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Esplanaden er hidtil blevet udgivet af otte boligafdelinger i Brøndby Strand. 
Men fra dette nummer er de otte blevet til ni boligafdelinger, idet Lunden har 
besluttet fremover at være med i samarbejdet. Det betyder, at beboerne i Lun-
den vil få bladet bragt til døren de ti gange om året, det udkommer. Det betyder 
også, at en repræsentant for afdelingsbestyrelsen deltager i udgivergruppen, 
der har det overordnende ansvar for bladets linje og drift. Vi byder Lunden hjer-
telig velkommen i samarbejdet. Vi glæder os til at hæve oplaget med godt 300 
eksemplarer og håber, at de nye læsere vil tilbringe nogle fornøjelige timer med 
bladet og også være med til at bidrage med gode historier om livet i Lunden. Vi 
vil minde om, at Esplanadens redaktion er åben hver onsdag mellem 13 og 17. 
Alle er velkomne til at kigge forbi, give ideer til artikler og aflevere læserbreve, 
som de ønsker optaget i bladet.

Brøndby Strand begynder mere og mere at ligne en byggeplads. Udover den 
store renovering i Lunden, som vi beskrev i sidste nummer, er facaderenoverin-
gen af rækkehusene i Brøndby Strand Parkerne gået i gang 2 steder i boligaf-
delingerne. Udover at forbedre forholdene i rækkehusene vil renoveringen give 
Brøndby Strand Parkerne et mere indbydende ansigt udadtil. Det tæller med, 
når omverdenens øjne hviler på boligområdet, og for de mennesker som skal 
vælge ny bolig. Der kommer en tid med larm og støv, men bagefter kommer 
fornøjelsen ved, at boligområdet er blevet et endnu rarere sted at bo.

Man siger, at form og indhold ikke kan skilles ad. Det gælder også for bolig-
områder. Det nytter ikke, at facaderne præsenterer sig, hvis der ikke er gode, 
velindrettede boliger og rige udfoldelsesmuligheder for børn og voksne. Akti-
vitetshusene yder et stort bidrag, og med Brønden som medspiller får børn og 
voksne deres del af kreative udfoldelsesmuligheder. Fra efteråret har Brønden 
lagt hus til et skriveværksted for unge (se side 14). Samme sted åbner udstil-
lingen Vinterhi. Kunstnerne er 4. klasserne på Brøndby Strand Skole, og vær-
kerne beskriver deres drømme om tilflugtssteder i vinterkulden. De har arbej-
det sammen med to kunstnere i projektet, der er støttet af Statens Kunstråd. 

Nu står foråret på spring, og det er snart tid for klubber og foreninger med 
udendørsaktiviteter at starte sæsonen. Det gælder blandt andet Petanque-
klubben og den nystartede fotoklub, som vi fortæller om i dette nummer. Vi 
håber, at vejret bliver egnet til både byggeri og fritidsaktiviteter og glæder os 
til at se blade på træerne, når vi sidder i redaktionslokalerne og arbejder på de 
kommende numre af bladet.

Venlig hilsen 
Redaktionen

LEDER



af Anet Tamborg

fotos: Sole Nørgaard

Med snestorme og kuldegrader langt under det normale kan 
alle have lyst til at skabe sig et vinterhi og drømme om bedre 
tider. Det fik 4. klasserne på Brøndby Strand Skole mulighed 
for. Siden den 31. januar har de deltaget i kunstprojektet Vin-
terhi. De har tænkt over, hvordan man overlever en lang kold 
vinter. Kan man skabe sig et rum i fantasien – og hvordan ser 
det ud? Derefter gik de i gang med at skabe det i virkelighe-
den. Resultatet kan ses på udstillingen Vinterhi i Brønden. I 
forhallen er der et stort hvidt, kuglerundt rum, som er elever-
nes fælles værk, og i kælderen hænger 65 mindre kugler, som 
er hver elevs personlige udgave af et vinterhi.

65 universer
Når man kommer ned i Brøndens kælder tænker man måske, 
at de ophængte kugler ikke ser ud af meget. Men når man ser 
ind i dem og opdager, at eleverne har lagt alle deres drømme 
derind, bliver udstillingen til 65 universer. Det er en stor op-
levelse.
Det har også været en stor oplevelse for 4. klasserne at delta-
ge i projektet. Det er noget, de aldrig vil glemme, blev der sagt 
ved åbningen den 11. februar. At skabe en udstilling er ikke 
blot et spørgsmål om fantasi. Eleverne får en forestilling om 
den kunstneriske proces, om håndværket der skal mestres for 
at nå målet, og ikke mindst får de udviklet fællesskabet og 
samarbejdsevnen.

Et samarbejdsprojekt
Vinterhi er støttet af Statens Kunstråd gen-
nem Huskunstner-ordningen, hvor skoler og 
institutioner fra vuggestuer til gymnasiet kan 
søge midler til afholdelse af et projekt med en 
huskunstner, det vil sige en professionel kunst-
ner. Projekt Vinterhi er et samarbejde mellem 
scenograf Sarah Cederstrand og billedkunstner 
Marianne Bramsen, Brønden og Brøndby-Bibli-
otekerne. 
Udstillingen vises lige nu i Brønden. Derefter 
vises den forskellige steder i Brøndby, blandt 
andet på Brøndbyøster Bibliotek. 
Vil du vide mere om Vinterhi, så kontakt Anne 
Bregenov-Larsen, kulturkoordinator i Brønden.

I Vinterhi med 4. Klasserne på  
Brøndby Strand Skole
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Bliv ven med Net-
værksKontoret på 
Facebook 

http://www.facebook.com/
netvaerkskontoret

Her kan du blandt andet læse dette 
digt, skrevet af vores ven Mevlut. 

Jeg har styrke!
Jeg har Mod! 
Jeg har 2660 i mit blod! 

Jeg kan Føle! 
Jeg kan Mærke! 

Jeg har 2660 i mit hjerte ♥.

Du kan også læse om vores arran-
gementer samt lære os og vores 
venner at kende. 

KORTE NYHEDER 
Tag med Børnenes Rejse-
bureau på sommerkoloni

4

Fra den 11.-15. juli tager Børnenes Rej-
sebureau på sommerkoloni. I år går 
turen til Sommerhjemmet Kilden, som 
ligger i Lyndby lige ud til Roskilde Fjord.
Kolonien er for børn, der bor de 9 bolig-
afdelinger i Brøndby Strand, og deres 
forældre eller bedsteforældre.
Pris: 600 kr. for voksne og 300 kr. for 
børn. Prisen inkluderer busturen, mad, 
hygge og udfl ugt til vikingeskibsmu-
seet i Roskilde.
Har du spørgsmål eller ønsker at tilmelde 
dig, så ring til eller kom forbi Netværks-
Kontoret, Kisumparken 2, tlf. 43 54 22 75, 
e-mail: lew@bo-vest.dk. Ved tilmelding 
skal betales et depositum på 300 kr.

