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spæn dende arrangementer for 
de ældre i vor bebyggelse. Her 
kan, ud over dagligt hyg geligt 
samvær med spil af mange slags, 
nævnes den nys igangsatte strik-
keklub for alle aldersgrupper. 
Og i ‘tøseklubben’ foregår der 
kvalifi ceret danskundervisning.
 I marts er der et interessant fo-
redrag af plejehjemsleder, Thy-
ra Frank, der går ind for, at de 
gamle skal more sig og ha’ det 
sjovt i livets efterår.

De gode resultater Søholt-
skolen har præsteret, med at 
mange af de tosprogede elever 
fortsætter deres videregående 
ud  dannelse i gymnasiet efter 9. 
klasse, er endnu et fi nt eksempel 
på, at det kan betale sig at satse 
på at integrere de unge menne-
sker, der i dette tilfælde udgør 
80% af alle elever og kom mer 
fra 40 forskellige nationa liteter, 
i den danske kultur og livsfø-

relse. Et stort tillykke til skolens 
leder, Palle Kristensen.

Og husk så endelig bagsiden i 
dette nummer af bladet. 
 Her er stemmesedlen til din 
kandidat til Årets Brøndby 
Strand Borger - m/k. Men husk 
en fyldig begrundelse. Så har 
Styregruppen for KulturWeek-
end en ordentlig baggrund at 
bedømme kandidaterne på.
 Altså ikke noget med at han/
hun er så fl ink og gav en bajer i 
fredags. Det er slet ikke nok. 
  Der sættes også en fotokon-
kurrence i gang. Med den ud-
bredelse af digitalkameraer, der 
har fundet sted de sidste mange 
år, er næsten alle i stand til at 
deltage. Nu er det op til den en-
kelte, at forevige de motiver han 
eller hun nu synes fortæller no-
get om Brøndby Strand. Samti-
dig er der udsat tre pengepræ-
mier til de udvalgte billeder. 

Strandens lyksaligheder
Nu lader det til, at Perlen har 
fået en afpudsning, der måske 
kan få kunderne tilbage i bik-
sen. Den nye leder af Perlen, 
Thorsten, fortæller os, at der er 
aktiviteter for både unge og æl-
dre. Der er indkøbt en del com-
putere, som udgør en net-café, 
hvor man mod en beskeden 
sum kan spille op til 100 spil.
Dog er der sat en aldersgrænse 
- ikke under 10 år. Yderligere er 
der startet et unge-projekt, der 
henvender sig til unge mellem 
13 og 17 år. Det ledes af to unge 
og den opsøgende medarbej der, 
Zahid Mansoor, i forening. Her 
kan man bl.a. spille bordtennis 
og der arrangeres biografture 
og andre udfl ugter. Der er også  
hjælp at hente ved udformning 
af CV’er og jobansøgninger. 

En anden opblomstring fi n-
der i øjeblikket sted i Væreste-
det Strandstuen. Her afholdes 
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For en måneds tid siden 
ringede jeg til min gam-
le ven Palle Kristensen, 

skoleinspektør på Søholtskolen. 
Det var længe siden, vi havde 
talt sammen, så det var natur-
ligt at starte med et „Hvordan 
går det?“ „Jo nu skal du høre“, 
svarede Palle, „det går rigtig 
godt!“ Og så kom den historie, 
som man 14 dage senere kunne 
læse i Folkebladet: Søholtsko-
len sender fl est i gymnasiet, 
- cirka 80% er tosprogede og 
alligevel går fl est videre til gym-
nasiet efter 9. klasse. Skolen er 
meget bedre end sit rygte, ingen 
faglige argumenter for at fravæl-
ge Søholtskolen. Eleverne ligger 
over det kommunale gennemsnit 
i læsning. Begge vore børn har 
gået på Søholtskolen, og vi har 
været glade for, hvad den har gi-
vet dem både fagligt og socialt. 
 Jeg var skolebestyrelsesfor-
mand i fem år, og det er ikke 
nogen hemmelighed, at jeg var 
lidt bekymret for Søholtskolens 
frem tid, da jeg sagde farvel for 
10 år siden. Skolen var meget 
presset. Hverdagen var vanske-
lig og ikke altid til at holde sam-
men på, og som Palle en dag 
sag de: „Vi bliver nødt til at tage 
én dag af gangen. Det er ikke 
tilfredsstillende, men kan være 
nødvendigt.“  

Fra kaos til succes
Derfor: „Hvordan pokker har I 
dog lykkedes så godt, Palle?“, 
og svaret til mig var det samme, 
som kan læses i Folkebladet. 
Der er ingen 'magisk opskrift', 
men 'lærerne er helt afgørende'.   
Palle nævnte to ting i den for-
bindelse. Lærerne rejser ikke 
fra Søholtskolen i utide, og der 

er ingen problemer med at få 
stillinger besat med velkvalifi -
cerede lærere. Det er der jo en 
grund til. Selvfølgelig er der - og 
skal der være - mange mødre og 
fædre til en sådan succeshisto-
rie, men jeg er ikke i tvivl om, at 
der er én person, man kan til-
lade sig at pege på. 
 Det er selvfølgelig Palle, jeg 
tæn ker på. Han er så beskeden, 
at han aldrig kunne fi nde på 
at fremhæve sin egen indsats, 
men så må andre jo gøre det. 
Palle har stillet sig i spidsen for 
et meget langt og sejt træk (10 
år), og han har fået hele skolen 
med sig. Palle lægger ikke skjul 
på, hvad hans grundfi losofi  er.

