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Brøndby Strands butikscenter har ligget der siden 1978. Her kan alle i området 
ordne deres dagligvareindkøb, og ose lidt i Røde Kors Genbrug eller i Matas. De 
mest basale indkøbsmuligheder er således til stede. Der er dog ikke længere nogen 
bank. Den drejede nøglen om i slutningen af 2012. Og hvordan står det egentlig til 
med de øvrige butikker dernede? Det kan du få mere viden om på side 10 & 11, hvor   
formanden for centerforeningen, Lenea Petersen og købmand Lars Nielsen giver 
deres bud på, hvordan fremtiden ser ud for centret. 
Et par af de ting som er gode ved at have et center er, at det er praktisk at have 
samling på tingene, og vigtigt for sammenholdet at have et sted at være fælles 
om. Det er også disse tanker, som har været i fokus med etableringen af Brøndby 
Strands nye Mediehus, som er åbnet i Tranumparken 3A i kælderen. Både Foto-
klubben, Brøndby Strands hjemmesidegruppe og Esplanaden har nu lokaler her, 
hvilket skal danne grobund for et udvidet samarbejde blandt andet om Brøndby 
Strands lokale kommunikation. Det kan du læse mere om på side 8 & 9. 

Ungdomsdemokrati er også på tapetet i dette nummer. I november måned 2012 
var der nemlig Demokratidag, hvor alle 8. klasser i Brøndby mødtes i Brønden med 
hvert deres forslag til at gøre Brøndby til et bedre sted at bo. Mange af projekterne 
handlede om at skabe mere sammenhængskraft og nedbryde fordomme imellem 
Brøndbys tre bydele, så denne dag blev Brønden centrum for at skabe fællesskab 
blandt byens unge. Læs mere på side 15. 

Ifølge Axel Nielsen, leder af Sejlerhuset, som er et værested for unge i Brøndby 
Strand, er der intet, der kan skabe fællesskab og sammenhold, som en tur til søs. 
Du kan læse mere om hans tilgang til de unge mennesker, og om alle de sjove 
aktiviteter han arrangerer på side 3. Og efter en lang tur på havet, kan det gøre 
godt med en stor gammeldags vaffelis med både krymmel og flødebolle. Det kan 
man få i kiosken Mandalay, som i år har ligget på Gammel Køge Landevej i 65 år. 
Jubilæet fejres i weekenden før påske, hvilket du kan læse mere om på side 6. Men 
hvis maven har brug for mere bastant kost, kan det være at Perlens menu er sagen. 
Esplanadens madpatrulje har været forbi for at smage på retterne, og du kan læse 
deres anmeldelse på side 7.

Som sædvanlig foregår der desuden en masse spændende ting i Brøndby Strand. 
Det kan du læse mere om på side 4 & 5, hvor der blandt andet er nyt fra Børnenes 
Rejsebureau. Side 12 & 13 er også spækket med information om sjove arrangemen-
ter i beboerhusene. Og på side 16 & 17 giver Brønden og Strandstuen deres bud på, 
hvordan din første forårsmåned kan blive sjov og indholdsrig. 

God læselyst!

Mange hilsner
Redaktionen

LEDER



Tekst og fotos af Ditte V. Weng

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger der 
et hus så smukt. Dette hus hedder Sej-
lerhuset, og bliver bestyret af den pæ-
dagoguddannede sejlsportsentusiast, 
autoriserede klunser og vaskeægte 
ildsjæl, Axel Nielsen.
Mange af de unge, som Axel arbejder 
med til daglig, er kommet i Sejlerhuset i 
mange år, og mange betragter Axel som 
en reservefar. Selve huset blev overta-
get af Axel selv i år 2000, og siden er 
området blevet udvidet med omkring 
22 kvadratmeter og et bålhus i 2003.

Brøndbys største klunser
Foruden sejlsport og aktiviteter med 
børn og voksne består meget af Axels 
daglige arbejde uden for sæsonen af 
at vedligeholde klubbens område og 
at bygge nye spændende ting til brug 
for de unge. Det drejer sig f.eks. om 
at finde materialer til færdiggørelse af 
cykelstativer, fikse fiskenettet på ste-
dets trampolin og reparere et gigantisk 
– nu væltet – pavillontelt. Der er også 
et 200 liter stort akvarium og en elbåd, 
der blot skal sættes i stand – for bare at 
nævne nogle enkelte ting – alt sammen 
noget, som Axel har klunset gennem 
årene.

Hvem kommer i Sejlerhuset?
Da vi sidder i Sejlerhusets stue og har 
fået sat os med te og ostemad, viser 
Axel mig billeder af børn i alle aldre, der 
er kommet i huset gennem tiden. Sej-
lerhuset er åbent for alle, men typisk 
er det børn og unge, der benytter sig 
af tilbuddet. Og har børnene brug for 
et pusterum i hverdagen og for at blive 
mindet om at have det sjovt, så kan en 
tur i bådene være lige sagen. ”Engang 
kom der en børnehaveklasse, og man 
kunne allerede se, hvem der ligesom 
skulle være de hårde i filten – hvem der 
var sådan nogle små gangstere.” siger 
Axel og ler. ”Og så kommer de ned og 
bliver 'tæsket igennem' ude på vandet 
og prøver de dér sjove ting, og så kom-
mer de op igen fuldstændig forvand-
lede. Det der rå look er væk, og nu ligner 
de bare trætte unger, altså.” Han smiler.

De unge skal selv hjælpe til
Da Esplanaden var ude for at snakke 
med Alex Nielsen, bød arbejdet blandt 
andet på at fjerne et telt, som var ble-
vet væltet i nattens løb. Det er desvær-
re ikke et uheld, og Axel Nielsen ærgrer 
sig over, at det er svært at have ting 
stående, uden at der er risiko for, at det 
bliver ødelagt eller revet ned. ”Det er 
lidt surt. Hvis de godt kan lide at kom-

me herned og hænge ud, så ødelægger 
de deres egne muligheder. Jeg vil godt 
vise, at det kan lade sig gøre at have så-
dan et sted. Vi kan jo ikke bare låse os 
til sikkerhed. For mig er det noget med 
at få kontakten til unge mennesker og 
sige; 'Ring ned og sig, at I vil være fysi-
ske'.” fortæller han. Et par timer senere 
er de knækkede teltstænger dog fjernet 
og området ryddet, så der kan komme 
noget nyt og forhåbentligt mere solidt, 
op.

Sejlsportsentusiast med Vind i Sejlene

Axel Nielsen (tv) og Bent Harregaard, smed (th).

Sejlerhuset set ude fra vejen.

Husets stue.

