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Udfordringer og visioner
Det netop fremlagte forslag 
til Helhedsplan for Brøndby 
Strand Centrum skuer 15 - 20 
år ud i fremtiden og er således 
et visionsrigt projekt med højst 
interessante arkitektoniske ud-
fordringer. Visioner, der langt 
overgår de bekymringer, enkel-
te borgere har omkring de nye 
højhusbeboeres mulighed for 
at beskue aktiviteterne i parcel-
hushavens ligusterindrammede 
areal!

Et ros- og prisværdigt sam-
arbejde mellem politikere, for-
valtninger, boligorganisationer 
og ikke mindst en utrættelig 
indsats fra mange frivillige bor-
gere har specielt de sidste 15 år 
medvirket til, at det tidligere 
Velfærdsministerium har med-
taget Brøndby Strand i de 11 bo-
ligområder, som for nylig blev 
slettet af listen over 'udsatte 
boligområder'. Som vi tidligere 

har fastslået, har vi naturligvis 
problemer (læs: udfordringer) i 
vor bydel, men forstå det, kære 
læser: Vi ER på rette spor.

Den nye digitale verden er 
i sandhed også en udfordring. 
På et informationsmøde om 
den digitale fremtid kom man 
endog omkring Menneskeret-
tighedskonventionen! I dette 
blad kan du følge slagets gang 
og redaktionens bestræbelser 
på at redegøre for rettigheder 
og pligter.
  At arbejde med en bydels ima ge 
er givetvis også en udfordring. 
NetværksKontoret under 'Her-
fra og Videre' projektet havde 
ind kaldt til møde for blandt 
andet at fokusere på „De gode 
historier“. 
 Temaet er en vigtig del af den 
positive udvikling, Brøndby 
Strand stålsat vil arbejde med i 
årene, der kommer.

April og maj numrene af 
ES PLANADEN er forsøgsvis og 
efter aftale med udgiverkredsen 
blevet omdelt i Tranemosegårds 
afdeling 3, Maglelund. Afde-
lingen har hidtil af forskellige 
årsager ikke deltaget i bladsam-
arbejdet. Redaktionen håber, at 
Maglelunds beboere har fundet 
indholdet så læseværdigt, at de 
har fået lyst til at fortsætte sam-
været.

Brøndby Strand Gøglerne 
tog også imod en udfordring, 
da de for nogle år siden blev 
stiftet. En udfordring, der nu 
krones med ikke mindre end 
40.000 gode danske kroner fra 
Odd Fellow Ordenens Børne-
fond. Prisen blev overrakt den 
26. april i Odd Fellow Palæet i 
Aalborg. Ja, det er jo nærmest 
ufatteligt. 
 Men et ubeskriveligt stort til-
lykke, skal I ha’.
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Faste skribenter
Brøndby Strand er inde i en rivende udvikling. Har du lyst til at medvirke ved produktionen af vort unikke 
beboerblad, hører redaktionen gerne fra dig, der brænder for et eller fl ere områder, som netop har betyd-
ning for denne positive udvikling.
Ring på 2947 2911 eller 4354 3960 og kik forbi for en hyggelig snak med redaktøren. 

En bid om dagen -
et kapitel om ugen

Brøndby-Bibliotekerne ser-
verer hver dag, fra mandag 

til fredag, en bid af en bog til 
alle, som tilmelder sig med en 
mail-adresse, og om fredagen 
kan man nyde et helt kapitel.
  Er du blevet nysgerrig efter nyt 
eller anderledes læsestof, som 
f.eks. et hot plot, en varm og 
lækker romantisk historie eller 
en nervepirrende spændings-
bog - eller måske en fantastisk 
sciencefi ction - eller holder du 
af de gamle klassikere - så er 
der dækket op på www.bogbid-
der.dk - „Værsgo' og spis“. 
 Der er bogbidder for enhver 
smag, og dermed skulle inspira-

tionen til varieret læsning være 
sikret, både for mænd og kvin-
der, unge og gamle, krimilæsere 
og fi nlitterære, bogslugere og 
småtspisende - kort sagt; for 
alle slags læsere. 
  Visse af bogbidderne er endda 
for lydbogs'læsere', da nogle af 
bidderne også kommer på lyd. 
Prøv at besøge Brøndby-Biblio-
te ker nes hjemmeside, www.
brondby-bibliotekerne.dk - og 
bliv inspireret. Hvis du efter 
det første kapitel har fået lyst 
til at læse resten af bogen, kan 
du låne eller reservere den på 
biblioteket eller på bibliotekets 
hjemmeside. Skulle du have 

fået appetit på endnu mere, så 
kan du benytte dig af bibliote-
kets base, hvor du straks kan 
bestille fl ere bøger, og har du 
blod på tanden til at få mere at 
vide om de enkelte forfattere, 
så kan du fi nde oplysninger på 
www.litteratursiden.dk - Det er 
gratis at abonnere på bogbidder 
og du kan tilmelde dig bare ved 
at fi nde dit bibliotek på www.
bogbidder.dk/tilmeld - så:

'Bon appétit og 
velbekomme'

Pressemeddelelse fra
Brøndby Kommune

Sanne Lindgreen

Nyt fra Perlen

Aftensmad
Så er der atter aftensmad i Per-
len. Hver onsdag kl. 17.00 med 
start den 6. maj kan du lade de 
hjemlige gryder i fred og tage en 
fridag med god, sund og næren-
de mad til rimelige priser.
Husk at tilmelde dig dagen før 
senest kl. 14.00. 

Varme rundstykker
Hver morgen kl. 09.00 serve-
res der varme rundstykker til 
kaffen/teen, hvilket betyder, at 
åbningstiden er kl. 09.00 alle 
dage undtagen fredag, der sta-
dig er lukkedag. Som noget 
nyt holder Perlen åben hele 
sommerferien i år.

 Elo Christiansen
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Sætternissen her på Esplanaden morer sig undertiden på andres bekostning. F.eks. når han/hun lader os anbringe 
den samme person to steder i bladet, uden at vi ved det. Det skete i decembernummeret 2008. På side 4 (billedet tv.) 
havde vi fotoet af Helga med de små sko. Historien om skoene som var fundet i skunken på et gammelt hus på Gl. Køge 
Lan devej. Og hvor vi nu havde fundet ejerinden til skoene. På side 7 (billedet th.) havde vi så fotoet af et kvindeligt 
fodboldhold, klædt lidt specielt som deltagere i et sommerstævne, som skulle skaffe penge til Brøndby Strand Idræts-
klub. Det første billede var fra 1927. Det andet fra 1944. Men Helga er med på dem begge, med 17 års mellemrum. På 
idrætsbilledet sidder hun forrest til venstre. Men det vidste vi ikke, da billederne blev sat i bladet. Sådan indeholder 
historien sine overraskelser. 