Glade børn lærer bedst
Den er lige så enkel, som den 
er indlysende: Kun glade børn 
lærer noget. Det burde der stå 
over hovedindgangen til Søholt-
skolen! Tænk, at kærligheden 
til børnene, lærernes engage-
ment og ledelsens helhjertede 

arbejde og opbakning, har løftet 
en hel skole ud af en meget svær 
hverdag og ind i en situation, 
hvor man med 80% tosprogede 
fordelt på  40 nationaliteter top-
per i kommunens kvalitetsrap-
port. Nogle kan måske huske, 
at der var uenighed om, hvem 
der skulle efterfølge Freill som 
inspektør på Søholtskolen.
  
Palle er populær
Forældre og lærere var sikre på, 
at viceinspektøren, Palle, var 
det helt rigtige valg. Forvaltnin-
gen havde en anden opfattelse. 
Vi stod fast på vores, og det 
kostede en del forhandlinger. 
En dag kom skoledirektøren 
til møde med lærerstaben på 
Søholtskolen, og eleverne mod-
tog ham med følgende taktfaste 
råb: „Denne skole er ikke 
for alle -  kun for Palle“. 
 Godt, at der blev lyttet til både 
elever, forældre og lærere i den 
sag! - kærlige hilsner og tillykke 
til Søholtskolen  -  Hugo          Ω

En rigtig god
succes-historie

  Hugo Thuge

Søholtskolen, der ligger vest for Esplanadeparken, er blevet en god integra-
tionskilde for vore mange forskellige etniske grupper. Indsat et foto af sko-
lens afholdte leder, Palle Kristensen.

  Arkiv
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Hans havde ikke indlagt 
vand. Så det fi k han fra 
naboen. 

 - Så lagde han sin vanddunk 
op på hækken, og når jeg så 
den, vidste jeg, at Hans skulle 
ha´ vand til kaffen. Så måtte 
jeg jo fylde dunken, siger Kurt 
Rasmussen. I en lang række år 
var Kurt nabo til Gamle Hans, 
som han kalder ham.

En nyhed
Nu er Hans død for en hel del 
år siden, Kurt er fl yttet, og hu-
set, Hans boede i, er ændret 
til ukendelighed. Men inden 
da havde Hans og Kurt gået og 
snakket sammen i en del år. 
Hans havde fortalt om sit liv, så 
Kurt nu kan fortælle det videre.
Hans boede i et gammelt fi -
skerhus på Gl. Køge Landevej i 
Brøndby Strand. Huset havde 
han bygget sammen med sin far 
i 1917. Det kostede dem 7.000 
kr.! Og det, syntes de, var dyrt.
 Faren var fi sker og det blev søn-
nen så også, og i en række år fi -
skede far og søn så sammen her 
i Brøndby Strand. Senere, da 
faren var død, fi k Hans arbejde 
ved Københavns Havnevæsen.
 En af Kurts yndlingshistorier 
fra Gamle Hans startede da også 
med en fi skerbåd. Hans og hans 
far havde været oppe på nord-
kysten for at hente en fi skerbåd, 
som de skulle sejle hjem. Men 
da det blev aften, var de ikke 
nået helt hjem og lagde derfor 
ind i Københavns havn for nat-
ten. Næste morgen sejlede de så 
videre mod Brøndby Strand.
  Men den nat var der sket noget, 
og da de nåede Brøndby Strand, 
kunne de fortælle en nyhed, 
som endnu ikke var nået herned 
fra København ad anden vej:
„Kongen var død.“
Det var i 1912, og det drejede 

sig om Kong Frederik  den 8. 
Det har været noget af en sensa-
tion at kunne komme hjem med 
den nyhed. Og det må samtidig 
siges, at nyheder ikke spredtes 
særlig hurtigt den gang. Hans 
har i øvrigt da kun været ti år.

Fiskere og hedninger
Hans var født 1902, og der bo-
ede ikke mange mennesker ved 

Brøndby Strand, da han var 
ung omkring 1920. Og de, som 
boede der, var mest 'fi skere og 
hedninger'. Det mente i hvert 
fald bønderne i Brøndbyvester. 
De havde ofte kvæg gående på 
strandengene, men man blan-
dede sig ikke, fortalte Hans.
  Man var nu ikke mere hed-
ninger her ved stranden, end 
at man tog til missionsmøder i 

Historien om 
Om hedninger og fi skere i Brøndby Strand:

Gamle Hanses hus på Gl. Køge Landevej tegnet i slutningen af 1990´erne af Kirsten “Muser” N

Johan Suszkiewicz
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Brøndbyvester. Men det var iføl-
ge Hans lige så meget, fordi der 
var gratis kaffe. Og heller ikke 
her blandede man sig strandboer 
og Brøndbyvesterboer imellem. 
Der var en vis mistænksomhed.
Hans var som sagt gammel de 
sidste år, hvor han boede i fi -
skerhuset med Kurt som nabo. 
Han boede der da heller ikke 
fast længere. Derfor havde Kurt 

også lovet sønnen at holde lidt 
øje med Hans. Man vidste jo 
ikke, hvad der kunne ske. Til 
gengæld fi k Kurt så lov til at 
tage fra huset, hvad han havde 
lyst til efter Hans' død, og efter 
sønnen havde taget, hvad han 
ville ha´.
  Og da Kurt interesserer sig for 
gamle ting, tog han bl.a. en del 
gamle papirer med sig. Blandt 
dem var Hans' dagbog fra 1926 
til 1933.

