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DEADLINE

De udsatte
og jagede
De genåbnede budgetter startede for mange som en gyser,
men fik dog ikke det dramatiske forløb, som nogle frygtede.
Værestederne - herunder Strandstuen - gik ram forbi og drift
blev til anlæg. Til gengæld blev integrationsrådet nedlagt,
om end beslutningen er mere politisk end økonomisk! Og
skoleområdet er stadig et ømt punkt!
Nu er det ganske vist. Om en måneds tid dukker de første
egentlige skitser og modeller til et nyt kulturhus op, og i løbet af april forventes en endelig afklaring af de økonomiske
konsekvenser omkring det forventede salg af biblioteksejendommen.
Den sidste sne er ved at gøre godt på de underliggende jordlag og KulturWeekend kommer os hurtigt i møde. Som altid
er der brug for flittige, frivillige, hjælpsomme, initiativrige
hænder til at gennemføre denne kulturbegivenhed. Projektets styregruppe er i gang med opsøgende virksomhed for at
tilknytte endnu flere klubber, foreninger, netværk, grupper osv.
Intensive bestræbelser på at indføre rygepolitik på vore arbejdspladser hilser vi langt hen ad vejen hjertelig velkommen. Når det drejer sig om vore ældrecentre kunne det tyde
på, at der bør indlægges supplerende hensyn, der retter sig
mod - de ældre! De efterhånden mange års rygestopkampagner har nu engang haft sin virkning, og færre ryger. Tøv en
kende med at jage alt og alle, der ryger.
Jagten på minoriteter er der ikke noget nyt i - nyt er imidlertid, at en af vore unge beboere tager bladet fra munden og
kræver sin ret til at færdes i selvvalgt påklædning uden at
blive mødt af fordømmende tilråb. Med disse ord tager vi
afsked med en snefyldt vinter, der sluttede med uofficielt
besøg af en eks-borgmester og officielt besøg af en siddende
borgmester og en socialminister. Velkommen til et spirende
forår.

15. Marts - 2006 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 2. april
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Værestederne herunder Strandstuen gik
denne gang fri for besparelserne - men

Integrationsrådet

Elo Christiansen

bliver nedlagt

P

å kommunalbestyrelsesmødet 8. februar tiltrådte politikerne en indstilling om ikke at
etablere et integrationsråd for
perioden 2006 - 2009. Kommunens første integrationsråd blev
oprettet 10. maj 2000 og har således fungeret i knap fem år.
I henhold til integrationsloven
skal kommunalbestyrelsen i kommuner, hvor mere end 50 personer over 18 år med bopæl i kommunen i fællesskab fremsætter
skriftlig anmodning herom, oprette et integrationsråd.
Imidlertid er det pr 1. januar
2004 blevet frivilligt for kommunerne, om man ønsker at oprette et integrationsråd.
Ser man generelt på rådenes
indflydelse på de politiske beslutninger, er meningerne meget
delte, hvor nogle hælder til den
anskuelse, at rådenes kompetence ikke har været tilstrækkelig, mener den sidste formand
for rådet, John Petersen.
Tidligere sekretær for rådet i
Brøndby Kommune, vicedirektør i børneforvaltningen Helge
Skramsø udtaler, at et integrationsråd i sig selv ikke skaber
integrationspolitik.
Man går nu i gang med at formulere en integrationspolitik på
øverste embedsplan med henblik på at kunne fremlægge resultatet til politisk bedømmelse
inden udgangen af 2006, siger
Helge Skramsø.
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John Pedersen
Sidste formand for Brøndby
Kommunes Integrationsråd

K

ommunalbestyrelsen har
på sit februarmøde besluttet ikke mere at have et Integrationsråd i Brøndby Kommune. Det kan man forholde
sig til, som man vil, men det er
i dag frivilligt for kommunerne,
om man vil oprette et Integrationsråd.
Ligeledes kan man vælge at
vurdere, om Rådet har haft sin
berettigelse. Dette kan vurderes
både internt og eksternt.
Personligt mener jeg, at der
var muligheder for, at et Integrationsråd kunne yde et godt
bidrag til den daglige integration, men det ville aldrig kunne
erstatte de mange små og store

tiltag, der foregår rundt omkring
i kommunen.
Desværre har der heller ikke
været tillagt Rådet de helt store
opgaver og kompetencer, hvorfor det også, til tider, har været
vanskeligt at nå til enighed om
arbejde og initiativer.
Ved at nedlægge rådet, sender
man et signal. Det kan godt være,
at beslutningen viser sig at være
den rigtige, men det kræver, at
man fra Kommunalbestyrelsens
side sørger for, at sende de rette
signaler om det videre kommunale Integrationsforløb.
Det er vigtigt, at borgerne bliver klar over, hvad der er kommunens hensigt i forbindelse med
det videre integrationsarbejde.
Ligeledes er det vigtigt, at man
ikke tror, at man i Brøndby kommune vil droppe Integrationsrådet blot for at finde en lille besparelse på et stramt budget.
Måske er det ekstra vigtigt i
denne tid at sende helt klare signaler. Der er helt sikkert mange
borgere, af enhver etnisk herkomst inkl. danskere, som er nysgerrige. Det er efter min mening
nødvendigt at høre om hvilke
planer, der er i Brøndby Kommune for det videre integrationsforløb. Jeg håber at de nye tiltag,
der måtte komme, bliver mere
konkrete og effektive end de tiltag, det nu afdøde Integrationsråd har arbejdet med.
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Brøndby Strand var

bondeland

MAGLEGAARD

Lokalarkivet

Johan Suszkiewicz

M

Står I på Brøndbyvester Boulevard,
hvor den går over
Esplanadeparken
og ser imod vest, dvs. i retning
mod Søholtskolen, så vil I om
et par år nok se ned på det nye
kulturhus. Men for kun et halvt
hundrede år siden, ville I ha´ set
ikke mindre end tre gamle bondegårde næsten på stribe. Vender I jer om, ville I mod øst se
endnu en gård, og drejer I jer
lidt, yderligere en gård, hvor butikscentret nu ligger. Hele fem
gårde inden for dette begrænsede synsfelt.

