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Når dette nummer af Esplanaden kommer på gaden, er der knap halvanden måned 
til KulturWeekend, hvor frivillige fra boligafdelinger, foreninger og klubber samt 
Brøndby Strand Kirke sætter alle sejl til for at skabe et brag af en fest for hele 
Brøndby Strand. I år er temaet ”Generationer på tværs”. Temaet er valgt, fordi 2012 
er udnævnt som europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. 
Men det er faktisk også essensen af KulturWeekend, for det har altid været tradi-
tionen, at der er fest og underholdning for alle aldre. I år er ingen undtagelse, og på 
side 8 kan du læse om nogle af de mange ting, der kommer til at ske.

Det er ikke kun til KulturWeekend, at generationerne i Brøndby Strand mødes. 
Både BSG og BSI er for deltagere i alle aldre, og dette er med til at gøre klubberne 
levende og fulde af historie. Og at det ikke gør klubberne mindre levedygtige, er 
tydeligt bevist. BSG har lige holdt 50 års jubilæum og havde en flot opvisning i den 
anledning, som man kan læse om på side 3. På side 9 fortæller den nye formand 
for BSI Fodbold, Henrik ”Stanley” Rasmussen om klubben i dag. Begge klubber vil 
også gerne vise deres ansigt udadtil og deltager i KulturWeekend, når bare vejret 
tillader det. 

BSI blev stiftet i 1935 og holder 80 års jubilæum om tre år. I dag er der omkring 
400 medlemmer. Men det afholder ikke andre fra også at spille fodbold, og det har 
gennem flere år været en tradition at lave fodboldturneringer for boligafdelingerne 
i påske, efterårs- og juleferien. Her er der heller ingen grænser for alder, der er plads 
til fodboldentusiaster mellem 0 og 100 år. I påsken var arrangementet lige så vel-
besøgt, som det plejer, hvad man kan se mere om på side 5.

Selvfølgelig er folk i hverdagen engageret i ting, der kun angår deres egen alders-
gruppe. Det gælder for eksempel i værestederne for unge som for eksempel Perlens 
Drenge. Men det er efterhånden blevet en tradition, at de slår dørene op en gang 
om året og inviterer til Åbent Hus. Her kan alle møde de unge på deres egen bold-
gade, og nogle af barriererne mellem ældre og unge brydes ned, som du kan læse 
om på side 7. 

Det har mange fordele at kunne mødes på tværs af generationer. Det løser op for 
alle de små fordomme, som man kan have om, at de unge ”ikke har fornuft i hove-
det” og at de gamle er ”forstokkede”. Og det er meget lettere at føle sig tryg mel-
lem hinanden, når man kender lidt mere end ansigtet på dem, man bor i nærheden 
af. Så vi glæder os til foråret og sommeren, hvor livet i gårdene folder sig ud og giver 
rig lejlighed til at omgås hinanden.

Venlig hilsen
Redaktionen

LEDER



af Karen Jørgensen

fotos: BSG

Langbjergskolen i festudklædning, flag og lys i de flotteste 
rammer. Enhver gymnast fik kuldegysninger af den storslå-
ede indmarch, hvor der kom cirka 700 besøgende i alle aldre. 
For et arrangement i denne størrelse var de 50 hjælpere helt 
uundværlige, og det er ganske vist, at festen ikke var blevet så 
dejlig uden dem. Det var ”flot gået”.
Alle hold store og små gjorde dagen festlig og stemnings-
fyldt, et rigtig godt minde om en 50 års gymnastikforening, 
som stadig kan få folk op af stolene. Det er samværet med 
andre, som tæller.
Samtlige hold, var flotte repræsentanter for BSG med rytme, 
hop og spring og med glimt i øjet.
TAK til DGI Roskilde juniorrepræsentanterne og surprisen: Kø-
benhavns Taekwondo og sammenholdet som er vores ”flag-
skib”, det tog kegler. TAK til gymnaster – instruktører – udvalg.
Det var dejligt at slutte af med denne flottejubilæumsfest.
Tak for i år.

BSG – 50 års Jubilæumsopvisning 2012
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Vejret bliver uden tvivl lige så dejligt, 
som det plejer at være søndag den 13. 
maj, når foreninger, institutioner og øv-
rige aktivitetsudbydere skaber årets for-
lystelsesdag i Esplanadeparken for 19. år 
i træk. Der bliver masser af spændende 
aktiviteter, både gamle og nye. Den 

”største” nyhed bliver utvivlsomt den 40 
m. store svævebane, som nok skal blive 
et hit blandt børnene.
Udover alle aktiviteterne er der som al-
tid masser af lækre og kreative tilbud fra 
foreningerne og institutionernes boder, 
hvor forældre og børn har bagt kager, 

pølsehorn, pizzasnegle, lavet frugtspyd 
og meget mere til at stille sulten og tør-
sten hos både børn og voksne. 
Al henvendelse vedrørende Store Le-
gedag kan rettes til Afdelingsleder Ru-
zica Kukolj, Brøndby Ungdomsskole, tlf. 
43282910.

Nye Handicapvenlige Familieboliger i PAB afd. 8
af Bitten Drews

Den 20. marts holdt PAB 8 rejsegilde på sine nye rækkehuse i Tranumparken. Den 
gamle børneinstitution Mågebo måtte lade livet, og i stedet ligger der nu seks 
handicapvenlige familieboliger, hver på 86 m2 fordelt på 3 rum og med samta-
lekøkken som en del af stuen. Der blev holdt taler både af Boligselskabet og den 
rådgivende arkitekt, og i dagens anledning havde man lejet en pølsevogn, der blev 
fl ittigt besøgt. Hvis alt går vel, står boligerne færdige i løbet af sommeren, og man 
kan allerede nu lægge billet ind på en af dem. Ingen tvivl – det bliver dejlige huse.

Tirsdag den 29. maj 
kl. 15-17 har du mulighed 
for at komme og sige farvel 
til Anette Hestlund og Anet 
Tamborg, der begge stopper i 
NetværksKontoret 1. juni 2012. 
Arrangementet fi nder sted i 
Café 13, Kisumparken 2.

Store Legedag i Brøndby Strand
Søndag den 13. maj kl. 12-16

pølsehorn, pizzasnegle, lavet frugtspyd 

Tirsdag den 29. maj 
kl. 15-17 har du mulighed 
for at komme og sige farvel 
til Anette Hestlund og Anet 
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Velbesøgt Åbent Hus i Røde Kors
Familienetværk
Lørdag den 14. april afholdt Røde Kors, i samarbejde med Netværkskontoret, 
Åbent Hus i Café 13, hvor interesserede kunne høre om, hvad det nye Famili-
enetværk kan tilbyde. Omkring 25 personer havde et par hyggelige timer i Café 
13, hvor de frivillige fra Røde Kors havde sørget godt for de besøgende med 
både kaff e og te, farvestrålende saftevand og lidt til ganen.  Derudover var der 
masser af aktiviteter til børnene, der blev spillet Ludo og Mikado, tegnet og 
malet, øvet regnestykker og leget med Lego. Da dagen var omme, kunne de 
frivillige fra Familienetværket tælle hele 31 tilmeldinger til den første fælles-
spisning i april, så de frivillige var alle enige om, at dagen havde været en stor 
succes. 
Familienetværket er et tilbud til børnefamilier i Brøndby Strand, hvor de den 
sidste tirsdag i hver måned mellem 16.30 og 19.30 kan deltage i fællesspisning 
og hyggeligt socialt samvær i hjemkundskabslokalet på Brøndby Strand Skole. 
Kunne du tænke dig at være frivillig, eller har du og din familie lyst til at del-
tage, så kontakt Gitte på telefonnummer 26 60 87 17. Næste fællesspisning 
bliver tirsdag den 29. maj kl. 16.30-19.30.

