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fastelavn 
 
Vi slår katten af tønden i alle tre beboerhuse
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Brøndby Strand 
i billeder
Nyt stort fotoprojekt

Vi elsker pandekager
Café 13 fejrer international 
pandekagedag

Ta’ os på ordet
Vær med, når poesien 
flyder i Rheumhus

Sej sommerkoloni
I år tager vi til Sejerøbugten
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Sommerferie med 
børnene i fokus

Den 11. juli – 15. juli 2016

www.brøndbystrand.dk

Børnenes Rejsebureaus arrangerer 
igen i år sommerkoloni for 
børnefamilier i Brøndby Strand. 
Vi har lejet en dejlig lejr ved 
Sejerøbugten, hvor vi skal lege, 
spille, spise og hygge os sammen. 
Og så skal vi en tur i Sommerland 
Sjælland! 
Turen er for børn, der bor i en af de 9 
boligafdelinger i Brøndby Strand, og 
deres forældre eller bedsteforældre. 
Det koster 300 kr. for børn og 600 
kr. for voksne. Prisen inkluderer 
transport, ophold, mad og udflugt til 
Sommerland Sjælland. Vi hjælpes ad 
med madlavning og oprydning, så 
som voksen skal du være indstillet 

på at give en hånd med indimellem.

Der er begrænset antal pladser på 
turen, og tilmelding sker efter først 
til mølle-princippet. Dog prioriteres 
familier, der ikke før har deltaget 
eller familier, der ikke har været 
med inden for de sidste to år. Har 
du været med i løbet af de seneste 
år, skal du blot tilmelde dig som 
normalt. Den 29. april får du svar på, 
om du har fået plads på turen.

Har du spørgsmål til kolonien, eller 
vil du tilmelde dig, så kontakt 
Laura på NetværksKontoret, 
Kisumparken 2, e-mail: 
lew@bo-vest.dk, tlf. 60 35 46 92

Nyt foto-projekt om 
Brøndby Strand 

Fotograf Jakob Carlsen er gået i 
gang med et større foto-projekt 
om Brøndby Strand. Han er 
tiltrukket af bydelen, som 
et sted med mange kulturer, 
og han glæder sig til at lære 
området bedre at kende. Jakob 
har tidligere arbejdet for 
Politiken, men har de sidste 
12 år været freelance. Han har 
modtaget flere fine priser bl.a. 
en World Press Photo pris.

Hvad handler dit foto-projekt i 
Brøndby Strand om?
Mit fotoprojekt handler om dem, 
der bor i Brøndby Strand, om 
kulturmøderne og livet, der leves. 
Jeg vil gerne tage billeder af 
menneskene, der bor i Brøndby 
Strand, og de lejligheder og hjem 
de bor i. Jeg vil lave portrætter 
af nogle af beboerne samt 
lave udendørs reportager. Jeg 
har ikke nogen tidsramme for 
fotoprojektet endnu, men jeg 
kommer minimum til at arbejde 
her i et år.

Hvorfor ønsker du lige netop at 
fotografere i Brøndby Strand?
Fordi jeg synes, det er et rigtig 
godt eksempel på, hvordan 
forskellige kulturer kan leve 
side om side og nogle steder 
smelte sammen. Jeg kender ikke 
ret meget til Brøndby Strand i 
forvejen, men jeg glæder mig 
til at komme til at kende det 
indefra.

Hvad håber du at vise med dit 
projekt?
Jeg vil gerne give et nuanceret 
billede af Brøndby Strand, 
men har på nuværende 
tidspunkt svært ved at sige 
det konkret. Og det ville også 
være forudindtaget. Jeg går ind i 
projektet med åbne øjne og uden 
en forudindtaget mening.