Mange bøndergårde
Så tæt lå bondegårdene en gang
i Brøndby Strand. Og de her
nævnte fem gårde er kun nogle
af de tidligere mange gårde i
4

Brøndby Strand området. De
fleste af gårdene var næsten 200
år gamle. Frem til midten af
1900-tallet var Brøndby Strand
et rigtigt bondeland.
Flere af gårdene var blevet til
gartnerier - mens de var der. Ikke
mindre end en halv snes gårde
lå der på det nuværende Brøndby Strands område. Kun én eneste er bevaret. De tre gårde på
stribe var først Holmegaard.
Den lå nogenlunde ud for kirken på den modsatte skråning af
Esplanadeparken. Derefter kom
Høholmgaard, som lå, hvor vejbanen nu er fjernet ud for Æblehaven.
Og endelig kom lidt længere
væk igen Silergård midt i Esplanadeparken ud for Gurrelund.
Som det fremgår, var der ikke
langt mellem gårdene. Hvor Cen-

tret nu ligger, lå Maglegaard og
gården mod øst var Lille Maglegaard, det, der senere blev til
Rheum. Udsigten den gang har
været en noget anden end den
nuværende, hvor stort set hele
Brøndby Strand er bebygget.
For nogle vil det vel forekomme
som en fjern fortid.
Men der lever faktisk stadig
mennesker i Brøndby Strand
som kan huske det. Længere siden er det ikke.

Lever i stednavne
Op i 1960-erne faldt gårdene
som ofre for de store byggerier.
Men flere af dem lever videre
som stednavne, f.eks. Maglegårdsvej og Silervej.
En gård ligger endnu tilbage:
Søholtgård, der nu fungerer som
fritidstilbud for børnene.
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KulturWeekend
mod nye tider
Elo Christiansen

I

ngen løbende projekter undgår forandringer - det gælder
også KulturWeekend i Brøndby
Strand. I tidligere artikler har vi
mere end antydet, at der er behov for nye og flere aktører for
at gennemføre denne vigtige tilbagevendende begivenhed, der
som et af hovedformålene har
dialog mellem vore mange forskellige kulturer.
Styregruppen for den 11. udgave af KulturWeekend i Brøndby Strand har derfor formuleret
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en opfordring i form af et brev,
som repræsentanter for styregruppen i den kommende tid vil
præsentere for en række klubber, foreninger, netværk og lignende - ikke nødvendigvis kun
med hjemsted i Brøndby Strand.
Der findes naturligvis foreninger, hvis aktiviteter retter sig
mod borgere i hele kommunen.
Hvorledes kan man forestille
sig en medvirken? - Der er stort
set ingen begrænsninger.
Alt fra en kort medvirken under selv KulturWeekend, den

anden weekend i juni måned, til
et længere forløb, som deltager i
en af de mange arbejdsgrupper.
Der er opgaver for de „svageste“ til de „stærke“! Fra aktører
til idémagere.
Udover den rent arbejdsmæssige indsats har medvirkende
foreninger og klubber en fornem
mulighed for en profilering, da
KulturWeekend altid besøges af
ganske mange mennesker såvel
fra bydelen som udenfor.
Tag godt imod dette initiativ og
bliv en del af KulturWeekend.
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Månedens
kommentar
Artiklen er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionen/udgivernes mening, men udelukkende
skribentens egne synspunkter.

Må jeg
også være her
Monika S. Elmborg, Brøndby Strand

Gør kilt og hanekam
mig til satanist?

Rygklap til dig! Desværre er alt
for mange ikke som dig.

Det er fredag, første dag i juleferien. Jeg kommer gående ind
i gården på vej mod min opgang.
Min påklædning er ikke så forskellig fra, hvad jeg plejer at gå
i: Røde converse, røde benvarmere, sorte strømpebukser, en
rød og sort kilt, en sweatshirt
med teksten KoRn (et ret vildt
rockband) og en sort hue, ligeledes med KoRn-logoet.
Og så kommer det.

Hvor gik det galt? Jeg havde ikke engang min hanekam - jeg
har absolut intet hår på begge
sider af hovedet og det, som er
tilbage, stritter lige op i luften sat op. Jeg bar en kilt - en skotsk
beklædningsgenstand, som er
anset som fin (se bare på Kronprinsesse Marys far ved det kongelige bryllup!).
Hvorfor skal jeg så svines til
af en eller anden vildt fremmed
dreng, fordi jeg bærer det?!
Og hvorfor skal en religion nu
pludselig blive et skældsord?
Jeg går da heller ikke og råber
’muslim!’ og ’protestant!’ efter
alle, jeg ser?

„Satanist“
Jeg hedder Monika, en pige på
15 år, og går på Rødovre Gymnasium. Jeg er beboer her ude i
Brøndby Strand.
Jeg hader ikke at bo her; selvom mange måske mener det
modsatte, synes jeg ikke, at en
by bliver værre, blot fordi der
er mange indvandrere.
Men her hersker virkelig en
dårlig stemning, både fra indvandrere og indfødte.
Hvis du nu sidder og føler dig
dybt uretfærdigt behandlet og
ved, at du ikke er en del af dette,
men prøver at gøre verden til et
bedre sted, så siger jeg:
6

Blomstrer
intolerancen i
Brøndby Strand?

Og nu kommer noget af det værste. Jeg er næsten vant til det.
To af mine veninder samt min
søster, alle bor også i Brøndby
Strand, er kendt som ’satanister,

som ofrer dyr til djævelen og
beder til ham, inden de spiser
mad. Alt sammen bare fordi de
går i sort tøj, sort hår og hører
Marilyn Manson og andet heavy
metal.
Fordi vi vender os væk fra de
mange poptøser, som går i halvgennemsigtige lavt-taljede bukser og alt, alt, ALT for små bluser, og i stedet vælger at gå i anstændigt tøj. Fordi vi ikke gider
at være som gangsterne, og gå i
for store bukser og sweatshirts
med teksten ’no fear’ og bære
huen uden at trække den ordentligt ned over hovedet, og nedgøre alle vi ser, men i stedet er
åbne og venlige overfor folk
(selv dem, der irriterer os).
Hvorfor er det sådan i Brøndby? På mit gymnasium i Rødovre har jeg ikke oplevet noget
lignende!
Hvis du nu sidder og tænker,
’min datter/søn kunne aldrig
finde på at råbe satanist efter
folk!’ eller ’hold op med at brokke dig og gå i noget normalt tøj!’
(eller ’satanist!’), så tag lige fat
i kraven på dig selv og dine
børn. For jo, jeg tror også, at dit
barn har snakket grimt, ikke kun
om os, men også om andre.
Tak for den lave selvværd.
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Færre penge
til
Af Elo Christiansen

Vagn Kjær-Hansen, medlem
af kommunalbestyrelsen for
SF, har sæde i Social- og
Sundhedsudvalget. Han mener ikke, besparelsen vil være
katastrofal for Ældrerådet.