Det bagerste af grundens have, hvor man kan 
se den væltede teltpavillon.
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Tag med i ZOO og  
oplev Den arktiske ring
Lørdag den 20. april

Så skal der  
fanges hornfisk!
Søndag den 5. maj

Traditionen tro tager Børnenes Rej-
sebureau en forårs-fisketur på Øre-
sund. Det kommer til at foregå søn-
dag den 5. maj.
Der er mødetid på Brøndby Strand 
Station kl. 9.30 og alle tager sammen 
toget til Helsingør, hvor fiskekutte-
ren Havstrygeren ligger. Vi forventer 
at være hjemme igen ca. kl. 19.
Turen koster 70 kr. for børn og 110 kr. 
for voksne. Leje af fiskestang koster 
50 kr.

Tilmelding
Der er et begrænset antal pladser 
på turen og tilmelding foregår efter 
først til mølle princippet. Voksne kan 
kun deltage i følgeskab med børn, 
der bor i en af de ni boligafdelinger. 
Der er billetsalg tirsdag den 2. april kl. 
17-18 på NetværksKontoret, Kisum-
parken 2.

Har du fisketegn?
Alle personer over 18 år skal kunne 
fremvise gyldigt fisketegn for at kom-
me med på turen. Lystfisketegn kø-
bes på hjemmesiden www.fisketegn.
dk. Prisen er 40 kr. for et dagskort og 
185 kr. for et årskort. Kortet er per-
sonligt og kan ikke deles med andre. 
Har I spørgsmål angående køb af fi-
sketegn, er I velkomne til at kontakte 
NetværksKontoret på tlf. 43 54 22 75.

Er du god til at lede og 
kan du lide at organisere?
Så er det måske dig vi leder efter til at være med til at gøre en forskel for 
udsatte børnefamilier.
Røde Kors i Brøndby søger en frivillig ulønnet leder, til vores familienetværk. 
Synes du det lyder spændende og vil du høre mere, kontakt: Konsulent i Røde 
Kors, Ziga Friberg 3115 2721 / zifri@rodekors.dk

Kom helt tæt på isbjørnene i Den 
nyåbnede arktiske ring, mød de 
mange nye dyreunger og se til 
når dyrene bliver fodret. Tag med 
Børnenes Rejsebureau i Zoologisk 
Have lørdag den 20. april.
Der er mødetid på Brøndby Strand 
Station kl. 10, og sammen tager vi 
toget til Zoologisk Have. 

Billetsalg
Det koster 50 kr. for børn og 100 
kr. for voksne at deltage i turen. 
Billetsalget foregår på Netværks-
Kontoret, Kisumparken 2, tirsdag 
den 2. april kl. 17-18. 
Voksne kan kun deltage i følge-
skab med børn, der bor i en af de 9 
boligafdelinger.

Esplanaden marts 2013
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Tirsdag den 19. marts er der tema om 
tandpleje og tandsundhed i Sundheds-
caféen. Vi får besøg af en tandplejer og 
en klinikassistent fra lokalområdet, 
der giver svar på, hvordan du holder 
dine tænder sunde og stærke, og hvor-
dan du børster dem grundigt. De vil 
have gebisser, tandsæt, tandbørster 
m.m. med, så man kan få synliggjort, 
hvad der er vigtigt at fokusere på.

Arrangementet foregår i Sundhedsca-
féen i Café 13, Kisumparken 2, kl. 16-
17.30.

Ny praktikant på 
NetværksKontoret
I februar begyndte Mena som ny 
praktikant på NetværksKontoret. 
Mena læser til socialrådgiver i Ros-
kilde og skal være på Netværks-
Kontoret indtil slutningen af maj. 
Hun skal primært arbejde med op-
start af en forældrerådgivning, med 
sundhedsaktiviteter og med by-
delsmødrene. 

Som altid vil det også være muligt 
at komme forbi Sundhedscaféen og 
blive målt og vejet.
Om sundhedscafé og vægtklub: I 
sundhedscaféen kan du hver gang 
blive vejet og målt om livet samt få 
en sund og hyggelig snak med an-
dre, der har samme interesse. 
Ca. en gang om måneden bliver der 
arrangeret foredrag, workshop eller 
lignende. 
Har du spørgsmål? Kontakt Net-
værksKontoret, e-mail: lew@bo-
vest.dk, tlf. 43 54 22 75.

Husk 
lige 
tandbørsten
Sundhedscafé tirsdag den 19. marts kl. 16 i Café 13

Vil du være bydelsmor med 
særlig fokus på sundhed?
Bydelsmødre med sundhedsprofi l er 
navnet på en uddannelse, som Net-
værksKontoret starter op til efteråret, 
og allerede nu er vi på jagt efter kvinder, 
der kunne tænke sig at være med.
Kunne du tænke dig at hjælpe an-
dre kvinder i lokalområdet? Kunne du 
tænke dig at lære mere om det danske 
samfund og om sundhed? Og kunne du 
tænke dig at gøre en forskel som frivil-
lig og styrke dit CV? Så er det måske 
dig, vi leder efter.

Bydelsmødre støtter andre kvinder 
Bydelsmødre er frivillige kvinder, som 

støtter andre kvinder til at styrke sig 
selv, deres børn og familier. Bydels-
mødrene besøger kvinder i lokalområ-
det og taler med dem om de emner og 
problemer, som kvinderne er optaget 
af. Det kan være børneopdragelse, bo-
ligsikring, motion, kost eller fritid. 
Bydelsmødre er desuden med til at 
bygge bro mellem kvinderne og lokal-
samfundet. Bydelsmødre fortæller fx 
om kommunens tilbud og forenings-
livet, de kan hjælpe med at oversætte 
breve eller gå med til møder i kommu-
nen, på skoler eller daginstitutioner. 
Endelig arrangerer bydelsmødrene for-

skellige aktiviteter i lokalområdet - mo-
tion, fester, foredrag, kvindecaféer og 
meget mere. 

Uddannelse og informationsmøde
For at arbejde som frivillig bydelsmor 
skal man gennemgå en uddannelse til 
bydelsmor med sundhedsprofi l. På ud-
dannelsen undervises der blandt andet 
i et godt familieliv, det danske samfund 
og et sundt liv.

Hvis det lyder som noget for dig, så kon-
takt Laura på NetværksKontoret, tlf. 43 
54 22 75, e-mail: lew@bo-vest.dk. 

Esplanaden marts 2013
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 Af Nanna Marie Lyngman 

Fotos: Ole Hegerlund

”En Brøndby Speciel, tak”, lyder det forventningsfuldt fra den 
næste kunde i køen, som derefter omhyggeligt udpeger sine 
ynglings is i kølemontren. Det smilende personale bag disken 
griber is skeen og står til sidst med en vaffel fyldt til briste-
punktet med fire farvestrålende is kugler. Der sluttes af med 
to flødeboller og en gang softice. 