Fodboldstævne 
i påskeferien
I påskeferien var der fodboldstævne 
i Søholthallen for Brøndby Strands 
børn og unge fra mandag til fredag, 
det var for drenge og piger i alle al-
dersgrupper. De mindre børn fra 0-10 
år startede ud mandag, hvorefter al-
dersgruppen steg fra dag til dag, og 
stævnet blev afsluttet fredag for de 
20-100 årige. Der var rigtig god til-
slutning til stævnet blandt børnene, 
i gennemsnit blev der opstillet 10 
hold pr. dag, cirka 250 børn og unge 
deltog i fodboldstævnet på 5 dage.
Især de helt små viste stor interesse 
og glæde ugen igennem. Når de ikke 
selv spillede, var de at fi nde på til-
skuerpladserne. Der var en fantastisk 
stemning hele ugen. Stævnet blev 
arrangeret af fl ere forskellige sam-
arbejdspartnere fra Brøndby Strand, 
men primært i et tværfagligt sam-
arbejde mellem Brøndby Kommu-
ne, Tranemosegårdorganisationen, 
Hotspot, Nordlys og boligforeninger-
ne. Tak til alle samarbejdspartnerne 
der var med til at gøre påskestævnet 
til en stor succes.

En tur i det grønne med Lokalhistorisk 
forening for Brøndby Strand
Mandag den 14. maj kl. 19
En byvandring i Brøndby Strand kan udmærket være en tur i det grønne. Lokal-
historisk forening for Brøndby Strand kombinerer historien og naturen med en 
gåtur. 
På hjørnet af Ulsøparken og Kettehøjvej ligger resterne af det tidligere gartneri 
Kettehøj. Her starter vi ved bænken ved den lille sø kl. 19. Derfra går vi over til 
”bjergene” på den anden side af Køge Bugt motorvejen. Herfra følger vi stien 
over Rosenåen og går så gennem skoven. De, som nu synes de har brugt be-
nene nok, kan følge Midlergårdsvej tilbage mod Brøndby Strand. De, som hol-
der ud, kan slå et slag ind forbi golfbanen og gennem Middelalderlandsbyen. 
Undervejs snakker vi om de historier, som knytter sig til de enkelte steder. Alle 
er velkomne – og husk solidt fodtøj.

Esplanaden maj 2012
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af Søs Vang

illustration: Grete Folman

Min mand og jeg flyttede til Brøndby Strand i 2004 og fandt 
ud af, at man kunne leje nyttehaver.
Det måtte prøves, og vi fik vores første have vinteren 
2004/2005. Glade var vi omend noget betuttede, da vi aldrig 
havde haft en have, hvor der skulle gøres helt så meget, som 
dette krævede. Vi gik dog i gang med krum hals og fik hus og 
drivhus på grunden.

Så kom selve brugen af den gode jord, som vi nu var blevet de 
glade lejere af.
Hvad i alverden skulle vi dog plante, og hvad havde vi lyst til 
at spise, der kunne dyrkes på disse breddegrader. Sikke en 
verden, der åbnede sig: et slaraffenland af godbidder. Kartof-
ler var et must, og gulerødder måtte vi også have, og så gik 
det bare derudaf. Nu har vi haft have i flere år, og er blevet 
helt habile til det med at få godbidder op af jorden til dejlig 

Glæder og Sorger i "Nytten"

hygge og til at styrke mæthedsfornemmelsen. Nu da vi så 
havde lidt styr på dyrkningen, kunne vi koncentrere os lidt om 
andre og lige så nyttige projekter i vores have, som at få sået 
en ny græsplæne, da den gamle efterhånden er blevet noget 
flosset i kanten, og male hus skal vi jo også se at få gjort.

Nu er det allerede blevet 2012, det er endnu engang forår, 
solen begynder at få magten, og så lokker det hele igen og 
forfra. Ovenpå annus horribilis i 2011 kan man jo kun håbe på, 
at det bliver bedre i år. Sidste år lå vores have under vand flere 
gange, hvilket vi jo desværre ikke var de eneste, der oplevede, 
men det skal bare blive godt i år, must be... For et par år siden 
opdagede vi, at en krog i haven var specielt dejlig, hvad angår 
sol, varme og kun lidt træk, når vi satte hegn op, altså. Vi har 
nogle træfliser, som vi lagde pænt ud, og tjuhej var der plud-
selig en ny træterrasse til hygge, hvorfra vi kunne beundre 

vores slid i haven med tilplantning og se, at 
lugningen også var lykkedes til næsten UG. 
Men vi fik et chok, da vi nogle dage efter 
var ovre i haven for at tjekke, hvad 3. over-
svømmelse havde forårsaget. Vores nye dej-
lige træterrasse flød så nydeligt rundt i hele 
haven. Ok, så måtte vi tænke nyt. Vi havde 
en masse fliser, og projekt fliseterrasse op-
stod. Vi har benyttet os af den gavmilde sol 
og dejlige varme til at få lagt en ny og skøn 
fliseterrasse på favoritspotten i haven til fri 
hygge og kaffedrikning, en yndet sport hos 
os. Vi har allerede siddet der flere gange, 
selvom den ikke var helt udbygget. Så den 
er testet løbende i forløbet med stor glæde 
og stolthed over det gode resultat.

Men man kan ikke hvile på laurbærrene. Nye 
projekter opstår, og for tiden er en mist-
bænk på tegnebrættet, og det skal nås, 
inden den officielle fræsning og tilrettelæg-
gelse af afgrøder stjæler vores tid fra vores 
yndlingssport: KAFFE. Jeg nyder min have 
så meget, at det har inspireret mig til at 
skrive et Haiku-digt:

Min nyttehave,
Jeg nyder med min mand,
Er livets gevinst
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tekst og foto: Laura Bielefeldt

Det er onsdag aften omkring klokken 
19. På Brøndby Stadion spiller kvin-
derne Champions League kvartfinale. 
Det mærker man dog ikke meget til hos 
Perlens Drenge. Her spilles der FIFA – et 
fodboldcomputerspil – på storskærm, 
krigsspil, skak og bordtennis.