	  

Tekst og foto: Johan Suszkiewicz

Med borgmestre, artister og masser 
af mennesker blev det nye Forstads-
museum indviet den 28. januar. 
Museet bygger på de to kommuners 
lokalarkiver og har til huse i Histori-
ens Hus i Avedørelejren, hvor også 
Cirkusmuseet hører til. Brøndby Lo-
kalarkiv befi nder sig fortsat på Pile-
gården i Brøndbyøster og kan besø-
ges om mandagen. 
Forstadsmuseet kan bedst betegnes 
som en form for frilandsmuseum. 
Men man river ikke bygningerne ned 

Historiens Huse 
– Nyt museum for Brøndby og Hvidovre

og genopfører dem på ét sted. Man la-
der dem ligge, hvor de er ude i byland-
skabet og fortæller om historien på 
stedet. Dette kaldes ”Historien i Ga-
den”. Så nu ligger Forstadsmuseet også 
rundt omkring os. I Brøndby Strand er 
blandt andet Brøndby Strandhotel og 
Brøndby Rådhus en del af ”Historien i 
Gaden”. Det betyder, at vi på en måde 
alle sammen bor i et museum. Vi behø-
ver ikke at føle os som museumsgen-
stande af den grund. Men vi kan roligt 
føle os som en del af kulturhistorien.

Også Kulturarvsstyrelsens direktør, Steen Hvass, 
var mødt op for at være med til at åbne det nye museum.
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Kaptajn Sorte FJÆS
Tekst og foto: Serkan Korkmaz

Når en voksen mand træder ind i et lo-
kale med guitar, bamse og kostume, 
har han en autoritet over for børn, der 
blindt bliver betaget af hans rekvisit-
ter. Når han tager dem i brug på bedste 
vis, giver det anledning til dans, skrig 
og grin. Og det var ikke anderledes, da 
Kaptajn Sorte Fjæs indtog børnenes så-
vel som de voksnes hjerter i Rheumhus 
den 29. januar 

Er det noget for dig?
Skynd dig at sætte kryds i kalenderen 
ved de tre dage, hvor hele Brøndby 
Strand fester! 
Og husk, at KulturWeekend ikke ville 
være noget uden alle de frivillige, der 
sørger for det praktiske i de tre dage. 
Der er altid brug for fl ere hænder, hvis 
du har lyst til at smøge ærmerne op 
og hjælpe til. Så har du lyst til at være 
med til at arrangere Afdelingernes 
Fest eller hjælpe til med det praktiske, 

er du mere end velkommen. Du bliver 
en del af et team, der griner og hyg-
ger sig, samtidig med at de arbejder. 
Så måske er det også en måde at få 
nye venner på.

Er det noget for dig, så henvend dig til 
Laura på NetværksKontoret, 
tlf. 43 54 22 75. 

På NetværksKontoret kan du også 
bestille loppeboder.

Kællingecup I Brøndby 
Strand Billard Klub

Kvinder og billard plejer ikke at gå sam-
men, men sådan er det ikke i Brøndby 
Strand Billard Klub, Ulsøparken 4, kæl-
deren. Den 27. januar blev der afholdt 
”kællingecup”, hvor 23 kvinder deltog 
i dysten. Men også i det daglige kan 
man se kvinder i billardklubben, der har 
åbent mandag og torsdag fra kl.19 til kl. 
23, samt torsdag også fra kl. 12 til kl. 15.

Nye ansigter i 
NetværksKontoret

Martin Rosvang Hartvig og Ida 
Christoff ersen startede begge 
den 1. februar som praktikanter 
på NetværksKontoret. Martin vil 
være på kontoret her i foråret, 
og Ida afl øser den tidligere prak-
tikant Niels Kjølholt det næste 
halve år.

Martin Rosvang HartvigIda Christoff ersen

Frivillig på KulturWeekend fra den 10. til 12. juniHåndarbejde for 
mangfoldighed 
– Kom og vær med!

 Håndarbejdstraditioner fra hele ver-
den møder hinanden i fl otte krea-
tioner, når kvinder i projektet ”I tråd 
med verden” syer, strikker, hækler 
og broderer. ”I tråd med verden” er 
et projekt henvendt til kvinder med 
udenlandsk baggrund, som et skridt 
på vejen til at opnå beskæftigelse 
eller uddannelse. Der arbejdes med 
at udvikle og opdatere de håndar-
bejdstraditioner, kvinderne allerede 
kender fra deres oprindelseslande. 
Har du lyst til at være med? ”I tråd 
med verden” starter et nyt hold i 
april 2011. Læs mere på 
www.itmv.dk eller kontakt projekt-
leder Clarissa Berg : tlf.: 24790637, 
e-mail: clbe@kea.dk. 

Modeshow 
i Brønden

Du kan få syn for sagn, når ”I tråd 
med verden” fremviser deres de-
signs i et stort modeshow om kvin-
dedragter. Det foregår i Kulturhuset 
Brønden den 8. marts i anledning af 
Kvindernes Internationale Kampdag.

e-mail: clbe@kea.dk. 

Du kan få syn for sagn, når ”I tråd 



Tekst og foto: Claus Djervad

Den 12. januar 2011 holdt Brøndby 
Strand Fotoklub stiftende generalfor-
samling i Café 13. Der var inviteret bredt 
for at give så mange som muligt lejlig-
hed til at sætte deres præg på forenin-
gen fra første færd. Der mødte i alt 14 
personer op, og de fremmødtes kend-
skab til fotografering spændte meget 
vidt. Nogle havde fotograferet af og til, 
siden de var børn, mens andre først for 
nylig havde opdaget denne spændende 
fritidssyssel. 

Brøndby Strand Fotoklub
- ny forening i Brøndby Strand

Første møde i Fotoklubben
Onsdag den 19. januar var første offi-
cielle mødedag, og også her var der et 
flot fremmøde. Det blev en hyggelig 
aften med en livlig diskussion af, hvad 
man skulle foretage sig på klubaftner-
ne, som foreløbig bliver hver onsdag fra 
19.00 til ca. 21.00 i Café 13. Senere hå-
ber vi at få egne lokaler. Der var mange 
gode forslag, men overordnet var der 
stor interesse for at arbejde med de 
grundlæggende færdigheder samt ef-
terbehandling af egne billeder. Det vil 
hurtigst muligt blive sat på benene.
Vi arbejder også på at arrangere fælles 
ture til forskellige steder i og udenfor 
vores egen kommune. Vi har planer om 
at støtte andre lokalforeninger, som 
måske har lyst til at få taget nogle bil-
leder af deres virke, som vi så i fælles-
skab kan bruge til at lave en udstilling. 
På generalforsamlingen blev der nedsat 

Brøndby Strand Fotoklub er medlem 
af Region Nord Foto og Selskabet for 
Dansk Fotografi (SDF)

Brøndby Strand Fotoklub holder møde 
hver onsdag fra klokken 19 til ca. 21.00 
i Café 13, Kisumparken 2 i Brøndby 
Strand. Prisen for at være medlem er 
200 kr. halvårligt. Alle er velkomne til 
at kigge forbi på klubaftnerne.

en bestyrelse på fem medlemmer med 
Claus Djervad som formand.
Fotoklubbens første ”opgave” bliver at 
dække optakten til Parsifal, som skal 
løbe af stablen i Brøndby Strand i løbet 
af foråret. Bagefter, eller i forbindelse 
med afviklingen, laver vi så en udstil-
ling i Café 13, Brønden og hvor vi ellers 
kan få lov. Andre muligheder er en tur 
med Brøndby Strand Fiskeklub, for at 
”skyde” de ivrige lystfiskere i udførel-
sen af deres hobby og på den måde 
blive en del af det store fællesskab.
I det hele taget glæder vi os til at få en 
masse forslag ind til aktiviteter, men 
først og fremmest skal vi i gang med at 
få styr på de basale færdigheder.