Æ

ldrerådet, som hidtil har
modtaget tilskud til sit virke på 10 kr. pr. borger over 60 år,
må nu se dette tilskud reduceret
med ikke mindre end godt 65%,
som en af konsekvenserne af de
genåbnede budgetter.
I rene tal betyder det at gå fra et
årligt tilskud på 75.000 kr. til
25.000 kr. Umiddelbart små tal i
den store kommunale samfundsøkonomi. Men effekten er mærkbar ifølge formand for Ældrerådet Svend Sørensen, der blandt
andet peger på de 4-5 temadage,
der gennemføres årligt, og som
uden tvivl bliver berørt af denne
relativt voldsomme besparelse.
En anden effekt, som Svend Sørensen anfører, er udgifter til forskellige nyttige kurser, for medlemmer af Ældrerådet, der helt
givet også kan blive påvirket af
den store nedsættelse af tilskuddet. Når man ser på kommunens
befolkningsprognose frem til år
2011, finder vi netop den største
stigning i Ældrerådets målgruppe
(60+ årige) i Brøndby Strand på
ca. 550 personer, svarende til en
stigning på 24%.
Set i dette perspektiv kan den
markante besparelse nok også
undre.Vi har bedt vor lokale politiker i Social- og Sundhedsudvalget, Vagn Kjær-Hansen (SF), om
en kommentar i denne anledning.
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Svar fra Vagn Kjær-Hansen (SF)

J

eg kan godt forstå, at Ældrerådet reagerer på besparelsen.
Jeg mener ikke, der skal spares
på Ældrerådet, og opfatter heller
ikke, at Socialudvalget i øvrigt
eller forvaltningen har villet
spare på Ældrerådet i den grad,
som de nøgne tal viser. Heldigvis
er den reelle besparelse ikke
50.000 kr., men måske 10.000 kr.
Sagen er for det første, at Ælderådet plejer at bruge 50.000 kr. eller
derunder om året, og derfor har bevillingen år for år været for stor.
For det andet er der i år valg til
Ældrerådet, og aktiviteterne i den
forbindelse skal derfor ikke påvirke Ældrerådets konto i år, for-

di der er en separat bevilling til
valgets afholdelse. Skulle der vise sig alligevel at mangle nogle
tusinde kroner på Ældrerådets
konto senere på året, er jeg indstillet på, at Socialudvalget finder
de penge til rådet. Det håber jeg
også, at de andre politikere er.
Til slut lige lidt mere om grunden til besparelsesrunden. Den er
påtvunget Brøndby Kommune af
regeringen, som har krævet et
loft over væksten i driftsudgifterne, også selv om vi sådan set har
penge til at betale dem.
Desuden har de truet os med en
„bøde“, hvis kommunerne samlet
set ikke overholder loftet. Derfor
har vi følt os tvunget til at finde
en række besparelser, som ingen i
kommunalbestyrelsen sådan set
har ønsket at foretage - ellers var
det jo nok sket, da budgettet blev
lavet i efteråret 2005.
7

Guldbrudeparret Maren og Jens Ejnar i deres hjem i Kisumparken.

Det hændte i T13

Guldbryllup
Pia Svanberg

J

eg har været på hjemmebesøg hos Jens Ejner og Maren,
som 12. februar har fejret
deres 50 års bryllupsdag. Jeg har
valgt at skrive en historie om de
to søde og meget, meget afholdte
personer, som bor her i min gård,
netop fordi jeg syntes, at det i sig
selv er en præstation at ha´ været
gift i så mange år og oven i købet
har boet i den samme lejlighed i
34 år.
Det måtte der bare komme en
historie ud af. Maren er født i
Grønland, Jens Ejner har arbejdet
der i 19 år. Jens Ejner fortæller,
at at han stadig kan huske den
første gang han så Maren og blev
forelsket ved første øjekast, og at
han stadig kan huske, hvad tøj
Maren havde på. Da dette var i
1954, så syntes jeg, at det er ganske godt gået. Og som Maren tilføjer - ja, så ville han bare giftes.
Og det blev de så 12.februar i
1956 i en forrygende snestorm i
Upernavik kirke, og Maren bar
8

selvfølgelig den grønlandske nationaldragt. Maren arbejdede som
kantineassistent og Jens Ejner
som „kelmer“, som det hedder i
Grønland, der i Danmark er det
samme som kommuneassistent.
Senere blev Jens Ejner fuldmægtig. Dette betød, at hans arbejde medførte, at de jævnligt
måtte rejse fra bygd til bygd, idet
Jens Ejner også fungerede som
giftefoged.
Maren og Jens Ejner har to børn
og et barnebarn. I 1968/69 valgte
de så at sende deres to børn på en
kostskole i Danmark, og i 1972
valgte de så selv at følge med til
Danmark, hvor de har boet lige
siden. Børnene har haft en god
og solid opvækst og er godt af
vejen.
I dag er det sådan, at mor og
datter snakker grønlandsk sammen, mens far og søn snakker
kun dansk, men kan udmærket
forstå det grønlandske sprog.
Maren blev pensioneret i 1998 og

Jens Ejner i 1995. Men det betyder ikke, at de bare går rundt og
keder sig. - Næ, nej, de er begge
meget aktive i rigtige mange ting.
Jens Ejner har bl.a. siddet i vores
menighedsråd i 14 år, og de er
begge stadig aktive i kirken.
De er også begge rigtig meget
aktive i det grønlandske hus i
København, hvor de bl.a. er med
i hjemstavnsforeningen Qutdligssats venner, hvor de hygger sig
meget med bl.a. banko - filmaftener- spiseaftener o.s.v.
De er på 3 år frivillighjælpere i
Kulturnatten i København. Jens
Ejner er for øvrigt revisor i begge
foreninger. Når der ellers er udstilling/fernisering i det Grønlandske Hus, er de også på pletten, også med en masse af deres
egne ting. Når de skal „slappe
lidt af“, sidder Jens Ejner og surfer på internettet, hvor han går
meget op i slægtsforskning. Han
er lige blevet færdig med sin families slægtsforskning og er netop startet med Marens familie.
Jens Ejner nyder at høre Grønlandsk radio hver aften og læser
også grønlandsk avis hver dag.
Selvom de selvfølgelig holder
af alt, hvad der er grønlandsk, ja,
så er de bare så glade for at bo
her hos os, hvor de også er aktive
i en hel del, bl.a. i 3éren (pensionistforening), og hvis der foregår
noget bl.a. i Tranen, er de der i
det omfang, det nu kan lade sig
gøre. Jeg vil til slut, inden det
bliver en hel roman, ønske jer
begge to rigtig hjertelig tillykke
med jeres guldbryllup og ALT
GODT FREMOVER.
Tak fordi jeg måtte komme og
snakke med jer, det var vældig
hyggeligt og meget meget spændende.
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Bitten Drews