Lange cykelture
Så nu kan Hans få lov til selv at 
fortælle.
  Dagbogen fortæller selvfølge-
lig en hel del om fi skeri. Det var 
jo Hans' arbejde. Men den for-
tæller også en masse om, hvad 
den unge Hans fi k fritiden til at 
gå med. Bl.a. har han taget på 
mange ture, ikke kun med båd, 
men også med bil og motorcy-
kel, og ikke mindst på cykel.
 I foråret 1932 skriver han 
f.eks.: 
„ ... cyklede den dag 105 km. I 
alt på hele turen cyklet 242 km. 
Og uden uheld af nogen art 
med cyklerne.“
  Om han her kørte på den cykel, 
han købte i september 1929, 
fremgår ikke. Men den gav han 
100 kr. for. Det har sikkert væ-
ret en hel del den gang.
  I det hele taget fortæller dag-
bogen en del om prislejet  på 
dette tidspunkt. Samme år, da-
gen før juleaften (han har skul-
let være fi n), køber han en smo-
king hos en skræddermester i 
Smallegade for 170 kr. Og da 
han er medlem af en skytteklub 

m Gamle Hans
har han også i 1929 købt et „ge-
vær med rem og viskestok“ for 
150 kr. og 55 øre.
  I  1927 havde han taget køre-
kort. Det kostede ham 130 kr. 
Senere måtte han bruge yderli-
gere fi re kroner på at tage et to 
timers kursus i at køre „gear-
vogn!!!

Og den første radio
Og så lige á propos det med ny-
hedernes langsomme spredning 
i 1912. Først i 1926 får Hans et 
krystalapparat. En af de første 
former for radioer. Det kostede 
ham 45 kr. I øvrigt fortæller han, 
at han i 1933 er ved Herstedve-
ster „for at betragte Radiotår-
net, som er under Opførelse 
ved den nye Radiostation“. Så 
radioen har været et meget in-
teressant emne i de år.
  Og så lige det med cykelturene. 
Dem fortsatte han med, også ef-
ter at han var fl yttet ind til Kø-
benhavn. Han kom, ifølge Kurt, 
stort set i huset her i Brøndby 
Strand hver dag - på cykel. Sine 
sidste år måtte han gå over til 
at tage bussen. Men han kom 
troligt hver dag om sommeren. 
Og om vinteren kom han for at 
skovle sne, så det så ud som om, 
der boede nogen.

Det er så yndigt . . .
I 1930 dukker der et nyt navn 
op i Hans´ dagbog: Anna. 
  De bli ver gift i november 1933, 
og så har Hans åbenbart ikke 
tid til at skrive dagbog mere. 
Den slutter her.
 En sådan dagbog er jo guld 
værd. Ikke kun for at lære Hans, 
som døde i 1991, 89 år gammel, 
at kende, men også for viden om 
Brøndby Strands historie.
 Dagbogen lander nu, sammen 
med  andre af Hans' papirer på 
Brøndby Lokalarkiv.                 Ωser” Nielsen.
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De 9 boligafdelinger i Brøndby 
  Strand, der har underskre-

vet en partnerskabsaftale, vælger 
hvert år en talsmand. I år er val-
get faldet på Ole Frank Larsen, 
formand for Rheumpark.
 - At være talsmand for De 9 be-
tyder ikke, at man er formand 
for partnerskabet, men at man 
er den, der udtaler sig til offent-
ligheden. På vores månedlige 
møder følger vi helhedsplanen 
'Herfra og Videre' og drøfter 
nye aktiviteter, før de sættes i 
gang. Vi udveksler også erfarin-
ger boligafdelingerne imellem. 
Også i boligpolitik gælder det, 
at helheden er mere end de en-
kelte dele. Vi kan gennemføre 
langt større projekter i fælles-
skab end hver for sig.
 Ole Frank Larsen har engage-
ret sig dybt i boligpolitik. Ud 
over at være formand for bo-
lig afdelingen, Rheumpark, er 
han kredsrepræsentat i Bolig-
selskabernes Landsforenings 
re præsentantskab og boligsel-
skabernes repræsentant i Bebo-
erklagenævnet i Brøndby Kom-
mune. Det er en overraskelse at 
høre, at han for 16 år siden ikke 
anede, hvad en boligafdeling 
var og aldrig havde forestillet 
sig, at det emne ville interes-
sere ham. 

Tidligere villaejer
- Jeg havde heller aldrig fore-
stillet mig, at jeg skulle bo i 
Brøndby Strand. Vi boede i et 

meget stort hus i Brøndbyve-
ster, men besluttede at sælge. Vi 
fi k et godt tilbud, hvis vi kunne 
fl ytte med det samme og fi k en 
lejlighed hernede på rekordtid. 
Men vi ville videre, vi tog kun 
det nødvendige frem og lod fl yt-
tekasserne stå uåbnede. Efter 3 
måneder sagde min kone, at vi 
skulle lægge tæppe på gulvet, 
og fra da af snakkede vi mindre 
og mindre om at fl ytte. Jeg be-
gyndte at interessere mig for, 
hvordan gårdene så ud og fi k 
arrangeret, at beboerne malede 
træværket i vores gård i fælles-
skab. Det førte til, at jeg blev 
opstillet til bestyrelsen. Da den 
gamle formand gik af på grund 
af sygdom, blev jeg valgt. For at 
være klædt på til hvervet tog jeg 
weekendkurser i Boligselska-
bernes Landsforening gennem 
to år. Fra at være et tilfældigt 
sted er Brøndby Strand blevet 
vores base. Vi har opbygget tæt-
te venskaber, som hjælper hin-
anden i gode og onde tider. Det 
er et kapitel i vores liv, som vi er 
meget glade for.