Samme person 
- gange to

Fredag den 3. april var Café 13 
pyntet op til fest, da Pigehu-

set afholdt talentshow.
  Først var der dejlig mad fra 
en fl ot buffet til både deltagere, 
dommerpanel og publikum. 
   Der var nerver på for de 11 til-
meldte indslag, der både bestod 
af solister og grupper.
  Deltagerne havde virkelig gjort 
sig umage med at fi nde tøj og fri-
surer, der passede til deres ind-
slag. De gav alt, hvad de havde 
i sig, og de tre dommere havde 
svært ved at vælge mellem de 
fl otte shows med sang og dans.
  Men der var ingen kære mor, de 
skulle vælge, hvem de ville give 
points på en skala fra 1 til 5.
  To af solisterne fi k lige point, og 
talentshowet endte med en delt 
førsteplads til de to.            Ω

Fantasi, sang og dans ved
Pigehusets talentshow

Entusiastiske deltagere og ditto dommere, der havde en vanskelig opgave.

    Anet Tamborg

 Arkiv
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Ove ville være cykelsmed 
 - men blev maler. Og 
det bare, fordi huset 

skulle males. Han kom i lære i 
1947, og den første ugeløn var 
på ni kroner.

En krone i lommen
Når Ove Petersen blev maler og 
ikke cykelsmed, skyldtes det, at 
huset skulle males i anledning af 
hans konfi rmation. Og så kom 
han i lære hos malermesteren.
 Det var en lille mester med to-
tre svende. Og han var noget af 
en hidsigprop, siger Ove. „Det 
kan du godt  skrive nu, for han 
er jo død for længst“.
  Og Ove skulle helst altid ha´ en 
krone i lommen. For som sagt 
var ugelønnen på ni kroner. Og 
når mester så kun havde en tier. 
Ja, så skulle Ove kunne gi´ til-
bage for at få sin løn.
  Det var på det tidspunkt, hvor 
der blev indført weekend-ord-
ning, fortæller Ove. Lørdag blev 
halv arbejdsdag. Dvs. nogle ti-
mer blev fl yttet fra lørdag til de 
andre dage.
 „Men det fi k jeg ikke glæde af. 
For jeg blev sat til at rive mellem 
mesters roser. Eller rense me-

sters koksfyr. Det skulle man 
byde lærlinge i dag.“

En stige på nakken
Og blev Ove ikke cykelsmed, så 
kom han alligevel til at cykle en 
hel del. For en del af hans lære-
tid gik med at køre materialer 
ud til svendene. Malerbøtter 
på styret og en lang stige over 
skulderen. Når det ikke kunne 
klares på cykel, skete det med 
trækvogn. Men en gang røg et 
af hjulene. Det blev mester sur 
over og mente, det var Oves 
skyld. „Som sagt var han en 
hidsigprop“, siger Ove.
 Efter de fi re års læretid blev 
Ove et års tid hos læremeste-
ren i Faxe, men har ellers væ-

ret mange steder. Bl.a har han 
malet Storstrømsbroen neden 
under.
  En lang periode har han også 
arbejdet for Københavns Kom-
mune med renovering af kom-
munens gamle ejendomme.
  Og når vinduerne skulle males, 
skete det uden stillads. Malerne 
hang i en strop ud af vinduet.
Han har også været værksteds-
leder og skulle sørge for mate-
rialer til 15-20 svende.
Og han har malet ligkister.
Omkring 1990 var det så sløjt 
med malerarbejde, at Ove stop-
pede - og blev gårdmand her i 
Brøndby Strand. Det var han så 
i en halv snes år, før han gik først 
på efterløn, så på pension.       Ω

I serien med hånd-
værkerportrætter fra 
Brøndby Strand har vi 
denne gang en maler.
  Det er det ottende por-
træt, og vi kan fortsat 
bruge fl ere. Så meld 
jer! - Og hvor bliver 
kvin derne af?

Ville hellere 
være cykelsmed

Ove Petersen nyder nu sit velfortjente otium i Brøndby Strand.

    Johan Suszkiewicz

Hyggebanko i Perlen
Tirsdag 5. maj kl. 18 slår vi  dørene op for salg af plader til bankospillene, der starter kl. 19. 
Vi spiller 15 spil med fuld gevinst til alle med banko. Vi forventer at slutte ved 22-tiden.

Præmierne er: På hele pladen 200 kr. - på to rækker 100 kr. - på en række 50 kr.
Banko under 10 numre: En ekstra fl aske vin. -  Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer, og rygning skal 
foregå udendørs.                              Hyggebanko
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TV-digitale lyksaligheder
Informationsmødet om An-

 tenneforeningens aftale med 
YouSee, som fandt sted den 15. 
april i Café 13, antog en gan-
ske 'livlig' karakter! En række 
spørgsmål fyldte ganske meget 
på mødet, hvor salgsleder Alex 
Wahl fra YouSee gennemgik 
prak tiske sider af den indgåede 
aftale, der blev sat i værk  den 
31. marts.

Analoge/digitale signaler
Det blev kraftigt understreget, 
at medlemmerne af Antenne-
foreningen Brøndby ikke kom-
mer til at mangle TV, da de 
'gamle' analoge signaler fortsat 
eksisterer i mange år endnu. 
Imidlertid må man tilkøbe den 
digitale kvalitet.
 
Box med harddisk
Med en harddisk bliver det lidt 
morsommere at være tv-seer. 
Skal der laves kaffe midt under 
en udsendelse, kan man som 
Alex Wahl udtrykte det: „Pau-
se“ den og „playe“ den! Sagt på 
mere mundret dansk: Stands 
udsendelsen og fortsæt, når kaf-
fen er drikkeklar. Et andet pro-
dukt er: „Start forfra“, som dog 

for tiden kun kan tilbydes på ni 
kanaler.

Favoritpakken
I YouSee aftalen indgår blandt 
andet syv Favoritpakker med et 
bestemt tema. Der arbejdes på, 
at man kan tilkøbe enkelte ka-
naler, når mindst fi re kanaler er 
valgt fra en Favoritpakke.

Demokrati
En frustreret deltager konsta-
terede, at det var Antennefor-
eningen og ikke seerne, der 
bestemte kanaludbudet. En 
antenneforening med knap 
10.000 brugere fordelt på 27 
medlemsafdelinger i Brøndby, 
Albertslund og Vallensbæk må 
nødvendigvis drives som et 're-
præsentativt demokrati'. Det er 
trods alt svært at forestille sig 
op til 10.000 medlemmer på en 
generalforsamling!

Selectorkunder
Den 31. marts stod Antennefor-
eningens selectorbrugere uden 
kanaler. Kabelnetnummeret/ko-
den var ændret! Redaktionen 
har talt med YouSee, der be-
klager, at denne ændring ikke 

er blevet oplyst ved udsendelse 
af et brev. Imidlertid blev fejlen 
opdaget så hurtigt, at såvel det 
gamle som nye kabelnetnum-
mer allerede den 31. marts el-
ler 1. april var gældende; men 
det vidste den enkelte bruger jo 
trods alt intet om. YouSee udta-
ler, at når alt er faldet på plads, 
modtager selectorbrugerne et 
brev med varsel om det korrek-
te kabelnetnummer.

