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Buffet i børnehøjde
Café 13 introducerer
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Undgå tricktyveri

Politiet gav gode råd om
tricktyveri

Fællesspisning i
Rheumhus

På vej videre

Ta’ en ret med og dyrk det
gode naboskab

Aja, Yasmeen, Hafsa og Katcha er klar til mere uddannelse
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Sådan undgår du tricktyveri
og dankortsvindel
Nærpolitiet rykkede en torsdag
eftermiddag i marts ind i Café
13 for at fortælle om, hvordan
man undgår at blive udsat for
tricktyveri og dankortsvindel.

i Danmark. Inden for de sidste 10
år er den faldet med 25%.
På tyveri-området er det en
meget lille gruppe, der stjæler, og
gruppen bliver hele tiden mindre
og mindre. Tricktyveri er fx faldet
med 37% siden sidste år, og
Kia og Per, der arbejder ved
indbrud i beboelser er faldet med
Lokalpolitiet distrikt øst startede
25% de seneste år. Men indbrud
med at sige, at man som borger
og kriminalitet fylder desværre
i Danmark ikke skulle gå rundt
meget i medierne, forklarede de to
og være bekymret for at blive
udsat for noget kriminelt. For helt betjente, fordi den slags historier
generelt er kriminaliteten faldende er med til at sælge aviser.

Undgå tricktyveri og
dankortsvindel
- Vælg din rute med omhu
- Gå ad oplyste stier og veje
- Gå sammen med andre og sæt
dig i toget ved andre mennesker
- Undgå at gå rundt med 		
kontanter
- Undgå at have hævekort og kode
samme sted
- Luk ikke uanmeldte håndværkere
ind i din lejlighed

Tag med ud og fisk
Søndag den 1. maj kl. 9.30

Børnenes Rejsebureau står
endnu engang for en fisketur på
Øresund, hvor der kan fiskes efter
hornfisk, torsk, sild og fladfisk.
Turen er for beboere i en af de 9
boligafdelinger og deres forældre
eller bedsteforældre. Der er
mødetid kl. 9.30 ved Brøndby
Strand Station. Vi tager sammen
toget til Helsingør, hvor det gode
skib Havstrygeren ligger og
venter på os. Vi forventer at være
hjemme igen ca. kl. 19.
Pris og tilmelding:
Turen koster 70 kr. for børn og
110 kr. for voksne. Hvis man vil
leje en fiskestang koster det 50
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kr. Der er begrænset antal pladser
på turen og tilmelding foregår
efter først til mølle-princippet.
Husk fisketegn!
Alle personer over 18 år
skal kunne fremvise gyldigt
fisketegn for at komme med på
turen. Lystfisketegn købes på
hjemmesiden www.fisketegn.dk
Prisen er 40 kr. for et dagskort
og 185 kr. for et årskort. Kortet
er personligt og kan ikke deles
med andre. Har du spørgsmål om
fisketuren eller fisketegn, kan du
kontakte NetværksKontoret på
tlf. 43 54 22 75.

Nyt fra HP4:
Arkitekterne
flytter ind

Arkitekterne og ingeniørerne
fra team JJW er flyttet ind i en
højhuslejlighed og laver der en
lille afdeling af deres tegnestue i
Brøndby Strand. Arkitekterne og
ingeniørerne skal i gang med at
projektere renoveringen af fem
PCB-ramte højhuse i Brøndby
Strand Parkerne. Indflytningen
sker for at sikre den bedste proces
i arbejdet og for at arkitekter og
ingeniører kan mærke på egne
kroppe, hvad Brøndby Strand er.
Velkommen til JJW.

CAFÉ 13

CAFÉ PERLEN

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

Hallingparken 5		
Tlf.: 30 84 06 90
Mail: cafeperlen@yahoo.dk

Brunch og børneteater

Kom og prøv vores buffet

Søndag den 10. april kl. 10 – 13
Denne søndag har vi både brunch og børneteater.
Børneteateret er for de 3-8 årige og foregår kl. 11. Det
er Honningbanden, der kommer med teaterstykket
Knuddi og Bolette, der er en galopkomedie om
venskab og eventyr.

Buffet i børnehøjde
Torsdag den 14. april kl. 17 – 19
Hver den første torsdag i måneden laver vi
børnebuffet i børnehøjde. Børnene kan selv gå hen og
forsyne sig med alle de lækre børneretter, der er på
buffeten.
Der er et udvalg af børneretter som fx ”Build a
burger”, pitabrød med skinke, agurk og majs, lasagne
med salat, kyllingespyd, kyllingenuggets, pomfritter,
fiskefilet, pasta, hotwings, pølser, mini frikadeller,
kartofler, pølsehorn, pizza, grønsagsstave, frugt, is og
pandekager.
Pris for børnebuffet:
0-3 år: gratis. 3-8 år: 25 kr. 8-12 år: 35 kr.
Over 12 år: 40 kr.

Vi har 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.

Lukkedage
Vi har lukket hele dagen den 5. april. Den 27. april er
der lukket for aftenspisning grundet møde.

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

Loppemarked og lørdagscafé
Lørdag den 2. april kl. 10 - 14
Sæsonens sidste loppemarked løber af staben den
2. april, så kom og gør et godt fund. Caféen byder på
morgenmad og senere frokost, smørrebrød og en lun
ret, kaffe og te med mere. Hvis du vil deltage med
en loppebod, kan du henvende dig i caféen eller pr.
telefon. 1 stort bord koster 40 kr. Der er selvfølgelig
gratis adgang for besøgende.

