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Flere spændende tiltag
Kulturweekendens Støtter er 
nu en realitet. Foreningen, som 
skal „holde liv i KulturWeek-
end-fl ammen“, blev stiftet  8. 
februar. Såvel enkelt personer, 
foreninger samt virksomheder 
opfordres til at blive medlem-
mer. Nok det aller vigtigste er 
dog, at bevare grundlaget for 
KulturWeekend, nemlig sty-
regruppen, som nedlægger sig 
selv hvert år og genopstår efter 
sommerferien med gamle som 
nye kræfter. 

Så er der dømt KRAM. Man-
dag 31. marts skyder kom-
munen og en masse aktører 
det om fattende projekt i gang. 
Åbningen vil foregå i Brøndby 
Strand Centrum og fortsæt-
ter i hele april måned overalt i 
kommunen. Læs om de første 
arrangementer i dette nummer 
af bladet. Lige før påske sen-
der kommunen det omfattende 

program ud til alle borgere over 
18 år. Desuden fremsendes en 
invitation til at udfylde et med-
følgende spørgeskema.

„Lån en menneskebog“ er et 
anderledes spændende projekt, 
som tilbydes på Brøndby Strand 
Biboliotek frem til 2009. Sam-
men med det tidligere Brøndby 
Sprog- og Integrationscenter 
(nu Vestegnens Sprog- og Kom-
petancecenter) tilbydes indvan-
drere og fl ygtninge muligheden 
for en uformel snak om næsten 
alt indenfor den danske sam-
fundsstruktur. 

I mange år har der ligget en lille 
sø ved Ulsøparken tæt på mo-
torvejen godt og grundigt skjult 
af vild bevoksning. Vi har efter-
hånden skrevet en del om dette 
forhåbentlig snart mere tilgæn-
gelige åndehul, som kommunen 
efter lange og trange forhand-

linger har overtaget. For mange 
år siden forsøgte en lokal bebo-
er af egen drift at rydde lidt op i 
moradset. Han fi k til og med en 
medalje for sin indsats.
Vi har fundet ham. Læs histo-
rien i dette nummer af Espla-
naden.

I næsten alle landets aviser, 
landsdækkende såvel som loka-
le, har vi i den forløbne tid kun-
ne læse om landsomfattende 
hær værk. Brøndby Strand gik 
ikke ram forbi. På redaktionen 
har vi valgt at skue fremover. 
Så længe vor bydel udvikler sig 
som tilfældet er, er det vel ikke 
bydende nødvendigt at genfor-
tælle, hvad andre medier har 
brugt spalteplads og sendetid 
på. Lad os atter huske, at vi 
netop har taget hul på nok et 
udviklingsprojekt til gavn for en 
masse beboere. Lad tankerne gå 
HERFRA OG VIDERE.
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Kulturweekendens Støtter
en ny forening i Brøndby Strand 

Anet Tamborg

års KulturWeekend fi nder sted 
i september måned. 
  På opstartsmødet holder man 
den første brainstorm, danner 
må ske de første arbejdsgrupper 
osv. Kulturweekendens Støtter 
skal ikke være styregruppe for 
det videre forløb. Man fasthol-
der udgangspunktet: At Kultur-
Weekend er et græsrodsarran-
gement, der nedlægger sig selv, 
efter at  weekenden er overstået, 
og genopstår med gamle og nye 
kræfter i september, understre-
ger Hugo Thuge.
  Bestyrelsens øvrige medlem-
mer blev: Svenning Haaning, 
Michel le Beldner, Bo Barting 
samt Tove Post, der blev valgt 
til kasserer.

To slags medlemskab
Det koster 100 kr. for en en-
keltperson at blive medlem af 
Kulturweekendens Støtter. Der 
har altid været mange frivillige 
hænder i KulturWeekend. Den 
nye bestyrelse mener, at i frem-
tiden bør man belønne denne 
indsats. På generalforsamlin-
gen luftedes idé en om, at man 
kan optjene sit medlemskab 
ved at arbejde frivilligt for Kul-

Alle ved, at uanset hvor
 umuligt det kan se ud,
 så bliver KulturWeek-

end gennemført hvert år på ret-
te tid og sted. Men mange, og 
især de der har prøvet at plan-
lægge og gennemføre de mange 
aktiviteter, ved, at det ofte har 
kostet stress, sved og tårer. 
 I de senere år er KulturWeek-
end vokset med mange nye ind-
slag, mens der er en tendens til, 
at de aktive frivillige er blevet 
fær re. Det er baggrunden for at 
en gruppe af de faste støtter og 
arrangører af KulturWeekend 
ind  kaldte til en stiftende gene-
ralforsamling fredag 8. februar 
for at stifte foreningen Kultur-
weekendens Støtter. 

Græsrødder
Det betyder, at der fra nu af er 
en bestyrelse, som har det over-
ordnede ansvar for, at Kultur-
Weekend kan gennemføres år 
efter år, siger Hugo Thuge, som 
blev valgt til foreningens for-
mand. Det særlige ved forenin-
gen er, som navnet siger, at den 
skal støtte KulturWeekend. Det 
betyder bla., at den skal sørge 
for, at opstartsmødet for næste 

turWeekend. Som individuelt 
medlem af Kulturweekendens 
Støtter vil man få tilbudt rabat 
på forskellige kulturelle arran-
gementer i løbet af året.
  Områdets foreninger kan også 
blive medlem af Kulturweek-
endens Støtter. Foreningsmed-
lemskabet vil normalt ikke give 
rabat på arrangementer, men 
foreningen vil modtage støtte-
foreningens nyhedsbreve, lige-
som der fx. kan blive tale om at 
foreningsmedlemmer tilby des 
sær lige arrangementer. 
  Man kan også blive medlem, 
hvis man er en virksomhed, 
som ønsker at støtte Kultur-
Weekend. 

Arrangementer året rundt
Og så vil nogen måske tænke, 
at det at blive medlem af en for-
ening, blot giver fl ere møder at 
rende til. Men idéen har været 
at gøre et medlemskab aktivt og 
attraktivt ved at tilbyde forskel-
lige arrangementer hele året, 
fastslår den nyvalgte formand.
 Nog le bliver her i Brøndby 
Strand, hvor vi vil få et sted til 
koncerter og teater, når det nye 
kulturhus bliver færdigt. Men 
det er også planen at la ve uden-
bys arrangementer for medlem-
merne, hvis der er et spænden-
de kulturtilbud i København 
el  ler for eksempel Ham burg, og 
med mange deltagere kan man 
få favorable priser. 
 Det første arrangement vil lø-
be af stabelen 28. marts, hvor 
gruppen Secret Oyster spiller i 
Kilden, Nygårds Plads i Brønd-
byøster. 
  Læs yderligere om dette arran-
gement her i bladet på side 7. Ω

Sagt under mødet: Foreningen skal holde liv i KulturWeekend-flammen.