Paraboler
Formanden for Antenneforenin-
gen Brøndby, Michael Buch Bar-
nes, erkendte, at boligafdelin-
gerne ikke har været gode nok 
til at håndtere 'parabol sagen'; 
men der er lys forude. 
  På mødet blev det oplyst, at pa-
raboler fremover kan opsættes 
på tagene efter ganske bestemte 
regler. Boligafdelingen står for 
den fysiske opsætning af para-
bolen. Til gengæld betaler bru-
geren for kabelfremføringen til 
lejemålet. 
 Der arbejdes på en tilskudsafta-
le ved opsætning på højhusene 
på grund af den lange kabelfø-
ring til eksempelvis de nederste 
lejmål.                           Ω

 Elo Christiansen

Formanden for Antenneforeningen, 
Michael Buch Barnes udlægger den 
ret indviklede tekst.

Det var svært at forstå de tekniske detaljer om den digitale fremtid.

 Bitten Drews
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Jeg kan næsten ikke få vejret 
for alle de roser, der reg-

ner ned over det nye digitale 
signal. Desværre er jeg lige så 
skuffet over den nye TDC-løs-
ning som forventet. Til mødet, 
da beslutningen blev taget, 
luftede jeg min mistro overfor 
TDC, da jeg kun har haft dår-
lig erfaringer med dem, og nu 
kan jeg så kun sige; Der kan I 
bare se... eller You see???
 Jeg er tilfl ytter fra nybyggeriet 
på Islands Brygge, og min mand 
og jeg fl yttede hertil for at kom-
me væk fra denne hvide ghetto 
og ud på Vestegnen, hvor der er 
plads til hele paletten. Min mand 
er tyrker, og vi har klaret os fi nt 
med den oprindelige pakke med 
en tyrkisk kanal.
  Da YouSee blev bebudet, blev vi 
lovet guld og grønne skove; vi fi k 
at vide, at vi frit kunne vælge og 
vrage mellem kanaler - og det er 
sandt, hvis bare vi betaler KAS-
SEN. For at få bare en enkelt 
tyrkisk kanal, så min mand kan 

følge nyhederne, skal vi skifte 
til YouSee’s digital boks OG be-
tale ekstra for en tyrkisk pakke, 
ialt 175 + 89 = 264 kr., mere 
end dobbelt så meget som den 
store pakke alene koster. Og 
for at gøre ondt værre bor vi i 
en forening, der forbyder op-
sætning af paraboler.
 Kan det virkelig være rigtigt, at 
man i Brøndby Strand - et af de 
mest multinationale områder i 
Danmark - skal formenes ret 
til at følge med i nyheder 
fra sit oprindelsesland. 
Et skidt slag for det frie marked 
og for den frie presse!  
  I Danmark hæges der om pres-
sefrihed, så længe det er den 
vestlige presse vel og mærke.
 Jeg håber, at der hurtigst mu-
ligt kan fi ndes en løsning. Min 
mand føler sig på trods af job 
og fl ydende dansk uønsket nok 
i forvejen. 

Louise og Ali
Tranumparken
Brøndby Strand

Digital TV drukner i skamros

Kunstnergruppen KREA, som holder til i Ulsøparken 6, udstiller til 25. maj 
i Rheumhus i Albjergparken 4. Der udstilles malerier og stentøj/keramik.

Ingen strøm, intet vand, svigtende 
dørlåse osv. er noget, mange har 
oplevet. Til hverdag, ringer man til 
ejendomskontoret. Aften/weekend 
ringer man til det akut-nummer, 
der er opslået i vore foyerer.
 ELLER gør man? Næh, for det gør 
naboen nok! - Er problemet inden-
for „hjemmets fire vægge“, skal 
man sikre sig, at naboen også har 
problemet, da reparationen ellers 
er for egen regning; men driftsstop 
på fællesanlæg bør anmeldes om-
gående. Så vi gentager: 
>SÅ RING DOG<  Elo Christiansen

Så ring dog … !

Lokalarkivet udstiller

Brøndby Lokalarkiv viser fra 28. maj udstillingen „Sommer, Sol og 
 Køgevej“ i Rheumhus, Albjergparken 4. 

I første halvdel af forrige århundrede var Brøndby Strand et yndet 
udfl ugtsmål om sommeren ikke mindst for københavnere. Den gang 
gik der bus ad Køgevejen til teltlejre, sommerhotel og lange badebroer 
her ved Brøndby Strand. Udstillingen varer til 30 juni og kan ses i 
Rheumhus' åbningstid.                    Johan S. 

Foto: Johan S.

Det er en menneskeret at have 
mulighed for at modtage tv-
signaler gratis fra sit oprindel-
sesland, påstod en deltager på 
informationsmødet om den nye 
digitale tv-verden i Café 13.
 I den europæiske Menneske-
rettighedskonvention, artikel 
10 om „Ytringsfrihed“, stk. 1, 
frem går det: Enhver har ret til 
ytringsfrihed. Denne ret omfat-
ter meningsfri hed og frihed til 

at modtage eller meddele oplys-

ninger eller tan ker uden indblan-
ding fra offentlig myndighed og 
uden hen syn til landegrænser. 
Artikel 10 forhindrer ikke stater 
i at kræve, at radio-, fjernsyns- 
eller fi lmforetagender kun må 
drives i henhold til bevilling.”
  Erik Nordahl Svendsen fra Me-
diesekretariatet under Styrelsen 
for Bibliotek og Medier udtaler, 
at dette tema har medført en 
rets sag i Schweiz, hvor retten 
til at modtage TV fra sit oprin-
delsesland var til bedømmelse. 
Så langt kommer vi dog ikke i 
Brøndby Strand, hvor mulighe-
derne jo er til stede såvel igen-
nem Antenneforeningen som 
via paraboler.Men det er natur-

ligvis ikke gratis. Den rettighed 
har man ikke via Menneskeret-
tighedskonventionen.             Ω

Retten til at modtage tv-
signaler fra sit hjemland

 Elo Christiansen
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Så er tiden kommet til den 
 16´ende Store Legedag i 

Brøndby Strand. Dagen hvor  
Brøndbys engagerede beboere, 
foreninger og institutioner læg-
ger tid og kræfter i forberedel-
serne og gennemførelsen af det-
te arrangement. Store Legedag 
vil igen bugne af mange forskel-
lige aktiviteter. Der er noget for 
alle: Børn, voksne, unge, gamle, 
drenge og piger - Der er både 
mulighed for at deltage aktivt 
på dagen eller bare være med til 
at se på og observere alle de dej-
lige begivenheder, der kommer 
til at være denne dag.
  Vejret bliver uden tvivl lige så 
dejligt, som det plejer at være 
på Store Legedag. Der bliver 
masser af spændende aktivite-
ter, både gamle og nye. Der kan 
bl.a. nævnes: Spejderaktivite ter 
af Kiowa-Ringebæk og KFUM 

