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Spil fodbold i julen
BSI-fodbold arrangerer fod-
boldturneringer i juledagene. 
Onsdag 23. december 
kl. 12.30–18 (10–12 år) 
Torsdag 24. december 
kl. 12.30–18 (13–15 år)
Fredag 25. december 
kl. 12.30 – 18 (15–17 år)
Tilmelding på dagen fra kl. 11. 
Det foregår i Langbjerghallen.

Hallen er åben
Værestedet har booket en hal 
imellem jul og nytår. Her kan der 
spilles fodbold eller noget helt 
andet, hvis nogen har ønsker til 
andre aktiviteter. Åben hal er for 
drenge og piger mellem 16 og 25 
år. Det foregår i Langbjerghallen. 
Mandag 28. december kl. 17-21
Tirsdag 29. december kl. 17-21
Onsdag 30. december kl. 17-21

Vi bor i en rolig bydel
Nytårshilsen fra De 9-partnerskabet

I 2015 har dagsordenen i De 9-partnerskabet 
været præget af drøftelser om et nyt boligsocialt 
projekt. Det nuværende projekt slutter til sommer 
næste år, og derfor har vi ad flere omgange snakket 
om, hvordan et nyt projekt skal se ud. Det er givet, 
at vi alle i de 9 boligafdelinger fortsat ønsker en 
boligsocial indsats. En indsats, der på flere områder 
kan være med til at sikre mere tryghed og trivsel 
i området. Det er endnu ikke afklaret, hvad et nyt 
projekt skal indeholde, men fælles for os er i hvert 
fald, at vi fortsat ønsker en opsøgende børne- og 
unge indsats, etableringen af lommepengeforløb 
for vores unge samt sociale aktiviteter, som kan 
bringe os sammen, skabe kenskab på tværs og 
sikre det gode naboskab.
At vi bor i en god og tryg bydel, blev vi fornylig 
bekræftet i, da vi mødtes med politiet i det nye 
Kriminalpræventive Forum. Her var politiets 
melding: Brøndby Strand er en rolig bydel med lav 
kriminalitet. Et positivt budskab, som vi bestemt 
mener, at den boligsociale indsats igennem årene 
har bidraget til.
Et andet vigtigt emne, der løbende er drøftet i De 
9-partnerskabet i 2015 er naturligvis den kom-

mende renovering. I den forbindelse er der snakket 
om en Designmanual et par gange eller to. Som 
beboerdemokrater er vi ved at vænne os til ordet. 
Faktisk er vi meget glade for indholdet i denne 
designmanual. Den sikrer både genkendelighed 
og plads til forskellighed i renoveringen. Mange 
beboere har bidraget til manualen, så den passer 
lige præcis på Brøndby Strand Parkerne. Vores øn-
ske er, at vi med designmanualen som grundlag for 
renoveringen får vi mulighed for at skabe en endnu 
bedre bydel; en bydel, der er bundet sammen med 
både parcelhuskvarterne mod nord og Esplanade-
parken mod syd. 
Selvom vi har haft fokus på forandring og fornyelse 
i 2015 har der også været plads til traditionen. Vi 
har igen i år og for 20. gang i træk afholdt en god 
Kulturweekend med mange deltagere. Vi har også 
haft Kulturløb og bidraget til udflugter for børn og 
unge med bl.a. fisketur på Øresund og en koloni 
til Langeland.  Alt sammen konkrete tiltag, som 
bringer os sammen og medvirker til en aktiv og 
tryg bydel.
De 9-partnerskabet ønsker alle Brøndby Strands 
beboere en god jul og et rigtig godt nytår.

KulturWeekend ’16 
er skudt i gang!
Den 3.-5. juni 2016 
Der kom masser af gode idéer på 
bordet, da der blev holdt Kick off 
møde. Der blev fx foreslået par-
kourworkshop, et tværkulturelt 
digter- og musikarrangement, 
fotokonkurrence, inddragelse 
af skolerne og flere aktiviteter 
fra foreninger. Nu arbejdes der 
videre med idéerne. 
Og bare rolig! Du kan stadig nå at 
være med – både som frivillig og 
med en aktivitet.



