minigolf (A, B og C 
rækker) den 15. juni 2008.
 Har du lyst til at være med, 
kan du kontakte formanden 
for minigolfklubben Bjarne Sø-
ren sen, tlf. 7799 2738, e-mail 
bsminigolf@brnet.dk eller be-
styrelsesmedlem  Else Wien-
holtz, tlf. 4354 2991, e-mail 
elsew@brnet.dkElse og Michael ved det syvende hul på minigolfbanen.

Hanne Hancke

Ω
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Krea holder
forårsmarked

Så er der igen mulighed for et 
nyt maleri til pladsen over so-
faen, eller hvor man nu vil hæn-
ge det. Eller måske bare et par 
håndgjorte postkort til familie 
og venner. Der er også mulig-
hed for en vase, en frugtskål, en 
skulptur eller noget helt andet.
   Kort og godt, kunstnergrup-
pen Krea holder forårsmarked 
med salg af medlemmernes 
produkter. Det sker i weeken-
den 17.-18. maj begge dage kl. 
11-16 i foreningens lokaler Ul-
søparken 6 stuen. 

Børnenes Rejsebureau minder 
alle om fællesturen til BonBon-
land lørdag den 24. maj, hvor 
billetsalget startede 15. april og 
slutter 15. maj hos beboerrådgi-
ver Mette Holck på Netværks-
kontoret i Kisumparken 2. Det 
koster 100 kr. for børn under 12 
år og 150 kr. for voksne.
Ligeledes skal I huske årets 
sommerkoloni til Mølle Lejren 
ved Asnæs fra den 28. juli til 
den 1. august.  Her er prisen 
300 kr. for børn under 15 år og 
600 kr. for voksne.  
  Der foregår salg af billetter: 
7. maj kl. 16.30 - 17.30 i Rhe-
umhus, Albjergparken 4.
7. maj kl. 18.00 - 19.00 i Lun-
dens afdelingsbestyrelseslo-
kale, Daruplund 29.
7. maj kl. 16.00 - 18.00 i Per-
len, Hallingparken 5.
8. maj kl. 16.30 - 18.00 i Tra-
nen, Tranumparken 3A.

Tranens Drenge afholder de-
res årlige streetfodboldturnering 
lørdag 31. maj. Hold øje med 
opslag i boligområdet for nær-
mere information.
Kom og besøg NetværksKon-
toret på KulturWeekend. Vi vil 
være i et telt på pladsen.
Gå ikke glip af Afdelingernes 
Fest på KulturWeekend. Den 
foregår lørdag d. 7. juni fra kl. 
18. „Tørfi sk“ og „Magi i luften“ 
leverer underholdningen. Pri-
sen er 100 kr. for voksne og 50 
kr. for børn mellem 3 - 12 år.
  Hold øje med opslag i din bo-
ligafdeling om hvor og hvornår, 
billetter kan købes. 
De 9's hjemmeside på Brønd-
by Nettet vil nu blive opdateret. 
Her kan du fi nde oplysninger 
om De 9-samarbejdet, projek-
ter og aktiviteter i boligområ-
det, rapporter der er udgivet og 
meget, meget mere.
  Du fi nder De 9's hjemmeside på 
www.broendbynettet.dk/De 9

NetværksKontoret
informerer:

Markedsdag i Æblehaven
Fredag 23. maj kl. 12 - 18 af-
holder Ældrecentret Æbleha-
ven  den årlige Markedsdag, 
hvor borgmester Ib Terp holder 
åbningstalen. Kl. 12-14 under-
holder Kælderduoen,  og fra kl. 

14-18 kommer Allan Steen med 
band. Traditionen tro bliver der 
et stort loppemarked, samt en 
sundhedsbod, hvor man kan få 
målt sit blodtryk og blodsukker-
indhold.  Kom og få en køretur 

i Matadorbilen, en cykeltur i 
parallelcyklen, bag dit eget sno-
brød i Børnehjørnet, hvor der 
også er mange andre aktivite-
ter.
 Der vil også være salg af mad og 
drikke, hjemmelavede småka-
ger, vafl er og bolsjer fra 'vores 
eget' bolsjekogeri.  Værestedet 
Strandstuen har en bod, hvor-
fra der sælges diverse hjemme-
lavede ting.
  Få dig en sjov og hyggelig dag. 
Overskuddet går til beboernes 
øvrige aktiviteter, såsom bus-
ture, arrangementer m.m.
 Tag familie og venner med - alle 
er velkomne.

Aktivitetsmedarbejder

 Britta Sturup
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Hvem skal have
den næste blomst?

Månedsblomsten har fået en 
opblomstring i 2008. Vi har  
en lille venteliste, men hvis 
du kender en, der for tjener 
en lille erkendtlighed i hver-
dagen - så kom ud af busken, 
og henvend dig til redaktio-
nen, hvorefter vi tilføjer din 
anmodning på listen og sør-
ger for, at dit ønske bliver 
opfyldt snarest uden udgifter 
for dig. - Vi betinger os blot 
at måtte offentliggøre begiv-
en heden her på bagsiden. 

Månedens blomst
Inger Larsen

Først tak for jeres gode blad 
og jeres erkendtlighed med 

at glæde en i hverdagen. Vi har 
boet her i 26 år med 4 børn, der 
dog alle er fl yttet hjemmefra.
 Månedens blomst vil jeg håbe 
må gå til min veninde, der lige 
har mistet sin mand. Marianne, 
der er 59 år, har kendt sin mand 
Helge fra hun var 15 år. 
 Helge fi k kræft for 8 mdr. si-
den og blev indlagt, hvor de gav 
ham højst 3 uger at leve i, men 
Marianne tog sin mand hjem og 
plejede og passede ham til den 
torsdag, den 21. februar, hvor 
han fredeligt sov ind med Ma-
riannes hånd i sin. Hun satte 
alle sine behov tilside for altid 
at være hos ham, og jeg ved, det 

ikke har været nemt for hende. 
Hun har selv en alvorlig sygdom 
at tage hensyn til. Hun gav sin 
mand en værdig død. Hun vid-
ste, at han ville bukke under på 
en uværdig måde, hvis hun hav-
de givet op og ladet ham blive 
på sygehuset.
 Stor respekt for Marianne, der 
også havde overskud til at hjæl-
pe sin søn og svigerdatter, da de 
i samme tidsrum fl yttede ind i 
det højhus, hvor vi bor. Måne-
dens blomst håber jeg derfor 
må gå til Marianne Rasmussen,
Albjergparken.

Med venlig hilsen
Irene Jensen 

Albjergparken 

Marianne Rasmussen har fået overrakt en flot blomsterbuket af Irene Jensen.