Arkiv
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Vi ankom 16. februar kl. 
18.30 præcis til tiden og 
mødte en masse sjove 

mennesker, der  - som os - var 
klædt ud til ukendelighed.
 Der var cowboys, kropiger, cow-
girls og dejlige damer med sto-
re kjoler og hatte. Der var også 
hekse, både unge og ældre, fl ot 
klædt ud. Jeg var lige ved at tro, 
at i hvert fald den ene var en 
rigtig heks med en højhat-paryk 
og næse med vorter desuden 
sminket til ukendelighed. Der 
var også en vægter, som sang en 
vægtervise, meget fl ot. 'Syngepi-
ger fra bakken' var der også, 2 x 
Ulla sang bakkeviser meget fl ot 
og de høstede stort bifald.
  Jeg kunne fylde hele bladet, 
hvis alle skulle nævnes, men 
desværre var der også nogle, 
som valgte at komme som sig 
selv, hvilket jo også er godt nok. 
Det er bare en gang om året, vi 
får lov til at fjolle og klæde os 
ud. Vi fi k en 3-retters menu, 
som ikke kan fås bedre og der-
efter kaffe, vin og øl til små pri-

ser. Da vi havde spist den fanta-
stiske menu, spillede PS2-DUO, 
Bjarne og Erling op til dans. De 
var bare så skønne at høre. De 
kunne bare det hele, både drik-
keviser, skålsange og moderne 
og gammeldags melodier, og fl e-
re gæster gjorde det godt med 
at komme op og synge i mikro-
fonen, så der var en vidunderlig 
stemning, som holdt til kl. 01.05 

Karneval i Reumhus
- GODT GÅET.
 Stor tak til Reumhus´ medar-
bejdere og frivillige, som ser-
vicerede os så fl ot, at man følte 
sig som kongelig.
 Tusind, tusind tak for en vellyk-
ket og veltilrettelagt aften, siger 
jeg og med mig sikkert også alle 
gæsterne.               Ω

Venlig Hilsen 
„Ole Lukøje“

Brix-foto

Bjørnebanden og Pippi Langstrømpe (?) var også repræsenteret blandt gæsterne.

Som sædvanlig er der brugt megen fantasi, når Rheumhus indkalder til fest.
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På en lidt grå og kedelig 
onsdag den 20. februar 
blev der holdt 'latterens 

dag' i Værestedet Strandstuen.
 Mange „voksne“ Brøndbyborge-
re var derfor mødt op denne dag 
for at få rørt lattermusklerne 
under kyndig vejledning af Elsa 
Zachariasen, der oprindeligt 
kom mer fra Færøerne, men har 
boet i Danmark i mange år.
  Stemningen var god fra starten 
og snakken gik livligt hen over 
bordene med mange gæt på, 
hvad man skulle se og høre den-
ne dag, siger vores lokale beboer 
Hanne Hancke, som besøgte 
Strandstuen for første gang.
  Elsa Zachariasen, som er ud-
dannet sygeplejerske, har bl.a. 
arbejdet på Gildhøjhjemmet, 
hvor hun fratrådte i 2004. Unge 
mennesker på SoSu-uddannel-
sen har oplevet Elsa Zacharia-
sens undervisning i latterens 
gavn lige virkning på helbredet, 
og plejehjem nyder fremdeles 
godt af hendes foredrag.
 Dagen forløb som et egentligt 
foredrag efterfulgt af et stykke 
mad. Herefter var der fysisk ak-
tivitet med fokus på et godt grin. 
Livsglæde, positiv tænkning, op-
prioritering af følelser var nogle 
af Elsa’s pointer under foredra-
get. Og skal vi gå lidt mere „læge-
ligt“ til værks, så bevirker latter 
en øget produktion af endofi ner, 
som er et hormon, hjernen bru-
ger til at styrke immunforsvaret 
samt til at øge antallet af hvide 
blodlegemer, anfører Elsa Za-
chariasen.
  At leve i nuet var også et af El-
sa’s fokuspunkter, og her tog hun 
afsæt i Piet Heins livsfi losofi ske 
digt -  „Om at leve i nuet“:

Latter og optimisme i 
Strandstuen

Elo Christiansen

Et andet af Elsa Zachariasens 
fokuspunkter var at tænke posi-
tivt med udsagn som:
Husk det gode - glem det dår-
lige * Tænk positivt i stedet for 
negativt og pessimistisk * Lær 

1. At leve i nuet er livets teknik

og alle folk gør deres bedste,

men halvdelen vælger det nu, som gik,

og halvdelen vælger det næste.

2. Og det forrige nu og det kommende nu

bli’r aldrig i livet presente,

og alle folks levetid går sågu

med bare at mindes og vente.

3. For det nu, som er gået, er altid forbi,

og det næste bli’r aldrig det rette.

Næ, sørg for, at nuet, du lever i,

én gang for altid er dette.

at tilgive - glem bitterhed * Bliv 
din egen bedste ven * Vær min-
dre skeptisk * Lær af de små 
børn - glem jeres fordomme * 
Sig noget positivt til mindst to 
personer om dagen.
 Endelig var humor på pro-
grammet, og en af Elsa’s teorier 
var bl.a., at humor forebygger 
stress, letter konfl iktløsning, 
modvirker  udbrændthed og i 
sig selv er en forsvarsmekanis-
me mod sygdom og stress.
  Og således ophøjet gik vor lo-
kale beboer Hanne Hancke ud 
til en lidt mindre grå og kedelig 
onsdag den 20. februar efter et 
par fornøjelige timer i Strand-
stuen, hvor de fl este havde fået 
rørt såvel lattermuskler som an-
dre muskler.            Ω

Hanne Hancke

To glade situationer under seancen. Dels i leg og dels i hvile.
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Dansk Røde Kors
i Brøndby 