Se mere om fotograf 
Jakob Carlsens arbejde på 
hjemmesiden: 
www.jakobcarlsen.dk

Loppemarked på 
KulturWeekend
Fredag den 3. juni – søndag 
den 5. juni
Har du ryddet op i gemmerne og 
samlet ting, som andre kan få 
glæde af? Så kan du nu leje en bod 
på årets KulturWeekend. Antallet 
af loppeboder er begrænset, og 
booking vil derfor ske efter først 
til mølle-princippet. Se mere på 
brøndbystrand.dk

Book din bod hos 
NetværksKontoret, e-mail: 
lew@bo-vest.dk, tlf. 43 54 22 75.
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CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90
Mail: cafeperlen@yahoo.dk

CAFÉ 13
Kisumparken 2 
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Albjergparken 4
Tlf.: 43 54 11 38
Mail: rheumhus@brnet.dk

www.brøndbystrand.dk

RHEUMHUS

Fastelavn og brunch
Søndag den 7. februar kl. 11 
Kom til en hyggelig formiddag med brunch og 
fastelavn. Fra kl. 10-12 er der ansigtsmaling, 
og kl. 11 slår vi katten af tønden, Kl. 12 kommer 
Tryllekunstneren Hokus Pokus og underholder. Husk, 
der er præmier til de bedste udklædte, også til de 
voksne. Billetterne kan købes i Cafe13 og koster 25 kr. 
og for de 25 kr. får du en sodavand, en fastelavnsbolle 
og en slikpose.

International pandekagedag
Tirsdag den 9. februar kl. 17–19
Vi markerer international pandekagedag med 
pandekager over hele linjen. Der er ”fyld selv-
pandekager” til forret, hovedret og dessert. Det koster 
75 kr. pr. person. Børn under 8 år 40 kr.

Spisning og banko
Tirsdag den 16. februar 
Denne aften serverer vi tunsalat med flute efterfulgt 
af helstegt mørbrad med persille og marinerede 
bønner. Kl. 19.30 er der banko, inden er der 
generalforsamling kl. 19.15.

Kvindeaften
Fredag den 19. februar kl. 18.30 –21
Denne aften er der kaffe/te, kage og juice til børnene. 
Prisen er 20 kroner pr. person. Tilmelding er nødvendig 
senest tirsdag den 16. februar.

Lukkedage i caféen
Der er lukket søndag den 14. februar. I stedet er 
brunchen flyttet til den 7. februar. Vi holder også 
vinterferie fra den 22. februar til og med den 29. 
februar. Vi ønsker god vinterferie til alle.

Fastelavn for børn i Perlen
Søndag den 7. februar kl. 10-13 
Husk tilmelding. Det er gratis at deltage.

Kom og prøv vores nye buffet
Vi har siden december kørt med buffet mandag og 
onsdag aften fra kl. 17–19 og tirsdag og torsdag fra 
kl. 11–13. Her er et lille udvalg af retter, og vi skifter 
løbende ud i udvalget afhængigt af sæsonen. Prisen 
er 35 kr. til aftenbuffeten og 30 kr. til frokostbuffeten. 
Kom og spis med.

Vinterferielukket
Vi holder ferielukket i uge 7.

Vi danser folkedans
Mandag den 1. februar starter vi igen op med 
folkedans. Kom endelig, hvis du brænder for dans, 
musik og bevægelse.

Lørdagscafé og loppemarked 
Lørdag den 6. februar fra kl. 10
Her er spændende ting, tøj og sko, bøger og legetøj 
og meget mere, der sælges fra de mange boder. Fra 
køkkenet serveres både milde og stærke ostemadder, 
smørrebrød med fx. sild med snaps, fiskefilet eller 
steg, kaffe te, øl og vand. d.

Fastelavn
Søndag den 7. februar kl. 13–16
Det er blevet fastelavn, og vi slår traditionen tro katten 
af tønden. Der er præmier til kattekonge og dronning 
og også en præmie til den bedst udklædte. Det koster 
25 kr. for børn. Husk at købe billetter i Rheumhus.

Banko, banko, banko
Søndag den 28. februar 
Så er der igen banko i Rheumhus. Der er fine 
pengepræmier, salg af lotteri og en dejlig stemning. Vi 
serverer også en lun ret. Bemærk: Datoen er ændret i 
forhold til, hvad vi ellers plejer. 

Ta’ os på ordet
Mandag den 29. februar kl. 19.30
Kom igen til en poetisk aften, der vil bevæge dig. Hvis 
du selv har skrevet digte, er du velkommen til at læse 
dem op. Du kan også få dem læst op af andre. Vores 
poesi-aftener er gået hen og blevet en tradition. Det er 
virkelig en hyggelig aften med god stemning.