Rødder i den jyske muld
- Man kan høre, at du er fra 
Jylland?
- Jeg er fra Vendsyssel, fra en 
lille landsby, der hedder Vester 
Hjermitslev. Vi var 12 børn, min 
mor var enke og giftede sig med 
en enkemand, da jeg var 10. Vi 
blev opdraget til frie og selv-
stændige mennesker, og måske 

var det derfor, jeg ikke led af 
hjemve, da jeg fi k tuberku lose 
og fl ere gange var på sanatorium 
i Frederikshavn. Jeg blev først 
erklæret helt rask, da jeg var i 
slutningen af tyverne. Da havde 
jeg været gift længe, for min 
kone og jeg mødte hinanden, da 
vi var 15 og 16 år. Vi uddannede 
os begge to, jeg som maskinar-
bejder og hun som kontorassi-
stent. Vi fl yttede til København, 
fordi der var arbejde, og vi boe-
de i mange år i Herlev, hvor hun 
havde en købmandsforretning. 
  Jeg havde fået arbejde i lufthav-
nen i Kastrup som lufthavnsbe-
tjent ved alarmcentralen og kom 
efter nogle år til operationscen-
teret og blev tilknyttet VIP af-
delingen. Der var jeg i resten af 
mit arbejdsliv. Det var så lang 
tid, at jeg fi k medaljer for lang 
og tro tjeneste, som jeg var oppe 
at takke for hos Dronningen.

Har hilst på Mandela
- Vil du fortælle om, hvordan 
en lufthavn fungerer?
- Dengang kom der omkring 
60.000 mennesker igennem 
lufthavnen på et døgn, lige så 
mange som der boede i Roskil-
de. Der er også de samme funk-
tioner som i en provinsby. Der 
skal holdes ro og orden, lagre 

Fik smøger af
Fidel Castro

Vendsyssel, Herlev og lufthavnen 
- alle veje fører til Brøndby Strand 

Ole Frank Larsen, formand for bo-
ligafdelingen Rheumpark i Brøndby 

Strand. 

  Anet Tamborg
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skal fyldes op, mennesker skal 
have hjælp, hvis de blive dårlige. 
Der er tusind små detaljer, som 
man kun tænker på, hvis de ikke 
fungerer. I VIP-afdelingen tager 
man imod de kongelige og an-
dre betydningsfulde mennesker 
og sørger for, at de har en beha-
gelig ventetid. Så jeg har hilst på 
de kongelige, fået en pakke ciga-
retter af Fidel Castro, og trykket 
Bill Clinton i hånden. Men den 
største oplevelse var at tale med 
Nelson Mandela. Han behand-
lede alle som ligemænd og hav-
de samtidig en udstråling, som 
man aldrig glemmer. Selv om alt 
skulle være i den pinligste orden, 
kunne vi også lave sjov. En gang 
skulle prins Henrik komme med 
sin gravhund, og vi lukkede en 
mus ind i lokalet. Vi troede, at 

hunden ville jagte musen, men 
ingen opdagede den. Derimod 
fi k hunden øje på en stor grøn 
plante og lettede ben op ad 
den. Efter det blev der lavet en 
græsplæne udenfor til hunde-
luftning. 

Har en travl hverdag
- Min gamle onkel sagde altid, 
at det er godt at have noget 
at trille tommelfi ngre på, når 
man bliver gammel. Det lyder 
som om du har rigeligt.
- Ja, men det med at trille tom-
melfi ngre må vente nogle år 
endnu. Dels er der alle de prak-
tiske ting, der skal tages stilling 
til med udearealer, bygninger 
og administration, og dels skal 
vi sørge for, at her er rart at 
bo. Vi har videoovervågning 

De 9 er sammenslutnin-
gen af ni boligafdelinger 
i Brøndby Strand, som i 
fællesskab med Brøndby 
Kommune gennemfører 
helhedsplanen 'Herfra 
og Videre'. De ni boligaf-
delinger er: Rheumpark, 
Pab afd. 8, Lunden, T 13, 
T 15 og BB 605-608.

i opgange, vaskerier og parke-
ringskældre, og vores erfaring 
er, at det giver ro. Nu er der gi-
vet grønt lys for det fra politisk 
hold. Vi arbejder også for at 
skabe en levende boligafdeling, 
som samler beboerne. Vi har tre 
årlige fester, fastelavn, Sankt 
Hans og til jul. Og så forsøger 
vi at arrangere en årlig rejse for 
beboerne, i år går den til Ber-
lin. Vi skal se på boligbyggeri og 
hygge os, og vi ved fra de andre 
rejser, at folk fi nder sammen og 
omgås, når de kommer hjem. Så 
er der alt organisationsarbejdet 
ved siden af.

Brøndby Strands image
- Hvad vil De 9 arbejde med i 
det kommende år?
- I virkeligheden er der ti bolig-
afdelinger i Brøndby Strand. Vi 
har forhandlinger i gang for at 
få den sidste med i partnerska-
bet, og det håber vi vil lykkes. 
Derudover er målet at bevare 
de stabile forhold, vi har fået i 
Brøndby Strand og dermed også 
det gode image. Og så skal vi 
fortsætte og udvikle samarbej-
det med kommunen, for eksem-
pel om beboersammensætning, 
affaldssortering og et dækkende 
antal parkeringspladser.          Ω

En af Ole Frank Larsens behageligere sysler er bl.a. at afholde fastelavnsfest 

for Rheumparks beboere. Her en scene fra i år.
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PAK Culture Societys nye

Efter nogle år med skif-
tende lokaler er den 
pakistanske forening i 

Brøndby, PAK Culture Society, 
fl yttet til et nyt lokale på Lang-
bjergskolen. Her er man i fuld 
gang med at indrette sig med 
blandt andet computere og bil-
lard. 
  Den 11. februar var der offi ciel 
åbning af lokalerne med snore-
klipning, lagkage og pakistanske 
lækkerier. Formanden for So-
cialdemokratiet i Brøndby, Lud-
vig Henrik Blomberg, ønskede 
tillykke med det nye lokale og 
udtrykte glæde over, at forenin-
gen er så aktiv. Derefter takkede 
PAK Culture Societys formand, 
M. Jakob Jawad, medlemmerne  
fordi de slutter op om forenin-
gen, men gjorde også klart, at 
der stadig er et stort arbejde at 
gøre for at nå ud til alle. 
  Endelig opfordrede Ejaz Ah-
mad til, at alle udfylder spørge-
skemaet til naboskabsundersø-

Medlemmer af foreningen sammen med L

Formand for Socialdemokratiet i Brøndby, Ludvig H
Society, M. Jakob Jawad, skærer i fællesskab lagkag

Kvinderne er aktive medlemmer og har deres egne arrangementer.