Et godt makkerpar
I højsæsonen indeholder køledisken 25-30 forskellige slags 
is, så der er noget for alle, uanset hvilke smagsløg man er 
udstyret med. ”I 7 år er det min kone, Bitten, der har stået 
for driften af Mandalay, som blandt andet også sælger hjem-
melavede flæskestegssandwich – og smørrebrød ud af huset 
både til faste firma kunder, og folk der kommer forbi for at 
hente 3 håndmadder”, fortæller Jens. Ud over Mandalay be-
styrer ægteparret også kioskerne på strandene i Vallensbæk, 
Brøndby Strand, Ishøj og Hundige. Desuden har Strandkio-
skerne to små biler, til at køre rundt på strandene om som-
meren, hvor de sælger is, sodavand og andet godt.

Kært barn har mange navne
Strandkiosken Mandalay har en lang historie bag sig, nærme-
re bestemt 65 år. Da Bitten overtog driften, blev navnet ’Red 
& Yellow’ ændret til ’Mandalay’, som var navnet på den bade-
anstalt, der lå meget tæt på iskiosken. ”Der kommer ofte folk 
og fortæller, at de er kommet i kiosken, siden de var børn. For 
et par år siden kom der en ældre mand, som fortalte, at han 
var en af de første kunder i butikken, der dengang blev kaldt 
’Det lille røde ishus’ ”, beretter Jens. 

Cykel-parkometeret tæller
Og den gamle kontrakt fra 1947 står stadig ved magt. ”Der 
står blandt andet, at vi skal sælge is, kamera-film og mælk. 
Desuden skal vi have et cykelstativ, og vi må faktisk gerne 
tage penge for cykelparkering. Det håndhæver vi nu ikke”, 
smiler Jens.

Mandalay fejrer krondiamant-bryllup

Vær med til Mandalays 65 års fødselsdag
Den 22.-24. marts på Gammel Køge Landevej 739
Priserne på både is og flæskestegssandwich vil være skru-
et ned til halv pris, hvilket selvfølgeligt ikke svarer til pri-
serne i 1948 da huset åbnede. Der vil være lodtrækning om 
spændende præmier, blandt andet il der være en Ipad mini 
på spil, samt mange gavekort og andet sjovt.
Det er helt sikkert værd at kigge forbi - for det er stadig 
her, du kan få Vestegnens bedste is!

Mandalay som kiosken ser ud idag
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Af Bitten Drews

Fotos: Grete Folman

God gammel dansk mad
Sidst i januar besøgte madpatruljen 
Café Perlen i Hallingparken. Menuen 
stod på mørbradgryde med kartoffel-
mos. Det var en herreret, og den smag-
te skønt.

Café Perlen serverer varm mad til fro-
kost de 4 første dage i ugen samt ons-
dag aften. Det er gode danske retter 
og derudover sælger de smørrebrød og 
fritter med tilbehør som kylling og fi-
skefileter.

Liv og glade dage
Det vrimlede med unge drenge, da vi 
kom. Det viste sig, at der var turnerin-
ger i både FIFA, bordtennis og fodbold. 
Vi spurgte Bente, der havde aftenvag-
ten, hvad hun syntes om at arbejde 
med så mange drenge i baglokalerne. 
”Ok” svarede hun, ”Jeg har været fæng-
selsbetjent i 29 år”. Vi grinede højt. Hun 
fortsatte: ”Jeg er vant til at arbejde 
med mennesker, og jeg kan lide det”. 
Det herskede der ingen tvivl om. Når 
hun ryddede op i caféen, stod hun lidt 
ved hvert bord, og spurgte til hvordan 
maden smagte og hvordan de ældre 
mennesker havde det. Det gav en rigtig 
hyggelig atmosfære.

Madpatruljen i Perlen

En rummelig café
Vi var også inde hos Perlens Drenge, 
som holdt til i lokalerne ved siden af 
restauranten. De konkurrerede på livet 
løs og de, der ikke var i ilden så TV på 
en STOR skærm, der fyldte en hel væg. 
”Perlens Drenge” kører nu på 4. år. De 
har fået et dejligt fristed i Café Perlen 
til glæde for alle. Ikke mindst drengene.

Da jeg spurgte bestyreren Torsten, hvad 
de har af arrangementer i løbet af året, 
svarede han: ”Vi har danseaftener og 
fastelavnsfest og… – kan du ikke bare 
se under Café Perlen bag i bladet? Dér 
står det hele!”. Det har han da så fuld-
stændig ret i - Jeg må altså se at få læst 
det blad ved lejlighed!

Kylling med fritter og remoulade – en klassiker

Perlens drenge i samlet trop Fem af Perlens glade drenge

Den engagerede medarbejder Bente bag disken
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Af Nanna Marie Lyngman
Fotos: Claus Djervad
Fingrene flyver hen over tastaturet, 
så den sidste artikel til månedens Es-
planadeblad kan blive klar til layout. I 
lokalet ved siden af, er Fotoklubben 
i gang med at redigere billeder fra en 
tur i Brøndby Strandpark. Et af dem 
skal bruges på Brøndby Strands hjem-
meside, som mangler nogle billeder fra 
lokalområdet. Vi befinder os i Brøndby 
Strands nye mediehus, som allerede 
summer af liv. 

Nyt mediehus åbner i Tranumparken

Lokalt mediefællesskab
Ideen med Mediehuset er at samle alle 
de foreninger og fællesskaber i Brøndby 
Strand, som beskæftiger sig med kom-
munikation og mediearbejde. ”Tanken 
er, at de forskellige grupper af frivillige 
kan trække på hinandens ressourcer 
og derved danne et fællesskab, som er 
kendt i området, og som flere har lyst 
til at være en del af”, fortæller Bente 
Larsen, leder af NetværksKontoret. På 
nuværende tidspunkt er Fotoklubben, 
Esplanadens redaktion og gruppen der 
står for Brøndby Strands hjemmeside 
tilknyttet Mediehuset. 

”Sammen når vi længere”
Claus Djervad, som er formand for Fo-
toklubben er begejstret for Mediehu-
set: ”Nu hvor flere foreninger holder til 
det samme sted, er der bedre mulighe-
der for at trække på hinandens kompe-
tencer. For eksempel vil Fotoklubben 
meget gerne samarbejde mere med Es-
planaden og hjemmesiden om at tage 
billeder, som de kan bruge”, uddyber 
han. Og Esplanadens redaktion deler 
Claus’ begejstring: ”Vi ser frem til et 
positivt samarbejde, hvor foreningerne 
gensidigt kan have gavn af hinanden”, 
siger Hanne og Grete.  

KOM TIL ÅBENT HUS
Torsdag den 21. marts i Tranumparken 3A i kælderen, fra kl. 16-19

Både Fotoklubben, Hjemmesidegruppen og Esplanaden har nu fundet 
sig til rette i de nye lokaler. Mediehuset vibrerer således allerede af 
liv og masser af aktiviteter, og vi vil meget gerne vise stedet frem for 
resten af Brøndby Strand!