Drevet af ildsjæle
Café Perlen i Hallingparken er denne 
onsdag aften fyldt op med drenge i al-
deren 12-25 år. Hver mandag og onsdag 
mellem klokken 18-22 holder det være-
sted, der kalder sig Perlens Drenge, til 
her. Esplanadens udsendte kan ikke 
just prale af at være hverken dreng el-
ler mellem 12 og 25 år gammel, men er 
kommet, fordi, drengene har inviteret 
til Åbent Hus i anledning af treåret for 
åbningen af værestedet. De to frivillige 
i projektet, Idris og Wen, fik i sin  tid 
ideen til værestedet og har været med 
hele vejen. De lægger dog stor vægt på 
at fortælle, at Thorsten, der til daglig 
driver Café Perlen, også har haft stor 
indflydelse på Perlens Drenges succes. 

Åbent hus i Perlens Drenge

Dengang var det nemlig Thorsten og 
NetværksKontorets opsøgende med-
arbejder Zahid, de to drenge præsente-
rede deres idé for, og Thorsten har gen-
nem tiden været en uvurderlig støtte 
for drengene. ”Han har gjort alt for os”, 
fortæller Idris. 

Mere end tidsfordriv
Formålene med værestedet er det 
samme nu som dengang – blandt an-
det at give de unge et alternativ til 
gademiljøet samt at støtte op og give 
råd og vejledning i forhold til både små 
og store problemer. Alligevel har Per-
lens Drenge udviklet sig. Idris og Wen 
har blandt andet haft fokus på dren-
genes lektielæsning. ”En ting vi virke-
lig arbejder på, er at hjælpe de unge 
med deres lektier. I starten var det 
svært for de unge at komme op i klub-
ben med skoletaske og penalhus, men 
med tiden er det blevet mere og mere 
normalt for de unge”, fortæller de. Så 
selvom der denne aften er flere com-
puterspil end skolebøger, er væreste-
det andet og mere end blot tidsfordriv.  

Møde mellem generationer
Men tilbage til denne onsdag forårs-
aften. De besøgende går interesserede 
rundt mellem de hjemmevante drenge 
og suger stemningen til sig. De fleste 
bruger ikke Café Perlen til daglig, men 

vil gerne stifte nærmere bekendtskab 
med drengene. ”Mange af drengene har 
vi jo set helt fra de var små, og vi ved 
de kommer her. Når jeg møder lokale 
drenge rundt omkring i gårdene, siger 
jeg til dem, at jeg kender det her sted, 
de kan gå hen og hygge sig med andre 
drenge på deres egen alder. Jeg vil gerne 
støtte drengene her, og jeg vil gerne 
have de ved, jeg støtter dem. De skal 
se os”, fortæller en af de besøgende, 
en dame på snart 70. Og set bliver hun. 
Da hun forsigtigt stikker hovedet ind 
i netcaféen, hvor en håndfuld drenge 
sidder og spiller krigsspil ved compu-
terne, kigger en af drengene straks op. 
”Du skal da være med” udbryder han. 
Det bliver der nu ikke noget af.”Jeg er 
for gammel til krigsspil, jeg kan bedre 
lide spil, hvor man skal bruge hovedet 
lidt” griner hun og banker sig i tindin-
gen med sin pegefinger. Der går dog 
ikke længe, før hun over en kop kaffe 
trækker lidt i land. ”Havde jeg kunne 
finde ud af at spille krigsspil, ville jeg 
da gerne have været med”.

Koncentration må der til førend det perfekte serv opnås

Besøgende i alle aldre kom for at hilse på drengeneBesøgende i alle aldre kom for at hilse på drengene
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af Laura Eiler Wogensen

fotos: NetværksKontoret 

Sæt kryds i kalenderen for KulturWeekend 2012 fra fredag 
den 8. til søndag den 10. juni!
Temaet for årets KulturWeekend er Generationer på tværs. 
Det er valgt med inspiration i, at 2012 er udnævnt som det 
europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem gene-
rationer, og fordi det er med til at synliggøre, at KulturWeek-
end er for ALLE og har aktiviteter, der spænder vidt og bredt.

KulturWeekend 2012: Generationer på Tværs

Dette er bare et udvalg af tilbuddene på KulturWeekend. 
Vi udsender løbende informationer om fl ere aktiviterer, så 
snart de er aftalt. Find dem på: 
www.brondbynettet.dk/KulturWeekend
http://www.facebook.com/#!/events/193438647439830/ 
Det endelige program husstandsomdeles sidste weekend 
i maj

Gerlev Legepark og Sjællands Tivoli
Til dette års KulturWeekend kommer der for eksempel be-
søg fra Gerlev Legepark, som vil stå for en spillestand med 
lege fra gamle dage. Her tilbydes leg, latter, udfordringer og 
godmodig kappestrid med historiske lege og spil fra hele 
Europa for børn og barnlige sjæle, og måske er der nogle 
bedsteforældre, der kan få genopfrisket nogle af de lege, de 
legede, da de var børn.
Og lige som sidste år kommer Sjællands Tivoli med hoppe-
borge, karrusel og mange andre tilbud til børnene i børne-
hjørnet.

Lørdagsmusik
Rent musikalsk byder lørdag eftermiddag på rapperen Va-
kili og singer-song writeren René Machon. Vakili skriver 
tekster og rapper om emner som politik, kærlighed, person-
lige overvejelser samt om menneskets fejl og mangler. René 
Machon, som tidligere har deltaget i Scenen er din, giver 
den gas med iørefaldende popmusik. Derudover vil der være 
mulighed for at høre den lokale sangerinde Martina samt et 
bosnisk kor i Cafételtet.

Idræt og dans
Idræt er for alle uanset alder. Derfor er der igen i år foku-
seret på at få de lokale idrætsforeninger repræsenteret ved 
KulturWeekend. Som noget nyt deltager All Round Line-
dance. De vil lave en opvisning og efterfølgende stå for en 
linedance-workshop, så du også kan få lov at danse med! 
Derudover giver squaredanserne igen i år opvisning, Stran-
dens Selvforsvarsforening har workshop og BSI arrangerer 
fodboldturnering i samarbejde med ungemedarbejdere i 
området og har også deres egen lille stand. 

Madboder og loppeboder
Pladsen vil som vanligt prydes af farvestrålende loppebo-
der og madboder, hvor der også burde være lidt for en hver 
smag. Mange har allerede bestilt en loppebod, men der er 
stadig mulighed for en plads hvis du kontakter Netværks-
Kontoret, tlf. 43 54 22 75.
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af Formand for BSI Henrik ”Stanley” Rasmussen.

fotos: Henrik ”Stanley” Rasmussen og Anet 
Tamborg

Med forårets komme starter også sæ-
sonen på græs for BSI’s mange fod-
boldhold, og jeg vil gerne agitere lidt 
for vor dejlige klub, der jo som bekendt 
ligger nede ved græsbanerne på Lang-
bjergskolen. BSI-fodbold blev startet i 
1935 under yderst beskedne forhold og har siden da 
udviklet sig til en stor lokal fodboldklub med næ-
sten 400 medlemmer. Vi har et dejligt stort klubhus 

BSI
Brøndby Strands fodboldklub for alle aldre

og en nyligt etableret kunstgræsbane, 
som har gjort mange af klubbens hold 
stor gavn i de sure vintertræningsafte-
ner. Vi har en bred vifte af hold at spille 
på og i alle aldre. 