M

Med daværende
„styrmand“ Kjeld
Rasmussen ved det
kommunale ror,
indførte Brøndby Kommune 1.
januar 2005 et totalt røgforbud i
samtlige kommunale bygninger
og biler.
Ideens ophavsmænd var så vidt
vides Det centrale Samarbejdsudvalg, og nu er Socialudvalget og
kommunalbestyrelsen fortsat i
samme spor. Trods rygende uenighed i bl.a. Ældrerådet har
man vedtaget en stramning af rygeregler på Ældrecentrene m. fl.
med virkning fra 1. marts d.å.
Der kommer som bekendt ingen
røg uden ild, så undertegnede
drog forventningsfuld af sted til
Plejehjemmet Æblehaven, håbende på, om ikke ligefrem at se røgsignaler fra fredspiber, så dog i
hvert fald at kunne snuse mig
frem til en enkelt gammel, garvet
ryger, som jeg kunne danne fælles front med.
Det møde jeg dumpede ind i,
bestod imidlertid udelukkende af
ikke-rygere, som jeg omgående
udfordrede ved at fortælle, at jeg
ryger omtrent lige så meget, jeg
kan nå. Det kom der imidlertid
ingen heftige diskussioner ud af,
og det er nok den mest tolerante
ikke-ryger forsamling, jeg nogen
sinde har oplevet. Der bor 6-10
personer i hvert bofællesskab, og
der er højst 1-2 rygere i hver enhed, og Annie Hansen synes, det
er synd, at kommunen blander
sig i, hvorvidt nogle enkelte ryger, når det ikke generer de andre.
Naturligvis kan hver enkelt stadig ryge inde hos sig selv, men
det forhøjer risikoen for isolation, mener hun. Jeg kom med et
lille pip om, at det såmænd også
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Caféen i Æblehaven er et velbesøgt spisested for mange ældre mennesker.

Kommunal røg i

Æblehaven
var meget let for en ikke-ryger
som Kjeld Rasmussen at gå forrest i rækken, når det gælder om
at genere os andre.
„Ha“, kom det fra Birgitte Hedegreen”, „har du aldrig set Kjeld
med høj cigarføring - for det har
jeg“! Også hun syntes, at det var
noget pjat af kommunen at blande sig. Æblehavens leder Henriette Hasbo fortalte, at man inden
for Kræftens Bekæmpelse har
fundet ud af, at den røg, der kommer ud i lokalet faktisk er farligere end den, der ender i lungerne,
og at partiklerne breder sig i hele
det lokale, hvori der bliver røget.
Det svarer til, at man tisser i
hjørnet af et svømmebassin og så
tror, at det bliver i det hjørne.
Det gør det ikke.
På Æblehaven gør man, så vidt
jeg kan se, ikke noget som helst
for at genere hinanden, og det agter man at blive ved med. „Nu
skal du bare se vor sidste nye opfindelse“ sagde Jonna ZebitzPoulsen og kørte sin manuelle

kørestol ud midt på gulvet. Birgitte Hedegreen bakkede let og
elegant ind foran hende med sit
elektriske vidunder, hvorefter
Jonna satte fødderne op bagpå
hendes kørestol og tog fat i et
reb, der var spændt op mellem
håndtagene, og så fræsede de to
hen ad gangen, mens jeg stående
afsang „Hyp, lille Lotte“.
Kom ikke og sig at kreativiteten
stopper, bare fordi man kommer
på plejehjem. Ude i vinterkulden
fik jeg endelig ild på en smøg, og
med gnisterne fygende om ørerne
gik jeg med målbevidste skridt
mod SuperBest for at købe endnu
en pakke smøger. Undervejs blev
jeg enig med mig selv om, at
RYGNING ER NOGET SVINERI, og jeg kender ingen rygere,
der ikke gerne vil holde op, inklusive mig selv.
Så jeg vil stille kommunen et
forslag. Indfør rygestop-kurser
med tilskud til de nødvendige nikotin-midler. Det ville jeg kalde
en seriøs rygepolitik.
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Bli´r det
mon et lille
eller et stort hus?

Kim Tverskov.

Erling Groth.

Kulturhus på vej
- samt nogle visioner
Elo Christiansen

I

læsende stund arbejder en
gruppe på tre personer i
kommunens tekniske forvaltning parallelt med to
eksterne arkitektfirmaer på at
fremstille de længe ventede skitser til det kommende kulturhus.
Arkitema, der for tiden arbejder
på Seniorboligprojektet nord for
Æblehaven og endvidere har tegnet Koldings nye bibliotek, samt
Fogh & Følner, der bl.a. har tegnet Bornholms Kunstmuseum og
en række kirkebyggerier
Arkitektgruppen i Teknisk Forvaltning består af Bjarne Kennig,
Pernille Klausen og - højst interessant og meget uventet - Hanne
Riis, som dog kun skal medvirke
i denne del af processen.
Hvem er da Hanne Riis?
Den skarpsindige læser har allerede januar/februar udgaven af
ESPLANADEN i tankerne. Hanne Riis afleverede nemlig den
ene af de to afgangsprojekter fra
Arkitektskolen i København, som
omhandlede Knudepunktet, Kul-

turhuset og, i Hanne Riis´s tilfælde et slags ungehus i en fysisk
sammenhæng med netop Kulturhuset. Disse projekter blev fyldigt
omtalt i sidste nummer. Hanne
Riis har derfor i forbindelse med
afgangsprojektet haft sin hyppige
gang i såvel Brøndby Strand, som
på de „bonede gulve“ på rådhuset. Hvor langt er man da i denne
proces?
Vi aflagde gruppen i Teknisk
Forvaltning besøg for at se med.
Man regner med at være midtvejs i uge 9, hvor projektet bliver
vurderet internt. Skitserne og modellerne skal afleveres senest 27.
marts, hvorefter en uvildig entreprenør giver et bud på byggesummen. Umiddelbart herefter indkaldes Dialogforum (borgerne) til
en fælles diskussion om skitser
og modeller.
Det store spørgsmål, om det lykkes at sælge ejendommen med bibliotek, Strandstue og AOF til en
favorabel og nødvendig pris, afklares i løbet af april måned.