FAKS
Tirsdage kl. 11.30
FAKS er en forening for patienter med kroniske 
smerter. Foreningen har stor viden og kompetencer 
om smerter, og hvordan man som smertepatient kan 
komme videre. Alle er meget velkomne.

Vinterferielukket
Vi holder vinterferie fra den 22.–26. februar. 



www.brøndbystrand.dk

BRØNDBY STRAND ER EN 
BYDEL SOM ANDRE BYDELE
Ministeren for udlændinge, 
integration og boliger 
offentliggjorde i december sin liste 
over ghettoområder i Danmark. 
25 boligområder er denne gang 
på listen, fordi de opfylder mindst 
tre ud af de fem kriterier, der er 
definerende for at være på listen. 
Brøndby Strand er endnu engang 
ikke at finde på listen og har aldrig 
været det i den tid, ghettolisten er 
udkommet.

”Det overrasker mig overhovedet ikke, 
at vi endnu engang ikke er på listen. 
Vi opfylder kun ét af kriterierne for at 
komme på listen, nemlig kriteriet om, at 
andelen af indvandrere og efterkommere 
overstiger 50% af beboerne. De øvrige 
kriterier, der handler om andelen af 
beboere uden for arbejdsmarkedet, 
kriminalitetsniveauet, uddannelses-
og indkomstniveauet opfylder vi ikke. 
Det er jeg glad for, men det er egentlig 
også det, jeg havde forventet”, siger 
Hugo Thuge, der er talsmand for de ni 
boligafdelinger i Brøndby Strand.

Der er mange parametre, som gør sig 
gældende, når man skal forklare, hvorfor 

Brøndby Strand ikke er på listen. Hugo 
Thuge mener, at noget af forklaringen 
ligger i, at en god del af områdets 
beboere gør, hvad samfundet forventer 
af dem: de uddanner sig eller går på 
arbejde og forsørger sig selv. Der er også 
mange familier i boligområdet, som 
har gode netværk, hvor man passer på 
hinanden. 

Selvfølgelig findes der mange familier på 
overførselsindkomst i Brøndby Strand, 
det anerkender Hugo Thuge, men 
det slår altså ikke kraftigt ud i fx øget 
kriminalitet. Det kan igen henvise tilbage 
til, at beboerne har mange ressourcer og 
stærke netværk at trække på. 

”Et andet særkende ved Brøndby Strand 
er, at der altid har boet folk fra mange 
lande i området. Det betyder, at der 
er en tradition for åbenhed i området, 
en respekt for forskellighederne og 
en holdning om at bedømme naboer 
på opførsel og indstilling og ikke på 
efternavn”, siger Hugo Thuge

Ghettobegrebet er i sig selv 
problematisk
Hugo Thuge er ikke meget begejstret for 

ghettobegrebet. Han uddyber: ”Det er i 
sig selv et kedeligt stempel at få sat på 
sit boligområde. Og det kan være med 
til at skabe en ond spiral. Hvem ønsker 
at bo i en ghetto? Og hvordan kan man 
tiltrække nye ressourcestærke beboere 
til et område, når man står på sådan 
en liste? Noget andet er også, at listen 
mange gange ikke siger noget nuanceret 
om, hvad der foregår i området og 
hvilken udvikling, der er gang i. Det har 
vi set fra andre områder, der pludselig 
er havnet på listen, fordi fx en lille 
personkreds med hårde domme bag sig 
flytter ind i området.” 

Ghetto-begrebet bliver i daglig tale brugt 
til at beskrive et område, der lukker sig 
om sig selv, og hvor menneskene ikke 
har meget at gøre med det omliggende 
samfund. Til det siger Hugo Thuge: 
”OK. Stil jer op på S-togstationen ved 
busstoppestedet eller ved cykelstierne, 
og fortæl mig så, at Brøndby Strands 
beboere ikke er en del af lokalsamfundet. 
Beboerne rejser i og ud af området hver 
eneste dag til skole, uddannelse, arbejde 
eller andet. På den måde er Brøndby 
Strand bare en bydel, som så mange 
andre.” 