Samvær og god fodbold
BSI skal først og fremmest ses som en 
breddeklub, hvor vi prioriterer samvær 
og sameksistens højt. Dermed ikke 
sagt, at vi ikke træner med målet for 
øje - nemlig at øve os og blive bedre til 
spillet med ”den runde”, men ikke for 
en hvilken som helst pris! Der skal være 

Vil dine børn eller du spille fodbold
- så er det oplagt at kontakte BSI for at finde et hold, der passer netop til jeres 
dreng/pige, hvis I bor i lokalområdet og tænker på, at jeres dreng/pige skal 
starte til fodbold. 
Hvis du er voksen og måske nytilflytter til området, er du selvfølgelig også 
velkommen til at kontakte vores senior- eller veteran afdeling. 
Kontakt: www.bsi-fodbold.dk
eller formand Henrik Rasmussen, tlf. 22 45 88 80, e-mail: stanley@brnet.dk 
Ungdomsformand: Henrik Pedersen tlf. 23 60 47 83

BSI deltager ligesom sidste år i KulturWeekend 
med en stand og test i, hvor hårdt man kan 
sparke til en fodbold

BSIs klubhus og baner ligger  ved Langbjerskolen

Generationerne mødes i BSI, der er hold fra 5-6 årige til old-boys og også pigefodbold

BSIs formand  
Henrik ”Stanley” Rasmussen

en sammenhæng mellem 
den sport vi dyrker og det 
sociale. Alt skal ikke gå op i 
udtagelseskriterier og hvem 
der lige nu er den bedste. 
Vi kigger også på, hvem der 

fungerer sammen i en helhed, og hvem 
der ikke gør. Det er en balancegang, og 
det øver vi os konstant på at blive bedre 
til. 

Hyggekrogen 
Et af de vigtige omdrejningspunkter i 
BSI er vor hyggelige sportscafé ”HYG-
GEKROGEN”, hvor vi mødes efter endt 
træning eller kamp. Herfra er der en 
fin udsigt over Langbjerg Stadion. Her 
kan du altid slå et smut forbi og få en 
snak med Mogens og Lis, der i snart en 
længere årrække har passet caféen. De 
tager også imod indmeldinger og kan 
henvise til de rette personer i klubben. 

BSI på KulturWeekend
Sidst men ikke mindst er det vigtigt at 
nævne, at vi også i år møder frem på 
KulturWeekend med en stand, hvor vi 
blandt andet sælger BSI klub-merchan-
dise, og du kan få testet, hvor hårdt du 
er i stand til at sparke til en fodbold. Der 
vil selvfølgelig også være repræsentan-
ter fra klubben, der vil kunne svare på 
dine spørgsmål om BSI. Vi glæder os til 
at se rigtig mange af jer dernede.

9
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En Ildsjæl Skruer ned for Blusset
- men har stadig Gnisten
af Allan Nielsen

fotos: T15 og Anet Tamborg 

Jeg har tit - både dag og nat, ved mø-
der og fester, demonstrationer og kon-
ferencer og såmænd også ferier – sid-
det sammen med manden, der er lille 
af størrelse, men som har en ildsjæl af 
enorme dimensioner. Selv om han ikke 
gør meget ud af sit væsen, er han i et 
par generationer kendt af de fleste bo-
ligtillidsfolk og lokalpolitikere i Brønd-
by.
Navnet er Lippert, Steen Lippert.
Gennem 45 år har Steen været aktiv 
lejertillidsmand. Først i Maglelund og 
fra 1970 til marts 2012 i Gurrelund-Bjer-
relund, hvor Steen takkede af efter 40 
år i formandsstolen i en alder af 78 år.
Men Steen føler sig ikke brændt ud. 
Ønsker blot at nye kræfter kommer til. 
Steen vil stadig give en hånd med, hvor 
han kan. Og det er ikke mindst i kraft 
af sit erhverv som aktiv selvstændig 
skiltemaler, hvor han trods sin alder 
surfer rundt i den elektroniske verden, 
så mange af os, der er betydeligt yngre, 
ikke kan følge med. ”Gnisten” fejler 
ikke noget.

Fik det ind med ”modermælken”
- Hvordan endte du egentlig som lejer-
tillidsmand?
- Det startede i mit barndomshjem i 
København. Her voksede jeg op og blev 
påvirket af min fars engagement i lejer-

foreningens bestyrelse i de år, jeg boe-
de hjemme. Derfor blev det ligesom en 
selvfølge, at man skulle være medlem 
af en lejerforening. Så da jeg blev gift 
og flyttede til Maglelund blev vi med-
lemmer der. På denne tid var jeg også 
engageret i Malernes Fagforening, hvor 
jeg var formand for Skiltemalerklubben. 
Så jeg følte, at jeg havde ballast nok til 
at gå ind i lejerforeningens bestyrelse, 
hvor jeg blev valgt omkring 1966/67.

Medindflydelse mere gå-på-mod
- Hvad fik dig til at være aktiv i så lang 
en årrække?
- Lysten kom for alvor, da jeg blev valgt 
ind som beboerrepræsentant i Trane-
mosegårds bestyrelse i 1971. Det gav 

Steen Lippert har som beboerdemokrat også 
taget tørnen som formand for LLO-Brøndby, væ-
ret formand for Tranemosegård og den tidligere 
fælles almene boligadministration BBA.

Dengang og nu – Steen Lippert foran fotostat fra en lejerdemonstration i slutningen af 1970´erne på 
Christiansborg Slotsplads. Den hænger på afdelingskontoret i Gurrelund-Bjerrelund.

Fra et bestyrelsesmøde i Gurrelund- Bjerrelund

Esplanaden maj 2012
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Når boligafdelinger har brug for en planche i en fart, så er Steen Lippert leveringsdygtig. Denne lavede 
han til demonstrationen mod vold i Brøndby Strand august 2011.

mere indsigt - og frem for alt mere 
medindflydelse på vores almene bolig-
område.  
Vi flyttede til Gurrelund-Bjerrelund i 
1970 og afdelingen var meget aktive 
i det, der dengang hed Brøndbyernes 
Samarbejdende Lejerforeninger (nu 
LLO-Brøndby). I 1972 blev jeg formand 
i Gurrelund-Bjerrelund og senere for-
mand for LLO. 

I 70’erne var det de store boligpoliti-
ske problemer omkring finansiering af 
den almene sektor, som vi sloges med. 
Heldigvis var der dengang - særlig i de 
nyopførte strandparker - mange po-
litisk aktive beboere, der gjorde, at vi 
kunne markere os stærkt med husleje-
boykot og demonstrationer. Netop det, 
at vi var så mange - Brøndby var på det 
tidspunkt Danmarks næststørste af-

deling i LLO-Danmark med flere tusind 
medlemmer - gjorde, at jeg hele tiden 
blev opmuntret i arbejdet. Og det betød 
ikke mindst, at jeg fik mange venner og 
kammerater for livet.