I Brøndby har man en række af 
de tilbud, som fi ndes i lokalaf-
delingerne landet over, og ud 
over at deltage i landsindsam-
linger til gavn for hele verden, 
vælger man at koncentrere sig 
om at hjælpe i Danmark. Man 
koncentrerer sig både om de 
unge og de ældre. Måske husker 
nogle af jer 'Cirkuskaravanen' i 
2004 her i Brøndby Strand, 
hvor 40 børn fi k mulighed for at 
blive oplært som cirkusartister 
i sommerferien og som fi nale 
lave en cirkusforestilling. Dette 
var en engangsforestilling, men 
Cirkuskaravanen blev start-
skud  det til cirkusforeningen 
'Brøndby Strand Gøglerne'. Der 
er og så indført lektiehjælp for 
skolesøgende børn, som fi nder 
sted på biblioteket i Brøndby 
Strand Centeret. 
 Og for de ældre, som er ensom-
me, er der 'Besøgstjenesten', 
som Røde Kors er kendt for 
overalt, og som mange andre 
organisationer har taget op. Et 
tilbud for alle aldre er genbrugs-
butikkerne, hvor man både kan 

afl evere tøj og købe „nyt“ brugt 
tøj. Den første genbrugsbutik 
blev oprettet i Brøndbyvester. 

Røde Kors Butikken
i Ulsøparken 6

Brøndby Strand har sin egen 
Røde Kors genbrugsbutik i Ul-
søparken 6. Det er et samar-
bejdsprojekt mellem Røde Kors 
og De 9, der lægger lokaler til 
bu tikken. Aftalen er, at halvde-
len af butikkens overskud går til 
Børnenes Rejsebureau, så hvis 
man giver tøj eller køber tøj, 
eller måske melder sig som fri-
villig, støtter man to gode sager 
på én gang. Det er en nydelse at 
komme ind i butikken. 
  Det er som at komme ind i en-
hver anden tøjbutik, hvor tøjet 
er lagt i orden og system, så det 
er let at fi nde det, man leder ef-
ter. Tøjet er også af en god kva-
litet, og selv om det har været 
brugt før, kan man gøre mange 
gode fund.                         Ω

International Røde Kors
i Danmark

I år fylder Det Internationale 
Røde Kors 145 år. Den danske 
afdeling af Røde Kors blev op-
rettet i 1876 og har således 132 
år på bagen. 
   De første år i Danmark uddan-
nede man sygeplejersker, men 
da dette arbejde blev overtaget 
af staten, koncentrerede man 
sig om hjælpearbejde. Røde 
Kors spillede blandt andet en 
stor rolle i hjælpearbejdet un-
der 2. verdenskrig, og siden har 
en stor del af arbejdet været at 
lindre nøden efter katastrofer 
og krige verden over. Men orga-
nisationen er også blevet kendt 
for det store lokale arbejde, der 
bliver gjort i de utallige lande, 
hvor organisationen fi ndes.
 Dansk Røde Kors har hoved-
kontor i København. Der er 
lokalafdelinger landet over, og 
her koncentrerer man sig om at 
lette forholdene i lokalområdet 
for de grupper, som har brug 
for ekstra hjælp. Alt foregår 
med frivillig arbejdskraft.       ΩDansk Røde Kors

Frivilligt hjælpearbejde 
Anet Tamborg

På åbningsdagen i april 2007 omtalte Preben Bansemer (ved den åbne dør) Røde Kors hjælpe-
arbejde bl.a. i form af genbrugsbutikker som ved Brøndby Strand. Bitten Drews

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10-17. 
Lørdag lukket.
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Danske SECRET OYSTER blev 
i 2007 gendannet på opfordring 
af NEAR-festivallen, der holdes 
i Bethlehem, New York. 
  Deres fi re originale LP´er er de 
sidste par år blevet genudgivet 
på CD, af det amerikanske pla-
deselskab Laser Edge.
  I forbindelse med gendannel-
sen har de tre oprindelige med-
lemmer, Karsten Vogel (sax, 
keybord) Claus Bøhling (guitar) 
og Ole Streenberg (trommer og 
percussion), sammen med Assi 
Roar (bas) og Daniel Fridell 
(Keybords) besluttet at tage en 

mindre tour i Danmark og Sve-
rige her i foråret. For senere 
igen at tage til USA samt til en 
festival i Mexico.
  Inden dette spændende genhør 
vil der være en lille Foyerkon-
cert med de unge The BUNK 
BROTHERS fra Hvidovre Mu-
sikskole. De spiller genrene: 
Jazz, blues, Beatles, dansk og 
bunk. Besætningen er 2 x alt-
sax, klaver, bas og trommer.
  Arrangører er KulturWeekend-
ens Støtter og KBU (Kultur-
foreningen for Brøndbys Ung-
dom).

Sensationel gendannelse
gæster Brøndby

  Dørene åbnes kl. 19 og det ko-
ster 80,- kr. i entré. For med-
lemmer er prisen 60 kr. -(kon-
takt 4114 7509). 
 Billetsalg: Kulturhuset Kilden 
samt Brøndby Bibliotekerne.  Ω

Fredag 28. marts kl. 20 i Kulturhuset Kilden

Svenning Haaning

Handicapparkering
nær bopælen 

Jeg er noget forundret over, at 
der i et indlæg om parkerings-
problemer i området bliver sået 
tvivl om det rimelige i, at en kø-
restolsbruger har ret til at have 
en reserveret P-plads tæt på sin 
bolig. 
 Jeg er helt enig i, at der må 
gøres noget drastisk ved parke-
ringsproblemerne, men jeg føler 
mig stødt over, at tingene blan-
des sammen, således at parke-
ringsproblemer munder ud i en 
debat om, hvem der har ret til 
hvad. Der bør i stedet bruges 
energi på at fi nde en konstruk-
tiv løsning på parkeringsproble-
merne på en sådan måde, at alle 
føler sig velkomne. Det håber 
jeg, at fl ertallet kan forstå.