P

å en åbningsreception i
filmbyen i Avedøre 23.
november 2005, hvor
også dette blads redaktør
var inviteret, præsenterede syv
konsulenter med forskellige faglige indfaldsvinkler til bl.a. forstædernes udvikling, deres nye
firma Forstadskonsulenterne.
Under receptionen fik deltagerne lejlighed til at stille mangeartede spørgsmål til konsulenterne.
Vi benyttede os at dette tilbud
og stillede følgende spørgsmål:
- Én by/tre bydele - Et identitets- og fordelingsparadoks i
Brøndby. Skal alle tre nødvendigvis have det samme?
Spørgsmålet blev besvaret af en
af konsulenterne, Erling Groth,
der for tiden arbejder som kvarterløftkonsulent i et bydudviklingsprojekt i Ishøj Kommune
med bl.a. et Kvarterhus som vigtigt tema. Endvidere har en bekendt af Brøndby Strand, tidligere informationsmedarbejde i by-

Fra venstre: Hanne Riis, Pernille Klausen og Bjarne Kennig beundrer indledende forslag til det nye kulturhus.

udvalgsperioden, Kim Tverskov,
medvirket ved besvarelsen, som
vi bringer her:
- Kommunernes geografi er meget forskellig, hvad angår byer
og veje. De gamle landsbysamfund med middelalderkirker eksisterer stadig, men mange har
fået vokseværk og er i dag mindre bysamfund, som borgerne
identificerer sig med.
I nogle kommuner er en af disse byer over tid udviklet sig til
kommunens naturlige centrum.
Her ligger kommunens hovedbibliotek, sportshal og rådhuset.
Men i Brøndby Kommune er der
ikke noget naturligt centrum.
Kommunen er opdelt i tre bydele
- Brøndby Strand, Brøndbyøster
og Brøndbyvester.
Det er vel årsagen til at rådhuset i Brøndby blev placeret på
Park Allé - midt imellem de tre
bydele. Spørgsmålet om forde-

lingsparadokset i Brøndby og
spørgsmålet om hvorvidt alle tre
bydele skal have det samme,
bunder i ønsket fra borgere om,
at alle tre bydele skal nyde godt
af de kommunale investeringer.
I hver bydel vogter man på hinanden af frygt for, at den ene får
mere end den anden. Får den
ene bydel et kulturhus, kræver
borgerne og de politisk valgte i
de to øvrige bydele også et kulturhus. Når politikerne kommer
ud for et sådant pres, er der
mange, der foretrækker at give
alle tre bydele den samme pose
penge.
Men dermed bygger man tre
stort set ens kulturhuse. Fører
man byudviklingspolitik på denne måde, tænker man mere i
mursten og kvadratmetre end i
en visionær byudvikling, hvor
der er plads til et mangfoldigt
kulturliv. Kortsigtede ønsker får
for stor vægt og kommunen for-

sømmer at opbygge ”fyrtårne”
eller ”kultur-lokomotiver”.
Tænk nu, hvis man i stedet for
gav plads til tanker om tre bydele med hver deres særpræg og
forskellighed. Med tre forskellige kulturhuse, der hver især
kunne byde på noget unikt? I
den ene bydel kunne man bygge
et kulturhus med en større koncertsal, i den anden bydel et kulturhus med et udendørs amfieteater og i den tredje et kulturhus med biograf eller hovedbibliotek?
Det er jo netop sådanne løsninger, der tager højde for
mangfoldigheden. Kulturlokomotiver, der trækker mennesker
til fra en hel region, og derfor
sætter kommunen på Danmarkskortet. Det kan være med til at
påvirke imaget, tiltrække nye
borgere, investeringslystne virksomheder og det caféliv, der i høj
grad mangler i forstæderne.

Ministerbesøg i Brøndby
Elo Christiansen

S

ocialminister Eva Kjer Hansen aflagde visit i Brøndby
Kommune 23. februar.
Temaerne for besøget var bl.a.
den netop gennemførte imageundersøgelse i Brøndby Strand,
Ungeprojektet på Langbjergskolen med fokus på arbejdsmæssig og social integration af
især unge med anden etnisk baggrund end dansk og Strandstuens projekt for integration af
pensionister fra vore mange forskellige kulturer i området. Endvidere talte man om brobyg-

ningsklasser på niende klassetrin med henblik på at give uddannelsessvage elever et godt
afsæt til tiden efter folkeskolen
og endelig blev forskellige lektiehjælpsprojekter berørt.
Ministeren aflagde bl.a. besøg
hos to af vore beboere i Tranumparken - Gurli og Bjørn Hansen,
havde samtaler med vor beboerrådgiver Anette Hestlund samt
afdelingsformand Hugo Thuge
(T13).
Besøget sluttede med pressemøde i TRANEN.

Eva Kjer Hansen, Socialminister.

Næste nummer af Esplanaden
bliver et temanummer med fokus på emnet IMAGE og vi vil
bl.a. komme ind på baggrunden
for Eva Kjer Hansens besøg.

Klar til seniorboliger

Næste etape af fjernelsen af den sydlige kørebane af Strandesplanaden er i fuld gang. Gravemaskinerne er i sving med
at gøre plads til de kommende 40 seniorboliger, der planlægges opført nord for Æblehaven.