Mange små og store sejre
- Er der oplevelser du vil fremhæve?
- Den bedste oplevelse har jeg svært ved 
at nævne, for der er så mange små og 
store ”sejre”. Men det, at beboerdemo-
kratiet er der, hvor det er nået til i dag, 
gør det godt at vide, at jeg har givet mit 
beskedne bidrag hertil, og at jeg ikke 
forlader en synkende skude. Tranemo-
segård er måske ikke et slagskib, men 
så i hvert fald da et flagskib i BO-VEST.
Mit håb til fremtiden er, at der en dag 
kan blive mange flere boligområder som 
Gurrelund-Bjerrelund, og at vi får stop-
pet statens tyverier i Landsbyggefon-
den. Og så naturligvis at vi igen kan få 
menneskene til værdsætte det arbejde, 
der gennem tiderne er udført af arbej-
der- og lejerbevægelsen, og som vi ny-
der godt af i dag. 
Vi har så uendelig brug for at få stoppet 
de egoistiske holdninger, vi ser i dag, så 
der atter bliver plads til mere menne-
skelighed og solidaritet, slutter Steen 
Lippert.  

Alle sejl blev sat til, da Gurrelund fejrede 40 års jubilæum, med underholdning og god mad

Esplanaden maj 2012
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NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Slægtsforskning
Torsdag den 10. maj kl. 19.00 - 21.30
Har du lyst til at kaste dig ud i slægts-
forskningens fascinerende univers, så 
er her mulighed for at få de bedste og 
nemmeste værktøjer præsenteret, for 
at komme i gang med den helt store 
slægtsforskning.
Vi har inviteret slægtsforsker George 
Agerby fra Brøndby til at komme og 
fortælle om alle de muligheder, der er 
for at søge tilbage i slægten.
Bare mød op kl. 19.00 i Café 13, så by-
der huset på foredrag, kaff e og kage.
Arrangementet er gratis.

Ny kunstudstilling
Søndag den 13. maj kl. 12
Så er vi kommet til dejlige blide maj 
måned. Det betyder også, at vi skal 
have ny udstilling i Café 13.
Vores næste kunstner - Lene Thrane 
Hurup - har malet de sidste 12 – 15 år. 
Hun lader sig inspirere af stort set alt 
det, der sker omkring hende. Det kan 
være en stemning, en reklame sågar 
en duft. 
Lene siger selv, at hun ser mulighe-
derne og får lyst til at prøve det af. 
Lene kan godt lide det rå udtryk men 
vil samtidig gerne vise den lidt mere 
blide side. Det er de glade farver, der 
motiverer og inspirerer.
Kom og se malerierne. 
Der vil være fernisering i Café 13 
i forlængelse af Lejerforeningens 
generalforsamling. I forbindelse med 
ferniseringen serverer Café 13 som 
sædvanlig gratis boblevand.

Kvindeaften
Fredag den 11. maj kl. 18.30 – 21.30
Så er det tid til kvindeaften igen, men 
først et lille opråb: 

Mange vil gerne have disse kvindeaft-
ner, hvor vi danser og hygger os. Hvis vi 
skal blive ved med at arrangere dem, 
så skal der være nogle frivillige, som vil 
hjælpe med at gøre klar og ikke mindst 
hjælpe bagefter med oprydning og 
opvask. 
Henvendelse kan ske til Gülizar fra afd. 
T13’s bestyrelse eller i Café 13.

Børn er velkomne sammen med voksne
Prisen er 10 kr. pr. person over 1 år.
Der vil være kaff e/the og kage og 1 stk. 
juice pr. barn.
Vi har musikanlæg, medbring selv 
musik.

Champions League &
Mikkel Kessler
Lørdag den 19. maj kl. 18.00 
Champions League fi nalen og Mikkel 
Kessler vs. Allan Green
Den 19. maj står i sportens tegn. Først 
blænder vi op for Champions League 
fi nalen live fra München. Derefter bli-
ver det Mikkel Kessler vs. Allan Green.
Café13 vil naturligvis sørge for at baren 
er åben, samt sørge for, at der bliver 
tændt op i grillen og solgt grillede 
pølser.

12

Café 13 i maj

Rheumhus i maj

Banko
Søndag den 6. maj kl. 13.
Der er salg af plader fra kl. 12.

Lørdagscafé i Rheum-
hus
Lørdag den 12. maj kl. 10-14 
Vi byder alle velkommen til sæso-
nens sidste lørdagscafe i Rheum-
hus lørdag den 12. maj. Caféen kan 
denne dag tilbyde smørrebrød, en 
lille lun ret samt kage. Endvidere 
salg af kolde og varme drikke. Der 
er gode muligheder for hygge og 
for at gøre et godt fund, da der 
også er loppemarked med mange 
gode ting og sager.

Rheumhus i maj
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Tekst og fotos: Laura Bielefeldt

En ny boligform har set dagens lys i 
Brøndby Strand, nemlig Seniorbofæl-
lesskabet Æbleblomsten i Esplanade-
parken. Det første spadestik blev taget 
den 10. november 2010, og den 29. 
februar i år blev nybyggeriet så overdra-
get til Lejerbo, der administrerer de 21 
boliger. Organisationsformand i Lejerbo 
Brøndby, Poul Erik Traulsen, viser rundt 
og beretter med slet skjult stolthed: 
”Allerede dagen efter flyttede de første 
ind, og der er kun én ledig lejlighed 
tilbage”. 

Fællesskab og mange faci-
liteter
Æbleblomsten ligner i udgangspunktet 
almindelige ældreboliger. Her er ingen 
dørtrin, dørene er brede, og elevatoren 
taler, så også de svagtseende ved, hvil-
ken etage de er på, og hvornår dørene 
lukkes i. Men hvad er det så der er 
særligt her? – Det er fællesskabet.
I det store fællesrum, som lejlighe-
derne fordeler sig udenom, blev der 
allerede indenfor de første tre uger 
bagt boller og drukket kaffe, og der 
bliver nedsat et udvalg, som sørger 
for fælles arrangementer beboerne 
imellem. Derfor er det vigtigt, at de 
som flytter ind, er interesserede i at 
tage del i fællesskabet. ”Det vigtigste 
er det sociale”, fortæller Nina Pilgaard, 
medlem af initiativgruppen. Hun har 
været med til at vise Æbleblomsten 
frem for interesserede. ”Jeg skyndte 
mig at komme på plads, så folk kunne 

komme og se min lejlighed, for når de 
så ser, hvor hyggeligt her er, vil de gerne 
bo her”, fortæller hun og fortsætter: 
”Da jeg for ni år siden første gang talte 
om at flytte til Brøndby Strand, sagde 
min datter, ”Det er okay Mor, men så 
kommer vi aldrig på 
besøg”. Sådan er det 
slet ikke nu. Her er så 
dejligt med skønne 
grønne områder, og 
min datter kommer 
nu også”. 