Strandboerne,  Judo og Karate 
af Brøndby Judo Klub og Hoku-
to-Kai Kara te, petanque, børne-
gøgl, ro ning i romaskiner, line-
dance, gamle middelalderlege,  
ansigtsma ling, akvarelmaling, 
orienterings løb, hestevognskør-
sel og meget mere.
  Hvis køerne til aktiviteterne 
bliver for lange, kan venteti-
den bruges på at klatre højt op 
i 'Himmelbjerget', hoppe i ela-
stik-trampolinen, køre en tur 
med det lille tog „Futte“, kravle 
gennem en kæmpe aktivitetsba-
ne, svinge en tur på karrusellen 
eller hoppe på nogle af de man-
ge hoppeborge sammen med de 
andre hujende og legende børn. 
Udover aktiviteterne, vil der 

som altid være masser af lækre 
og kreative tilbud fra forenin-
gernes og institutionernes bo-
der, hvor forældre og børn har 
bagt kager, pølsehorn og meget 
mere. Der vil være både vådt og 
tørt, til at stille sulten og tørsten 
hos både børn og voksne. 
   Igen i år vil Vestegnens Brand-
væsen gentage succesen som al-
tid, ved at være til stede på da-
gen og lære os borgere, hvordan 
vi i det daglige undgår brand og 
lærer at bekæmpe denne, hvis 
den skulle opstå. Det er altid et 
hit for både børn og voksne.  
 Al henvendelse vedrørende 
Store Legedag kan rettes til af-
delingsleder Ruzica Kukolj, te-
lefon: 4328 2821.             Ω

Store Legedag i Brøndby Strand 
Søndag den
10. maj 2009

Store Legedag 2008 bød på mange aktiviteter, bl.a. appellerede det til kunstneren i mange børn.                   Foto: Arkiv

  Ruzica Kukolj,
Brøndby Ungdomsskole
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og derfor ikke gør sig bemærket. 
Det er dem, som er hjørneste-
nene i gode boligområder. Og 
dem er der mange af i Brøndby 
Strand, som ifølge politiet er et 
af de fredeligste på Vestegnen.
- Vi lærer også af de unge. Der 
er forskel på at kende folk fra 
andre nationaliteter og at have 
dem som venner. Jeg har fået 
et helt andet syn på indvandre-
re, efter at de unge er kommet 
herned. Det er helt almindelige 
unge mænd med de samme glæ-
der og sorger som andre unge, 
jeg kender. De er gledet totalt 
ind i vores sammenhæng, siger 
formand for Halling Fitness, 
Leif Pedersen.               Ω

artiklen skal bringes. - Kom-
mer den på side 9? Jeg ikke kan 
love det, men garanterer, at den 
kommer i Esplanaden og ikke i 
Ekstrabladet.

Det tavse fl ertal
Her er murere og tømrere, en 
kommunalarbejder og en byg-
ningskonstruktør. Helt almin-
delige mænd med et helt almin-
deligt hverdagsliv. De unge er 
tosprogede, mens de ældre er 
etniske danskere. I alt er der 
syv nationaliteter på holdet i 
Halling Fitness, og alle taler fl y-
dende dansk.
 - Der er mange ligesom os i 
Brøndby Strand. Vi har danske 
venner på arbejdet og kender 
den danske omgangsform lige 
så godt som den i vores oprin-
delige kultur. Det er ikke svært 
for os at falde ind, men Halling 
Fitness er blevet et fristed, som 
vi aldrig havde drømt om. 
  Engang var 'det tavse fl ertal' 
et skældsord for folk, der ikke 
var aktive i samfundsforhold. 
Men i vores urolige tid har be-
grebet en anderledes positiv be-
tydning. Det er det store fl ertal, 
som lever et stille og roligt liv 

I Halling Fitness står red-
skaberne til at 'pumpe jern' 
side om side. Og mændene 

går til den, så sveden springer, 
og ansigterne bliver røde. Men 
de tager sig tid til at fortælle om, 
hvorfor en lille gruppe unge har 
valgt at blive medlemmer her 
for otte måneder siden.

Nye unge medlemmer
- Det er meget enkelt. Vi ville 
gerne gå til fi tness. Vi bor i 
Brøndby Strand, og det var let-
tere end at tage til Vallensbæk. 
Så vi gik ned og checkede stedet 
af. Holdet tog venligt imod os, 
selv om de er dobbelt så gamle, 
som vi er. Alder betyder ingen-
ting, når man interesserer sig 
for det samme. Men vi lærer af 
de ældre, både praktiske ting 
og livserfaring, og vi kan også 
snakke om vores problemer.
 En er kommet for sent. Han 
havde været i Bauhaus og købt 
et gulvtæppe, og det tog tid for 
damen, der solgte tæpperne. 
Hun forsvandt i tyve minutter, 
hver gang hun havde solgt et 
tæppe. Han fortæller så levende, 
og alle griner, og så begynder 
vittighederne at fyge. Der kom-
mer også et spørgsmål om, hvor 

Styrker muskler og venskaber

Halling Fitness har fl ere 
hold, herunder også et for 
etniske kvinder. Alle får 
udviklet deres eget per-
sonlige træ ningsprogram, 
der ta ger hen syn til ens 
stær ke og svage sider.
 Derefter træner man in-
dividuelt. Halling Fitness 
er medlem af DGI og heri-
gennem underlagt Antido-
ping Danmark.

Et vue over 'torturredskaberne', som medlemmerne elsker at betjene.

Et af de nye unge medlemmer.

   Anet Tamborg
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Brøndby Strand
Centrums fremtid

På et overordentligt velbe-
søgt borgermøde på Lang-

bjergskolen kunne mere end 
350 borgere opleve, hvordan 
Brøndby Strand Centrum „KAN 
komme til at se ud“, som borg-
mester Ib Terp udtalte under sit 
oplæg til debataftenen.

Guddommelig placering
Kommunen havde inviteret den 
tidligere tv-vært og forfatter til 
fl ere tankevækkende bøger om 
arkitektur, journalist Peter Ole-
sen, til at komme med sit bud på 
en fremtid for Brøndby Strand. 
Peter Olesen er nok mest kendt 
for sin i langt de fl este tilfælde 
berettigede kritik af eksisteren-
de bebyggelser.
  Indledningen var ret storladen 
med udsagn som: Brøndby Kom-
mune har en guddommelig pla-
cering i grønne områder og tæt 
på vandet. Indlægget blev fulgt 
op af en billedkavalkade over 
højhusbebyggelser fra blandt 
andet fl ere steder uden for lan-
dets grænser. Det var tydeligt, 
at Peter Olesen ikke led af høj-

husforskrækkelse, men mere så 
det som en spændende arkitek-
tonisk udfordring med yderli-
gere tre højhuse i centrum.
Trine Lawson fra Teknisk For-
valtning redegjorde mere detal-
jeret for indholdet i forslaget til 
Helhedsplanen, hvorefter ordet 
blev givet frit.

Flere højhuse
Som ved tidligere borgermøder 
blev der atter rejst kritik af pla-
nerne om endnu tre højhuse.
 Ofte har argumenterne mod 
strakt sig til, at vi har nok i for-
vejen; vel ikke noget egentligt 
argument, mere en protest. På 
det te møde var begrebet 'ind-
kigs-gener' på bane; det var især 
beboere lige syd for banenettet, 
der rejste denne kritik.

'Råd' til grønt
Et indlæg imødegik påstanden 
ved at fremhæve, at naboska-
bet med parcelhusejerne nord 
for Strandparkernes 12 højhu-
se ikke just har været fyldt 
med klager over indkigs-gener. 

Spørgsmålet er vel reelt set, 
om den kostbare fritid bliver 
anvendt på at studere livet bag 
'ligusterhækkene'! 
  En ganske an den og vigtig poin-
te i dette spil fremgår af teksten 
i Helhedsplanen, hvor man bl.a. 
kan læse, at højhuse giver 'råd 
til grønne arealer'.