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

Tag selv-buffet
Fra mandag den 30. november starter vi op med Tag 
selv-buffet mandag og onsdag fra kl. 17-19. Vi har et 
let udvalg af retter, og der bliver løbende skiftet ud, 
som det passer ind i sæson, årstid og muligheder. 
Pris: 35 kr. Forslag og ønsker er altid velkomne.

Juletræsfest for hele familien
Lørdag den 12. december kl. 10–16 
Vi klipper og klistrer til juletræet eller til at tage med 
hjem. Husk tilmelding. 

Julemiddag og julehygge
Onsdag den 16. december kl. 16 – 20.30 
Menuen består af and og flæskesteg. Der er også 
gløgg og juleguf. Pris: 75 kr. Husk tilmelding.

OBS!
Vi har lukket fra den 17. december til den 4. januar 
2016. Vi ses i det nye år.

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

Julebasar - for hele familien
Lørdag den 5. december kl. 13–16  
Julehjerter, juleklip og halv pris i GENBRUG 13. Husk 
du kan også selv nå at få et bord til julebasaren. Her 
kan du sælge alle dine hjemmelavede juleting. Du kan 
også lave din egen julepynt. Der er diverse juleklippe-
klistre-ting til hjerter, musetrapper, stjerner og meget 
mere. Caféen serverer gløgg, æbleskiver og juice til 
børnene. 

Denne dag er der også ½ pris på alt i GENBRUG 13, 
som har åbent fra kl. 13 – 16. Kom og få en jule-
hyggelig eftermiddag og gør måske et godt køb i 
GENBRUG 13. 

Alle er velkommen.

Julebrunch og Juledekorationer
Søndag den 13. december kl.10–13 
Denne søndag har vi lavet en rigtig juleinspireret 
brunchbuffet. Samtidigt kan alle, der har lyst til at lave 
de sidste juledekorationer inden jul også få mulighed 
for det. Vi skaffer pyntegran og ler. Du medbringer 
selv underskål og lys osv. Vi har også paptallerkner til 
børnedekorationerne.

Kom til nogle hyggelige timer med julehygge i Café 13.

Den store julefrokost
Fredag den 18. december kl.18
Vi gør det igen og igen og igen og holder Café 13’s 
store julefrokost med kæmpe julebuffet og levende 
musik. Julefrokosten vil helt sikkert, præcis som 
tidligere år, blive et tilløbsstykke. Husk at købe billet 
med det samme og inden den 15. december. Prisen er 
198 kr.

Hold fast, for vi serverer denne aften: 4 slags sild, 
varm fiskefilet med remoulade, æg og rejer med ma-
yonnaise og dild, røget laks med dressing, dampet laks 
med hummerhaler, karrysalat, rejer med mayonnaise 
og citron, stenbiderrogn med rødløg og cremefraiche, 
ribbensteg med rødkål og surt, tarteletter med høns 
i asparges, julefrikadeller med syltede cornichoner, 
leverpostej med champignon og bacon, æbleflæsk, 
glaseret skinke med stuvet spinat, julemedister med 
rødkålssalat, kyllingelår med grøn salat, blodpølse med 
sirup, kanelsukker og æblemos, sylte med sennep og 
rødbeder, hønsesalat med purløg og bacon, alverdens 
oste og risalamande med kirsebærsovs.

Den meget levende musik leveres af Kim og Klaus.

Ferielukket
Vi holder ferie fra den 19. december til den 12. 
januar. Vi glæder os til at se jer igen i det nye år. 

Juleplatte 
Vi har sammensat en juleplatte, som du kan købe i de-
cember måned mod bestilling på minimum 4 kuverter. 
Platten kan spises i caféen eller tages med hjem. 
Ring for nærmere oplysninger. Pris 130 kr. 