Beboere fra 
hele Vesteg-
nen
Det er nemlig ikke kun seniorer fra 
Brøndby Strand, der er flyttet ind. 
Omkring halvdelen af Æbleblomstens 
beboere er fra eksempelvis resten af 
Brøndby Kommune, Vallensbæk og 
Rødovre, hvilket ifølge Mogens Nielsen 
fra Lejerbo havde været et særsyn for 
ti år siden. ”Brøndby Strand har fået 
et meget bedre ry de sidste år, folk vil 
gerne flytte hertil nu, det ville de ikke 
tidligere”. 
For at komme i betragtning til en bolig 
i seniorfællesskabet skal man god-
kendes af Æbleblomstens bestyrelse. 
Selvom boligerne er administreret af 
Lejerbo, er der altså ingen traditionel 

venteliste. Det betyder dog ikke, at der 
ingen venteliste er, bestyrelsen skal 
blot godkende ansøgerne, inden de 
skrives op til en bolig. 
Hvis man synes, Æbleblomsten lyder 
som et godt sted at tilbringe sit otium, 

skal man kontakte 
bestyrelsen. Har man 
mod på at deltage i 
de fælles aktiviteter 
og lyst til at indgå i 
et bofællesskab, hvor 
beboerne er til gensi-
dig glæde og gavn for 
hinanden, skal man 
ikke være bekymret 
for, hvorvidt man 

bliver godkendt, for som sagt ”det 
vigtigste er det sociale”. 

Boligerne
9 stk. 3-rums boliger på 89 m2.
12 stk. 2-rums boliger på 69 m2.
Fælleshus på 110 m2.
For at komme i betragtning 
skal man være 50+ og ikke have 
hjemmeboende børn.

Nina Pilgaard og Poul Erik Traulsen får sig en snak i Ninas hyggelige stue, som er blevet vist frem til 
mange interesserede.

Æbleblomsten
Brøndby Strands nye seniorbofællesskab



af Nanna Marie Lyngman

fotos Nanna Marie Lyngman,

En duft af grillmad strømmer ud fra Langbjergskolen, 
hvor Pigehuset denne tirsdag aften holder den ugent-
lige fællesspisning. En lille flok sidder udenfor og hygger 
efter måltidet til trods for, at forårstemperaturen ikke 
er oppe over de 10 grader. Men man mærker straks et 
varmt sammenhold blandt pigerne, så kulden gør ikke 
så meget. 

Tryghed, hjælpsomhed og fællesskab 
Indenfor viser Ebru og Gülhan rundt i Pigehuset lokaler. De 
består at et stort fællesrum med køkken og spisebord og 
et tilstødende lokale, der fungerer som hyggestue, med 
sofaer og fjernsyn. De to piger er henholdsvis 17 og 18 år, 
og kommer i Pigehuset næsten hver dag. Det har de gjort, 
siden de hver især var 13 år, og de holder meget af stedet. 
”Det er dejligt at klubben er her, for så har man altid et sted 
at gå hen, hvis man mangler noget at lave. Og hvis man har 
det dårligt, kan man få sig en snak med en af pædagoger-
ne hernede. De er meget hjælpsomme, og er der altid for 
os”, fortæller Ebru. Der er fire voksne tilknyttet Pigehuset, 
og der er altid nogle af dem til stede i husets åbningstider. 

Hjemmehygge og ture i byen
Til hverdag står den blandt andet på hyggesnak, pjat, film 
og hygge i Pigehuset. Men engang imellem tager de også 
på udflugter. De har blandt andet været inde og se Elek-
tra på Betty Nansen Teatret. ”Det var totalt fedt!”, lyder 
det fra Ebru. ”Det var en helt anderledes oplevelse, og det 
var rigtig sjovt at prøve”. Både Ebru og Gülhan taler også 
meget begejstret om en tur til spillestedet Vega på Vester-
bro i København. ”Der var vi inde og se Breakdance Battle, 
hvor en masse gode dansere konkurrerede mod hinanden”, 
siger Ebru. ”Ja, og efter forestillingen tog vi hjem til Pige-
huset og overnattede. Vi sov dog ikke så meget, men jeg 
øvede mig i at breakdanse”, griner Gülhan.

Det er gratis at komme i Pigehuset
Aldersgrænse: 12-18 år
Åbningstider: 
Mandag 13 -18,  
Tirsdag 13 – 21
Onsdag 13 – 20, 
Torsdag 13 – 18
Fredag 13 – 16
Adresse: Thybjergparken 1, i lokaler 
på den gamle Langbjergskole. 

Pigehuset på Langbjergskolen

Plads til alle piger
”Vi er som en lille familie hernede”, siger pigerne smilen-
de. Men de påpeger  samtidig, at de er gode til at tage 
imod nye piger, som gerne vil være med i fællesskabet. 
”Og det er dejligt, at det kun er piger som kommer her, for 
så kan man slappe af og være helt sig selv”, understreger 
de. 
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af Nanna Marie Lyngman

Fotos Charlie Jensen

I intet mindre end 13 år har Kewan Pádre 
spillet cello, og i dag som 19 årig strøm-
mer musikken stadig fra strengene. 
Siden han i 2008 flyttede til Brøndby 
Strand, har celloen fået selskab af kla-
veret, og han er desuden begyndt selv 
at producere beats. Hans gåpåmod har 
blandt andet medført, at han i januar 
var med til at vinde det danske Melodi 
Grand Prix! Nedenfor kan du læse om 
Kewans syn på dén begivenhed og om 
nogle af hans andre oplevelser med mu-
sikken. 

Facebook gav en hånd med
Kewan kom med til MGP, fordi hans ta-
lent rygtedes gennem de digitale medi-
er: ”Chief1, som er produceren bag num-
meret, fandt frem til mig på baggrund 
af en facebook-opdatering, hvor han ef-
terlyste en cellist. Her var der åbenbart 
flere, der havde nævnt mig. Det var fedt 
at blive kontaktet, og jeg var med det 
samme klar på udfordringen og på at 
være med til at lave noget god musik!”, 
siger han. 

”Should’ve known better”
På dansk betyder titlen på vindersan-
gen: ”Jeg skulle have vidst bedre”. Men 

Cello-toner og Hip Hop-beats 

det gælder ikke for Kewans oplevelse 
af at stå på MGP-scenen: ”Det var en 
kæmpe oplevelse at være med!”, udbry-
der han. Og selvom det kan lyde nerve-
pirrende at skulle optræde foran hele 
Danmark, var dette slet ikke med i hans 
tanker: ”Ikke et sekund før showet star-
tede, gik det op for mig, hvad jeg havde 
rodet mig ud i”, griner han. ”Og jeg tror, 
at hele bandet følte sig velsignede, da 
sangen vandt. Derefter var det bare 
spabad og gøgleri resten af aftenen.” 

Kewan i Studiet
Ifølge Kewan har han gennem de sid-
ste 4 år, mens han har boet i Brøndby 
Strand, udviklet sig meget rent musi-
kalsk. ”Jeg startede med at lave beats 
nede i det gamle Klub Syd, som i dag 
hedder Studiet. Det sted gjorde Brønd-
by Strand til mit hjem, fordi der var frit 
rum til at udfolde sig kreativt”. 
Ud over musikken er Kewan samtidig i 
gang med 3.g på CPH-West i Ishøj. Han er 
ikke sikker på, hvor han ender, men han 
har store drømme for fremtiden: ” Lige-
som da jeg var lille, dagdrømmer jeg sta-
dig dagligt om at tjene millioner og leve 
et liv i luksus”, siger han, med et glimt i 
øjet, men tilføjer at det bestemt ikke er 

drivkraften i en kreativ hverdag. 
Dog virker champagnedrømmene ikke 
helt urealistiske, hvis han satser på mu-
sikken. Han har i hvert fald allerede stået 
på scenen sammen med musikere som 
Outlandish, L.O.C, USO, Xander og Medi-
na. Så det tyder på, at man kan komme 
langt med cello-toner og Hip Hop-beats.