 Ejaz Ahmad

gelsen, da dette er en måde at 
få indfl ydelse på, hvordan frem-
tiden i Brøndby Strand skal 
forme sig. Foreningen vil gerne 
hjælpe medlemmerne med at 
udfylde skemaerne. PAK Cul-
ture Society har altid været en 
aktiv forening og har omkring 
50 medlemmer. Der arrangeres 
gymnastik to gange om ugen på 
Strandskolen, fodbold hver lør-
dag på Langbjergskolen og et 
svømmehold om torsdagen.
  I Pak Culture Societys lokale 
på Langbjergskolen er der åbent 
hver søndag. En gang om måne-
den er der bestyrelsesmøde, en 
anden en temaaften med oplæg, 
en tredie er for kvinder og den 
sidste søndag i måneden er til 
almindeligt socialt samvær. Der 
er plads til endnu fl ere medlem-
mer, så skulle du have lyst, er du 
velkommen til et af søndagsar-
rangementerne.  Du kan få fl ere 
oplysninger om foreningen på 
telefon: 2944 2958.                Ω

  Bitten Drews
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ye lokale

med Ludvig Henrik Blomberg.

vig Henrik Blomberg, og formand for PAK Culture 
gkagen for.

Brøndby bibliotekerne er be-
 gyndt at lave strikkeklub-

ber om aftenen i deres lokaler, 
men da biblioteket i Brøndby 
Strand for tiden er så lille, at de 
fl este slet ikke har opdaget det, 
huserer der nu også en strikke-
klub i Strandstuen. Det er nær-
mest genialt. 
 Der er en håndarbejdslærer, 
Tina Vølsing, som bare kan det 
hele, og selv om man i forvejen 
kan strikke eller hækle, så ga-
ranterer jeg, at der er mange 
ting, man i hvert fald ikke kan 
- endnu. 

Ny mode - strik i håret
Alene den måde hvorpå hun 
havde kombineret sin frisure 
med masser af hjemmelavede 
garndimser, så hun lignede en, 

Strikke- og
nørkleklub

I baggrunden en storsmilende Tina Vølsing, der med sine strikkede anten-
ner i håret konverserer leder af Strandstuen, Charlotte, hen over hoveder-
ne på strikkeentusiasterne.

   Bitten Drews

der kom fra 'out of space' med 
alle antennerne ude! Det må 
jeg lære!! - Mine tynde hårtjav-
ser kan med garanti blive langt 
mere spændende med lidt hjælp 
fra hende.

Strik på knagerække
Man kan også strikke på knage-
rækker - det er sådan nogle, jeg 
indtil denne dag troede, man 
hængte tøj på. Man skal lære, så 
længe man lever. Entré-prisen 
på 30 kr. dækker også kaffe/te 
og en sandwich.
 Næste strikkeaften bliver 10. 
marts mellem kl. 17 og 19, og 
man kan købe materialer hos 
Charlotte i Strandstuen, Tra-
numparken 3A, telefon: 4373 
7500 (i den gamle Tra nes loka-
ler).               Ω
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Sidste nyt . . . 

Plejehjemsleder Thyra Frank
 fra Plejehjemmet LOTTE 

holder foredrag i 
Værestedet Strandstuen
onsdag 11. marts kl. 14 

 Sin omsorg for ældre udtrykker 
hun i sætningen „Jeg ønsker de 
skal ryge, elske og drikke sig 
ihjel“ - altså nærvær, latter og 
hjertevarme fremfor at kede sig 
ihjel i en stol på et plejehjem.
  Dette interessante foredrag ko-
ster 30 kr. i entré. Billetter kan 
købes på Brøndby-Biblioteker-
ne, tlf: 4328 2000, i Kulturhu-
set Kilden, tlf. 4328 2055 eller 
i Strandstuen, tlf: 4373 7500. 
Arrangører er Strandstuen 
og Brøndby-Bibliotekerne

Efter at have dækket en mas-
 se gode arrangementer i 

Strandstuen syntes jeg, det kun-
ne være sjovt at prøve noget af 
det, der foregår i dagtimerne. 
Og som sagt - så gjort. 
 En ganske almindelig tirsdag 
drog jeg af sted til „tøseklubben“ 

kl. 10-11, hvor der var  høfl ig og 
venlig selvbetjening. Kaffen var 
klar, og en af 'tøserne' havde 
medbragt morgenbrødet. Der 
blev snakket om næsten alt, og 
på slaget 11 brød man op og gik 
hver til sit. Nogle blev dog sid-
dende og sludrede videre, og en 
enkelt tog den daglige motion  
på maskinerne. 