Banko
Søndag d. 3. april kl. 12
Dørene til banko åbner kl. 12, og spillet starter kl. 13.
Der sælges en lun ret samt kaffe, te, øl og vand.

Fællesspisning for det gode naboskab
Aftenspisning med banko
Tirsdag den 19. april kl. 17 – 19
Kylling med agurkesalat og til dessert rabarbertrifli
Kl. 19.30 spiller vi banko

Terrasseåbning med grill
Fredag den 29. april 18 – 22
Terrassen åbner, og vi starter i den anledning grillerne
og laver den store tilbehørsbuffet med salater og
kartofler i alle afskygninger. Vi serverer en lille forret,
mens grillen bliver varm. På grillen er der bøffer,
mange forskellige slags pølser, koteletter, spareribs,
fisk, hakkebøf a la Café 13 og grøntsager. Vi krydrer
aftenen med levende musik.

Fredag d. 15. april kl. 18
Rheumhus inviterer samtlige beboere til
fællesspisning. Hver enkelt beboer kommer med en
ret til 2 personer, fx kommer et par med en ret til 4
personer.
Kom og deltag for det gode naboskabs skyld. Det er
gratis at deltage. Der skal kun betales for drikkevarer.
Tilmelding (pga. opdækning): tlf.: 43 54 11 38

Køb billetter senest den 26. april kl.12. Pris: 150 kr.

Lukkedage
Vi har lukket tirsdag den 12. april og onsdag den 13.
april på grund af kursus. Torsdag den 28. april er der
lukket for aftenspisning.

Lukkedage
Huset er lukket den 12. og 13. april på grund af kursus.
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Fra venstre Hafsa, Katcha, Aja og Yasmeen

DE UDDANNELSESPARATE
Aja, Yasmeen, Hafsa og
Katcha er alle fire vurderet
uddannelsesparate. Det betyder,
at de efter 9. klasse kan begynde
på en ungdomsuddannelse som fx
handelsskolen og gymnasiet eller
tage en erhvervsuddannelse. I de
nuværende 9. klasser på Brøndby
Strand Skole går 89 elever, af dem
er 74% vurderet uddannelsesparate.
Aja, Katcha, Hafsa og Yasmeen
fortæller her om, hvordan de
blev klar til at komme videre i
uddannelsessystemet.
- Vi kan vores ting. Vi har lavet lektier og
vi er modne, siger en målrettet og glad
Aja og understejer, at opbakningen fra
hendes forældre har været vigtig. Det
er Yasmeen og Hafsa enige i. Yasmeen
siger: - Min mor har opfordret mig til at
lave lektier og hjulpet mig i de mindre
klasser. Det har betydet meget.
For Hafsa har det med at være god i
skolen været ligeså naturligt som at
trække vejret. - Jeg har altid haft en
følelse af, at jeg skulle klare mig godt i
skolen. Mine forældre har også selv en
uddannelse. Det er ikke noget, vi har
snakket så meget om. Sådan har det
bare været, siger hun.

Det går over igen

Der er ingen tvivl om, at pigerne allerede

har høje ambitioner for fremtiden og
er klar til at tage det hårde slid som en
uddannelse medfører. De ved, at der skal
arbejdes fokuseret, og at det indimellem
er både hårdt og svært at gå i skole. Aja
fortæller: - Jeg har høje ambitioner på
mine egne vegne, men jeg tænker tit,
hvis noget er svært: Dette er ikke en
permanent situation. Det går over og
bliver bedre. Og så støtter jeg mig selv
ved at tænke: Hvis andre har kunnet
klare det, så kan jeg også.

Dine venner er vigtige

Det betyder noget for din skolegang,
hvem du hænger ud med i frikvartererne
og efter skoletid. Hvis man er venner
med nogen, der går i byen hver dag, så
forventer de, at du også gør det, og så
er der ikke så meget fokus på skolen og
lektier, siger de fire elever fra Brøndby
Strand Skolen.
Katcha forklarer, at hun i de små klasser
ikke tog del i undervisningen og slet ikke
lavede sine ting. - Men så mødte jeg Aja.
Og HUN interesserer sig for skolen. Og
det smittede af på mig i en god retning,
siger Katcha med smilende øjne, mens
Aja griner.

En vigtig voksen

alene i forhold til at tage ansvar for sin
skolegang, og at det endte i en negativ
spiral, hvor hun begyndte at pjække i
timerne og blive væk fra skolen i længere
tid. - Pludselig, da jeg fik jeg en ny
dansklærer, var der en, der holdt øje med
mig og som så mit potentiale. Hun sagde
”Du kan blive til noget stort, hvis du vil”.
Det var helt nyt, at nogen troede på mig
og det betød, at jeg fik lyst til skolen
og lektierne, siger Katcha, der efter
sommerferien skal starte på CPH-West
Ishøj på linjen STX

Gode råd

De fire piger har mange gode råd til,
hvordan forældre kan hjælpe deres børn
med skolegangen.
- Forældrene skal spørge ind til
børnenes fritid og til skolen. Spørge,
om de har lektier for. Og så skal de i
det hele taget være opmærksomme
på, hvad deres børn laver, siger
Hafsa. Aja supplerer: Ja, de skal være
opmærksomme, men de skal ikke
presse dem. De skal motivere dem
og interessere sig positivt for deres
skolegang og fx tage med på besøg på et
gymnasium.

Og så skal der ros til. Masser af ros. For
En anden faktor, der betød noget for
som Aja siger: Ros motiverer. Jo mere ros
Katcha var en ny lærer, hun fik i 4. klasse. man får, jo mere får man lyst til at gøre
Hun fortæller, at hun egentlig følte sig
sin lærer stolt. Ros er positivt pres.
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