Fotoklub for alle interesserede
Det skal understreges, at foreningen 
ikke kun er for folk der bor i Brøndby. 
Alle, der har interesse i fotografering og 
billedbehandling, er velkomne, og om 
de kommer fra Bulderby, Bromølle eller 
Baldersbæk skal ikke være afgørende.
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Af Anet Tamborg
Fotos: Hans Jørgen Larsen

Spil med traditioner
Da danskerne begyndte at rejse til 
Sydfrankrig i ferierne, så de grupper 
af mænd på torve og i parker, der spil-
lede et spil med store kugler og nogle 
helt særlige baghåndskast. Det var 
petanque eller ”boule”, som det også 
kaldes. Det viste sig både at være et 
hyggespil til søndag eftermiddag og en 
sport med store turneringer. I Frankrig 
kan flere tusinde hold være tilmeldt en 
turnering. I Danmark kom de første pe-
tanqueklubber i 1982, men først i 1994 
kom det store gennembrud. I dag er 
der 400 klubber over hele landet med 
13.000 medlemmer. 

Spænding, udfordring og hygge
Brøndby Strand Petanque Klub er en 
forening under DGI (Danske Gymnastik- 
og Idrætsforeninger) og blev stiftet i 

Har du lyst til at spille petanque, så kom 
og vær med!
• Det er helt uforpligtende uanset alder 
• Vi spiller hele året, hvis vejret tillader 

det
• Klubben har 10 baner i Esplanadeparken 

ud for Ældrecentret Æblehaven
• Åbningstider: Tirsdag kl.10,30. Torsdag 

og søndag kl.13 
• Spillereglerne er enkle, og vi hjælper 

selvfølgelig gerne
• Du kan låne kugler i klubben
• Udover spillet har vi blandt andet hygge 

om grillen og lidt fest nu og da
• Se mere om klubben på vores hjemme-

side www.bspk.dk 

Brøndby Strand Petanqueklub hol-
der åbningsturnering den 10. april kl. 
12:00 for alle interesserede.

Petanque er dyst på øjemål  
og drilleri i metermål!

1996. Klubben har baner i Esplanade-
parken ud for Ældrecentret Æblehaven, 
og man lægger straks mærke til, hvor 
velholdt og indbydende det hele er. Det 
kommer ikke af sig selv. Klubben har 
et vedligeholdelsesudvalg, som sørger 
for, at både baner og omgivelser er vel-
holdte. 
- ”Et andet vigtigt udvalg er festudval-
get. For selv om vi tager spillet alvorligt, 
så er petanqueklubben også et sted, 
hvor vi hygger os. Men det er også fest, 
når vi spiller turneringer i DGI. I septem-
ber 2010 var vi værter for Slutrunden, 
hvor otte klubber kæmpede om delta-
gelse i Landsdelsmesterskabet. Vi fik 
meget ros for arrangementet. Man er 
skam også velkommen, hvis man kun 
vil hyggespille”, siger Hans Jørgen Lar-
sen, der er formand for spilleudvalget 
og redaktør af medlemsbladet, Grisen, 
der udkommer 3 gange om året. 
- ”Som medlem af Petanqueklubben 
kan man spille træningsmatcher, lokale 
mesterskaber og venskabsmatcher 
mod naboklubberne. Vi deltager også i 
større DGI petanquestævner og lands-
delsmesterskaber, der giver adgang 
til landsmesterskaber. Man lærer en 

masse mennesker at kende, som også 
er bidt af spillet. Vi er meget glade for 
klubben og blev stolte, da fotografen 
Jan Grarup valgte et fotografi fra vores 
baner til udstillingen ”Lidt mere af det 
hele”, som var en del af Boligselskaber-
nes Landsforenings imagekampagne af 
samme navn. Det var ikke aftalt, men 
er en af de uventede oplevelser, man 
kan få ved at invitere gæster indenfor”, 
slutter Hans Jørgen Larsen.
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af Esther Genker

fotos: Claus Djervad

Ja, det kan det. Det oplevede jeg, da jeg 
for et år siden var på genoptræning i 
Skælskør. En kvinde på ca. 35 år havde 
været ude for en arbejdsulykke, som 
blandt andet havde givet hende alvor-
lige rygskader. For erstatningen havde 
hun købt sig et hus med en rimelig stor 
have. Måske ikke den klogeste disposi-
tion hendes handicap taget i betragt-
ning. Men hun følte vel, at pengene 
skulle bruges til at opfylde en drøm som 
erstatning for alle de smerter, hun hav-
de lidt. Hendes søster fortalte hende 
ofte, at hun havde disponeret forkert. 
Hun skulle meget hellere have anskaf-
fet sig en handicaplejlighed. Men når 
man stadig er ung, skurrer betegnelsen 
handicaplejlighed i ørerne.

Velindrettet lejlighed 
Jeg rådede hende til, at hvis hun en dag 
ville opgive hus og have, skulle hun 
søge sig en velindrettet lejlighed. En lej-

Kan et navn virke afskrækkende?

lighed, som er nem at vedligeholde, og 
hvor alting fungerer. Det gjorde jeg selv 
for mange år siden, hvor min gigt kunne 
have bundet mig til en rullestol. Da jeg 
ved et tilfælde kom til Brøndby Strand 
og så en 2 værelses lejlighed i højhuset, 
var jeg straks klar over, at her kunne jeg 
trives godt – selv i en rullestol. Jeg har 
dog været heldig. Træning og forskning 
har hjulpet mig meget langt væk fra rul-
lestolen, men har ikke gjort mig mindre 
glad for min lejlighed.

Handicapvenlig lejlighed
I forbindelse med Helhedsplanen for 
Brøndby Strand Parkerne er en del lej-
ligheder blevet ombygget. Når Lands-
byggefonden bevilger penge til om-
bygning, forlanger de, at lejlighederne 
bliver ”handicapvenlige”. De ombyg-
gede lejligheder har derfor ingen dør-
trin, store (meget store!) skydedøre og 
badeværelser, hvor der er plads både til 
kørestol og hjælper. T13 er gået skridtet 
videre efter at have fået en henven-
delse fra kommunen, der ønskede at 
lave ændringer i en lejlighed. Før ville 
det sige, at man monterede håndtag og 
lignende i badeværelset, fjernede dør-
trin og så videre. Det indebar så også, 
at lejligheden skulle ”retableres”, når 
beboeren flyttede, og det skulle kom-
munen betale! Nu foreslås det altid, 
at ombygningen bliver permanent. Der 
laves nyt gulv uden brusekant i bade-
værelset. Er der problemer med døre-
nes bredde, laves nye brede skydedøre, 
og måske også justeringer i køkkenet. 
Det betyder dels, at der er lavet endnu 
en handicapvenlig lejlighed, og dels at 
lejligheden er moderniseret. Så i dag er 
en handicapvenlig lejlighed det samme 
som en moderne lejlighed! 

Badeværelset er uden bassinkant, uden dørtrin 
og med opsat håndtag

Skydedørene er i 110 cm. fri bredde, så der kan 
komme en kørestol igennem. 