Jazz i marts
Brøndby Jazzklubs næste arrangement er fredag 24. marts kl.
20 i klubbens sædvanlige spillested, den store sal over Brønd12

by Strand Bibliotek med indgang fra stationssiden. Orkestret, som kommer fra Vordingborg, er nogle garvede musikere,
som leverer traditionel jazz med
nerve og sjæl, er:
GOOSETOWN JAZZBAND,

der består af Finn Christiansen,
trompet - Jens Holmegaard,
trombone - Fritz Bredskov, klarinet - Charly Petersen, banjo og
vokal - Morten D. Pedersen på
trommer og Erik Søndergaard,
bas.
Esplanaden • Marts • 2006

Kulturweekend - Plakatkonkurrencen

H

usk den spændende plakatkonkurrence i forbindelse med KulturWeekend. Plakaten bliver forside på KW-brochuren. Dit forslag skal indsendes senest 3. apr. kl. 17. til Esplanaden, Hallingparken 7, st.
eller til beboerrådgiver Anette
Hestlund, Tranumparken 1, st.

Reglerne:

Præmierne:

Ordene KulturWeekend (bemærk stort K og W) + Brøndby
Strand + 9.-11. juni 2006 +
Kultur og Dans skal fremgå af
plakaten, som skal være A3 på
højkant (42cm x 29,7 cm). Motivet skal være kultur og dans.

Førstepræmien: 1.000 kr.
Andenpræmien: 700 kr.
Trediepræmien: 300 kr.
Dommerkomitéen er styregruppen for KulturWeekend i Brøndby Strand.

Kulturweekend - Årets Borger

K

ulturWeekend fejrer i år sin
11. års fødselsdag, og der
skal for sjette gang kåres en
„Årets Borger“.
Hvem skal i år hædres på denne måde? Det skal en borger, der
gør en forskel, f.eks. ved at ud-
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føre et frivilligt, ulønnet arbejde
til gavn og glæde for vor bydel.
Det skal være en borger med
adresse i 2660 Brøndby Strand,
og som kan være til stede lørdag aften den.10. juni i Store
Telt efter spisningen, hvor selve

udnævnelsen skal foregå. Begynd nu at tænke på, hvem du
synes fortjener denne hæderstitel, udfyld nedenstående skema og send det til Beboerbladet
Esplanaden eller til beboerrådgiver Anette Hestlund.
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Elo Christiansen

P

å afdelingsmødet i BKB606, afholdt 24. januar,
godkendte man arkitektfirmaet Witraz´s forslag til 12
ældreboliger, samt at ekstra ppladser blev opført på institutionen Svalebo´s grund.
Boligerne er 1-plans huse med
let hældning på taget. Kommunen har eneret på anvisning til
boligerne. Dette foregår via et
visitaionsudvalg nedsat under
social- og sundhedsudvalget.
Formand for BKB 606 Michael
Buch Barnes understregede, at
der udelukkende er tale om ældreboliger - ikke handikapboliger, da der i Strandbebyggelsen
allerede er 44 handikapboliger,
som kommunen på nuværende
tidspunkt har svært ved at anvise til målgruppen.
Endnu foreligger ikke den endelige godkendelse af byggeriet, men formanden mener, at
det kun er en formssag, og at tilladelsen bliver givet i maj/juni,
således at opførelsen af bebyggelsen kan finde sted i november. Indflytning kan så finde sted
i foråret 2007. Bygningerne bliver såkaldte „kasetteboliger“,
dvs. det kun er samlingen af færdige elementer, der finder sted
på selve byggepladsen, hvilket
vil mindske eventuelle støjgener
væsentligt.
Dog siger Michael Buch Barnes, at Svalebo ikke nedrives før
den endelige godkendelse er udstedt. Ældreboligerne opføres
som en selvstændig afdeling og
vil ikke udgøre en udgift for
BKB 606.
Når den nye afdeling er gået i
drift, kan en sammenlægning
med BKB 606 komme på tale,
hvis beboerne ønsker dette til
den tid.
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Svalebos
endeligt

Udkastet til opførelse af de 12 ældreboliger, der var fremstillet af arkitektfirmaet Witraz, blev godkendt på BKB 606´s afdelingsmøde i januar.
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Profil

Selvhjælp i
Brøndby
Elo Christiansen

B

røndby Selvhjælpsgruppe har til efteråret eksisteret i 10 år og har i
alle årene holdt sine møder og
arrangementer i TRANEN.
Vi besøgte gruppen torsdag 23.
februar og fik en snak med gruppens daglige leder, Jens Rathje.
Selvhjælpsgruppen er ikke en
forening i gængs forstand, men
består af en gruppe mennesker,
som fortrinsvis af forskellige årsager lider af eftervirkningerne
af en hjerneskade.
I dag kommer godt 30 personer hovedsageligt fra Brøndby
Kommune til gruppens aktiviteter, og med en meget høj mødedeltagelse - mellem 20 - 25 hver
gang.
Aktiviteterne er opdelt, således
at der hver torsdag fra 10 - 12
arrangeres sang- og stemmetræning for sygdomsramte med dette behov.
Hver anden torsdag i lige uger
efterfølges formiddagens aktivitet af forskellige former for samvær, det være sig udflugter, banko, hyggesnak og foredrag.
Netop den 23. februar fik gruppen besøg af kommunens netop
afgåede borgmester Kjeld Rasmussen, der i historiske tilbageblik fortalte om Brøndby Kommune.
Gruppen modtager blandt andet tilskud fra de såkaldte §115midler til støtte for frivilligt soEsplanaden • Marts • 2006

cialt arbejde. Jens Rathje havde
mange rosende og varme ord tilovers for personalet i TRANEN,
som man også fremover håber
forbliver det fysiske grundlag
for gruppens vigtige arbejde.

Jens Rathje, Brøndby Selvhjælpsgruppens daglige leder.

Kaffebord og æblekage ved mødet 23. februar, hvor bl.a. afgåede borgmester
Kjeld Rasmussen besøgte Selvhjælpsgruppen.
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Aktivitetshuset
PERLEN
Hallingparken 5
43 73 42 20
Husbestyrer
Susan Stæhr

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

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

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

Caféen
tlf: 4354 1163
Mandag - torsdag 9.00 - 14.00
Fredag
9.00 - 13.00
Salg af kaffe og te.
Hverdage serveres smørrebrød

Caféen
Hverdage
kl. 9.00
Salg af cappuccino, espresso,
kaffe, te, varm chokolade og
kolde drikke. Ostemad og kage.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 Husk tilmelding på telefon:
4354 1138.