Med venlig hilsen 
'den handicappede nabo'

Læsernes
synspunkt

For et stykke tid siden dukkede 
der et blad/katalog fra FOF ind 
hos mig. Ved gennemgang af 
ovennævnte så jeg, der var be-
søg i DR-byen. Det måtte lige 
være mig - hvorfor? 
 Jo, for sidste år prøvede jeg at 
komme derud, men ak! der var 
alt overtegnet og der var des-
værre ingen venteliste.
 Så denne gang var jeg hurtig 
med at tilmelde mig. Men så 
meld te problemet sig, for jeg 
hav de også tilmeldt mig hos 
Esther til Pensionistforeningen 
3´erens besøg på den Hirsc-
sprungske Samling, og det viste 
sig at FOF havde en trykfejl i 
deres blad. Datoen skulle ifølge 
bladet være 6. marts, men det 
viste sig at være samme dag 
som turen med Esther, som var 
den 6. februar. Det blev en lang 

På besøg
i DR-byen 

dag, men det var en oplevelse at 
komme derud, stort var det. 
  Til sidst kom vi så til dagens 
højdepunkt. Det var at se stu-
diet, hvorfra Tv-avisen bliver 
sendt, godt nok fra en fjerde sal 
hvor Tv-værten sad med ryggen 
til os, med skidt pyt, jeg fi k set  
DR-byen. Så var vi også inde i 
et studie og så Sigurds bjørne-
hjørne, og herfra videre til det 
studie, hvor optagelserne til 
X-faktor skulle optages. Atter 
igen - det var en oplevelse, så 
næste gang FOF sender dig/jer 
et blad/katalog så vær hurtig på 
telefonen. I får en oplevelse af 
de store ud af det. Næste arran-
gement FOF tilbyder, er en tur 
til det nye skuespilhus. Denne 
tur fi nder sted 14. april. 

I. Larsen
Ulsøparken

Claus Bøhling, Ole Streenberg og 
forrest Karsten Vogel.
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Perlens nye åbningstider fra 
kl. 12 - 21 blev ikke nogen 

succes i den første måned af 
2008. Selvom januar er en stille 
måned, så blev der (for) stille i 
caféen, selvom der ind i mellem 
var pæn tilslutning til enkelte ar-
rangementer.

En ommer  
På et evalueringsmøde for frivil-
liggruppen i slutningen af janu-
ar blev Perlens situation drøftet 
indgående. Desværre måtte man 
konstatere, at der ikke havde 
væ ret ressourcer og kræfter til 
at løse en lang række af de op-
gaver, som det nye tilbud kræ-

vede, og som huset havde lovet 
i en pjece, der inden jul blev 
omdelt til beboerne. Ideen med 
at holde Perlen mere åbent i af-
tentimerne var, at man i højere 
grad kunne tilbyde cafédrift til 
beboere, der ikke er hjemme i 
dagtimerne. 

Mangler energi
„Tidspunktet var nok ikke det 
rigtige, og vi har manglet tid, 
overblik og energi til at gennem-
føre det på en ordentlig måde,“ 
fortæller Susan. Det er heller 
ikke nogen hemmelighed, at en 
del af husets brugere har været 
imod de nye åbningstider. 

Det er sgu´ en 'ommer',
 fru Stæhr!

Perlen sløjfer de nye åbningstider. Eksperimentet med aften-åbent faldt ikke i god jord 

Kim Tverskov

  „Det var altså ikke dét, bebo-
erne ville, og det må vi bøje os 
for. Jeg kan kun opfordre alle til 
at bruge huset endnu mere end 
tidligere“, slutter Susan.          Ω

Bestyrer i Perlen Susan Stæhr.

Der er mange beboere, som 
vil krydse fi ngre, når hus-

bestyrer Susan Stæhr, 2. april 
skal på operationsbordet på 
Rigshospitalet i København. 
  I mere end 10 måneder har de 
kunnet følge Susan, der, trods 
store smerter, har bevæget sig 
rundt i Brøndby Strand. 
  Siden uheldet i april sidste år 
har Susan på grund af smer-
ter og dårlig førlighed arbejdet 
på nedsat tid. Nu venter der et 
år, hvor hun efter en operation 
skal bruge alle sine kræfter på 
at genoptræne sin ryg.

Tabte fjernsyn 
Det var i forbindelse med op-
rydningen efter Perlens fød-
selsdagsfest sidste år, at det gik 

galt. Susan greb ud efter et stort 
fjernsyn, der var ved at glide 
ned af et fjernsynsbord, og det 
var for meget for hendes ryg.  
  Den første diagnose lød på et 
„skævt bækken“, men snart ef-
ter fi k Susan „sammenfald“ i 
ryggen, hvilket bl.a. betyder, at 
nogle knogler i ryggen begynder 
at klemme på nervebaner, der 

ligger imellem knoglerne. Det 
er meget smertefuldt.
  På Rigshospitalet vil Susan få 
sat nogle „stivere“ ind de to ste-
der, hvor ryggen er faldet sam-
men, så knoglerne får hjælp til 
at holde ryggen på plads. 
  
Lang genoptræning
Susan Stæhrs operationstids-
punkt falder desværre sammen 
med den forestående overens-
komstkonfl ikt, hvor sygeplejer-
skernes o ver enskomster udlø-
ber 1. april. Så Susan krydser 
fi ngre for, at operationen ikke 
bliver udsat. Hun regner med, at 
hospitalsopholdet varer en uges 
tid. Derefter kan hun se frem til 
mellem seks og tolv måneders 
genoptræning af ryggen.          Ω

Krydser fi ngre for Susan

Kim Tverskov

Et af Perlens veldækkede borde.
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Det næste års tid skal Ca-
milla Munk Retpen ind-
træde i rollen som hus-

bestyrer i Perlen. Hun ser frem 
til - sammen med Lena og de 
mange frivillige - at holde Per-
len i gang, men ikke nok med 
det. Camilla er en rigtig ildsjæl, 
der har noget på hjertet.

Mange erfaringer
„Jeg er en af dem, der lige siden 
første klasse har siddet i elev-
rådet og krævet retfærdighed 
i verden. Jeg føler, at jobbet 
som vikar lige er  noget for mig. 
Jeg tror, at Perlen og Brøndby 
Strand er et sted, hvor mange af 
mine kvalifi kationer og erfarin-
ger kan foldes helt ud.“ 
  Camilla, der selv bruger mange 
timer på frivilligt arbejde, er en 
ægte ildsjæl, der kender en del 
til det virkelige liv. 
  Hun er uddannet socialpæda-
gog og har igennem mange år 

arbejdet med unge og socialt 
dårligt stillede familier. I dag 
underviser hun om disse emner 
på seminarier og i institutioner.

Kulturel ildsjæl 
Camilla er vokset op i Roskilde, 
hvor hun igennem årene har 
fået en masse kulturpåvirknin-
ger som følge af den årlige Ros-
kildefestival.
  „Når man vokser op i Roskilde 
møder man hele tiden andre, 
der har et eller andet at gøre 
med festivalen, og så bliver man 
hurtigt inddraget i noget. Jeg 
har været leder af små og større 
projekter og håber på at kunne 
bruge disse erfaringer i Brønd-
by Strand.“
  Camilla har bl.a. været ansat i 
amatørmusikerforeningen FA-
JABEFA i Roskilde Kulturhus, 
hvor hun har været ansvarlig 
for den daglige drift med afvik-
ling af koncerter. 