Danskundervisning
I lokalerne ved siden af var der 
danskundervisning, hvor læ-
rer Linda underviste efter rent 
dansk materiale. Det undrede 
mig lidt, men da det gik op for 
mig, at de tre deltagere kom fra 
lande fjernt fra hverandre, for-
stod jeg det bedre.
 Det gik også ret pludseligt op 
for mig, at det er meget  effek-
tivt. Min søde veninde gen nem 
snart mange år, Syeda, var mel-
lem eleverne, og medens hun og 
jeg fulgtes hjemad, snakkede vi 
hyggeligt undervejs. Vi er kom-
met i hinandens hjem i årevis, 

En dag i
Strandstuen

Zeliha talte meget dansk den dag og lærer Linda (med ryggen til) tager sig 
tiden, indtil det bliver korrekt, også i udtalen. Syeda læser og Güzel lytter.

   Bitten Drews

og hvis det er for længe siden, vi 
har set hinanden, bliver en di-
skret, men vidunderlig hjemme-
lavet pizza, sendt op til mig. Til 
gengæld har jeg haft fornøjelsen 
af at introducere hele hendes 
familie for bl.a. risalamande 
med kirsebærsovs. Forskellen 
er kommet gradvis: Fra kærlige 
blikke og omsorg for hinandens 
ve og vel, taler vi nu sammen 
med masser af ord. Danske ord 
vel at mærke. 

Spil og afslapning
I det tredie lokale sad to herrer 
så dybt koncentrede om et slag 
backgammon, at jeg ikke næn-
nede at forstyrre dem.
  Frokosten, som man kan købe 
om tirsdagen, var overstået. 
Det te var bare efterdønninger 
og ren eftermiddagshygge. På 
de andre hverdage foregår der 
en masse andre ting, og jeg kan 
kun anbefale at slå et slag forbi 
Strandstuen, der har til huse i 
'Den gamle Trane' før Tranen 
fl øj ned til Café 13. Men det er jo 
en helt anden historie.             Ω

Güzel, der mest lyttede, benyttede 
samtidig lejligheden til at lave fin-
gergymnastik.
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Aktivitetshuset Perlen i Hal- 
lingparken 5 har haft en 

lidt turbulent periode. Men nu 
er det et lukket kapitel. Der er 
kommet liv og aktiviteter i huset 
igen og ansat en ny husbestyrer, 
som er fuld af ideer.
- Jeg hedder Thorsten og er 41 
år. Jeg drømmer om, at Perlen 
bliver et sted som alle beboere 
føler som deres. Her er de sam-
me muligheder som tidligere, 
det vil sige varm og kold mad, 
samt drikkevarer til billige pri-
ser. Vi forsøger at få mange ak-
tiviteter i gang. I den sidste tid 
har vi startet en mødregruppe 
og et projekt for drenge med fo-
kus på samvær og forberedelse 
til uddannelse eller arbejdslivet. 
Vi forsøger hele tiden at afprøve 
nye ideer og glæder os hver gang 
vi ser et nyt ansigt i cafeen. 
 Så kig forbi i åbningstiden og 
husk, at Perlen også er din.

Perlens åbningstider:
Mandag 10-17
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-17
Torsdag 9-14
Fredag lukket

Du kan dagligt købe varm mad 
mellem 11.30 og 13.00. Resten 
af dagen kan der fås smørre-

brød, kaffe, the, ostemad og 
andet. Øl serveres kun i forbin-
delse med varm mad og mellem 
11.00 og 13.00. I Perlen er der 
billard, bordtennis og bordfod-
bold til fri afbenyttelse. Her er 
nyindkøbte pc’er, der kan be-
nyttes alle dage for 10 kr./time.
  Her kan du skrive breve, job-
ansøgninger eller gå på inter-
nettet. Vi har også en super 
moderne net-café med op til 
100 spil, hvor man kan spille på 
både højt og lavt niveau. 
  Man skal være over 10 år for at 
spille og 1 time koster 10 kr.
  Tiderne er som følger:.

Mandag kl. 10.00-13.00: Mød-
regruppe og legestue. Mandag 
kl. 14.00-17.00: Lektiehjælp. 
Mandag og onsdag kl. 14.00-
17.00: Netcafé. Mandag og ons-
dag kl. 15.00-17.30: Drenge-
projekt i samarbejde med den 
opsøgende medarbejder. 
 Desuden er her skakklub, blom-
sterbinding og banko og mange 
andre ting. Kig forbi i Perlen, 
hvis du vil vide mere.
 Du er også velkommen til selv 
at komme med ideer til aktivi-
teter, du kunne tænke dig i Per-
len. Så vil Thorsten hjælpe med 
det praktiske.             Ω

Perlen er køreklar
Perlens hyggelige interiør kan rumme mange flere gæster mener Thorsten.

  Anet Tamborg

Imagemøde 25. marts.
kl. 17-20 i Rheumhus

Emne: De gode historier fra Brøndby Strand
Brøndby Strand er et område, der er fyldt med gode historier. Vi vil gerne fortsætte med at fortælle omver-
denen om dem. Derfor har NetværksKontoret inviteret Jakob Fälling, tidligere redaktør på Vestegnen til en 
aften om image og de gode historier. Han vil give inspiration til, hvordan man kan få øje på de gode histo-
rier i dagligdagen, samt en diskussion om, hvordan man anvender de nye medier og udnytter billederne fra 
Brøndby Strand.
  Mødet fi nder sted i Rheumhus, Albjergparken 4. Der er et begrænset antal pladser. Hvis du er interesseret, 
så kontakt Anet Tamborg på NetværksKontoret. tlf. 43 54 22 75, mail. ata@bo-vest.dk
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

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

Legestue 
Fredag - kl. 12.00-15.00

Banko
Hver 3. tirsdag/md kl. 19.30-22.30

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
henvendelse: Erik Larsen.