Sikker trafi k
Trafi kforholdene blev diskute-
ret med indlæg fra fl ere sider.
 Formanden for centerforenin-
gen, Lars Nielsen, var bekymret 
for vejføringerne, hvor ikke ale-
ne mindre varebiler, men store 
lastbiler med anhænger bl.a. 
skal frem til varemodtagelsen 
nord for centret. Formanden 
for Brøndby Strand Kirkes me-
nighedsråd, Mogens Bøje An-
dersen, opfordrede til omtanke 
omkring anstændige forhold 
ved kørsel med brudekareter og 
rustvogne til og fra kirken.
  Trine Lawson var opmærksom 
på problematikken, som man 
vil se meget grundigt på, hvilket 
blev bekræftet af borgmester 
Ib Terp, der understregede, at 
man vil gøre alt for at sikre opti-
male trafi kforhold. Borgmeste-
ren takkede for god ro og orden 
samt en behagelig debattone, 
trods de kritiske røster.            Ω

Journalist Peter Olesen

Borgerinteressen for Brøndby Strand Centrums fremtid var meget stor.

Elo Christiansen

Borgermøde om:
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Glæden var stor hos Brøndby Strand Gøglerne, da der kom brev om, at Odd Fellow Ordenens Børnefond 
 havde besluttet at give dem en pris på 40.000 kr. For som i alle andre foreninger er initiativlysten ofte 

større end det, pengene rækker til. 
  Brøndby Strand Gøglerne er en aktiv forening, hvor børnene har en ugentlig træningsdag og desuden 
deltager i Brøndby Strands liv med blandt andet forårsoptog og juleforestilling. Lige nu  trænes der til den 
årlige deltagelse i KulturWeekend, som fi nder sted 12. - 14. juni.
   Odd Fellow Ordenens pris uddeles søndag den 26. april i Odd Fellow Palæet i Aalborg.       Anet Tamborg

Her giver Brøndby Strand
Gøglerne en prøve på

deres færdigheder ved
KulturWeekend 2008.

Fotos: Arkiv

Pris og penge til Brøndby Strand Gøglerne

Antallet af udsatte boligom-
 råder i Danmark er re-

duceret fra 20 til 9. Brøndby 
Strand er et af de områder, Vel-
færdsministeriet har slettet af 
listen. Der er fl ere kriterier for, 
hvornår et boligområde er ud-
sat. Et af dem er, at mere end 
30 % af de voksne beboere er 
udenfor arbejdsmarkedet. Det 
medfører, at boligområdet har 
ret til ikke at udleje lejligheder 
til kontanthjælpsmodtagere og 
mennesker på starthjælp. Det 
sker for at få en mere blandet 
beboersammensætning, og kal-
des 'kombineret udlejning'. 
- Vi glæder os naturligvis over 
fremgangen. Rent praktisk be-
tyder det ikke noget, at vi er 
slettet af listen, for Brøndby 
Kom mune anvender ikke kom-

bineret udlejning, siger borg-
mester Ib Terp.
  Ole Frank Larsen er talsmand 
for De 9. De 9 er et partner-
skab mellem ni boligafdelinger 
i Brøndby Strand, der gennem-
fører den boligsociale helheds-
plan Herfra og Videre. Han glæ-
der sig også over nyheden.
 - Vi har godt selv vidst, at det 
gik fremad. Vi har arbejdet 
hårdt for at få et godt boligom-
råde og har altid haft et godt 
samarbejde med Brøndby Kom-
mune igennem byudvalgsperio-
den, Kvar terløft og nu Herfra og 
Videre. I mine øjne har Brøndby 
Strand aldrig været en ghetto, 
men et sted hvor folk lever fre-
deligt side om side. Men vi kan 
ikke stoppe her. Det boligsocia-
le arbejde er nødvendigt for at 

sikre og videreudvikle den posi-
tive udvikling, vi er i. Herfra og 
Videre gennemføres af professi-
onelle og frivillige fra boligom-
rådet i fællesskab, og det er en 
model, der giver resultater.
  Dette bekræftes af borgmester 
Ib Terp. - Brøndby Kommune 
har stadig en opgave i at støtte 
op om de boligsociale aktivite-
ter i Brøndby Strand og har lige 
besluttet at støtte en forlængel-
se af aktiviteterne frem til 2015.
 Den boligsociale helhedsplan 
Herfra og Videre 2008-2011 er 
et samarbejde mellem De 9 og 
Brøndby Kommune med støtte 
fra Landsbyggefonden. Herfra 
og Videre har børn og unge, net-
værk og image som fokusområ-
der. NetværksKontoret koordi-
nerer De 9's arbejde.            Ω

Ikke udsat boligområde
  NetværksKontoret
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen
Tirsdag og torsdag kl. 
10.00-20.00, onsdag og 
fredag kl  10.00-15.00. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

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

Legestue 
Fredag - kl. 12.00-15.00.
Banko
Hver 3. tirsdag/md kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00.
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Henvendelse nødvendig til 
Erik Larsen: Telefon 4353 0213

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger.
Kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063
 
Maj-arrangementer:
Legestue for de mindste to gange om 
ugen samt en søndagsbrunch. Hvilken 
søndag bliver annonceret i Café 13's 
lokaler.

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-14.00.
Fredag kl. 9.00 - 13.00.
Hverdage serveres 
smørrebrød. 

Se menu på www.bro-
endbynettet.dk/aktivi-
tetshuse/Rheumhus.

Mandag + onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
telefon: 4354 1138 

Søndags-banko
Første søndag i måneden 
Dørene åbnes kl. 13.00 og spillene 
begynder kl. 14.00.

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Hver tirsdag 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 Thorsten
Cafeén åben:
Mandag kl. 9-17, tirsdag 
+torsdag kl. 9-14, onsdag 
kl. 9-19, fredag lukket. 
Dagligt: Kaffe/te/vand/ 
ostemad/smørrebrød og
varm mad kl. 11.30-13.00.

Aftenspisning
Onsdag - varm mad

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Hygge-banko
Første tirsdag i måneden
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Sæsonslut. Opstart primo september.
Ring til Marianne tlf: 3677 9513

Netcafé
Mandag og onsdag kl. 14.00-17.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Pensionistklub
Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub - Onsdag og torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler
  Ejendomskontoret: 7741 6888

Henvendelse i åbningstiden: 
Telefontid: Mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag kl. 09.00-9.30 
samt onsdag kl. 16.00-16.30.
Personlig henv. Samme dage 
kl. 9.30-11.00 og kl. 16.30-17.30.

Som noget nyt er der også spiseaften mandag. Vi holder åbent fra kl. 17.00 til 19.30. 

Mandag serveres sund og fedtfattig mad til rimelige priser. Børn under 3 år spiser 

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.
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Har du brug for et 'kick', en 
oplevelse, en god følelse? 
- KulturWeekend har brug 
for dig!
KulturWeekend eksisterer på 
grund af de mange frivillige, 
som giver en hjælpende hånd 
med opstillinger, nedtagninger 
og mange praktiske opgaver, 
som du sagtens kan klare en 

enkelt eller fl ere timer. Hvis du 
har et par timer, du kan give til 
dit lokalt samfund, har vi nogle 
gode og sjove oplevelser at dele 
med dig. - Ring til Mette Holck 
på NetværksKontoret:
6035 4692 eller 4354 2275.