  Camilla har igennem en del år 
desuden været aktiv med kort-
varige ansættelser på Midtfyns 
Festivalen og på andre mindre 
festivals og amatørarrangemen-
ter.

Gøre en forskel
Camilla, der i dag bor i Køben-
havn, har altid interesseret sig 
for at arbejde med mennesker.
  „Jeg har altid interesseret mig 
for mennesker og for deres triv-
sel og for at gøre en forskel. Jeg 
oplever - i modsætning til i Kø-
benhavns Kommune - at der i 
Brøndby er en større åbenhed 
over for nye initiativer. Jeg ser 
derfor en masse muligheder og 
er meget inspireret af det, jeg 
indtil nu har oplevet i Brøndby 
Strand.“ Camilla Munk Retpen 
glæder sig til at lære Perlens 
brugere at kende og ser frem til 
et tæt samarbejde med køkken-
leder Lena Garder.             Ω 

Kulturel ildsjæl til Perlen
I det næste år skal Camilla Munk Retpen 
være vikar for Susan Stæhr i Perlen

Kim Tverskov

Camilla Munk Retpen glæder sig til at lære Perlens publikum at kende.
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Bag arbejdstitlen „Menne ske -
 biblioteket“ ligger projek-

tet „Det Levende Erfaringsbib-
liotek“; et fællesprojekt mellem 
Brøndby Strand Bibliotek og 
Vest egnens Sprog- og Kompe-
tencecenter (indtil udgangen af 
2007, Brøndby Sprog- og Inte-
grationscenter).
 Projektet, som er støttet økono-
misk af In tegrationsministeriet, 
har til formål at skabe en for-

Lån en 'men
Elo Christiansen

Og så var der den her lille 
dumme sø, siger Niels Hø-

jengaard.
 Jo, vi har fundet 'den unge 
mand', som for omkring 15 år 
siden rensede søen ved Kettehøj 
for affald.

Fik et navn
Niels Højengaard fl yttede fra 
Brøndby Strand kort efter, og 
bor nu i Rødovre. I sidste num-
mer af Esplanaden efterlyste vi 
ham. Vi kendte noget af histo-
rien, men ikke den hele og bad 
derfor læsere, som kunne huske 
navn eller lignende om hjælp.
Det fi k vi. En læser huskede et 
navn - så nu har vi den konkrete 
historie.
   Efterlysningen skete i forbin-
del se med omtale af Kvarter-
løftplanerne for søen i den lille 
plantage på hjørnet af Ulsøpar-
ken og Kettehøjvej. Planen om 
at rydde op i plantagen, rense 
søen for affald og stille en bænk 
ved søen, var at området kunne 
blive 'et rekreativt åndehul'.
  Men en plan som endnu ikke 
er ført ud i livet. Søen blev som 
nævnt renset op allerede for ca. 
15 år siden.
 Niels Højengaard havde på 
dette tidspunkt boet i Albjerg-
parken i omkring 17 år. 

En fi skedam
- Jeg fi skede meget den gang og 
fi k så den idé at rense op i søen 
og sætte karper ud. Men der blev 
jo en stor bunke affald ud af det, 
indkøbsvogne, cykler o.m.a. 

hvad nogen nu havde fundet på 
at smide i søen. Og det skulle jo 
skaffes af vejen.
- Det ville en mand som kom 
forbi gerne hjælpe med, og han 
havde åbenbart kontaktet lo-
kalavisen, og så gik der politik 
i det. 
- Den daværende borgmester 
kom og sagde, at kommunen 
nok skulle fjerne affaldet, og jeg 
fi k en 'medalje for miljørigtig 
indsats'. Det var jo valgår, be-
mærker Niels Højengaard. Han 
fi k nu sat fi sk ud i søen. Tre kar-
per. „Det var jo kun en lille sø“, 
siger han. 
  Men karperne fi k hurtigt en 
ende. De blev fi sket og spist, 

fortæller han. Nej, ikke af Niels 
Højengaard. Men det var så den 
historie. Andre har i øvrigt for-
talt, at de har set fi sk 'slå med 
halen' i søen.

Til salg
Og så har nogen på det sidste 
fundet det afsindigt morsomt, 
at anbringe et 'til salg' skilt 
ved søen. - Men nej. 
  På kommunen, som ejer søen, 
er man lidt uforstående over 
for spørgsmålet om salg, og hos 
ejendomsmægleren: Jo man 
har da hørt, at nogen har 'lånt' 
et af deres skilte, men !!! -  
  Sådan er den humoristiske 
sans jo lidt forskellig.              Ω

Søens forhistorie
Søen kunne være blevet

brugt til fi skeri

domsfri dialog mellem etniske 
danskere og ikke etniske dan-
skere, fremgår det af en redegø-
relse fra kommunens Kultur- og 
Idrætsforvaltning. 
  Rent praktisk foregår det såle-
des, at en stab af personer stiller 
sig til rådighed med deres viden 
indenfor en profession, uddan-
nel se eller almen livserfaring. 
En ikke etnisk dansker kan her-
efter 'bestille' et emne og 'låne' 

Johan Suszkiewiecz

Chris Kuylenstierna fra Sprog- og Kompetencecentret. 