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

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

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

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

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

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

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

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

Aktivitetshuset
PERLEN

4373 4220
Husbestyrer Thorsten
Cafeén åben:
Mandag 10-17, tirsdag  
9-14, onsdag 9-17, tors-
dag 9-14, fredag lukket. 
Dagligt: Kaffe/te/vand/ 
ostemad/smørrebrød og
varm mad kl. 11.30-13.00.

Lektiehjælp ved Umar
Mandag kl. 14-17.

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Hygge-banko
Første tirsdag i måneden
kl. 19.00-22.00. 
Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger  kl. 19.00-22.00.
Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.
'Kom og vær med'
Onsdag kl. 18.00-20.00.
Netcafé
Mandag og onsdag kl. 14.00-17.00.
Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

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.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler
  Ejendomskontoret: 7741 6888

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

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

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

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.
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Har du lyst til at hygge 
dig sammen med jævn-
aldrende og snakke om 

fremtiden? Så kan du deltage i 
det nye ungeprojekt i aktivitets-
huset Perlen for drenge mellem 
13 og 17 år. Aftenerne bliver le-
det af to unge medarbejdere i 
samarbejde med den opsøgende 
medarbejder. 
  Du kan bruge computerne og 
f.eks. eller spille bordtennis. Ind 
imellem vil der blive arrangeret 
fælles biografture og andre ud-
fl ugter. Men der bliver også lagt 
vægt på at snakke om, hvordan 
det går i skolen samt mulighe-
derne for at fi nde arbejde eller 
gå i gang med en uddannelse. 
Gennem Internettet kan man 
fi nde frem til de forskellige ud-
dannelser og se, om det er no-
get, som man har lyst til. Man 
kan også lære at lave gode job-
ansøgninger. 
  Senere bliver der taget kontakt 
til virksomheder, og meningen 
er, at man skal tage ud og præ-
sentere sig og få oprettet et kon-
taktnet til dem, der har brug for 
unge i fritidsjobs - og dem er der 
slet ikke så få af.
 Hvis du synes, det er noget for 
dig, så kik forbi Perlen i Halling-
parken 5, mandag og onsdag kl. 
15-17.30 eller ring på telefon: 
4373 4220 og hør nærmere.  Ω

Ungeprojekt i Perlen
 Den Boligopsøgende
medarbejder - Zahid Mansoor

Fremtiden for de tre aktivitetshuse på tværs af boligafdelingerne

De tre husbestyrere og Netværkskontoret holder jævnligt møder. På et af disse møder blev der talt om, at 
aktivitetshusene meget gerne skal bruges af beboere på tværs af de forskellige afdelinger. Derfor er der 

nu påbegyndt en række af arrangementer i de forskellige huse med økonomisk støtte fra De 9. Der vil i løbet 
af foråret og efteråret blive afholdt 6 arrangementer, 2 i hvert hus. Det er meget forskellige arrangementer, 
som henvender sig til forskellige aldersgrupper. Håbet er, at alle beboere i Brøndby Strand vil besøge de 
forskellige huse, og ikke udelukkende holde sig til det hus, der ligger i deres afdeling.                 Mette Holck
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Den 3. februar var der komsammen i Café 13. Vi skulle tilrettelægge, hvor vores næste ture skulle gå hen. Når dette 
blad udkommer, har vi været i Helsingør og set Navernes Hule. De næste ture skal gå til henholdsvis den kongelige 
Veteri nær- og Landbohøjskole og Københavns Bymuseum. Skulle dette have vakt jeres interesse, kan I kontakte Jens 
Ejner tlf: 4373 6271 eller Esther Genker tlf: 7799 2553/2381 7985.

Kaffeslabberas i pensionistklubben

3. februar kl. 18 dannede Café 13 ramme om indføring i middelalderskikke. De blev beskrevet af Jens Degerbøl fra Mid-
delalderlandsbyen. Han berettede, hvordan man var klædt dengang. Alt imens Jens fortalte, tog han noget af det tøj 
på, han havde med bragt. Foruden tøjet havde han også knive, den tids sikkerhedsnåle og sågar en taske. Alle tingene 
var lavet af gede- og kohuder, og det mest interessante var, hvad man spiste dengang anno 1369. Det var nemlig, hvad 
de omtalte huder havde indeholdt. Og det var meget specielt.

Middelalderaften i Café 13

   Inger Larsen

   Inger Larsen
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Brøndby Musikalske 
Venner 

afholder „Syng Sammen Aften“ 
torsdag 26. marts kl. 19.30 i 
Rheumhus, Albjergparken 4. 
Der er gratis adgang, og det er 
sidste gang i denne sæson.

Penselstrøget
Kisumparken 110, stuen afhol-
der generalforsamling mandag 
den 9. marts kl. 18. Der vil blive 
serveret kaffe og kage. Drikke-
varer kan medbringes.

Livvagterne og
virkeligheden

Tirsdag 10. marts mellem kl. 
19.00 - 20.30 er der arrangeret 
et foredrag i Café 13. Tidligere 
chef for Politiets Efterretnings-
tjeneste, Hans Jørgen Bonnich-
sen, vil, med ud gangspunkt i 
'Livvagterne', DR1´s dramase-
rie om Jasmina, Jonas, Rasmus 
og deres kollegaer i Politiets 
Ef terretningstjeneste, fortælle 
om, hvor tæt serien er på virke-
ligheden i PET´s arbejde.
 Foredraget bliver en aktuel 
beretning om fi ktion og fakta, 
der hver for sig behandler ud-
fordringerne i en fredelig sam-
eksistens på tværs af meninger, 
vilkår og tro. 
 Billetter á 20 kr. kan købes i 
Café 13.