Terrassen er i samme niveau som stuegulvet og der er rampe ned, så kørestolen kan bruges i hele haven.

Renoveringen af rækkehusene i Brøndby Strand
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af Anet Tamborg

Fotos: Serkan Korkmaz 

Brøndby Strand bliver næsten ikke til 
at kende igen, når rækkehusenes faca-
der om et års tid er færdigrenoverede. 
Det er hele facaden udadtil, der bliver 
fornyet og forskønnet, så boligområ-
det kommer til at præsentere sig langt 
smukkere end nu. At lave så stor en re-
novering kræver meget planlægning og 
stor omhu, så man er sikker på, at alt er 
udført på den bedst mulige måde.

Referenceboliger
Det er grunden til, at arkitektfi rmaet 
Witraz og deres samarbejdspartnere 
vælger at begynde renoveringen med 
at opføre såkaldte referencefelter. Man 
kunne godt kalde det prøveboliger, for 
det sker for at sikre, at alt virker efter 
hensigten lige fra indretningen til de 
valgte materialer. I øjeblikket er man 

ved at afslutte referenceboligerne i Dy-
ringparken 4, 6 og 8, og man er stille 
og roligt gået i gang med facadereno-
veringen i Tybjergparken. Der har været 
en mindre forsinkelse, fordi der var lang 
leveringstid på forskellige materialer, 
men nu kører alt som det skal, og man 

Sådan foregår renoveringen
• Rækkehusene facaderenoveres 
• Eksisterende skure og hegn fj er-

nes og der opsættes nye skure 
og hegn ved nordsiden

• Eksisterende hegn og plante-
kasser fj ernes på sydsiden

• Der opsættes nye hegn med 
mobil solafskærmning samt 
terrasse i træ

• Der placeres bænk langs hegnet 
mod Strandesplanaden

Renoveringen af rækkehusene i Brøndby Strand

forventer, at de er færdige i marts. Der-
efter vil de blive vist frem for beboerne 
i alle afdelingerne. 

Plan for renoveringen
Der er allerede opsat nye skure og hegn 
i PAB 8. Når referenceboligerne er fær-
dige, fortsætter renoveringen i boligaf-
delingerne BB 605 til 608, og Rheum-
park. Derefter fortsætter man med de 
øvrige afdelinger, som omfatter T13, 
PAB afd. 8. Ifølge planen vil en bolig 
være under renovering en uges tid. En 
væsentlig faktor for at gennemføre alt 
på den planlagte tid, er vejret, fordi det 
meste foregår udendørs. Men man kan 
begynde at glæde sig til at følge med i, 
hvordan ansigtsløftningen breder sig 
ud over rækkehusene.

9
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Thi Kendes for Ret
- Lægdommeres Rolle i en Retssag

Tekst: Serkan Korkmaz

Illustration: Grete Folman 

”Thi kendes for ret” siger dommeren til den foroverbø-
jede tiltalte i en retssag over 1000 gange om året. Det 
er kendt af enhver, at det er dommeren, der dømmer, 
og den dømte der afsoner. Men få ved måske, at der i 
retssagen også deltager lægdommere, der er alminde-
lige mennesker som du og jeg. 
I Brøndby Kommune bliver der valgt 114 lægdommere. 
De udpeges af Grundlisteudvalget, som består af fire 
medlemmer fra de respektive partiforeninger i Brøndby 
Kommune. Alle borgere over 18 år med dansk statsbor-
gerskab og ren straffeattest er valgbare. 

Lægdommere indførtes i 1919
Da man indførte lægdommere i 1919 var grundtanken, 
at almindelige mennesker skulle have indflydelse på 
afsigelsen af dommen. Dengang skete det især ved 
politiske forbrydelser. Der deltog tolv lægdommere, der 
sammen med dommeren skulle afgøre tiltaltes frem-
tid. Man talte også om, at straf er et meget alvorligt 
indgreb i et menneskes liv. Når samfundet mener, at 
baggrunden for et sådant indgreb er til stede, må det 
kræves, at opfattelsen støttes af den almindelige be-
folkning.
Et gennemgående problem i den civiliserede verden 
er den manglende enighed. Jo flere man er, jo mere 
diskuteres der. Dette gælder også i retssager, og ret-
tergangen kunne trække ud i det uendelige, dengang 
der deltog tolv lægdommere i hver sag. Derfor indførte 
man domsmandsretten i 1936, hvor der ved siden af 
dommerne kun var to fungerende lægdommere. 
Grundtanken bag domsmandsretten var omtrent den 
samme som før, men den skulle forenkle selve retter-
gangen til fordel for de berørte parter. Desuden mente 
man, at faren for tvivlsomme afgørelser ville være min-
dre.

Nye lægdommere udnævnes i år
I år bliver grundtankerne fra 1919 ført videre ind i det 21. 
århundrede. For det er i år, der blandt borgere i Brøndby 
skal udpeges de lægdommere, der skal sidde side om 
side med dommere i de næste fire år.  

Esplanaden marts 2011
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af Ida Christoffersen

Fotos: Gül Aydin og Serkan Korkmaz

Tryghed er overskriften for en række 
temaaftner, der afholdes i Café 13 i 
løbet af foråret. Den første fandt sted 
torsdag den 3. februar, og her blev til-
hørerne inviteret ind bag murene i Dan-
marks største åbne fængsel, Horserød 
Statsfængsel.

Fængselsbetjente og langhårede 
pædagoger 
Mahmoud El-Faour og Susanne Vik 
fortalte levende om deres daglige ar-
bejde blandt mennesker dømt for bil-
tyveri, handel med stoffer, mord og 
alt derimellem. Alle forestillinger om 
hårdkogte fængselsbetjente forsvandt 
i mødet med de to foredragsholdere. 
Med varme i øjnene beskrev de sig selv 
som langhårede pædagoger, hvis for-
nemste opgave er at støtte og motivere 
den indsatte til et godt liv uden krimi-
nalitet. 

Bag fængselsmure

Resocialisering eller integration?
Der var stor spørgelyst blandt publi-
kum, og arrangementet udviklede sig 
til en dialog, hvor både de helt unge og 
dem med hvidt på toppen bød ind. Der 
blev talt om det daglige liv i fængslet, 
og ivrigt debatteret, hvordan man for-
hindrer hårde stoffer i at komme inden 
for murene. Flere var kritiske over for 
fængslets indsats. Debatten kom også 

Debat om tryghed
Vi har alle behov for at føle os trygge, 
der hvor vi er og færdes. Café 13 og 
NetværksKontoret sætter i foråret 
fokus på tryghed gennem forskellige 
arrangementer i Café 13. Ønsket er 
at starte en dialog om, hvordan unge 
som ældre i fællesskab kan sikre, at 
alle beboere oplever Brøndby Strand 
som et endnu mere trygt sted at 
være.

til at handle om indvandrere og krimi-
nalitet. ”Hvorfor fokuserer medierne 
så meget på indvandrerkriminalitet, 
og smitter det mon af på livet i fængs-
let?” ville en ung tilhører gerne vide. En 
anden undrede sig over, at når indvan-
drere begår kriminalitet, taler medierne 
ofte om manglende integration, mens 
de i forhold til etniske danskere i stedet 
taler om behov for resocialisering. Hvor-
for forskellen - kriminalitet er vel kri-
minalitet? Det var Mahmoud El-Faour 
helt enig i. Han forklarede, at i fængslet 
skelner de ansatte ikke mellem etniske 
danskere og indvandrere og bruger ikke 
ordet integration. Fængselsbetjentens 
arbejde handler om at møde hver en-
kelt indsat som menneske og at støtte 
dem i at skabe en fremtid uden krimi-
nalitet.