Optog!
Børnenes Rejsebureau står i år 

KulturWeekend har brugt for din hjælp

Jeg hedder Jakob Hoff og 
kommer hertil med mange 

forskellige erfaringer og kom-
petencer som jeg vil håbe, at 
Strandstuens brugere kan have 
glæde af. Jeg har en baggrund 
som musik- og dramapædagog 
og har undervist både børn, 
unge og voksne på skoler, høj-
skoler, gymnasier m.m. Selv 
har jeg væ ret udøvende både 
som musiker og skuespiller og 
har i en årrække (10 år) spillet 
teater for børn i en gruppe som 
hed „Bjørneteatret“ og været 
medlem af forskellige musik-
grupper, der spillede forskellige 
genre som f.eks. folkemusik, 
verdensmusik og jazz.
 Jeg har været medinitiativtager 
til et kultur - og forsamlingshus 
på Vestsjælland: „Kulturhuset 

Gimle“ i Føllenslev. Jeg var le-
der og ansvarlig for program-
lægning af de kulturelle aktivi-
teter igennem seks år.
 Jeg har også været udsendt 
som rådgiver for den danske 

Den nye mand i Værestedet Strandstuen
U-landsorganisation Ibis i Mo-
zambique igennem en treårs pe-
riode, og siden var jeg i Zambia 
igennem fi re år, hvor jeg drev 
mit eget musikproduktionssel-
skab, som indspillede lokale 
kunstnere og udgav både Cd’er 
og kassettebånd i det sydlige 
Afrika. 
 Jeg kom permanent tilbage i 
Danmark i slutningen af 2007, 
efter næsten 10 år på farten. Jeg 
har nu udlejet mit hus i Holbæk 
og slået mig ned i en andels-
lejlighed på Nørrebro sammen 
med min Zambianske kone. Jeg 
driver stadigvæk et mindre pla-
deselskab og er tilknyttet for-
skellige projekter i Afrika, men 
det er arbejdet her i Strandstu-
en som vil fylde min dag.

Hilsen Jakob Hoff

I 2008 har 15 beboere, klubber og foreninger søgt og fået De Frie Midler som et supplement til en aktivitet, 
eller til at starte en ny aktivitet op. De Frie Midler kan f.eks. søges til:
● fælles beboeraktiviteter ● kostumer til en opvisning ● udstyr til et sportsarrangement 

● en udflugt ● en foredragsholder ● kursus til at redigere hjemmeside
Man kan søge op til 5.000 kr. Hvis det har vakt interesse, så henvend jer til Anette Hestlund på Netværks-
Kontoret, Kisumparken 2. tlf. 4354 2275, mail Ahe@bo-vest.dk
Hun kan også fortælle dig, om det formål, du vil søge penge til, kan dækkes af midlerne.        Anet Tamborg

De Frie Midler - en pose penge, der virker!

for optoget for starten på Kul-
turWeekend fredag 12. juni. 
Derfor, kære forældre; snak 
med jeres børn og ring til Mette 
Holck på NetværksKontoret te-
lefon: 6035 4692, der glæder 
sig til en masse tilmeldinger.

Mange hilsner
Mette Holck

Pensionisttur
til Gavnø Slot

Der er endnu få pladser tilbage i bussen til Gavnø Slot lørdag 16. maj. Ring allerede 
nu til NetværksKontoret, tlf: 4354 2275 eller kig forbi i Kisumparken 2 (samme byg-
ning som Café 13), hvor Mette Holck venter på at få solgt de sidste billetter.

13

Esplanaden  maj 2009



KulturWeekend
12.-14. juni 2009

 NetværksKontoret

 Arkiv 
Billeder fra KulturWeekend 2008. 

I år starter KulturWeekend i 
Brøndby Strand før tiden!
Allerede nogle dage før 

den 12. juni, hvor den offi cielle 
åbning fi nder sted, begynder 
kunstforeningen KREA at male 
et bagtæppe til jazzklubben. 
Man kan følge arbejdet i dagene 
op til åbningen. Efter åbningen 
af KulturWeekend kan deltager-
ne selv få fi ngrene i malingen og 
male med på endnu et bagtæp-
pe. KulturWeekend i Brøndby 
Strand har 14 års fødselsdag. 
I årenes løb er der kommet en 
række fasttømrede traditioner 
som Årets Brøndby Strand Bor-
ger, afdelingernes fest og Pal-
mehaven.

Børn og unge
'Den Store Bastian' er et teater-
stykke for børn fra 5 år, hvor 
resten af familien kan se med. 
Forestillingen leveres af Brønd-
by Bibliotekerne. I Børnehjørnet 
fi nder man blandt andet hoppe-

borg, Cirkus Panik og Brøndby 
Strand Gøglerne. Søholtskolens 
SFO deltager med et klatretårn 
til de lidt større børn. 
  Der er også masser af tilbud til 
de unge. Parkourholdet team 
Yiyo, der er kendt fra Høvdin-
gebold i DR 1, giver opvisning 
og afholder bagefter workshop. 
Samme eftermiddag optræder 
sangeren Nicolaj. Der bliver 
endnu mere musik, når Musik-
skolen afholder sin afslutnings-
koncert på KulturWeekend. Der 
er også counterstriketurnering 
og beachfodbold. Endelig giver 
Bekim Maksuti fra rap-projek-
tet blok27 i Tingbjerg og ca. 10 
unge fra Brøndby Strand opvis-
ning fredag efter åbningstalen.

Mange foreninger
Et meget stort udsnit af Brønd-
by Strands foreninger og klub-
ber deltager. De viser deres ak-
tiviteter i telte og boder. Her er 
alt fra indvandrerforeninger til 

værestedet Klitrosen for ældre 
beboere, Lokalhistorisk Fore-
ning og mange, mange andre.
 I år er der kommet fl ere for-
eninger til, og KulturWeekend 
glæder sig til at præsentere de 
nye deltagere. 
 Men der er stadig traditionel 
jazz med Blåbærrene i Cafétel-
tet fredag aften. 

Program ultimo maj
Programmet for KulturWeek-
end udkommer ultimo maj 
og bliver husstandsomdelt i 
Brøndby Strand. Det fås des-
uden på biblioteket samt i ak-
tivitetshusene, og kan ses på 
hjemmesiden www.broendby-
nettet.dk/Kulturweekend samt 
på www.brondby.dk/Det sker i 
Brøndby.              Ω

Arrangører ne af Kultur-
Week end meddeler at  re-
vyen i år bliver afl yst.
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Børnenes Rejsebureau ar-
 rangerer igen i år feriekolo-

ni for børn og deres forældre i 
‘De 9’ boligafdelinger i Brøndby 
Strand. Vi har endnu en gang 
lejet Møllelejren ved Høve, fordi 
der er så dejligt.
Kolonien er fra mandag 27. juli 
til fredag 31. juli 2009. 

Prisen er 300,- kr./børn 
og 600,- kr./for voksne. 
Prisen er inklusiv ophold, 
transport og mad. 