Så kom forbi og se lokalerne, og lad dig inspirere af alle de dygtige 
fotografer, de kompetente IT-specialister og Esplanadens fantasifulde 
historiefortællere. 

Vi glæder os til at se dig!

Nanna er i fuld gang med at redigere Esplanadens tekster.

Døren til Mediehuset er nu klar til at blive åbnet.
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Faste åbningstider i Mediehuset, hvor alle er velkomne:

Fotoklubben mødes hver onsdag fra kl. 19 – ca. 21.
Kontakt Claus Djervad på tlf. 24 83 91 62 for nærmere information.

Esplanaden holder redaktionsmøder hver tirsdag fra kl. 13 – ca. 16.
Kontakt Nanna Lyngman på tlf. 29 41 95 05 for nærmere informa-
tion. 

Hjemmesidegruppen kommer i fremtiden til at være i Mediehuset  
en gang om måneden på en fast dato. Alle der har interesse for 
hjemmesider kan komme forbi og få hjælp. Nærmere information 
følger.

På disse computere har mediehusets medlemmer mulighed for at arbejde med bl.a. Photoshop og 
Indesign. Det er også her mange af Esplanadens artikler kommer til at blive skrevet i fremtiden.

Mediehusets flotte mødelokale, hvor blandt andet fotoklubben samles hver onsdag.

Platform for lokal kommunika-
tion
Alle i Brøndby Strand skal have mu-
lighed for at bruge Mediehusets fa-
ciliteter: ”Stedet skal fungere som 
en slags kommunikationsværk-
sted, hvor beboere kan komme og 
bruge stedets udstyr. I det omfang 
der er tid, kan beboerne desuden 
få råd og vejledning fra de frivillige 
og ansatte der bruger huset. Det 
kunne for eksempel være hjælp til 
at skrive en tekst, uploade noget 
til en hjemmeside, eller til at lave 
layout til en plakat”, forklarer Ben-
te Larsen. Desuden skal mediefæl-
lesskabet danne udgangspunkt for 
den lokale kommunikation, hvor 
hjemmesiden kommer til at spille 
en større rolle. ”Hjemmesiden skal 
gøres nem at finde rundt på og 
opdateres løbende med nyheder 
fra lokalområdet”, uddyber Bente 
Larsen. Planen er desuden, at nye 
medier såsom twitter og blogs skal 
tages i brug.

9
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Af Grete Folman

Fotos: Claus Djervad

Da Brøndby Strand byggeriet i 1970 var 
færdigbygget og klar til indflytning, var 
indkøbsmulighederne meget begræn-
sede. I årene fra 1970 til 1978 kunne 
man således vælge mellem Købman-
den i Albjergparken, barak-Brugsen, 
barak-Banken eller barak-Posthuset.

Økonomien spændte ben for centret 
At det skulle tage 8 år inden centeret 
blev bygget havde flere årsager.
Til at starte med blev centergrunden 
købt af de 4 boligselskaber, som stod 
for opførelsen af Brøndby Strand bygge-
riet. Dengang havde man visioner om et 
center med biograf, svømmehal, boliger 
og store butikker. På det tidspunkt var 
der højkonjunktur i Danmark, hvilket 
vil sige, at der var høj produktion og lav 
arbejdsløshed. Mange havde således en 
god og stabil indtægt, og boligerne blev 
derfor opført med henblik på, at folk 
kunne betale en forholdsvis høj husle-
je. Lejlighederne var store, med mange 
rum, 2 badeværelser og med 2 parke-
ringspladser tilknyttet. Men inden de 
var bygget færdig, kom der lavkonjunk-
tur, hvilket gjorde, at der var færre, som 

Brøndby Strand Centrum 
Fra barakker – til butikscenter 

havde råd til bo så dyrt til leje. Lejlig-
hederne var derfor svære at leje ud, så 
over halvdelen stod tomme. Det blev 
et problem i forhold til centeret, som 
skulle finansieres sammen med bolig-
byggeriet. Man forudså nemlig, at et 
halvtomt boligområde ikke ville kunne 
udgøre et kundegrundlag, der var stort 
nok til centerets størrelse, og at et 
halvtomt center yderligere ville belaste 
huslejerne i boligerne. Dette førte til 
utallige og heftige debatindlæg i bebo-
erbladet Strandløberen gennem årene: 
Man ville gerne have indkøbsmulighe-
der, men beboerne havde ikke råd til at 
betale et underskud på centeret over 
huslejerne. 

Kommunen kom til undsætning
Efter flere års tovtrækkeri købte kom-
munen centergrunden, som efterhån-
den var blevet en stor belastning for 
Brøndby Strand byggeriet. I 1977 lyk-
kedes det kommunen at sælge grun-
den til De Samvirkende Købmænd, som 
derefter stod for projektering og byg-
geri af centeret. Det endte dog med at 
blive et mindre center end først plan-

lagt, som så senere kunne udvides. 
Men da de store centre i vore nabokom-
muner allerede var etablerede, blev det 
aldrig til en udvidelse, selvom planerne 
havde været mange. I 1978 – det vil sige 
8 år efter, at folk begyndte at flytte ind 
i Brøndby Strand bebyggelsen, åbnede 
centeret og der kom et lidt større ud-
valg af butikker til området. 

Hvad gør vi nu?
Nu er udviklingen igen vendt til lavkon-
junktur, hvilket ser ud til at påvirke bu-
tikkerne i Brøndby Strand Centret. Og 
det bliver spændende at se hvad frem-
tiden bringer.
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Esplanaden har spurgt formanden for Centerforeningen, Le-
nea Petersen om hvordan centerets nuværende situation ser 
ud fra Centerforeningens synsvinkel. Du kan læse svaret her:

Hvorfor lukkede Danske Bank?
Danske Bank valgte at lukke Brøndby Strand afdelingen sam-
men med 131 andre filialer rundt omkring i landet. Banken har 
tidligere oplyst at de ønsker at samle alle eksperterne i få sto-
re finanscentre. Endvidere oplyser de, at langt størstedelen 
af kundernes bankforretninger fortages enten på nettet via 
netbank, via en døgnåben telefonlinje eller i den lokale post-
butik som her i Brøndby Strand ligger i SuperBest. Centerfor-
eningen er ked af bankens ophør, men vi er dog glade for at 
fortælle at langt de fleste bankforretninger i dag kan ordnes 
i Postbutikken i SuperBest, som netop er et samarbejde mel-
lem Postdanmark og Danske Bank. 
Købmand Lars Nielsen oplyser at SuperBest har indgået af-
tale med Danske Bank om opsætning af en kontantautomat 
i butikken, som bliver placeret lige ved siden af indgangen 
mellem Center Bageren og SuperBest. Etableringen af lokalet 
til kontantautomaten er allerede i gang, og den 
forventes allerede at være taget i brug i slut fe-
bruar.