Det nytter alligevel noget!
Desværre lykkes det ikke altid, for 
cirka 2/3 af de førstegangsindsatte er 
det ikke sidste gang, de møder inder-
siden af et fængsel. Alligevel oplever 
Mahmoud El-Faour og Susanne Vik, at 
deres arbejde gør en forskel. Som af-
slutning fortalte Susanne, at hun for 
nylig blev ringet op af en tidligere ind-
sat. Han sagde tak, fordi hun år tilbage 
hjalp ham, så han i dag lever et liv uden 
stoffer og kriminalitet. ”Så ved man, at 
det alligevel nytter noget!” udbrød Su-
sanne med et stort smil. 

Esplanaden marts 2011
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Brunch i Rheumhus
Lørdag den 19. marts kl. 10
Vi byder vore gæster velkommen til 
årets første brunch, lørdag den 19. 
marts. Det bliver en stor og lækker 
brunch med mange retter, bl.a. røget 
laks og cheesecake. Vi slår dørene op 
klokken 10. 
Meget gerne tilmelding, tlf. 43541138
Pris: 69,00 kr.

Lær at Lave Sushi i Rheumhus
Tirsdag den 8. marts kl. 18 - 20
Rheumhus tilbyder nu kursus i at tilbe-
rede sushi. Vi har inviteret / hyret Rikke 
Lavlund fra Wabibwabi til at undervise. 
Først lærer vi at lave sushi, derefter 
hygger vi os, mens vi spiser vores friske 
og lækre sushi. Tilmelding er nødvendig 
på tlf.: tlf. 43541138
Pris: 200,00 kr. 

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdag den 5. marts kl. 10 - 14 
Lørdagscafe i Rheumhus er et nyt tiltag, 
som vi håber, beboerne vil tage godt 
imod. Vi vil holde åbent den første lør-
dag i måneden og serverer smørrebrød 
og en lun ret, kaff e og the med mere. 
Udover lørdagscafé er der også lop-
pemarked, det står Marianne Meinert 
fortsat for.
”Lopperne” kan derfor tilmelde sig hos 
Marianne eller i Rheumhus.

Syng Sammen aften
Torsdag den 31. marts kl.19.30-21.30
Syng sammen aftnerne er blevet umå-
delig populære. Der kommer ofte op til 
45 beboere, og vi synger med godt hu-
mør med på nye og gamle fællessange. 
Der er stadig plads til fl ere interesse-
rede så kom endelig, hvis du har lyst til 
at se, hvad vi er for nogen, og kan lide 
at synge.

Så er Johnny (Kandis) Hansen 
tilbage i Café Perlen

Onsdag den 30. marts 2011
Kl. 18 – festmiddag, kaff e og kage
Kl. 20 – Johnny Hansen synger melodier, vi alle 
kender. Vores dygtige pianist Mickey Pless spiller 
fra kl. 18.
Pris for hele arrangementet: kr. 165
Sidste tilmeldingsfrist: torsdag den 17. marts. 
(Bestilling og forudbetaling nødvendig)
Café Perlen v/Thorsten, Tlf.: 43734220
Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Vau – Vau!  Sikken en fest v
i havde den 2. februar i Caf

é Perlen. Man kan næsten ikk
e 

få armene ned af begejstring
. Dejlig middag og god musik

 ved Mickey Pless. Kl. 20 ko
m 

Kirsten Siggaard og underhol
dt med de populære Melodi Gr

and Prix vindermelodier. Ogs
å 

Edith Piaf’s ”Milord” og fl ere
 andre melodier som vi alle k

unne synge med på. Stort bifa
ld 

til Kirsten. Herefter var der
 dansemusik, og jeg skal love

 for, at dansegulvet blev tag
et 

i brug af de glade gæster. A
lt i alt en rigtig dejlig af

ten. Så tusind tak til Thors
ten 

og hans søde hjælpere. Vi gl
æder os allerede til næste g

ang, Thorsten inviterer.

Venlig hilsen Ditte Jeier

LÆSERBREV

Rheumhus i marts

at synge.
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Torsdagsgæsten

Torsdag den. 10.marts kl. 14-16
Boye Beenfeldt og Lise Lotte Frederik-
sen
Tom Kristensen – i ord og musik
Dette er sidste foredrag i rækken af tirs-
dagsgæster.
Aage Tom Kristensen (1893 - 1974) var 
en dansk forfatter og kritiker. Tom Kri-
stensen blev født i London og voksede 
op i det indre København, men. boede 
på Thurø fra 1946 til sin død. Mest kendt 
er han for romanerne Hærværk (1930) 
og Livets arabesk (1921) og for digtsam-
lingen Fribytterdrømme (1920). “Hær-
værk” blev modtaget som en nøglero-
man - eller som han selv udtrykte det, 
“som et helt nøgleknippe”.

VERDENS KVINDER 
DANSER SAMMEN

Lørdag den 12. marts kl. 16
Efter sidste års kæmpesucces med at 
fejre international kvindedag holder 
vi igrn en festdag i Café 13. Vi inviterer 
alle kvinder, der har lyst til at hygge sig 
og lære at danse. Vores mavedans og 
zumba instruktør Leila kommer og un-
derviser/ underholder os.
Kl. 16 -18: Workshop med mavedans og 

zumba, en blanding af salsa, samba, 
merengue, og tango.
Kl. 18: Åben buff et, mad fra hele verden
Kl. 19 – 21: Så er der fri dans, skal vi vise 
hinanden, hvad vi har lært? 
Prisen for det hele 50 Kr. Tilmelding se-
nest tirsdag den 8. marts i Caféen.

FASTELAVNSFEST 
OG BRUNCH

Søndag den 6. marts kl. 10 - 13
Kom til Lejerforeningen i T13s traditi-
onsrige fastelavnsfest i Café 13. Cow-
boyklovnen Bang-Bang underholder 
med fi nurlige klovnetricks, krydret med 
magi, spænding og musik. Han serverer 
pistolduel, piskesmæld, knivkastning, 
ild og fakler. Derefter er der kåring af 
bedst udklædte barn og voksen. Se hele 
programmet i T13s Nyhedsbrev.
Billetter sælges i Café 13 og på Ejen-

domskontoret, Ulsøparken 4 for 20 kr. 
Billetter inkluderer: Fastelavnsboller, 
sodavand og slikpose. Sidste frist for 
køb af billetter er torsdag den 3. marts.

KUNSTUDTILLING 
og FERNISERING

Fredag den 11. marts kl. 16 i Café 13
Hvorfor tage til museer for at se kunst, 
hvis kunsten kommer til én selv? 
I samarbejde med Brøndby Kunstfor-
ening starter Café 13 kunstudstillinger 
i lokalområdet. To kunstnere udstiller 
deres værker i marts og april måned i 
Caféen, Lise Højstrup og Margot Sen-
derovitz. Begge kunstnere henter deres 
motiver fra naturen og har udstillet de-
res værker forskellige steder. På fernise-
ringen kan du møde begge kunstnere, 
snakke om værkerne og få snacks og 
lidt at drikke.