Der er plads til ca. 18 fami-
lier. Alle familier får deres eget 

Børnenes Rejsebureau
på koloni 2009

værelse. Det er meningen, vi skal 
lege, gå ture, lave mad sammen, 
på tur og ha’ det rigtig sjovt. 
 Vi hjælper hinanden med at 
klare det praktiske. Alle, der skal 
med på koloni, inviteres til et 
møde først for at hilse på hinan-
den og få de sidste information-
er. Har dette vakt din interesse, 
kan du ringe til beboerrådgiver 
Mette Holck og høre mere eller 
melde dig på tlf: 4354 2275 
eller via mail: mho@bo-vest.dk
  Du kan også læse mere om lejr-
skolen på www.mollelejren.dk

Feng Shui er en måde at indrette 
sin bolig på, som skulle kunne 
give bedre arbejdsmiljø, mere 
overskud og bedre søvn.
 Den bygger på en 5.000 år gam-
mel kinesisk tradition og arbej-
der bevidst på at skabe harmoni 
ved at placere møbler og andre 
genstande efter nogle bestemte 
principper.
 Foredragsholder er Feng Shui- 

Feng Shui foredrag
i Rheumhus 20. maj

kl. 19.00 - 20.30

konsulent Zandra Henningsen. 
Hun er uddannet i England og 
er leder af Feng Shui Skolen og 
konsulentvirksomheden Hen-
ningsen Co. Zandra Henning-
sen har modtaget  fl ere design-
priser.

Sangeren Nicolaj
Nicolaj er en erfaren sanger, 
selv om han kun er 17 år. Han 
har lige udgivet sit tredje album 
„Dejavu- tilbage til mig“. Han 
har sat unge pigehjerter i brand 
med sange om kærlighed og for-
elskelse, siden han som 13 årig i 
MGP 2005 sang „Shake, shake, 
shake“.  Kom selv og lyt efter, 
når Nicolaj optræder sammen 
med sine 4 dansere på Kultur-
Weekend lørdag den 13. juni kl. 
15.00. Bagefter skriver Nicolaj 
autografer. Læs mere om Nico-
lai på hans hjemmeside www.
nicolaikielstrup.dk og på hans 
MySpace profi l

Team Yiyo i parkour
Når Team Yiyo er uden for Høv-
dingeboldbanen, er de nærmest 
i stand til at ophæve tyngdekraf-
ten i deres forrygende parkour-
show. De bruger omgivelserne 
som rekvisitter og selv i et åbent 
område som Esplanadeparken, 
kræver det ganske få remedier 
at optræde. Parkour kommer 
fra Frankrig og har udviklet sig 
til en undergrundsbevægelse 
ligesom breakdance. Parkour 
er mere end at springe fra tag 
til tag eller løbe op ad en mur. 
I KulturWeekends program er 
indlagt en times workshop, hvor 
du kan afprøve din krops for-
måen under kyndig vejledning 
af parkourholdet. Team Yiyo 
optræder lørdag den 13. juni kl. 
13.00. Workshoppen begynder 
kl.13.10 og varer en time. Ω

Ω
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Hvornår bliver en historie 
aktuel, og hvornår kan 

man identifi cere sig med den? 
Det var nogle af de spørgs-
mål, som tidligere redaktør af 
Vestegnen, Jakob Fälling, be-
svarede gennem eksempler fra 
dagspressen. 
 Anledningen var 'Herfra og 
Videre's imagemøde, der fandt 
sted i Rheumhus d. 25. marts. 
  Brøndby Strands netværk er 
fyldt med gode historier om 
personer og begivenheder, men 
for mange gælder det, at det er 
svært at få øje på dem, fordi de 

'bare' er en del af dagligdagen.
Derfor fi k deltagerne den op-
gave hver især at fi nde emner til 
to gode historier, som de fortal-
te om i plenum. Overskrifterne 
blev samlet, og tilsammen kom-
mer de til at danne den første 
del af 'Herfra og Videre's 'gode 
historier bank'. Meningen er, at 
historierne skal videreformidles 
til medier i og udenfor Brøndby 
Strand og dermed være med til 
at skabe et positivt image for 
boligområdet.
  Man kan også lave gode hi-
storier igennem billeder. Ja-

'De gode historiers bank'

kob Fälling viste eksempler på, 
hvordan unge fotografer for 
eksempel på www.youtube.com 
har brugt Brøndby Strand som 
motiv, også til små fi lm. 
 De nye medier giver mange 
muligheder for byportrætter og 
bybilleder, og, sagde Jakob Fäl-
ling, også kunstnere og fi lmfolk 
må kunne fi nde muligheder og 
motiver i bydelens skyline og 
mange oaser. 
  Deltagerne vendte hjem med ny 
inspiration til at tænke image, 
'gode historier' og billeder ind i 
deres hverdag.             Ω

    Anet Tamborg

Fodbold på Søholtskolen
Det meste af Brøndby Strand var til- 
stede, da det årlige Brøndby Strand 
Cup 2009 løb af stabelen i Søholt 
Hallen over fire påskedage! Der del-
tog lige knap 40 hold i aldersgruppen 
mellem 11 og 25 år. Mange forældre 
kom forbi. De var meget begejstrede 
for stævnet og naturligvis især for 
at se deres små stjerner brillere på 
banen og give hinanden kamp til 
stregen. Arrangørerne, lige fra de 
gamle garvede til ungearbejderne, 
havde gjort en stor indsats for at få 
alt til at forløbe glat. Det gjorde det, 
og Brøndby Marathon må betegnes 
som en stor succes.   Anet TamborgΩ
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Den 18. April 2009 var der
 igen fest i Perlen. Disse 

dejlige lokaler har dannet ram-
me for mange dejlige fester.
  Morgenmad kl 9.00. Det var 
meget fi nt;  kaffe, rundstykker, 
smør, 4 slags  syltetøj/marmela-

de, honning, juice, både æble og 
appelsin og blødkogte æg. Jo, 
der skam manglede ikke noget.
 Kl. 10. optrådte Jens Jørgen 
Be nedikt med trylleri og ballon-
fi gurer for de små. Det var dej-
ligt at se Jens Jørgen Benedikt i 
guldtøj, og ungerne har sikkert 
haft en dejlig oplevelse.
  Vi var omkring 30 personer, 
der alle var meget glade for ma-
den. Det var en stor tallerken 
med fi re skiver tyndstegsfi lét, 
pastasalat, kartoffelsalat, varm 
bernaisesovs og skønne fuld-
kornsfl utes selvfølgelig. Selvføl-
gelig var alt lavet af husbestyrer 
Thorsten med hjælp af Susan 
Larsen, som også var fantatisk 
overfor alle gæsterne.
 Vi nød den dejlige mad med 

En dejlig fødselsdagfest
i Perlen

et glas rødvin til. Bordene var 
med hvide duge og fl ot opsatte 
servietter i rødbrune farver og 
fyrfadslys i fl otte stager. 
  Nogle tog sig en kop kaffe el-
ler te efter maden. Kl. 19.30 var 
det slut på en dejlig dag, der 
var til stor glæde  for en masse 
deltagere. En kæmpe stor tak til 
Thorsten og Susan for en ufor-
glemmelig dag og aften. Jeg 
håber, at fl ere får øjnene op for 
Thorstens dejlige mad til hver-
dag. Thorsten har planer om 
at sætte menuen på tekst tv, og 
også på plakater ved Perlen, så 
vi ved, hvad vi skal glæde ganen  
med, når vi ankommer. 
  Tusind tak fra en taknemlig 
deltager og held og lykke frem-
over.            Ditte Jeier

Alle var enige om, at Torsten laver velsmagende mad både til hverdag og fest.                  Fotos: Hans-Jørgen Larsen

Det er sjovt at kunne trylle.
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Brønden står allerede mar-
 kant i bybilledet. Håndvær-

kerne er nu ved at lægge sidste 
hånd på det bygningsmæssige. 
Herefter kommer en periode, 
hvor der stadig sker meget, som 
imidlertid ikke er så synligt. Det 
gælder aftale med forpagter af 
cafeen, indretning, opsætning 
af regelsæt for brugen af Brøn-
den, oplæring af personalet i 
husets teknik og meget andet.