Frokost
kl. 11.00-13.00
Alle hverdage serveres smørrebrød. Bestilles før kl. 11.00

Fredags-banko
Første fredag i hver måned
Dørene åbnes kl. 18.00
Spillene begynder kl. 19.00
Loppemarked
Første lørdag i hver måned
mellem kl. 10.00 og 15.00
Mimre-banko
Anden onsdag i hver måned
Onsdag 8. februar
Spillet starter kl. 12.30
Møbelværkstedet
Mandag til onsdag
kl. 10.00 - 14.00
Kreative dage
Hver tirsdag kl. 10.00 - 13.00
og torsdag kl. 18.00 - 20.30
Kom med nye idéer og udfold
dine kreative evner.
Man kan købe et måltid mad
fra ca. kl. 19.00.

Fællesspisning kl. 17.00-19.00
Tirsdag og torsdag: 2 retter mad.
Pigeklub
kl. 14.00-18.00
Hver mandag og onsdag for piger mellem 12 og 18 år.
Byttecentral
Puslespil og bøger
Alle hverdage fra

kl. 9.00

Smykkeværksted
Genåbner 14. marts - herefter
hver tirsdag
kl. 10.00-14.00
Sypigerne
Midlertidigt lukket
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Mødes
kl. 13 - 16
Hver 2. torsdag i lige uger
Sang- og stemmetræning
for sygdomsramte
Hver torsdag
10.00 - 12.00
Henv: Jens Rathje - 43737063
Strandens Genbrug:
Telefon: 43 53 97 50

Tirsdag og torsdag kl. 13 -18

Esplanaden • Marts • 2006

Nyt i Tranen

Hyggebanko
i Perlen

28. marts kl. 19.00

Tirsdag 7. marts kl. 18.00
Vi spiller 15 spil med gevinster
på 1., 2. og hele pladen, samt et
oprydningsspil.
Fuld gevinst til alle med banko
- ikke kun lodtrækning. Pladesalg fra kl. 18.00, og spillene begynder kl. 19.00.
Dagens ret kan købes i caféen
mod forudbestilling på telefon:
4373 4220.
Bestyrelsen.

afholder vi en børne- og familieaften i Tranen. Der bliver serveret børnemenu sammen med
almindelig menu denne aften, så
alle børn må tage mor, far eller
bedsteforældre med.
Klovnen TAPE, som er en kendt
artist og slangemenneske med
masser af musik og klovnerier,
vil underholde.
Spisning fra kl. 17.00 og prisen er 20 kr. pr. person. Gitte.

Brøndby Strand
Bevaringsforening
der blev stiftet i et forsøg på at
bevare den gamle smedje på Gl.
Køge Landvej, har, da dette jo
ikke lykkedes, besluttet at skifte
navn til:

Lokalhistorisk
forening for
Brøndby Strand

Under dette navn vil man fortsat arrangere møder, udflugter
m.m. med lokalhistorisk indhold.
Johan S.

Let-net forum
Jeg søger folk (gerne nørder) for
at danne en gruppe, der har forstand på internetproblemer til at
besvare spørgsmål fra almindelige brugere af www.brnet.dk.
Vi har oprettet en hjemmeside,
hvor man kan stille sine spørgsmål om f.eks. antenneforeningen, FasCom, administration etc
og opnå kvalificerede svar.
Interesserede „eksperter“ kan
kontakte undertegnede på email lars@brlet.dk, og komme
med i gruppen.
Til spørgerne:
Kig ind på www.brlet.dk og
stil dine spørgsmål, hvorefter vi
efter bedste evne vil forsøge at
besvare dem.
Husk nu:
Der findes ingen
dumme spørgsmål
- kun tågede svar
Til venstre kan du se, hvordan
den nye hjemmeside toner frem
på skærmen inddelt i mange forskellige kategorier.
Initiativtager
Lars Markland
Esplanaden • Marts • 2006
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Hvorfor glæde
sig over
Brøndby Strand?

Hvorfor flytte til
Brøndby Strand?

- spørger en yderst tilfreds
tilflytter Ole Holmstrøm
og kommer selv med
besvarelserne.

Ole Holmstrøm, Brøndby Strand

En af de største glæder i mit sene
liv var den dag for et par år siden,
da jeg fik besked om, at
jeg kunne få en lejlighed
i et af højhusene i Brøndby Strand.
Jeg har boet mange steder i det storkøbenhavnske område: Lyngby,
Herlev, Vesterbro, Frederiksberg, Valby og Ishøj og har selv valgt at
flytte til Brøndby Strand, efter at
være faldet for området, da jeg for
6-7 år siden arbejdede for kommunen, og jeg bebor nu en lejlighed
på 8 sal, med stor lukket altan og
udsigt over Køge bugt med mange
kønne solnedgange.
Årsagen til at jeg valgte Brøndby Strand var først og fremmest,
at jeg kan li´ bebyggelsen, der er
lys og luft mellem boligerne, der
er for eksempel ikke indkig hos
genboen fra mit højhus.
Der er stille her, langt til motorveje og ingen tog om natten. 10
minutters gang til naturen, både
mod skov, nyttehaver, golfbaner
eller strand. Derudover har vi
Danmarks vel nok fineste sportsanlæg til fodbold og cricket med
tilliggende sportsgymnasium.
Og kulturelt er Brøndby Strand
stille og roligt ved at bemægtige
sig en markant plads i Storkøbenhavns kulturliv.
Her ville jeg gerne tilbringe de
sidste forhåbentlig mange år af
18

mit liv, for her var alt det, jeg
holder af i Danmark: ikke langt
til skov og fri natur og et en
pragtfuld strand med udsigt over
den smukke Køge bugt. Kan man
være mere heldig?
Jo man kan. For jeg har fået gode naboer, og mange søde børn er
der i huset og gudskelov mange
voksne, som gider svare mig i
elevatoren, når jeg snakker om
vejret. Og et alletiders bibliotek
har jeg lige ved hånden. Et posthus med ægte venlig ekspedition,
præcis som den betjening jeg får
hos de unge piger hos bageren,
når jeg lørdag formiddag handler
ind. Og en SuperBest med et udvalg i varer, som man ikke ser
mange steder i landet.
Nu og da dukker der folk op i
medierne, som beskylder området her ved stranden for at være
et område, der fostrer ballademagere, men jeg har selvfølgelig set
på politiets statistik. Og hvad angår kriminaliteten i Brøndby, så