Repertoiret spænder vidt når Mie + Jan`z swingtet går på scenen til Brøndby 
Jazzklubs arrangement den 18. marts kl. 20 i Rheumhus, Albjergparken 4, 
Brøndby Strand, hvor orkestrets egne fortolkninger af evergreens, standards, 
latin bossa, samba, pop og ballader kan opleves med den skønne sangerinde 
Mie Pedersen i front, eff ektivt bakket op af Poul Dige på piano. Stig Nielsen 
leverer kontant afregning på alt- og sopransax; Evan Petersen medbringer 
en sjælden kontrabas, og endelig er der gang i trommerne, når Jan Åmand 
jonglerer med stikkerne.

Har du lyst til at indtage aftensmaden er denne klar kl. 18.00; Husk blot at til-
melde dig spisning senest fredag den 11. marts efter kl. 18 hos Urszula på telefon 4373 5226.

Repertoiret spænder vidt når Mie + Jan`z swingtet går på scenen til Brøndby 
Jazzklubs arrangement den 18. marts kl. 20 i Rheumhus, Albjergparken 4, 
Brøndby Strand, hvor orkestrets egne fortolkninger af evergreens, standards, 
latin bossa, samba, pop og ballader kan opleves med den skønne sangerinde 

Har du lyst til at indtage aftensmaden er denne klar kl. 18.00; Husk blot at til-
melde dig spisning senest fredag den 11. marts efter kl. 18 hos Urszula på telefon 4373 5226.

Cafe13 i marts



Tekst og illustration: Grete Folman

Vi lever i dag i et forbrugersamfund. Vi skal producere, købe 
og smide ud for at holde gang i hjulene.
Butikkerne er snart døgnåbne alle ugens dage. Ideologi og 
solidaritet er ord, der er ved at forsvinde ud af sproget. Re-
klamerne har taget over og er ikke til at komme udenom i 
det offentlige rum, og postkasserne fyldes med en regnskov 
hver uge. Men for at vi kan købe, skal der være butikker.

Tørstige politibetjente
Starten af halvfjerdserne var en helt anden tid. Vi snakkede 
om solidaritet og politik, men vi skulle naturligvis også have 
mad på bordet, tøj på kroppen og gaver til jul. Nu var det 
bare sådan, at der i Brøndby Strand kun var to butikker, en 
barak-brugs ved stationen samt en købmand i Albjergpar-
ken. Begge butikkers udvalg var meget begrænset. Jeg har 
stadigvæk et par teskeer, som jeg købte hos Albjergparkens 
købmand, fordi det var en stor nyhed i sortimentet. Det var 
også dengang, hvor butikkerne havde åbent til klokken 17.30 
på hverdage og klokken 14 om lørda-
gen. Kun bageren havde åbent om 
søndagen. I Brøndby Strand var der 
desuden en barak-bank og posthus, 
for ikke at tale om barak-kirken.
Der er en morsom lille historie, 
som jeg mener stammer fra barak-
brugsen. Nogle indbrudstyve havde 
væltet endevæggen af barakken. 
Jeg mener også, at to betjente blev 
filmet, da de under inspektionen af 
gerningsstedet ”kom til” at putte 
nogle flasker spiritus inden for jak-
ken.

Ødemarken Brøndby Strand
Når man kom fra København, var 
Brøndby Strand som en total øde-
mark, men det var et af de få steder, 
man kunne få en lejlighed. Skulle 
man have tøj, sko eller køkkengrej 
– ja stort set alt udover dagligva-
rer, skulle man til A-Z (nu Bilka Is-

Barak-butikkerne i Brøndby Strand

høj), Frihedens Butikscenter, Glostrup Centret eller ind til 
København. Da toget kun kørte til Vallensbæk, kunne man 
kun komme til A-Z på cykel. Det var svært med en 1-årig. At 
tage bussen til Glostrup med en 1-årig var heller ikke opti-
malt, da man både skulle bære varer og barn, fordi man ikke 
måtte have barnevogn med i bussen. Man kunne komme til 
Friheden med toget, så vi købte en trækvogn. Den kunne 
komme med i toget og transportere både varer og barn. 
Brøndby Strand Centrum var oprindeligt planlagt til at være 
en del af det sociale boligbyggeri, men da udlejningen gik 
trægt på grund af de høje huslejer, udsatte man byggeri-
et, da et eventuelt underskud på centret ville blive pålagt 
huslejerne. Hele Brøndby Strand Planen blev planlagt i de 
glade opgangstider og var færdig i de triste nedgangstider. 
Man besluttede derfor at sælge centergrunden, men det 
tog mange år før salget og opførelsen af Brøndby Strand 
Centrum blev en realitet. Vi skal dog stadigvæk med tog og 
bus, hvis vi skal have specielle ting.

HUSKER DU
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Af Bittten Drews

”Man skal ikke klage over vejret, så 
længe man kan trække det”, sagde 
Storm P, og det kan der være noget 
om. Men uden at klage over noget som 
helst, vil jeg nu alligevel konstatere, 
at det er blevet noget underligt noget. 
I denne vinter kom sneen i november 
og efterårsstormene i februar. Solen 
skinner, det sner, tordner og regner i én 
skøn forvirring, og fra den ene dag til 
den anden går alt fra frost til tøbrud, så 
kloakkerne giver op og folk står i l… til 
knæene. 
Vi er heldige her i Danmark. Det er sjæl-
dent, at vejret slår ihjel som andre ste-
der på kloden, det er aldrig kedeligt, og 
vi har altid noget at tale om.

På grund af infl u-
enza har jeg set en del tv på det seneste. 
Jeg plejer kun at se nyheder i morgen TV 
og føler mig normalt nogenlunde vel-
orienteret, men da jeg ikke kunne lave 

Tanker i en Infl uenzatid 
eller Febervildelser
Vise ord fra Storm P.

noget andet, besluttede jeg mig for at 
se debatter, nyhedsudsendelser på DR1 
samt TV2 News. Da jeg fortalte en ven, 
at det var jeg i hvert fald ikke blevet lyk-
keligere af, bemærkede han kort: ”Nej, 
og vel heller ikke klogere”. Og det har 
han fuldstændig ret i.
Næsten hele den arabiske verden er i 
oprør. I Rusland demonstrerer man, og 
selv her i Danmark er der kommet gang 
i strejkerne. For mig at se er der én fæl-
lesnævner: ”Den lille mand er træt af at 
skulle betale hele gildet alene”.
Skellet mellem rig og fattig bliver selv 
her i landet større og større, og selv om 
det endnu ikke tilnærmelsesvis ligner 
det i Egypten, så er det stort nok nu. 
Det skal og må begynde at gå den an-
den vej.

Engang sang vi med stolthed: 
”Og da har i rigdom, vi drevet det vidt
Når få har for meget og færre for lidt.”
Hvis ikke vore politikere begynder at 
tage sig lidt sammen, kommer for-
skellen snart til at ligne et luftfoto af 
Grand Canyon.