Åbner 28. august
Brøndby Kommune forventer 
stadig at kunne åbne Brønden 
fredag den 28. august. Planlæg-
ningen af åbningen er i gang, og 
det er ønsket i løbet af septem-
ber måned at vise forskellige 
facetter af mulighederne for at 
bruge Brønden. Adskillige for-

eninger og andre arrangører 
har forespurgt om muligheden 
for at låne lokaler, og Brønden 
bliver derfor det ønskede kul-
turhus med mange forskellige 
aktiviteter. Nye grupper af bru-
gere dukker op med jævne mel-
lemrum med forespørgsler om 
lokaler til de res specielle inte-
resse. Foreninger, som gerne vil 
bruge Brønden, har selvfølgelig 
stadig mulighed for at søge om 
ledige lokaler. Dette sker ved 
henvendelse til Susanne Bahrt i 
Kultur- og Idrætsforvaltningen, 
e-mail sba@brondby.dk

Et levende hus
De første ansættelser er ved at 
ske, og en af hovedopgaverne 
for medarbejderne bliver at for-
tælle om Brøndens mange mu-

Brønden får mange
aktiviteter

ligheder for at vise udstillinger, 
afholde arrangementer, skabe 
netværk, møde ligesindede om 
en fælles interesse osv. 
 Flere borgere har allerede til-
budt at udstille kunstværker og 
samlinger af forskellige ting, og 
denne interesse for huset viser 
også de store forventninger, der 
er til, at det bliver et levende 
hus for hele Brøndby.

Får egen hjemmeside
Inden sommerferien kan man 
forhåbentlig se den første spæde 
start på Brøndens hjemmeside. 
Her bliver der løbende fortalt 
om rammer for aktiviteterne, 
åbning, kommende arrange-
menter, arbejdet med indret-
ning og arealerne omkring kul-
turhuset og meget mere.         Ω

 Gert Fabrin 
Kultur- og Idrætschef

Strandens kommende kulturhus, Brønden, skal være et levende hus for hele Brøndby.  Elo Christiansen
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Café 13 Rheumhus Perlen

Den offi cielle åbning af by-
ens nye kulturhus Brøn-

den er nært forestående, som 
det fremgår af en udtalelse fra 
kultur- og idrætschef Gert Fa-
brin. Indfrielsen af de forvent-
ninger, den 'gamle' husgruppe 
fremlagde tilbage i marts 2000, 
er også nært forestående. 
 En historie, der startede helt 
tilbage i efteråret 1998, hvor 
syv ildsjæle satte sig sammen 
for at udarbejde et forslag til 
'et multihus i Brøndby Strand' 
- et forslag, som politikerne an-
tog som del af kommuneplan 

2001 - 2012. Så kom Kvarterløft 
i Brøndby Strand, og resten af 
denne del af historien er kendt.
  Men hvorfor nu denne 'fortids-
snak'? Jo, såmænd fordi en af 
grundpillerne i dette multihus-
forslag var at understrege vig-
tigheden og betydningen af et 
samarbejde mellem vore tre 
ak tivitetshuse og et nyopført 
kulturhus. Bevares, der er sket 
meget i disse huse de sidste ti 
år, men de er her, og bør natur-
ligvis indgå i en samlet kultur-
værdi - ikke alene for Brøndby 
Strand men for hele Brøndby 

Nødvendigt samarbejde
mellem

De tre aktivitetshuse
og Brønden

Kom mune, og, hvis visionerne 
er der, også udenfor kommu-
nen.  I tidens løb har en vis skep-
sis dog kunnet anes i forskellige 
kredse! Faktum er imidlertid, at 
de tre huse og Brønden med de-
res differentierede indretninger 
netop kan tilbyde aktiviteter fra 
en stor del af kulturpaletten og 
således for alvor føre den del af 
kulturlivet på vej mod samme 
division, som byens sportsakti-
viteter hører til i.
  Udfordringen er svær at over-
se, så lad os nu for alvor komme 
i gang … !              Ω

   Elo Christiansen

De tre huses forskellige indretninger lægger op til mangeartede kulturelle tiltag som 
koncerter, foredrag, forenings- og klubarrangementer, der ikke har behov for pladsfor-
hold som i KILDEN eller BRØNDEN. Endelig kan husene præsentere gastronomi-temaer 
fra de mange forskellige kulturer, vi har i Brøndby Strand.
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Det er et klassisk byplan-
  mæssigt trick at etable-
re et attraktivt uderum 

og derefter opføre bebyggelse i 
tilknytning hertil, så boligerne 
allerede har en kvalitet lige 
uden for døren fra indfl ytnings-
dagen.
  Således kan man læse i forsla-
get til Helhedsplan for Brøndby 
Strand Centrum, der netop har 
været til debat på et særdeles 
velbesøgt borgermøde 14. april.
  Redaktionen påstår naturligvis 
ikke, at nybyggeri kan foretages 
uden at der etableres en bygge-
plads med skurvogne, materiel 
og lignende. Men arealerne om-
kring de allerede opførte lejlig-
heder ved Ældrecentret Æble-
haven kunne måske 'justeres' 
en smule. Især området øst for 
bebyggelsen kunne nok trænge 
til en kærlig hånd.

Sidste nyt:
Vi har i fl ere dage forsøgt at 
komme igennem til Boligplans 
direktør, Peter Steen, der står 
for salg/leje af disse boliger 
- men forgæves. I konsekvens 
heraf har vi kontaktet Roskilde 
Bank, som Boligplan har sam-
arbejdet med omkring boliger-
ne på Strandesplanaden, men 
banken ønsker ikke at udtale sig 
i dette tilfælde!
 Imidlertid er det en kendsger-
ning, at blandt andet skurvogne 
og containere er i færd med at 
blive bortkørt, og ved redaktio-
nens slutning fredag 24. april 
var ingen andre synlige arbejds-
opgaver under udførelse. 
 Og hermed ser det måske ud til, 
at Boligplan har langt alvorlige-
re problemer end blot forskøn-
nelse af udearealerne.            Ω

Har Boligplan problemer
  Elo Christiansen

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

Området øst for bebyggelsen har længe båret præg af en losseplads.

Mon køretøjet her er alene om at have tabt luften?

Uagtet Roskilde Banks udsagn, toner navnet ved redaktionens slut stadig frem.