Erfaringsbiblioteket:
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Når vi går stavgang i BS Se-
niormotion, færdes vi tit 

på steder, hvor der er lidt øde.
  Derfor gik snakken i efteråret 
på, at nogle af os burde lære 
førstehjælp, så vi kunne hjælpe 
hinanden, hvis uheldet var ude. 
Vi satsede på et kursus i det nye 
år, og tirsdag 12. februar var 16 
gæve stavgængere med en høj 
gennemsnitsalder på skolebæn-
ken i bibliotekets lokaler, som vi 
havde lånt. 
  Preben Bansemer fra Røde Kors 
underviste os, og jeg må sige, at 
vi fi k lært en masse. Kurset var 
berammet til seks timer, og selv 
om det var meget intensivt, så 
var der en hyggelig stemning, 

som altid, når vi stavgængere er 
sammen. 
 Førstehjælpens fi re hovedpunk-
ter gik igen på hele kurset: 
1 - Stands ulykken.
2 - Giv livreddende førstehjælp. 
3 - Tilkald nødvendig hjælp.
4 - Giv almindelig førstehjælp. 
Vi så små fi lmbrudstykker af 
forskellige ulykker, og når Pre-
ben havde forklaret os, hvordan 
vi skulle hjælpe i de givne situa-
tioner, så måtte vi allesammen 
ud på gulvet i grupper, hvor vi 
skiftevis var tilskadekommen 
og hjælper. 
  Det er egentlig ikke så svært, 
når man først får det lært. F.eks. 
nødfl ytning ved en truende fare 

Førstehjælp redder liv

nneskebog'

troede jeg, var meget besværlig, 
men når man bruger håndleds-
greb, er det faktisk overkomme-
ligt at fl ytte selv en lidt tungere 
person. 
  Efter spisepausen, hvor vi nød 
de lækre boller med pålæg, som 
vi havde købt i Rheumhus, blev 
menneskets anatomi grundigt 
gennemgået. Preben gjorde me-
get ud af at forklare hvert or-
gans funktion, og hvilke skader 
der kunne opstå på dem under 
forskellige ulykker, og hvilke 
kon sekvenser det kunne have 
for det pågældende menneske.
 Derefter skulle vi til det, som 
jeg havde glædet mig mest til, 
nemlig hjertemassage. Preben 
lagde ud med en dukke, og han 
indprentede, hvor vigtig det 
er, at man gør det i den rigtige 
rækkefølge. Så var det vores tur 
til at prøve, og selv om det var 
plasticdukker, vi øvede os på, 
virkede det hele meget livagtigt, 
og jeg er sikker på, at ingen af 
os glemmer, hvad vi har lært om 
Hjerte-Lunge-Redning. 
  Jeg vil gerne sende en stor tak 
til De 9, fordi I har støttet os 
økonomisk, så det blev muligt 
at afholde dette kursus i BS Se-
niormotion, hvor vi har fået en 
meget grundig undervisning. 
Jeg håber aldrig, det bliver nød-
vendigt for mig at skulle give 
hjertemassage. Men skulle uhel-
det være ude, og jeg står overfor 
et menneske med hjertestop, så 
ved jeg, hvad jeg skal gøre. Jeg 
ved også, at jeg og de andre på 
holdet ved at give hurtig første-
hjælp måske kan være med til at 
redde et menneskeliv.
  Og så vil De 9’s penge være gi-
vet rigtig godt ud.               Ω

Gurli Hansen, BS Seniormotion

fra erfaringsbiblioteket - kort 
sagt, man bestiller tid til en lige-
værdig samtale på 45 minutter, 
som foregår på Brøndby Strand 
Bibliotek.
  Efter årsskiftet havde man 51 
emner (personer) i erfaringsbi-
blioteket, og erfaringerne spæn-
der rigtig vidt; fra antropolog 
over beboerarbejde, dansk kul-
tur og traditioner, Capoeira, 
di  rektør såvel som forenings-
start, fotograf, borgmester, klog 
på livet til praktiserende læge, 
to-kulturelt ægteskab, politiker 
osv. osv. Formålet med projek-
tet er at skabe et miljø, hvor 
indvandrere/fl ygtninge kan få:
●  Uformel viden om forhold 

som ikke umiddelbart kan 

indhentes andre steder fra, 

f.eks. om børneopdragelse og  

adfærd samt normer på en ar-

bejdsplads.

●  Viden om faktuelle ting på et 

hverdagssprog.

●  Viden om mange andre em-

ner.

  En liste over 'menneskebøger' 
kan fi ndes på Brøndby Bibliote-
kernes hjemmeside: 
www.brondby-bibliotekerne.dk 
eller på: 
www.vestegnenssprogcenter.dk 
hvor du også kan 'bestille en 
bog'.
  Du kan dog ligeledes ringe til 
Brøndby Strand Bibliotek, tlf. 
4328 2070 eller Sprog- og Kom-
petencecentret og få en samtale  
med Chris Kuylenstierna på tlf. 
4328 3523.
  Det spændende projekt løber 
frem til januar 2009, så der er 
stadig tid til at etablere en ufor-
mel kontakt og få en god snak 
om netop det emne, som du 
gerne vil vide mere om.            Ω

Foto: Privat

Læserbrev:
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

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

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

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

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

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

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

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. 
Se menu på www.bro-
endbynettet.dk under 
aktivitetshuse, Rheum-
hus.

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

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

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

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

 
Kreative dage 
Torsdag fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Tirsdage kl. 12.00-16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 
Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131.

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

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

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

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

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

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

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

armbånd med perler -  kostpris 10 kr.

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00.

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

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 

Silke/stofmaling - Torsdag + fredag fra kl. 13.00-16.00 - tlf: 2460 1716.
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BB 608 indkalder til ekstraor-
dinært beboermøde  

onsdag 26. marts kl. 19 
i Perlen, Hallingparken 5 

om dette emne. Alle beboere  
har adgang til mødet. Medbring 
huslejekvittering el ler PBS ud-
skrift.               BB 608

Halling Motion

Under aktivitetshuset Perlen, 
Hallingparken 5, trænes der på 
livet løs alle ugens dage, både 
unge og gamle, mænd og kvin-
der samt blandede hold. De nye 
tider kan læses på opslag ved 
indgangen. 
  Er du interesseret i at forbedre 
din kondi, er du velkommen til 
at kontakte formanden for Hal-
ling Motion, Leif Pedersen, på 
tlf. 4046 0217 angående de for-
skellige hold og priser. Der er 
altid plads til en til, der gerne 
vil dyrke motion.             Ω

HyggeBanko i Perlen
tirsdag 4. marts 

Pladesalget åbner kl. 18 og spil-
lene begynder kl. 19. Vi spiller 
15 spil med fuld gevinst til alle 
med banko. Husk at forny dit 
medlemskort for 2008 - det er 
sidste chance for at få sit gamle 
nummer.
Gevinster: 

Hele pladen 200 kr.
på to rækker 100 kr. 
og på en række 50 kr. 

Ekstra bankonummer på en 
ræk  ke. Ved banko under 10 
numre en ekstra fl aske vin. Man 
kan spise i Caféen mod forudbe-
stilling på tlf: 4373 4220. Husk 
rygning foregår udendørs under 
halvtag.      HyggeBanko.