Lørdagscafé og loppemarked 
Lørdag den 5. december kl. 10
Juleting, dekorationer, tøj og sko, bøger og legetøj og 
meget mere sælges fra de mange boder i Rheumhus 
lørdag d. 5. december. Fra køkkenet serveres både 
milde og stærke ostemadder, smørrebrød med fx sild 
med snaps, fiskefilet eller steg samt æbleskiver, kaffe 
te, øl og vand.

Julebanko
Søndag den 6. december
Så er der julebanko igen. Her er fine pengepræmier, 
salg af lotteri og en dejlig stemning. Der sælges 
endvidere en lun ret.

Folkedans 
Mandag den 14. december
Så er vi igen klar med folkedans i Rheumhus. Kom en-
delig, hvis du brænder for dans, musik og bevægelse. 

Ferielukket
Vi har lukket fredag den 18. december til tirsdag den 
5. januar, hvor vi åbner igen og glæder os til at se jer.



Budskabet om 
næstekærlighed 
er vigtigt
Phamela er katolik. Hun har boet i 
Brøndby Strand i 8 år år og stammer 
oprindeligt fra Filippinerne. 
Vi inviterer hele vores filippinske 
netværk til at holde juleaften hos 
os. Vi har et rigtigt gran juletræ, det 
har man ikke på Filippinerne. Vi til-
bereder en stor buffet med al slags 
mad. Og så danser vi om juletræet 
– det er også en tradition, vi har 
taget til os.  Alle får én gave, kun 
en. Vi vil ikke gøre julen til noget 
materielt. For os er budskabet om 
næstekærlighed vigtigt. 

I julen hygger vi
Bodil er kristen. Hun er opvokset i 
Norge og har boet i Brøndby Strand 
i 17 år.
Juleaften er en rigtigt hyggedag. 
Vi forbereder maden, dækker bord 
og går til julegudstjeneste.  Vores 
juletræ har i mange år lignet et 
stort kaos af farver. Det prøver vi at 
få styr på nu med pynt i 2–3 farver 
plus nogle få ting vi har arvet. Vi 
spiser and og flæskesteg med 
kartofler, rødkål og brun sovs. 
Efter maden danser vi om juletræet 
og så læser jeg juleevangeliet op. 
Bagefter er det tid til gaver. Én 
gave af gangen. Aftenen slutter af 
med, at vi sidder og snakker, spiser 
juleguf og hygger.

Vi får familiebesøg
Polat er muslim. Han kommer fra 
Tyrkiet og har boet 35 år i Danmark.
Vi holder ikke jul, men vi bruger 
juledagene til familiebesøg og 
familiekomsammen. I år får vi 
besøg af min bror, der bor i Østrig. 
Nogle gange er vi taget til Norge 
for at besøge min fætter. I år skal 
vi holde en fest for mit barnebarn, 
som er 3½ måned gammel. Og så 
skal jeg også på arbejde i mellem 
jul og nytår. 

Vi går ud og spiser
Varinder er sikh. Han er født i Brønd-
by Strand og er ud af indisk familie.
Vi holder jo ikke juleaften på den 
måde, men vi går vi ud og spiser 
og har det sjovt. Børnene får også 
gaver. Jeg synes, at de skal være en 
del af det, der foregår i Danmark. 
Børnene køber også julekalendere, 
helst dem med slik. Og så følger de 
med i de forskellige julekalendere 
på TV. De skal ikke føle sig udenfor 
eller anderledes. 

MIN JUL I 
BRØNDBY
STRAND

Julen i Danmark er både en højtid og et kludetæppe af lånte traditioner: 
Juletræet og adventskransen har vi taget til os fra Tyskland, risalaman-
den er dansk, men skulle lyde fint og fransk, og julemanden er oprinde-
ligt fra Tyrkiet. Med andre ord: Julen er i udvikling og har altid været det. 
Vi undersøger jule-traditionerne i Brøndby Strand, hvor der i høj grad 
skulle grobund for nye traditioner. Vi har spurgt nogle beboere med 
forskellig religiøs baggrund, hvad de laver i julen. 

www.brøndbystrand.dk