15
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Forårskoncertens hovedtema bliver mu-
sicalmusik og publikum kan blandt an-
det høre uddrag fra Chess, Atlantis, Mød 
mig på Cassiopeia og Les Misérables. 
Som sædvanlig sniger der sig også andre 
genrer ind i løbet af koncerten, så publi-
kum får et indblik i orkestrets bredt fav-
nende repertoire.

Politiorkestret får besøg af sangeren 
Johnny Jørgensen. Hans karriere startede 

i 1993, da han medvirkede i uropførel-
sen af musicalen ”Atlantis” på Bellevue 
Teatret og senere Østre Gasværk. Johnny 
har tillige sunget hovedrollen i musica-
len Chess i Herning Kongrescenter og har 
flere gange medvirket i Dansk Melodi 
Grandprix som korsanger. 

Sjællands Politiorkesters 28 mands orke-
ster er et brass band, det består af mes-
singinstrumenter og rytmegruppe. Orke-

stret ledes af dirigent Susanne Vibæk, 
der er uddannet trompetist og dirigent 
på konservatoriet i København. Vi håber, 
at rigtig mange vil komme og få denne 
musikalske oplevelse sammen med 
Sjællands Politiorkester og solist Johnny 
Jørgensen denne forårsaften.

Billetter til koncerten koster kun 60 kr. 
og kan købes på www.brondbybilletten.
dk og i Brønden i bibliotekets åbningstid.

Sjællands Politiorkesters forårskoncert byder  
på musicalmusik med sangeren Johnny Jørgensen
Onsdag den 2. maj kl. 19.30

En busfuld svenskere til  
KulturWeekend i Brøndby Strand
Der er mange gode grunde til at besøge dette års kulturweekend. I år er det 
50-året for Køge Bugt banen, og det markeres samtidig med KulturWeekend. 
Der bliver forskellige aktiviteter i stationsbyerne langs A-linjen – også i Brønd-
by. Forstadsmuseet er arrangører af jubilæet ”Køge Bugt på banen” og vil på 
forskellige måder fortælle historier om, hvordan Brøndby Strand voksede ud 
af et tidligere fiskerleje.
Der er stor interesse for arrangementet så langt væk som i Landskrona, hvor 
en busfuld nysgerrige svenskere ankommer til Brøndby lørdag den 9. juni. 
Busturen udgør en del af et EU-støttet Øresundsprojekt ”Hubs”, som Brøndby 
Kommune deltager i. Idéen er både at skabe aktiviteter på tværs af sundet, og 
styrke initiativer, der allerede er i gang. 
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Sjællands Politiorkesters forårskoncert byder 
på musicalmusik med sangeren Johnny Jørgensen
Onsdag den 2. maj kl. 19.30

Kløverstier – workshop på KulturWeekend
Lørdag den 9. juni 
Sommeren er så småt ved at snige sig ind på os, og mens havemøblerne stilles 
frem, og kaff en kan drikkes på altanen, er Brøndby Kommune godt i gang med 
at planlægge opstarten på en ny Kløversti i Brøndby Strand. En Kløversti består 
af fi re ruter af forskellige længder og kan passende betegnes som fodgængernes 
pendant til Marguerit-ruterne. 
Kløverstien i Brøndbyøster er lavet sammen med borgere, institutioner, forskel-
lige foreninger og Forstadsmuseet. Den nye Kløversti i Brøndby Strand skal også 
laves sammen med borgerne, og der bliver derfor afholdt en åben workshop lør-
dag den 9. juni på dette års KulturWeekend, hvor alle er velkomne til at komme 
med idéer. Se tid og sted i programmet for KulturWeekend, der udkommer den 
sidste weekend i maj.
Kløverstierne er et nyt landsdækkende stikoncept, som Brøndby Kommune har 
været med til at udvikle sammen med ni andre kommuner under Friluftsrådet. 
I efteråret 2011 blev Brøndbys første Kløversti indviet i Brøndbyøster. I kultur-
huset Brønden kan du allerede nu hente en folder om Kløversti, og du kan læse 
mere om Kløverstierne på www.brondby.dk 

Lyt en bog
• På Netlydbog.dk kan du streame eller downlåne en lang række aktuelle titler.
•  Du kan bl.a. overføre lydbogen til din MP3-afspiller, så du kan tage lydbogen 

med dig på ferie. 
• Du har adgang til Netlydbog.dk, hvis du bor i Brøndby kommune.
• For at anvende Netlydbog.dk skal du være registreret som låner på bibliote-

ket.
• Henvend dig på dit lokale bibliotek for at blive oprettet som låner. Husk at 

medbringe legitimation.
På www.brondby-bibliotekerne.dk kan du fi nde en udførlig vejledning eller kom 
forbi biblioteket i Brønden. Du kan låne op til 4 titler over en 30 dages periode. 
God fornøjelse!

STRANDSTUEN

Cykelture for Møllehuset 
& Strandstuen
Torsdag den 3. maj kl. 10
Vi mødes ved værestederne.
Medbring mad, drikke, siddeunder-
lag. Turen går til Vallensbæk mose.
                                        
Torsdag den 10. maj kl. 10
Vi mødes ved værestederne.
Medbring mad, drikke, siddeunder-
lag. Vi cykler langs stranden. 

Høretab og Tinnitus
Onsdag den 9. maj kl. 11
Strandstuens støtteforening afhol-
der foredrag ved Dorthe Andersen, 
fra den tværfaglige sundhedsklinik, 
der fortæller om forskellige aspekter 
ved høretab og Tinnitus. Foredraget 
varer omkring to timer, og der er gra-
tis kaff e og kage. Der er plads til 50 
deltagere så husk at melde dig til se-
nest mandag den 7. maj.