er den pr. 1000 indbygger kun
lidt over landsgennemsnittet og
mindre end i Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Glostrup.
Og selv om vi er mange mennesker i området, faktisk lige så
mange som i en mindre
provinsby, så er antallet af ballademagere
ikke større, end at vi
alle kender gruppen af utilpassede unge. Det eneste jeg måske
synes, der kan mangle her i området, er udfoldelsesmuligheder
for store drenge, der har andre interesser end sport. Men nu er jeg
jo heller ikke ung, så måske forholder det sig slet ikke sådan.
Så alt i alt er jeg meget glad for
at være her, og faktisk så begejstret for området, at jeg også har
flyttet min lille virksomhed her
til Brøndby Strand. Hvis der var
flere muligheder for at få et lokale, ville mange små virksomheder
flytte hertil.
Og endnu en ting der kan glæde
en, der altid har haft sit politiske
tilhørssted fra midten af Socialdemokratiet og ud mod Venstre,
er at se de mange mennesker, der
dagligt her i området gør en indsats for fællesskabet, ikke for at
skabe sammenhængskraft, men
for at være solidariske. Derfor en
tak til beboerne i Brøndby Strand
for jeres måde at være på.
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Bob Dylans
sangskat

Tirsdag 21. marts kl. 19
på Brøndby Strand Bibliotek
Der afholdes en koncert med
duoen DanskBob, som står for
en af de seneste måneders mest
bemærkelsesværdige CD’er.
For første gang er der udsendt
et helt album i Danmark med
lutter sange af Bob Dylan, oven
i købet med Dylans sange oversat til dansk. Bob Dylan er en af
det 20. århundredes mest betydningsfulde kunstnere.
Dylan har leveret en lang stribe af sange med klassikerstatus,
som udgør en del af den moderne verdens fælles kulturgods.

”Blowing in the Wind”, ”Mr.
Tambourine Man”, ”I Want
You” er tre af disse, som indgår
i den række af Dylan-sange, som
DanskBob fortolker.
DanskBob består af Uno Wierød, der synger og spiller guitar
samt Ole Irenæus Wierød.
Det er Ole Wierød, der har oversat Dylans tekster og bidrager med basguitar og kor. Til
koncerten på biblioteket kan
man opleve duo’en udvidet med
Jan Busk på guitar og kor, så
konstellationen denne aften bliver til DanskBob & „Band“.
Der er lagt op til et kært genhør med Dylans sangskat, men
med en ny vinkel, når brødrene
Wierød og Jan Busk stiller op
på biblioteket i Brøndby Strand.
Som der står på omslaget til deres CD: Ingen synger Dylan som
DanskBob! Billetter à 30 kr kan
købes i Kulturhuset Kilden og i
Brøndby-Bibliotekerne.
Arrangør:
Brøndby-Bibliotekerne

Kulturaften om kristendom og islam
Som omtalt tidligere vil sognepræst Lilian Konggaard lede en kulturaften for en lokal forening af muslimer. Hun vil forklare, hvordan vi
dyrker vores religion. Der startes med en rundvisning i kirken, og der
vil være gratis kaffebord. Der bliver vist udsnit af filmen „Abrahams
Hus“, som viser religionernes udspring.
Arrangementer finder sted i kirken - torsdag den 16. marts kl. 19.00

Brøndby Ældreråd
afholder TEMADAG
Tirsdag 14. marts kl. 10.00
i Møllesalen, Gilhøjhjemmet
Haves:
3 vær. lejl. m. 2 badevær. 95 m2
på 2. sal Ulsøparken -ulige nr.
Søges:
2 vær. lejl. 78 m2 - Ulsøparken
1- eller Hallingparken 2 - fra 6.
sal og op
Tlf: 2237 5098
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Endnu få ledige
pladser

Lejren har bålplads og er beliggende ca. 1½ km fra stranden

T

ag på feriekoloni med dine
børn i 2006 med Børnenes
Rejsebureau. Endnu er der ledige pladser til turen, der i år går
til lejrskolen „Egerup“, som ligger lidt nord for Skælskør.
Lejrskoleopholdet finder sted
i uge 28, og der er afgang fra
Brøndby Strand mandag 10. juli
med hjemkomst torsdag den 13.
juli. Prisen for disse 4 dage med
transport, ophold og fortæring er
200 kr. for børn(0-14 år) og det
dobbelte for voksne.
Der er fastsat et depositum på
200 kr for voksne og 100 kr. for
børn, som skal betales ved tilmelding.
Endelig betaling senest 1. juni.
Kontakt beboerrådgiver Anette
Hestlund 4354 2275 eller på
mail de9@brnet.dk, hvis du er
interesseret i at høre nærmere
om dette dejlige tilbud.

(indg. Brøndby Møllevej 25).

Demenskonsulent Susanne Jensen, derefter sygeplejerske Jytte
Albertsen.
Kl. 12.00 serveres en varm ret.
Tilmeldning fra 1.til 9. marts på

telefon: 4328 2704
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Alice med buketten og Dorrit ved siden af mørke Charlie med lyse Zsa-Zsa i forgrunden.

Bitten Drews

Månedens blomst

Jeg synes, at månedens buket
skal gå til Alice Wilken, som bor
på 1. sal i samme opgang som
min mand og jeg.
For ca. et år siden kom jeg til
skade med mit knæ og kunne ikke gå på trapper. Samtidig havde vi lige anskaffet os en hundehvalp, så jeg var jo lidt på den.
En opringning til Alice, og et
øjeblik efter stod hun der med
hat og frakke, parat til at lufte
hund. Hun var der hver dag, indtil jeg selv kunne gå igen.
Alice har altid travlt, hun laver
de flotteste skulpturer, hun maler og er i det hele taget meget
kreativ. Samtidig er hun husmoder med stort H. Hun fremtryller
altid de dejligste kaffeborde med

hjemmebag af enhver art. Alt
dette gør Alice samtidig med at
hun slås indædt med computeren, når den ikke vil makke ret,
og på et eller andet tidspunkt
vinder Alice. Hun er et meget
specielt menneske. Når vi har
været i sommerhus og kommer
hjem, hænger der nybagte boller på dørhåndtaget, og hvis hun
har bagt leverpostej eller andet
godt, er der altid en portion til os.
Nu har Alice fået sin egen lille
hund „Charlie“, som hun er så
lykkelig for, men hun har ikke
glemt vores „Zsa-Zsa“ af den
grund. Som hun siger:
„Jeg har to hænder“.
Venlige hilnser
Dorrit og Jens Koue, Albjergp.

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