Hvad er årsagen til butikkerne ikke kan løbe rundt?
Dem er der sikkert mange af, men den finanselle 
krise er en primær årsag. For blot 5 år siden var 
centret fuldt udlejet. I Brøndby Strand har kom-
munen desuden ændret en lokalplan som tillader 
opførsel af en dagligvarebutik på den tidligere 
Toyota grund ved det lille butikstorv på Gl. Køg 
Landevej omkring 1 km væk fra centret. Det bidra-
ger ikke til flere kunder i centret. Nethandel bliver 
også i større grad en udfordring. I dag sælges en 
større og større del af eksempelvis børnetøj på 
nettet. Det gør det sværere at drive en fysisk butik 
med de omkostninger, der er forbundet hertil.

Centerforeningen om centerets tilstand 
og fremtid

Er der udsigt til at der er flere butikker som lukker?
Centerforeningen er ikke bekendt med at flere butikker luk-
ker, og Centrets største udlejer A/S KFI Ejendomme har heller 
ikke modtaget andre opsigelser. Men historisk set har der al-
tid været butikker der er lukket og nye er åbnet, dette gælder 
alle centre. I de større regions centre omkring os, er her også 
mange tomme lejemål, så alle centre har udfordringer. 
Centerforeningen tror på en fremtid for vores center, kunder-
ne er her jo, så det er mulighederne også. Vi har hele 4 dag-
ligvarebutikker, som jo er med til at trække kunder til centret 
dagligt. I USA, som er banebrydende indenfor detailhandel, 
er tendensen at dagligvarebutikkerne nu placerer sig udenfor 
de helt store regionscentre i mindre centre og ved indfalds-
veje. Det trækker mindre handlende med, herunder forskellige 
udvalgsvarebutikker som eksempelvis tøj og sko. Da vi alle-
rede har rigeligt med dagligvarebutikker i centret, er det vores 
tro at når finanskrisen lægger sig vil vi kunne tiltrække flere 
udvalgsvarebutikker til centret. Det vil styrke hele handlen i 
centret.

Lokalerne hvor Danske Bank plejede at holde til
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Café 13 i marts

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Pandekagedag
Tirsdag den 5. marts kl. 17.00 - 19.00
Store Pandekagedag
Det er de særeste begivenheder, der 
kan gå hen og blive en succes. Således 
med den Internationale Pandekagedag. 
Skikken med at spise pandekager lige 
før fasten er gammel skik, og den skal 
efter sigende stamme fra Irland. Den 
blev taget op i Café 13, det første år 
caféen var åben, den er nu blevet en 
fast tradition. Der er madpandekager 
med fi sk, kød og salat. Der er dessert 
pandekager med alskens søde sager.

Vinsmagning
Fredag den 12. april kl. 18.00
Der vil blive serveret en let anretning, 
og så skal vi smage på argentinske 
vine.
Prisen for dette arrangement vil være 
75 kr. pr. person.
Tilmeldingen er bindende, og den skal 
ske senest torsdag den 4. april i Café 13 
på 43 73 81 25

Fiskeri i verdensklasse
Torsdag den 7. marts kl. 19.00
Kom ned i Café 13 og hør Allan Riboe, 
en legende i dansk sportsfi skeri. Han 
fortæller om sine mange ture rundt i 
verden, fra Grønland til Amazonas. 
Allan har fl ere verdensrekorder in-
denfor sportsfi skeriet, desuden har 
han en række fi lm og billeder med fra 
sine ture. Har du en gammel drøm 
om sportsfi skeri, som du endnu ikke 
har fået levet ud, så kom og hør ham 
fortælle. Du vil blive tryllebundet af 
Allans historier.
Måske kommer der også en enkelt 
”lystfi skerhistorie” med.

Lukkedage i marts
Fredag den 1. marts
Fredag den 15. marts
Fra mandag den 25. marts til og med 
mandag den 1. april

Fernisering og brunch
Søndag  den 10. marts
10.00 - 13.00 Brunch
11.00 Fernisering
Så er der en ny kunstner med billeder 
på vej til Café 13.
I den forbindelse byder Café 13 på et 
glas boblevand.
Samtidig vil vi høre lidt om, hvordan og 
hvorfor det blev malerpenslen, der kom 
til at fylde.

Stjernestunder
Der opstår fra tid til anden øjeblikke, 
hvor alt går op i en højere enhed - stjer-
nestunder. En sådan stund opstod i 
Café 13 fredag den 15. februar. Café 13 
havde besøg af den polske violinvirtuos 
Henryka Tronek og den rumænske pia-
nist Stefana Chitta-Stegemann. Der var 
kommet for at give koncert. Koncerten 
var gratis. Der var mødt 100 koncert-
gængere op, og caféen var fyldt.
På programmet stod original musik og 
bearbejdelser af den østrigske violinvir-
tuos Fritz Kreisler. Numre som Schön 
Rosmarin, Caprice viennois, Libesfreud 
og Liebeslied, altsammen charmerende 
let og legende musik, der imidlertid er 
hundesvær at spille rigtigt.
Fra den første tone blev slået an og 
halvanden time frem overgav publikum 
sig fuldstændig til musikken. Kon-
certen sluttede med stående ovationer 
og en fl ot buket til de to kunstnere, og 
så et ekstra nummer til at gå hjem på.
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Lørdagscafé og lopper
Lørdag den 2. marts kl. 10.00
På loppemarkedet er der gode mu-
ligheder for at gøre nogle gode fund. 
Især legetøj, tøj, pyntegenstande og 
køkkenredskaber til priser man ofte 
kan ”prutte” om. Salg af smørrebrød, øl 
og vand, te og ka� e.
Køb af bod i Rheumhus på 
tlf. 43 54 11 38.

Torsdagsgæsten 
Torsdag den 14.marts kl. 14.00 - 16.00
Foredrag af Peter Durrfeld om det 20. 
århundredes 
store dirigenter.
Vi skal høre 
forskellige for-
tolkninger af 
klassiske værker 
og Durrfeld por-
trætterer nogle 
af de største og 
legendariske 
dirigenter.

Aften med Brøndby musi-
kalske Venner
Torsdag den 21. marts kl. 19.30
Alle med lyst til at bryde ud i sang er så 
hjertelig velkomne i Rheumhus, hvor 
fællessang, hygge og godt humør er i 
højsædet.
Arrangementet er gratis.