Det nye kulturhus i Brøndby 
Strand, der skal fungere fra 
august i år, vil blive navngivet:

Brønden
Navnet er udvalgt efter en nav-
nekonkurrence, hvor 99 Brønd-
by Strand beboere deltog. 
  Der var udlovet tre præmier på 
hhv. 3000 kr./2000 kr./1000 
kr. Dog ikke i klingende mønt, 
men som en 'klippekort' ord-
ning til kulturhusets kommen-
de arrangementer.

Navn er valgt

Andreas Lorenz planlægger 
uddeling af spørgeskemaer i 
13-husets mødelokale.

Naboskabsunder-
søgelsen

Det er ikke ret mange, der har 
som arbejde at ringe på dørene 
i omkring 3.500 lejligheder.
  Men det har de unge stude-
rende gjort, som har delt spør-
geskemaet 'naboskabet.dk' ud i 
De 9's område i Brøndby Strand 
siden 25. januar. Omdelerne er 
studerende. Andreas Lorenz, 
som koordinerer omdelingen i 
Brøndby Strand, er startet 1. fe-
bruar, så det er første gang, han 
er med.
 - Det er et meget spændende 
arbejde, fordi man både skal 
planlægge og udføre det prak-
tiske. Jeg har tidligere cyklet 

gennem Brøndby Strand, når 
jeg har været ved stranden om 
sommeren, men kender ingen 
hernede. Men beboerne har 
modtaget os venligt. Mange har 
været interesseret i at besvare 
spørgeskemaet og kan se me-
ningen med at lave sådan en 
undersøgelse. 
  Nogle steder er vi blevet in-
viteret ind på kaffe, eller på 
rundvisning i lejligheden, men 
desværre måtte vi sige nej, fordi 
der ikke var tid. Naturligvis er 
der også nogen, som har sagt, at 
de ikke var interesserede, og det 
respekterer vi straks. Men ingen 
har været uvenlige. Det, jeg vil 
huske herfra, er den ultrakorte 
kontakt, man får med den, der 
åbner døren. Det giver et lille 
indblik i den historie, der gem-
mer sig i hver eneste lejlighed. 
   Vi arbejder i hold på 4 til 6 og 
går ud med spørgeskemaerne i 
omkring fi re en halv time. Bag-
efter skal der ryddes op, ligesom 
det hele skal forberedes, inden 
vi går ud. På en vagt kan vi nå at 
dele omkring 180 skemaer ud.
  Desværre har omdelerne, som 
alle andre, været ramt af infl u-
enza, og derfor er de blevet for-
sinkede i forhold til planen.    Ω

Husk at besvare spørge-
skemaet naboskabet.dk? 

Du kan stadig nå det

Allersidste frist for afl evering 
af spørgeskemaet er 16. marts
- uanset hvilken boligafdeling 
du tilhører. Spørgeskemaet 
kan lægges i postkassen eller 
afl everes på dit ejendomskon-
tor eller på Netværkskontoret, 
Kisumparken 2. Her kan du 
også få fl ere spørgeskemaer.
  Har du spørgsmål, så henvend 
dig på NetværksKontoret tlf. 43 
54 22 75, mail ahe@bo-vest.dk
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Årets Brøndby Strand Borger 2009
I 2001 kårede man for første gang „Årets Brøndby Strand Borger“. Hæderen tilfaldt Gurli Hansen!!
Sidste år blev det Wasim fra Tranens Drenge, der løb med hæderen. Fælles for alle årenes Brøndby Strand 
Borger gælder, at de hver især på deres egen og meget forskellige måde, har gjort 'en særlig og ulønnet ind-
sats for Brøndby Strand'. Nogle af de kårede har leveret en meget synlig indsats, mens andre har arbejdet 
mere i 'det skjulte'. Derfor opfordrer vi læserne til både at tænke sig om og se sig omkring for at få øje på den 
eller de personer, som har fortjent at komme i betragtning som „Årets Brøndby Strand Borger“.
Sidste frist for afl evering af stemmesedlen er mandag 27. april.   Styregruppen for KulturWeekend

Min kandidat er:
Navn: ...........................................................................................................................................

Adresse: .......................................................................................................................................

Begrundelsen: ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Mit eget navn og adresse: ........................................................................................................................
Stemmesedlen skal sendes til: NetværksKontoret, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand.

Sneen har lige oplyst Brøndby Strand, og om lidt kommer foråret med grønt græs, sol og blade på træer og 
buske. Der er gode billeder i alle årstider og i mange forskellige situationer. Hvis du kan lide at fotografere, 
hvad så med at deltage i NetværksKontorets fotokonkurrence? Du kan indlevere højst 3 fotos.

De eneste krav er, at motiverne skal være fra Brøndby Strand 

Dommerkommiteen vil udvælge 3 billeder som vindere. Disse og mange andre vil blive udstillet i Netværks-
Kontorets telt på KulturWeekend. Vinderne vil modtage deres præmier ved åbningen af KulturWeekend.
Præmierne er: 1. præmie 700 kr. - 2. præmie 500 kr. - 3. præmie 300 kr.
Sidste frist for indlevering af fotos er fredag 1. maj.  Fotos kan sendes til ata@bo-vest.dk, mærket ”fotokon-
kurrence” eller afl everes på NetværksKontoret, Kisumparken 2.
Krav til billederne: 
● Du kan indsende både papirbilleder og digitale billeder
● Du kan ikke indsende billeder taget på mobiltelefon, de bliver uklare, når de trykkes.
● Digitale billeder skal være mindst 2,5 MB
● Billederne skal ikke være efterbehandlet

Vil du vide mere, så henvend dig til Anet Tamborg, NetværksKontoret - telefon: 6035 4691

Brøndby Strand i billeder  
-  fotokonkurrence -
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