Hen imod årsskiftet modtog vi en morsom og tankevækkende hilsen 
fra vore lokale Tranens Drenge. Den handlede om nogle fi nurlige di-
lemmaer i vort hjemlands sprog, som „Drengene“ bl.a. havde fundet i 
et digt af den chilenske forfatter Gonzalo Vargas, som i mange år har 
boet i Danmark. Nu er nok alle sprogs facetter mangfoldige og i Dan-
mark har vi et hav af dialekter - nogle ganske svært forståelige. Lad os 
imidlertid holde os til - skal vi kalde det i omegnen af rigsdansk; det 
kan vel ikke være så svært! Og dog. Lad os lige dvæle ved digtet:

Vi starter med LÅS, der i flertal er LÅSE, 
men flertal af GÅS er GÆS - ikke GÅSE. 
Vi taler om FOD - er der flere, si’r vi FØDDER, 
men skønt vi siger FLOD, vi aldrig siger FLØDDER. 
Er der EN, hedder det DEN, er der TO, si’r vi DISSE. 
Hvorfor fa’en hedder PEN i flertal så ikke PISSE? 

At flertal af MAND er MÆND - ikke MÆNDER 
er svært at forstå, når en TAND bli’r til TÆNDER. 
Og skønt et flertal af AND som bekendt hedder ÆNDER, 
så hører man aldrig, at SPAND bli’r til SPÆNDER. 

En anden mærkværdighed her til lands 
i tredie person det er HAN, HAM og HANS. 
Er det så sund logik - ja, derom spø’r jeg kuns 
at man ikke om damer siger HUN, HUM og HUNS? 

At SYNGE i datid på dansk er SANG, 
men GYNGEs imperfektum er ikke GANG. 
Og hvem kan forstå, hvorfor SPRINGE er SPRANG, 
når BRINGE ikke i datid er BRANG? 
Korrekt hedder datid af BRINGE jo BRAGTE, 
hvor er så logikken, når man siger BAGTE 
på basis af infinitiven AT BAGE? 

Et andet eksempel: det hedder AT TAGE. 
Det bøjes i datid ved, at man siger TOG. 
... Skulle BAGE så ikke give BOG? 
Når BRINGE er BRAGTE, skulle BAGTE være BINGE, 
men så måtte RAGTE være datid af RINGE 
dog RAGTE det findes på dansk faktisk ikke, 
derfor må vi hellere la’ spørgsmålet LIGGE. 

… men, det gør vi IKKE, for der følger fl ere herlige oplevelser 
med det danske sprog, når man med anden sproglig baggrund 
træder ind over grænsen til det ”ganske danske land”; men de 
følger i kommende udgaver af bladet.                    Ω

”Den danske sprog” ……
Elo Christiansen

Fase 3 - renovering af rækkehusene
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Åbent Hus 
i NetværksKontoret 

torsdag 27. marts kl. 15- 18

Kom og hils på gamle og nye 
med arbejdere og få en bid brød 
i vores nye lokaler. 

Kisumparken 2
den gamle administrationsbyg-
ning for Tranemosegård.

Alle er velkomne!

NYT fra NetværksKontoretNYT fra NetværksKontoret
Brøndby Strand Gøglerne
Optog med Brøndby Strand Gøg-

lerne, mandag 31. mar. kl. 16.00-

17.30. Afgang fra Lang bjergskolen 

Tybjergparken 2.  Optog gennem 

gårdene afsluttende med en for-

friskning på NetværksKontoret. 

 Mandag 7. apr. kl. 16.00-17.30.

Kom og vær med til åben træning 

på Strandskolen, som ligger på  

Strandskolevej 300. 

Halling Fitness Center
Der vil være gratis prøvetræning kl. 

16.00-18.00 mandag 31. mar. samt 

7., 14., 21. og 28. apr. For at træne 

skal du være fyldt 21 år, medbringe 

rene træningssko, et ekstra hånd-

klæde samt være indforstået med, at 

træningen foregår på eget ansvar. 

Motionspladsen
Forårsåbning af Motionspladsen 

ons  dag 2. apr. kl. 11.00. - Kom og 

vær med til at gøre åbningen festlig 

og deltag i eller overvær det over-

raskende program.

BS Senior Motion 
Sammen med de frivillige på Mo-

tionspladsen og gymnastikpiger ne 

vil der være instruktører tirsdag, 

onsdag og torsdag i uge 14, 15 og 17 

kl. 11.00-12.00 og kl. 14.00-15.00. 

Kom og lær hvordan du kan bruge 

motionspladsen eller gå stavgang. 

Der vil være mulighed for at se 

gymnastikpigerne i aktion.

Tranen
Sund mad fra hele verden. Fore-

drag og madlavning med Tina Ås-

berg, Tranen, Tranumparken 3A. 

Torsdag 10. apr. kl. 17.00-20.00. 

Kom og hør og smag hvordan mad 

fra hele verden kan smage dejligt 

og samtidig være ernæringsrigtig.

  Tina Åsberg sætter fokus på, hvor-

dan du laver mad uden brug af for 

meget smør og olie. - Vi slutter med 

at lave mad og spise sammen. Ar-

rangementet er gratis og alle er vel-

komne. Tilmelding til Tranen på tlf. 

4373 8125 senest tirsdag 8. apr.

Onsdag 2. og 9. apr. kl. 9.30-11.00 

er der bevægelse og afspænding og 

kl. 11.45-12.45 er der pilatesunder-

visning med Mette Lykke. Du skal 

bare møde op med træningstøj. Un-

dervisningen er gratis, og hvis der 

er interesse for det, vil vi oprette 

permanente hold. 

Rheumhus
Foredrag om alkoholmisbrug ved 

Lis Fjeldsted fra misbrugsteamet 

i Brøndby Kommune onsdag 2. 

apr.  kl. 18.30-20.00 i Rheumhus, 

Albjergparken 4. Foredraget hen-

vender sig til både misbrugere, for-

ældre, pårørende, naboer og andre 

interesserede. - Hvad er tegnene 

på alkoholmisbrug? Hvordan for-

holder man sig som nabo eller på-

rørende til en alkoholmisbruger? 

Hvilke muligheder er der for at få 

hjælp til at komme ud af misbru-

get? Hvad kan man som forældre 

gøre for at forhindre sit barn i at 

komme ud i et misbrug? 

NetværksKontoret
Balancekonkurrencer på vores kon-

torinventar. - NetværksKontoret 

Kisumparken 2, fredag 4. og 11. 

apr. kl. 10.00-14.00. - Kom og få en 

kop kaffe og et æble, se vores nye 

kontor og hils på de nye medarbej-

dere. - Deltag også i vores KRAM 

konkurrencer, hvor du kan vinde 

overraskende præmier.