Fredag den 22. marts kl. 17.30
Jazzbandet, Scandinavian Old Star, 
spiller op til dans og en festlig aften i 
Rheumhus fredag d. 22 marts. Bandet 
byder på traditionel New Orleans jazz, 
gospel og mange kendte sange, man 
kan synge med på. Spilleriet begynder 
kl. 19.30.
Kl. 18.00 serverer cafeen denne aften 
”amerikanske” koteletter m. kartof-
felmos og champignonsauce samt en 
lille dessert.
Billetter til arrangementet købes i 
Rheumhus tlf. 43 54 11 38 og af Jazz-
klubben tlf. 22 98 26 03.
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Rheumhus i marts

Perlen i marts

Kick Band spiller op til 
endnu en danseaften
Onsdag den 13.marts kl. 18.00-21.30
Vi slår dørene op til festmiddag. 
Forretten: rejecocktail med fl utes. 
Hovedretten: oksefi let, bagt karto� el 
samt salat, derefter ka� e og kage.
Pris for hele arrangementet: 100 kroner 
Tilmelding senest torsdag den 7. marts 
inden kl. 13.00 i Café Perlen 
tlf. 43 73 42 20.

Festlig fastelavn
Tekst og fotos af Dina Sivandi
Igen i år har Perlen holdt fastelavn for 
børnene i Brøndby Strand. Mange var 
udklædte – og mange af dem så meget 
interessante ud.
Der var både 
store og små 
børn, som med 
entusiasme 
gik efter titlen 
som årets kat-
tekonge eller 
dronning. Børn-
ene blev opdelt i 
to hold, hvor de mindste fra nul til fi re 
år slog katten af tønden først. Bagefter 
kom turen til de ældre børn, som var 

op til 12 år gamle. Mange af børnenes 
forældre var med, for at støtte deres 
børn og heppede på dem når de slog til 
tønden. Efter tøndeslagningen var der 
mulighed for at gu� e fastelavnsboller 
og drikke kakao.

Til sidst løb 
børnene rundt 
og legede med 
hinanden, mens 
deres forældre 
sludrede med 
de andre vok-
sne. Fastelavns-
festen i Perlen 

blev således endnu engang en hyggelig 
en.



Der er forår i luften
Af Ditte Jeier

Det spirer og gror i alle grøfter,
Det lover om liv, med mange løfter.
Der blomstrer erantis og vintergæk,
i hver en ussel lille hæk.

Forår er sol og lysere tider,
som vi længes efter til alle tider.
Lyset nu vendt tilbage er,
hvad, der os alle behager.

Tiden er en underlig størrelse – Tænk blot på, at i morgen, er i 
dag, i går. 
Husk at leve i nuet.

Husk at stille urene frem 1 time den 31. marts, det er Påskedag.

Som en del af en landsdækkende sundhedsundersøgelse modtager 
2.450 borgere i Brøndby Kommune over 16 år i slutningen af januar/
start februar et spørgeskema i posten. Det er regionerne, som står for 
undersøgelsen, der blandt andet drejer sig om vaner i forhold til mad, 
motion, transport, fritid og om helbred generelt. Undersøgelsen ud-
munder i en rapport, der giver kommunen en samlet status for Brønd-
byborgernes sundhed.

Så mange svar som muligt
Brøndby Kommune bruger svarene, når vi planlægger sundhedsind-
satser – fx rygestopkurser, idræt og bevægelse i børnehaver og skoler 
og kurser for borgere med langvarige sygdomme. Så jo fl ere svar vi får, 
des bedre kan vi møde jeres behov. Undersøgelsens resultater bruges 
også af Regioner og Folketing. 

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at henvende dig til følgende medarbejdere fra 
Social- og Sundhedsforvaltningen:
Lisbeth Barkholt Hansen – 43 28 27 17, libha@brondby.dk 
Lars Ole Andersen – 43 28 23 06, lod@brondby.dk
Eller til Regionens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på 
tlf. 38 63 40 58 (mellem kl. 9-20), email: sundhedsprofi l@regionh.dk.

Kurdisk, tyrkisk og pakistansk/urdu
Undersøgelsen kan desværre kun udsendes på dansk. Vi kan hjælpe 
på urdu, tyrkisk eller kurdisk. Kontakt da Dilec Secilmis eller Kunvel 
Malik på tlf. 43 28 23 06.

Giv sundheden et skub fremad
Giv sundheden 

et skub fremad 

Danmarks største undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge.  

Til gavn for os alle. Læs mere om undersøgelsen på www.fcfs.dk

Hvordan har du det?

En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge  

og voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2013

2013

Giv sundheden 

et skub fremad 

Danmarks største undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne.  

Til gavn for os alle. Læs mere om undersøgelsen på www.fcfs.dk

2013

Hvordan har du det?

En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt  

voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2013
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Giv sundheden 

et skub fremad 

Danmarks største undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge.  

Til gavn for os alle. Læs mere om undersøgelsen på www.fcfs.dk

Hvordan har du det?

En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge  

og voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2013

2013

Af Dina Sivandi

Fotos: Steen Larsen (www.foto-gen.dk)

Når man kommer ind i Brønden, er der 
altid en masse unge mennesker, men 
en dag i november var det lidt ander-
ledes. Inde i Brøndens multisal var der 
en masse larmende 8. klasser fra tre 
forskellige skoler i Brøndby, men med 
samme mål: at vinde.  De var nemlig 
alle mødt op til den årlige Demokrati-
dag, som går ud på, at hver enkelt 8. 
klasse i Brøndby fremlægger et forslag, 
der kan gøre Brøndby til et bedre sted 
at bo. Det kan være noget, der gavner 
eleverne selv, eller forslag til forbedrin-
ger generelt. Alina og Sarah, der begge 
går i 8. klasse, syntes det var en spæn-
dende og uforglemmelig dag, som har 
styrket dem begge socialt.

Demokratidagen – politiker for en dag

Undervisning uden bøger
”I starten da vores lærer fortalte os om 
Demokratidagen, var vi meget pessimi-
stiske, og vi havde ikke særlig meget 
lyst til at deltage, da det lød meget be-
sværligt at komme med et forslag, som 
skulle være realistisk at udføre”, fortæl-
ler Alina, og Sarah fortsætter: ”Men da 
vi så kom i gang, blev vi helt opslugte 
og meget entusiastiske. Og selvom vi 
for det meste hyggede os til Demokra-
tidagen, var sammen med vores venner 
og slap for lektier, var det stadig meget 
lærerigt. Man kan på en måde sige, at vi 
havde undervisning uden bøger”.

Socialt klog
Da Demokratidagen sætter meget fo-
kus på politik, kom Brøndbys borgme-
ster Ib Terp for at se, hvad eleverne 
havde at vise ham. Der var blandt an-
det to elever fra hver klasse, der skulle 
præsentere deres klasses forslag og 
derefter debattere med andre elever 
for at overbevise dommerpanelet, som 
bestod af andre politikere fra Brøndby 
kommune, om, at deres forslag var 
bedst. Vinderne vandt en biograftur til 
deres klasse og fi k en fl ot pokal med i 
købet. ”Desværre vandt vores forslag 
ikke. Men det var alligevel meget sjovt, 
og som sagt var dagen meget lærerig. 
Den gjorde os klogere både videns-
mæssigt og socialt”, fortæller en meget 
stolt Alina.