Sommertur til 
Sønderjylland
Tirsdag den 22. maj til torsdag den 
24. maj
Strandstuens sommertur går til Bal-
lumhus i Bredebo ved Vadehavet i 
Sønderjylland. Under opholdet ta-
ger vi en tur til Tønder, og den sidste 
dag kører vi en tur nedover den tyske 
grænse. Vi håber på mange tilmel-
dinger, for vi tror på en rigtig hygge-
lig tur, som vi har haft de andre år.
Afgang tirsdag den 22. maj kl. 9 fra 
Strandstuen og hjemkomst torsdag 
den 24. maj kl.ca. 18.
Pris 2500 kr., for eneværelse betales 
et tillæg på 300 kr.  
Depositum på 500 kr. betales ved 
tilmelding og restbeløbet betales in-
den 10. maj.
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Tekst og fotos Bitten Drews

Nu er jagtsæsonen i fuld gang hvad snegle angår. Disse rædselsfulde dyr, der æder 
alt på deres vej. Det eneste sympatiske jeg har kunnet finde om dem er, at de også 
æder hundelorte. Det er et dejligt syn, når man går tur langs Mæglergårdsstien. 
Min væmmelse ved sneglene er dog ikke så stor længere. Sidste sommer var jeg 
nemlig ude for noget forunderligt, som det sikkert er meget få beskåret at se. Jeg 
var i sommerhus, og medens alle andre lå i deres sødeste søvn, listede jeg mig 
udenfor på bænken med en kop kaffe og en smøg. Jeg elsker sommernatten med 
alle dens stjerner og alle de lyde, man ikke hører om dagen. Også freden er vidun-
derlig, selvom det myldrer af liv. Pludselig fangede mit øje en bevægelse, og da 
min lygtes lyskegle ramte den, var det den mest forunderlige parringsdans mel-
lem to smukke, gyldne snegle med sorte tegninger. Jeg har altid troet at snegle 
var tvekønnede og ikke behøvede hinanden, men disse to delte åbenbart ikke min 
mening. 
Der var et udhæng på taget, og derfra havde de spundet en slimtråd på omkring 40 
cm, som de hang i og nærmest dansede rundt om hinanden som akrobater i en cir-
kus. De hang sådan længe, og jeg hentede kameraet og en ekstra kop kaffe. Under 
dansen blev slimsnoren længere og længere, og da de var cirka en meter fra jorden 
begyndte der at vokse noget hvidt ud imellem dem. Det tog lang tid, og man kunne 
se, det var svært. Efter en times tid tog jeg lygten og studerede det nærmere. Ingen 
tvivl, det var æg, men indpakningen var speciel. Det lignede fuldstændig en ravioli 
med flæser og det hele. Derefter forsvandt både forældre og ”børn” ned i det høje 
græs tæt på huset – det som græsslåmaskinen aldrig når. 
Snegle eller ej, det havde været både smukt og poetisk. Da jeg ud på morgenen li-
stede ind i huset, hvor familie og venner sov dejligt, følte jeg, at natten havde været 
fuldendt. Én af dem man kan leve på meget længe.

Skønheder eller Uhyrer

De to snegle er i fuld gang med parringsritualet

Snegleæggene antager ravioli-facon

Den fine parringsdans er overstået og sneglene 
går hvert til sit

Begyndelsen til snegleæggene
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9 - 20.
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.
Fredag kl. 9 - 13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

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

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 12 og spil begynder kl. 13.

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter – Lokalafdelingen
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 39655448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Syng Sammen Aften
Der er ikke fl ere Syng Sammen 
Aftener i denne sæson. Starter igen 
efter sommerferien.

Loppemarked
Der er loppemarked lørdag d. 12 maj 
2012.

Aktivitetshuset PERLEN
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf: 43 73 42 20
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8 -14
Onsdag kl. 8 – 19
Fredag lukket
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11 – 14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18 – 23

Pigeklub 
Tirsdag 15.30 – 17.30

Krop og velvære
Tirsdag kl. 19 – 22 
Onsdag kl. 10-15 

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13 – 16

Skakklub mandag kl. 18 – 23.30

Mødregruppe søndag kl. 12- 15 

Blomsterbinding onsdag kl. 18 – 23

Strandens Spilleklub torsdag 
kl. 18 – 23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16 – 24

Klub 3éren tirsdag fra kl. 18 – 23

De unge søndag fra kl. 17 – 23

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

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

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuff et med 
hjemmebagt brød.

Banko: Hver 3. tirs./md. kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

Brunch
Anden søndag i måneden. 
Voksne 65 kr./børn 35 kr.

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henv.: Öslem, tlf. 52 30 56 61

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19-21.
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i juni: Send et tip 
om tid, sted og arrangement senest d. 15. maj kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline 
d. 8. maj. Bladet uddeles senest søndag d. 27. maj. 
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen.
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

Sjællands Politiorkesters 
forårskoncert 
Onsdag den 2. maj kl. 19.30 
Skøn musicalmusik med sangeren 
Johnny Jørgensen
Sted: Brønden

Cykeltur
Torsdag den 3. maj kl. 10
Kør en dejlig tur i godt selskab
Arrangør: Strandstuen og Møllehuset
Sted: Vi mødes ved værestederne
                                   
Søndags Banko
Søndag den 6. maj kl. 13
Salg af plader fra kl. 12
Sted: Rheumhus 

Høretab og Tinnitus
Onsdag den 9. maj kl. 11
Foredrag ved Dorthe Andersen
Arrangør: Strandstuens Støtteforening
Sted: Strandstuen

Cykeltur
Torsdag den 10. maj kl. 10
Kør en dejlig tur i godt selskab
Arrangør: Strandstuen og Møllehuset
Sted: Vi mødes ved værestederne

Slægtsforskning 
Torsdag den 10. maj kl. 19 - 21.30
Slægtsforsker George Agerby kommer 
og fortæller om slægtsforskning 
Arrangør: Café 13
Sted: Café 13

Kvindeaften
Fredag den 11. maj kl. 18.30 - 21.30
Festlig aften med musik, dans og hygge
Arrangør: Café 13
Sted: Café 13

Lørdagscafé og 
loppemarked i Rheumhus
Lørdag den 12. maj kl. 10-14
Stil sulten og gør et godt kup for sidste 
gang denne sæson
Arrangør: Rheumhus
Sted: Rheumhus 

Fernisering
Søndag den 13. maj kl. 12
Lene Thrane Hurup udstiller i Café 13
Arrangør: Café 13
Sted: Café 13

Store Legedag
Søndag den 13. maj kl. 12-16
Årets store forlystelsesdag for 
børn i alle aldre
Sted: Esplanadeparken

Middelalderlandsbyen
Søndag den 13. maj til 
søndag den 12. august kl. 10-16
Sommeråbent alle søndage
Sted: Middelalderlandsbyen, Nybovej 11, 
2605 Brøndby

Byvandring i Brøndby Strand
Mandag den 14. maj kl. 19.00
En dejlig kombination af natur, frisk luft, 
historie og vandring
Arrangør: Lokalhistorisk forening for 
Brøndby Strand
Sted: Vi mødes hjørnet af Ulsøparken og 
Kettehøjvej ved den lille sø 

Champions League & Mikkel Kessler 
Lørdag den 19. maj kl. 18.00 
En aften i fodboldens og boksningens tegn
Arrangør: Café 13
Sted: Café 13

Farvel til Anette og Anet
Tirsdag den 29. maj kl. 15-17 
Kom og sig farvel til Anette Hestlund og 
Anet Tamborg, der begge stopper i Net-
værksKontoret 1. juni 2012. 
Sted: Café 13, Kisumparken 2.

Fællesspisning i Familienetværket
Tirsdag den 29. maj kl. 16.30-19.30
Socialt samvær og fællesspisning for 
børnefamilier 
Arrangør: Røde Kors Familienetværk 
Sted: Brøndby Strand Skoles hjemkund-
skabslokale  

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:
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