Kram kalender

Anet Tamborg.

Anette Hestlund.

Mette Holck.
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De Frie Midler
Er I en gruppe beboere, en klub 
eller forening, der mangler pen-
ge til at gøre et arrangement ek-
stra godt? Det kunne være:
• kostumer til en opvisning
• en udfl ugt 
• redskaber til et sportsarran-  
  gement
• mad og drikke til en sammen-
   komst
• foredragsholder til at belyse   
  et emne
Så skulle I prøve at søge: 

De Frie Midler!
De Frie Midler er en pulje, der 
administreres af NetværksKon-
toret. Det er ikke nødvendigt at  
udfylde lange ansøgnings ske  -
ma er, og man kan søge op til 
5.000 kr.
 Henvend dig til Anette Hest-
lund på NetværksKontoret, Ki-
sumparken 2. tlf. 60 35 46 90 
eller e-mail: ahe@bo-vest.dk

Penselstrøget
Kisumparken 110, st. th.

Mandag 10. marts kl. 18 afhol-
des ordinær generalforsamling 
i klubbens lokaler. Der serveres 
noget at spise og kaffe. Drikke-
varer kan medbringes. 

Kan du li´
at synge?

Et nyt kor har set dagens lys.
Brøndby Strand Koret søger nye 
medlemmer. 2008 er „Sangens 
År“. Lad det også blive året, 
hvor du starter i kor!
  Vi synger to- og trestemmigt 
med et meget alsidigt repertoire 
af bl.a. danske, svenske og en-
gelske sange. Du fi nder os ons-
dage i Brøndby Strand Biblio-
teks mødelokale mellem 19.00 
og 21.00. For yderligere oplys-
ninger, kontakt vores korleder 
Rie på tlf. 6077 5127 eller Yvonn 
på tlf. 4353 6333.

Haves: 
4-5 værelser - rækkehus i Kisum-
parken - ulige numre
Ønskes:
3 værelser - i højhus fra 5. sal og 
opefter.

tlf: 4373 1280/2720 1280

Gratis tøj
Tranumparken 3

Mandag 3. marts
kl. 14.30-16.30 

kan man afhente gratis tøj fra 
den gamle genbrugsbutik i Tra-
numparken.

Jazz i marts
... og i fremtiden

Siden klubbens start i 1979 har 
Brøndby Jazzklub stort set af-
holdt alle sine arrangementer 
i den store sal over Brøndby 
Strand Bibliotek. 
  Med kommunens salg den 1. 
juli i år af ejendommen, som 
bl.a. indeholder biblioteket, be-
tyder dette for jazzklubbens ved-
kommende, at der blot resterer 
to koncerter i dette lokale, hvor 
den næste fi nder sted Langfre-
dag den 21. marts kl. 20.00. Til 
lejligheden har klubben engage-
ret sig med 

Pee Dee Jazzband
der leverer hele det traditionelle 
repertoire fra den klassiske jazz 
over dixieland til swing fremført 
med stor musikalitet og rutine.
Besætningen udgøres af Jens 
Glud, trom pet og sang - Gunnar 
Bay, trombone og sang samt 
Henrik Munk på klarinet. Erik 
Frigalt håndterer klaveret og 
Poul Erik Waltz trommerne. 
Endelig griber Ebbe Wettlaufer 
bassen.
  Vær med til at takke af i klub-
bens 'gamle' spillested, hvor sid-
ste arrangement bliver fredag 
den 18. april. Klubbens besty-
relse har herefter truffet aftale 
med RHEUMHUS, Albjergpar-
ken 4, Brøndby Strand om ef-
terårets koncerter.
  Som mange ved, har klubben 
allerede siden 2000 afholdt sær-
lige arrangementer nogle gange 
om året netop i RHEUMHUS 
med stor tilslutning fra med-
lemmer og gæster.

 Der er endnu en del brugt men  
godt tøj tilbage - så benyt jer af 
denne sidste chance til at sup-
plere garderoben.

KRAM i Brøndby Strand
mandag 31. marts kl. 12.45

Parkeringspladsen ved
Brøndby Strand Centrum.

Åbningstale af: 
Borgmester Ib Terp

KRAM diplomet overrækkes
Brøndby Musikskole og All-
round Linedance underholder

KRAM hos politiet
lørdag 5. april kl. 10 - 12

Politiskolen
Brøndbyøster Bou levard.

Kom og prøv: forhindringsba-
ner - forsvar mod slag, spark og 
våben - freesbeegolf - samar-
bejdsøvelse - kom omklædt
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Fra venstre: Datteren Zeynep, Fatma med blomsten, endnu en datter Medina og naboen Yasmin. Inger Larsen

Vor nabo Fatma Camur for-
tjener månedsblomsten, fordi  
hun altid er en glad og smilende 
kvinde. Hun kommer oprinde-
ligt fra Tyrkiet. Hun er fraskilt 
og har fi re glade børn. 
  Hun er altid hjælpsom både 
over for venner, bekendte og na-
boer. Som nabo er vi også hel-
dige og glade for hende. 
  Når man har brug for hende, er 
hun der altid. Hun hjælper altid 
med et smil, og er sjældent sur.
 Hun har altid døren åben for 
gæster, og hun er meget fl ink til 
at bage og lave mad. Hendes fi re 

børn er meget hjælpsomme og 
velopdragne, og familien klarer 
sig godt i det danske samfund.
  Foruden de to piger, der er 
med i sofagruppen, har hun to 
drenge Mesout og Mikail, som 
ikke var hjemme på tidspunktet 
for blomstens afl evering.
  Fatma kom til Danmark i 1981 
og har de sidste 12 år boet i 
Brøndby Strand. Hun blev alene 
med sine børn for ni år siden.

Med venlig hilsen 
Abdullah & Yasmin Inal

Kisumparken

Månedens blomst
Hvem skal have

den næste blomst?
Får månedsblomsten mon 
en opblomstring i 2008? 
  Kender du en, der fortjener 
en lille erkendtlighed i hver-
dagen - så kom ud af busken, 
og henvend dig til redaktio-
nen, hvorefter vi fl uks sørger 
for, at dit ønske bliver opfyldt 
uden udgifter for dig.
 Vi betinger os blot at have 
lov til at offentliggøre begi-
venheden her på bagsiden.