Demokratidagen er blevet en tradition, 
som bliver afholdt hvert år i Brønden, 
hvor 8. klasserne i Brøndby ikke kun 
lærer om samarbejde, men også om, 
at deres fordomme om de andre skoler 
kan være forkerte og ødelæggende. De-
mokratidagen bliver også brugt til at få 
elevernes ønsker og ideer på banen, så 
de på den måde kan blive hørt og taget 
alvorligt.

Det gik for sig på ægte demokratisk vis, da 
vindere skulle fi ndes

Her bliver et af projek-
terne præsenteret for 
dommerpanelet

Eleverne fortæller 
om deres projekt til 
de interesserede

Repræsentant 
for den klasse der 
vandt 
Demokratidagen 
2012
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Lola Jensen, der bl.a. er kendt 
fra Go' morgen Danmark, sæt-
ter Familien Danmarks hverdag 
på en humoristisk spids, og får 
dig til at overveje, om det er dig 
eller dit barn der bestemmer 
derhjemme? Hun fortæller om 
kunsten at sige nej, modet til 
at turde tage en efterfølgende 
konfl ikt, og samtidig give plads 
til barnets selvstændighed. 

Billetterne koster kun 25 kr. og 
kan købes på www.brondby.
dk/billetexpressen og i Brøn-
den i bibliotekets åbningstid.
 
Arrangør: 
Kulturhuset Brønden.

Foredrag med familievejleder Lola Jensen

"Hvem bestemmer 
hjemme hos jer?" 
 Lørdag den 9. marts kl. 15-17  

Rolf Sørensen og Dennis Ritter har til-
sammen været en del af Tour de France 
over 25 gange, både som ryttere, repor-
tere, kommentatorer og eksperter. De 
har oplevet dramaerne, MENS de skete.
Kom og hør om de iskolde nætter i telt, 
om at se døden i øjnene op (og ned) af 

Col de Galibier, og om hvad der sker BAG 
kameraerne. Også, når de er slukkede.
Billetterne koster 50 kr. og kan købes 
på www.brondby.dk/billetexpressen 
og i Brønden i bibliotekets åbningstid.

Arrangør: Kulturhuset Brønden. 

Forårskoncert med 
Amatørsymfonikerne
Onsdag den 20. marts kl. 19.30 
i Kulturhuset Brønden
Amatørsymfonikerne blev grund-
  lagt i 1954 som et kammeror-
kester, men er i dag et fuldt be-
sat symfoniorkester med 60-70 
musikere. Repertoiret er bredt 
og spænder fra det wienerklas-
siske til ny musik. 
Billetterne koster 80 kr. og kan 
købes på www.brondby.dk/bil-
letexpressen og i Brønden i bib-
liotekets åbningstid.
Arrangører: Amatørsymfoniker-
ne i samarbejde med Brønden.

Rolf Sørensen og Dennis Ritter holder 
spændende foredrag om Tour de France 
Torsdag den 14. marts kl. 19-21  
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Strikkecafé 
Tirsdag den 5. & tirsdag den 19. kl. 16-19 
Vi hygger os med strikketøjet og hjælper 
hinanden, hvis der er noget, vi ikke kan 
fi nde ud af.
Prisen er 30 kr. inkl. kaff e og kage.
Alle er velkomne.

NYHED: 
Maskefremstilling

Første og tredje onsdag i måneden 
I denne måned onsdag den 6. og 

onsdag den 20. marts kl. 10-12

Seniorbio Strandstuen/
kulturhuset Brønden
Onsdag den 13. kl. 13.30
I kulturhuset Brønden
Arrangementet er gratis
Der kan købes kaff e & kage fra kl. 12.30 
til 15,- kr.

NYHED:
Kunst med cykelslanger
Hver mandag kl. 11-13
Kom og vær med når vi laver de fl ot-
teste smykker ud af cykelslanger.

Banko
Onsdag den 27. kl. 11

6 plader – 10 spil – 60 kr. inkl. kaff e
BankoBolle kan bestilles for 15 kr.

Lørdagsmusik i Caféen 
med Magnus og band
Lørdag den 2. marts kl. 13 -14 
– gratis adgang.
Strandcafeen har i dagens anled-
ning et tilbud på 2 stykker smørre-
brød med en øl og en snaps for kun 
59 kr. Bestil gerne bord på tlf. 35 11 
30 25 for sikre dig en plads, men du 
er også velkommen til bare at kom-
me og nyde musikken.

Koncert med James 
Rasmussen - jeg var en Jack 
Lørdag den 2. marts kl. 14
James Rasmussen fortæller sin egen
livs historie i en række danske sang-
tekster, som præsenterer de for-
skellige veje hans musikalske liv har 
taget fra Brønshøj og rockfester til 
Four Jacks.
Billetterne koster 65 kr. inkl. kaff e og 
kage og kan købes på www.brondby.
dk/billetexpressen og i Brønden i 
bibliotekets åbningstid.
Arrangør: Kulturhuset Brønden.

Beatles for alle - musikalsk 
foredrag af Per Wium.
Tirsdag 12. marts kl. 18.30 i 
Brøndens multisal
Med sit underholdende foredrag 
fortæller Per Wium om magien i 
Beatles’ sangskrivning, om partner-
skabet Lennon/McCartney og om de 
fantastiske vokaler.
Billetterne koster 70 kr. og kan kø-
bes på www.brondby.dk/billetex-
pressen og i Brønden i bibliotekets 
åbningstid.
Bemærk! Pensionist/efterlønnere
og ledige over 50 år kan købe billet-
ter til billetter 35 kr. hos AOF på tlf. 
43 53 00 93.
Arrangør: AOF i samarbejde med 
Brønden.

og ledige over 50 år kan købe billet-
ter til billetter 35 kr. hos AOF på tlf. 
43 53 00 93.
Arrangør: 
Brønden.



Af Bitten Drews

Illustration af Grete Folman

Godt inde i det nye år må vi nok konsta-
tere, at det er skiiiide koldt. Det sidste 
julekort er ankommet, selv om antal-
let er tyndet noget ud efter de sidste 
portostigninger. Og det til trods for, at 
postvæsenet er begyndt at reklamere 
for, hvor velkomment et brev er, og hvor 
meget det varmer. Mon ikke de skulle 
spare disse reklamer og til gengæld 
sætte portoen lidt ned. SÅ KUNNE DET 
VÆRE, AT DER BLEV SENDT LIDT FLE-
RE BREVE. For det er nemlig rigtigt: De 
varmer.
Og – i denne kulde kender jeg ikke én 
eneste pensionist, der ikke sparer på 
varmen. Forleden besøgte jeg en venin-
de, som slet ikke har haft varme på i år. 
Hun går endda på arbejde, hvilket nok 
er hendes redning. Det må være nogle 
lange weekender. 