Det er utroligt, hvad sådan en infl uenza 
kan føre med sig af tanker. Vi må hel-
lere gå tilbage til vejret igen, for uanset 
hvad man ser på overfl aden af jorden, 
kan man være sikker på, at man bliver 
snydt. Det skal nok blive forår igen. Det 
kan se så trøstesløst ud, at man tænker: 
”Nu er det sket, alt bliver frosset ihjel”, 
men buskene er ligeglade med, om der 
kommer sen frost. De knopper, der går 
til i kulde bliver ikke til noget, men så 
kommer der bare nogle nye ved siden 
af. Og lige under den frosne jord myld-
rer det af liv, som bare venter. Som man 
siger inden for det økologiske landbrug: 
”Vinteren er den aller travleste tid. Da 
forbereder jorden sig på foråret”.
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Dansens Dag blev første gang fejret i 
1982 som en international mærkedag 
for dans. Formålet er at samle alle dan-
seformer og fejre dansens universalitet 
og egenskab til at krydse politiske, kul-
turelle og etniske grænser og at forene 
folk i fred og venskab gennem et fælles 
sprog: DANS. Kom og vær med! 

I år falder Dansens Dage den 28.-30. 
april, og dagene står i folkedansens og 
talenternes tegn. 
Den 28. april er der folkedanserfest, 
hvor man kan se folkedans fra forskel-
lige dele af verden og selv prøve kræfter 
med dansen. Lørdag den 30. april er der 

dansetalentshow , hvor alle danseta-
lenter i Brøndby, solodansere, par, dan-
segrupper, foreninger og klubber kan 
vise, hvor meget dansetalent der er i 
Brøndby.

Kom til audition tirsdag den 5. april kl. 
15-17 eller onsdag den 6. april kl. 17-19 i 
Multisalen. Alle med dansetalent er vel-
komne.
Talentshowet foregår lørdag den 30. 
april i Multisalen fra kl. 14.
Den 2. marts kl. 17.30 er der infomøde 
om Dansens Dage i Brønden for alle in-
teresserede. Tilmeld dig aas@brondby.
dk eller på tlf. 40246686.

Dansens Dage i Brønden var i 2010 en 
stor succes. Over 300 dansere fyldte 
Brønden med dans fra morgen til aften, 
og man så, hvor meget danseglæde og 
dansetalent der er i Brøndby. Tidligt 
på aftenen var en storstilet opvisning 
med alle danseklubber, foreninger, ung-
domsskolen mm. og til slut et brag af 
en dansefest med livemusik og jitter-
bug-undervisning.

Se endeligt program på www.kultur-
husetbronden.dk. Vil du vide mere om 
Dansens Dage, kontakt kulturkoordina-
tor i Brønden Anne Bregenov-Larsen på 
aas@brondby.dk eller 40246686.
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NYT FRA BRØNDEN

Nørregaards Teater:  
”I byens lys”
Teater for de 3-8-årige.
Fredag den 25. marts kl. 14.00-14.45 
i Brønden.
To skikkelser fortæller om barndom-
mens angst. Med dukker og musik 
og under månens blide skær maner 
de barndommens uhyrer til ro ved at 
dele oplevelserne med hinanden.
Billetter: Gratis fra fredag den 11. 
marts på www.brondbybilletten.dk, i 
Brønden, Kilden og på bibliotekerne. 
Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne.
 

Pandekagedagen
Tirsdag den 8. marts kl. 14-16 
i Brønden
Biblioteket fejrer pandekagedagen 
2011 med pandekager, oplæsning og 
quiz.
Kig forbi og deltag i en sjov og ander-
ledes eftermiddag på biblioteket.
Bliv klogere på pandekager – og få en 
smagsprøve!
Aldersgruppe: For alle
Billetter: Ingen.
Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne
Kan du finde nogle pandekager et 
sted og sætte ind?

Lektiecafe i Brønden 
forsætter
Hver torsdag fra kl. 16 til kl. 17.30 i 
mødelokale 2
Lektiecafeen i kulturhuset Brønden 
fungerer igen. Ungdommens Røde 
Kors og Brønden står sammen om 
lektiecaféen, der er åben for alle sko-
lens klassetrin, uanset hvilken skole 
man går på. Har du brug for ekstra 
lektiehjælp, så er du velkommen til 
at komme til lektiecafeen i Brønden. 
Lektiehjælperne er frivillige. Lektie-
hjælpen er selvfølgelig gratis. For 
at kickstarte hjernen, får alle elever 
tilbudt saftevand og frugt. Er du in-
teresseret i at være frivillig lektie-
hjælper, så henvend dig til bibliotekar 
Lena Kristin Berard Høyer på lehoy@
brondby.dk eller mød op i Brønden 
torsdag kl. 16.

Invitation til Kvindernes 
Internationale Kampdag 
8. marts i Brønden kl. 16-18
På Kvindernes Internationale Kamp-
dag inviteres til en eftermiddag i 
kvindernes tegn. Der er fokus på kvin-
dekamp, kvindedragter, kvindesang- 
og dans samt et oplæg om 8. marts. 
På catwalken kan du opleve kvinde-
dragter fra hele verden. De fremvises 
af Brøndens skønne modeller og er 
indsamlet blandt kvinder i Brøndby. 
Du kan se, hvor smuk etnisk mang-
foldighed er, når projektet I tråd med 
verden viser smukke beklædnings-
genstande skabt af lokale kvinder i 
Ishøj og designelever fra Københavns 
Erhvervsakademi. Du kan høre musik 
fra hele verden, formidlet af Brønd-
bykvinder, og til sidst kan du prøve 
at danse kurdisk folkedans. Inspi-
rationen bag 8. marts i Brønden er 
den mangfoldighed af kvinder, som 
findes i Brøndby. Vil du vide mere 
så kontakt kulturkoordinator Anne  
Bregenov-Larsen pr. mail: 
aas@brondby.dk eller tlf. 40246686.
Arrangører: Brønden, Strandstuen og  
Herfra og Videre. 

Strandstuen i Marts

Fastelavnsfest
Mandag den 7. marts kl. 12.30
”Fastelavn er mit navn, boller vil jeg 
have”. Vi fejrer fastelavn som sidste 
år ved at sætte halen på æslet samt 
boldspil. Vi kårer kattekonge og – 
dronning.
Vi serverer kakao og boller til en pris 
af 25 kr.
Fastelavn stammer fra middelalde-
ren og var en hedensk vårfest - en 
frugtbarhedsfest.
Navnet fastelavn kommer fra det 
plattyske: Fasteabend, der betyder 
fasteaften.
Fastelavn falder ikke på en bestemt 
dato, men altid 7 uger før påske.

Hør Elsebeth Iver og se 
hendes flotte kjoler
Onsdag den 16. marts kl. 15
Denne eftermiddag fortæller den 
livsglade syngepige fra Bakken 
om sit begivenhedsrige liv og vi-
ser nogle af sine flotte kjoler frem.  
Billetter: 30 kr. kan købes i Brønden 
(i bibliotekets åbningstid) og online 
på www.brondbybilletten.dk
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Lyset over vandet

Lyset over vandet

Lyset over vandet

af Anet Tamborg

foto: Sole Nørgaard

At skrive er én ting, men at komme på skriveværksted er no-
get ganske andet. Det har unge i Brøndby Strand haft mulig-
hed for i projektet Ord på Verden, som blev ledet af forfatte-
ren Adil Erdem. Her har de skrevet digte og noveller. Digte og 
noveller fra skriveværkstedet Ord på Verden er nu ved at blive 
udgivet i en bog, der udkommer i løbet af foråret.
Den 26. januar blev digtene præsenteret i Brønden, og bag-
efter blev publikum opfordret til at skrive et digt hver om 
Brøndby Strand og læse det op. Der blev gået til sagen med 
entusiasme. Vi bringer et uddrag af disse digte her på siden.

Brøndby Strand er:
Et sted hvor tryghed er
Hvor lydene giver glæde
Hvor katten svinger sig omkring
Til glæde for alle
Lyset over vandet
Giver mig ro i sindet

Charlotte Vedel

En god dag
Tak for de fi ne ord
Tak fordi I tror
Tak for november
Tak for de smukke toner
Tak for hjerte
Tak for smerte
Tak fordi I berigede mig
Dagen blev god på grund af dig, dig, dig

Sanne Lindgreen

Brøndby Strand er børn med mange tanker
Brøndby Strand er et åbent hav af muligheder
Brøndby Strand er andet end mange tror

Anne Gitte

Fristedet
Fristedet, der aldrig sover 
Hvor pulsen altid banker
Fristedet, hvor mangfoldigheden mødes
Hvor der er frirum til egne tanker

Michael Gatten

Ord på Verden

Børn med mange tankerBørn med mange tanker

Lyset over vandet
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Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss

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

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

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

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

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

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.00
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

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

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

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henv.: Gül Aydin 60 35 28 61

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

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

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

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

Mimrebanko
Anden onsdag i måneden.
Spillet starter kl. 12.30

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 
Smertepatienter – Lokalafdelingen 
i Rheumhus. Åbent Hus tirsdag i lige 
uger fra kl. 12.00 - 16.00. 
Henv.: Lizzie Taggaard Nielsen: 
26 85 16 10 el. mail: htn@brnet.dk
Anette Jørgensen: 31 61 65 85

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden kl. 19.30-
21.30 i januar, februar og marts.

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-15.
Køb af stadeplads i cafeen.

OBS: Rheumhus har lukket hver 
fredag i marts måned.

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

Caféen åben:
Mandag kl. 8 - 14.
Tirsdag kl. 8 - 14.
Onsdag kl. 8 - 19.
Torsdag kl. 8 - 14.
Fredag lukket.

Dagligt:
Kaff e/te/vand/ostemad/smørrebrød 
og varm mad. Dagens suppe kr. 20.
Coff ee to go og meget mere

Aftenspisning 
Onsdag varm mad fra kl. 17-19.
Bestilling senest dagen før kl. 14

Brøndby Selvhjælpsgruppe
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 12.30-15.00.
Henv.: Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10-13.
Henv.: Jens Rathje, tlf. 43 73 70 63

Netcafé – gratis

Ældrebanko 
1. tirsdag i hver måned
Kontaktperson Lis Sørensen, 
tlf.: 29 40 63 10

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18-22

Halling Drenge 
Tirsdag kl. 18-22

Udlejning af selskabslokaler
kontakt Café PERLEN
Telefon: 43 73 42 20
Henv.: i åbningstiden.

Paraplyen
Hallingparken 3, 
Kontaktperson: Thorsten
Tlf.: 43 73 42 20 
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk

Pensionistklub: Tirsdag kl. 13-15.
Kontaktperson: Lis Sørensen
Tlf.: 29 40 63 10

Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Kontaktperson: Lizzi Jeppesen
Tlf.: 25 33 80 68

Hyggeklub: Ons- og torsdag kl. 19-23.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strandi
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.
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KALENDER – marts 2011

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

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

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

Zumba – Glad motion
Mandage kl. 18.30 og onsdage 
kl. 15.30 og 17 
Sted: Ulsøparken 4

Lektiecafe
Torsdage kl. 16-17.30
Sted: Brønden mødelokale 2

60’er fest med Chimbo’s Revival
Fredag den 4. marts kl. 18
Billetter på www.brondbybilletten.dk 
og i Brønden
Sted: Brønden

Lørdagscafé og Loppemarked
Lørdag den 5. marts kl. 10-14
Sted: Rheumhus

Fastelavn og Brunch
Søndag den 6. marts kl. 10-13
Tilmelding senest torsdag den 3. marts
Sted: Café 13

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 6. marts kl. 14
Sted: Brøndby Strand kirke

Fastelavnsfest
Mandag den 7. marts kl. 12.30
Sted: Strandstuen

En mulighed for at 
udforske den kristne tro
Mandag den 7. marts kl. 19
Spisning fra kl. 18
Arrangør: Alpha/Beta Gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirkes Mødelokaler

Pandekagedagen
Tirsdag d. 8. marts kl. 14-16
Sted: Brønden

Kvindernes Internationale Kampdag 
Tirsdag 8. marts kl. 16-18
Dans, musik og åben buff et
Sted: Brønden

Lær at lave sushi
Tirsdag den 8. marts kl. 18-20
Underviser: Rikke Lavlund
Sted: Rheumhus

Torsdags gæst
Torsdag den 10. marts kl. 14-16
Forfatter Tom Kristensen – 
I ord og musik
Sted: Café 13

Kunstudstilling/Fernisering 
Af: Lise Højstrup og Margot Senderovitz
Fredag den 11. marts kl. 16
Sted: Cafe 13

Verdens kvinder danser sammen
Lørdag den 12. marts kl. 16
Tilmelding senest tirsdag den 8. marts
Sted: Café 13

En mulighed for at 
udforske den kristne tro
Mandag den 14. marts kl. 19
Spisning fra kl. 18
Arrangør: Alpha/Beta Gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirkes Mødelokaler

Banko
Tirsdag den 15. marts kl. 19
Sted: Café 13

Foredrag med Elsebeth Iver
Onsdag den 16. marts kl. 15
Sted: Strandstuen

Foredrag med Agnete Sørensen
Torsdag den 17. marts kl. 21
Stur, stur kunst
Sted: Café 13

Brøndby Jazzklub
Fredag den 18. marts kl. 20
Mie + Jan’z swingtet
Sted: Rheumhus

Brunch
Lørdag den 19. marts kl. 10
Sted: Rheumhus

En mulighed for at 
udforske den kristne tro
Mandag den 21. marts kl. 19
Spisning fra kl. 18
Arrangør: Alpha/Beta Gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirkes Mødelokaler

Nørregaards Teater: "I byens lys"
Fredag den 25. marts kl. 14-14.45
Sted: Brønden

En mulighed for at 
udforske den kristne tro
Mandag den 28. marts kl. 19
Spisning fra kl. 18
Arrangør: Alpha/Beta Gruppen
Sted: Brøndby Strand Kirkes Mødelokaler

Spilleaften for børnefamilier
Tirsdag den 29. marts kl. 17-20
Sted: Café 13

Spiseklub for enlige med børn
Tirsdag den 29. marts kl. 17-19
Sted: Café 13
 

Johnny ”Kandis” Hansen
Spiller op i Perlen
Onsdag den 30. marts kl. 18
Tilmelding senest torsdag den 17. marts
Sted: Perlen

Syng sammen aften
Torsdag den 31. marts kl. 19.30-21-30
Sted: Rheumhus
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