Der er også januarudsalg, men må jeg 
foreslå, at man i stedet lægger det i no-

Klummen

vember? Der er alligevel ingen, der har 
råd i januar. Og mens vi er i gang med at 
flytte rundt på ting og sager, kunne vi 
lægge sommerferien i maj eller august, 
og julen i juli, hvor det altid er hunde-
koldt alligevel.
MEN – dagene er blevet længere, og det 
er lyst indtil klokken 16, når de mange 
mennesker får fri fra arbejde, hvilket 
straks giver meget mere livslyst. Og 
selvom jeg nu har brokket mig så me-
get over vejret herhjemme, må jeg da 
alligevel sige, at det har sin charme 
med de skiftende årstider. For nogle år 
tilbage boede jeg i Ægypten i 4 måne-
der, og dér er ingen ændring overhove-
det! Kl. 17 er der én, der hiver i en snor 
og så falder solen ned i havet i løbet af 
ganske få minutter. kl. 8 næste mor-
gen kommer den op igen over bjergene. 
Røvkedeligt!! Det var i øvrigt dér jeg 
holdt jul det år. Jeg havde taget grød-
ris med hjemmefra, og svesker. Kylling 

kan godt dufte lidt af and, hvis den 
bliver fyldt med æbler og svesker, men 
da jeg så, hvor beskidt det køkken jeg 
havde lånt var, opgav jeg på forhånd. I 
stedet gik jeg på beduinrestaurant og 
spiste friturestegt kylling som sædvan-
lig. Jeg er i øvrigt ikke sikker på, at deres 
køkken var meget renere, men udenfor 
eksercerede små drenge på cirka 10 år 
med deres kameler, så underholdnings-
værdien var væsentlig højere. Senere 
opsøgte jeg byens eneste juletræ. Det 
var ca. 15 cm højt og af plastic. Det stod 
på den lokale natklub, og alle dér ville 
danse med mig til vild rock og metal, 
fordi det var juleaften, og de syntes, det 
var synd, at jeg var så langt hjemmefra. 
DET VAR HÅRDT – Der var uendelig 
mange unge sortøjede mænd, men der 
var kun én mig, og jeg var fyldt 61. Kort 
efter tog jeg hjem. Jeg kunne dufte rød-
kålen, og hvad der ellers hører til en god 
julemiddag, helt nede i Ægypten.
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9-20.
Tirsdag og torsdag kl. 9-14.
Fredag kl. 9-13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på http://brondbynettet.dk/
rheumhus

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

Søndags-banko
Første søndag i måneden. Dørene 
åbnes kl. 12 og spillet begynder kl. 13.

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

Syng Sammen Aften
Syng sammen aften, sidste torsdag i 
måneden.

Folkedans
Folkedans, mandag i ulige uger.

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

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag og onsdag fra kl. 7 og frem 
til kl. 20.30. Begge dage med aften 
spisning fra kl. 17 til 20.
Tirsdag og torsdag fra kl. 7 og frem til 
kl. 14.
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

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

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18–23

Pigeklub 
Tirsdag kl. 15.30-17.30

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Strandens Spilleklub 
fredag kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag kl. 18-23

De unge søndag kl. 17-23

Gratis morgenmad til skolebørn
frem til sommerferien. 
Mandag - torsdag fra kl. 7.15. til 7.45Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

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

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

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

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

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

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.

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

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

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

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 30 29 37 57

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.: Özlem, tlf. 52 30 56 61
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.brondbystrand.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 april: Send et tip 
om tid, sted og arrangement senest d. 15. marts kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline 
d. 8. marts. Bladet uddeles senest d. 31. marts. Vi 
tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

Lørdagscafé med loppemarked 
Lørdag den 2. marts kl. 10.00
Sted: Rheumhus

Lørdagsmusik i caféen 
Lørdag den 2. marts kl. 13-14 
Magnus og band spiller god musik 
Sted: Brønden

Koncert med James Rasmussen
Lørdag den 2. marts kl. 14
James Rasmussen fortæller sin livs historie
Sted: Brønden

Store pandekagedag
Tirsdag den 5. marts kl. 17-19
Sted: Café 13

Studiekreds med 
pensionistforeningen 3’eren
Tirsdag den 5. marts kl. 13-16
Gennemgang af Grundtvigskirkens historie 
& arkitektur
Sted: Café 13

Forstadsmuseet på besøg 
Tirsdag den 5. marts kl. 13-17 
Plancheudstilling og fagfolk, der fortæller 
om Brøndbys udvikling 
Sted: Brønden

Fiskeri i verdensklasse
Torsdag den 7. marts kl. 19
Allan Riboe fortæller om 
fi skeri i hele verden
Sted: Café 13

”Hvem bestemmer hjemme hos jer”?
Lørdag den 9. marts kl. 15-17
Foredrag med familievejleder Lola Jensen
Sted: Brønden

Brunch og fernisering
Søndag den 10. marts kl. 10-13
Sted: Café 13

Beatles for alle
Tirsdag den 12. marts kl. 18.30
Musikalsk foredrag/debat med Per Wium
Sted. Brønden

Seniorbio Strandstuen
Onsdag den 13. marts kl. 13.30
Arr.: Strandstuen og Brønden
Sted: kulturhuset Brønden

Danse aften med Kick Band
Onsdag den 13.marts kl. 18.00-21.30
Sted: Cafe Perlen

Tour De France
Torsdag den 14. marts kl. 19-21
Mød Rolf Sørensen og Dennis Ritter
Sted: Brønden

Torsdagsgæst i Rheumhus
Torsdag den 14.marts  kl. 14-16
Foredrag af Peter Durrfeld 
Sted: Rheumhus

Udfl ugt med 
pensionistforeningen 3’eren
Tirsdag den 19. marts
Nærmere info følger

Forårskoncert med 
Amatørsymfonikerne
Onsdag den 20. marts kl. 19.30
Sted: Brønden

Husk lige tandbørsten
Tirsdag den 19. marts kl. 16-17.30
Tema om tandpleje og tandsundhed
Sted: Café 13

Brøndby musikalske venner
Torsdag den 21. marts kl. 19.30
Sted: Rheumhus

Åbent hus i Mediehuset
Torsdag den 21. marts fra kl. 16-19
Sted: Tranumparken 3 A i kælderen

Jazz 
Fredag den 22. marts kl. 17.30
Sted: Rheumhus

Mandalays 65 års fødselsdag 
Fredag den 22. marts til og med 
søndag den 24. marts 
Sted: Gammel Køge Landevej 739

Banko
Onsdag d. 27. marts kl. 11
Sted: Strandstuen
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