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Gadeidræt
Nu er der gang i street- 
aktiviteterne

Sankt Hans Aften
Aftenen fejres i både  
Rheumhus og Café 13

Krebsegilde
Café 13 gør som svenskerne 
og inviterer på krebs

GrønBy Strand
Vi skærer det ud i pap på 
KulturWeekenden

Vi ses til 
KulturWeekend 
12-14. juni 2015

Stig på!
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Fra den 12.-14. juni

For 20. gang bydes der velkommen til 
KulturWeekend i Esplanadeparken, der 
traditionen tro den anden weekend i 
juni omdannes fra fredeligt åndehul 
til en farverig festplads med telte, 
loppeboder, hoppeborg, musik, mad 
og ikke mindst masser af mennesker.

KulturWeekend-arrangørerne er nu 
klar med det flotte program, som i år 
i høj grad har et lokalt præg. Der er 
lavet aftaler med rigtig mange lokale 
kunstnere, foreninger og initiati-
ver. I år kan publikum bl.a. se frem 

KulturWeekend med 20 års jubilæum 
til at høre den lokale pop-artist hasan 
shah, der selv bor i Brøndby Strand.

Udover hasan shah bliver der masser af 
anden musik i løbet af weekenden. Som 
altid er der swingende jazzmusik i Café 
teltet fredag aften. Her er ’The Spirit of 
New Orleans’, der spiller op til en hygge-
lig aften med ragtime, blues, lovesongs, 
evergreens, gospel og meget mere. 

Lørdag aften er der traditionen tro også 
musik på programmet. Her spiller det 
erfarne 6 mand store rock-band ’Smokie 
Jam’ alle de kendte Smokie-hits som fx 
’Living next door to Alice’ og ’Oh Carol’. 

Gang i børnehjørnet 
KulturWeekenden byder igen i år på 
mange aktiviteter for børnefamilien. 
Der er børnehjørnet med girafhoppe-
borgen og ansigtsmaling. Her kommer 
også Gerlev Legepark, der præsen-
terer gamle historiske lege – noget 
der de senere år har været et hit. 

Om lørdagen er der legekoncert med 
Tigertræning, der er bevægelseslege 
for de 3 til 6 årige og deres familier. 
Musikken er naturligvis live. Tigertræ-
ningen foregår i Kulturhuset Brønden. 
Du kan se det fulde program for Kul-
turWeekenden på brøndbystrand.dk.

Sommer-
banko
Tirsdag den 16. juni kl. 19.30

Café 13 holder kæmpe sommerbanko 
med mange ekstra præmier og dejligt 
sommerhumør. Vi sætter derfor masser 
af spændende præmier på højkant. Der 
vil være gavekort til Netto, årskort til Ti-
voli og en iPad mini. Ud over disse vil der 
være masser af spændende ting, som 
relaterer sig til sommeren. Der vil også 
være pengepræmier. Vel mødt til vores 
sommerbanko-tradition.

Gang i gade idrætten

Nu er træningen med street soccer, 
street basket og street dance kommet 
i gang. Kom og vær’ med. Det koster 50 
kr. for et helt år. Du kan betale, når du 
møder op, eller du kan gøre det via nettet 
på game.dk 

• Street soccer (10-18 år) tors kl. 17-18.30 
• Street basket (10-18 år) tirs kl. 17-18.30  
• Street dance (12-18 år) man kl. 17-18.30
Træningen foregår på Multibanen ved 
Kulturhuset Brønden.



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

Karaokeaften
Torsdag den 4. juni kl. 19.30
Denne aften laver vi karaoke. Kom syng for os. Du 
bliver stjerne for en aften. Vi serverer oksefilet med 
flere slags salat, kartoffelsalat og hjemmebagt 
madbrød. Kr. 75. Spisning fra kl. 18.

Lukkedage
Der er ingen aftenspisning i uge 25 samt uge 26  
pga. afdelingsmøder.
Onsdag den 24. juni er der lukket  
pga. repræsentantskabsmøde
Torsdag den 25. juni er der lukket pga. rengøring.

Sommerferie
Og så holder vi sommerferielukket fra og med  
fredag den 26. juni til mandag den 3. august.  
Vi ønsker alle en fantastisk sommer og glæder  
os til at se jer alle igen.  

Sankt Hans 
Tirsdag den 23. kl. 18 – 24
Vi har et stort program for aften. Der er båltale ved 
formanden, musik med PS DUO, salg af pølser og 
sandwich samt drikkelse. Bålet tændes kl. 22. Og vi 
slutter af med fyrværkeri kl. 23.

Foreningen af kroniske smertepatienter
Alle tirsdage kl. 11.30

Knipleholdet
Alle mandage kl. 12

Vi holder sommerferie
Vi holder sommerferie og afspadserer. Vi åbner igen 
tirsdag den 4. august kl. 9.00. Vi ønsker alle en dejlig 
ferie og en herlig sommer.

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

www.brøndbystrand.dk

Sommerbanko
Tirsdag den 16. juni kl. 19.30
Nu nærmer sommerbanko sig med hastige skridt. Vi 
sætter masser af spændende præmier på højkant. 
Vi håber på fuldt hus, så kom i god tid.

Sankt Hans aften
Tirsdag den 23. juni kl. 18-21.30
Traditionen tro holder vi Sankt Hans Aften i Café 13. 
Café 13 leverer varm grill og lækket kød (det er et 
grill-selv-arrangement). Derudover laver vi en læk-
ker salatbuffet med brød og smør. Levende musik 
skal vi også have. Denne gang bliver det blandt 
andet med Kim Larsens kendte sange og melodier. 
Mange vil ned til stranden og se bål. Det er der mu-
lighed for efter grillen.
Absolut sidste tilmelding: 
tirsdag den 16. juni efter først til mølle-princippet.
Pris: 130 kr. pr. person, børn under 12 år halv pris  
og børn under 3 år gratis.

Krebsegilde
Fredag den 26. juni kl.18-22
Vi holder krebsegilde og spiser som svenskerne. Vi 
har krebs, sang, snaps og svenske melodier på me-
nuen. Til krebsene serverer vi tomatiseret mayon-
naise og citronmayonnaise, citron, dild, brød og smør.
Vi supplerer med lidt grillet højrebsbøf og grillpølser 
med salat, kartoffelsalat og brød. Da det ind imel-
lem kan være svært at få levende krebs, må vi have 
absolut sidste tilmelding allerede den 16. juni. Så 
kom ind i Café 13 og køb din billet så hurtigt som 
muligt.
Pris: 145 kr. pr. person, børn under 12 år halv pris.

Lukket for spisning
Torsdag den 11. juni er der lukket for aftenspisning.
Fredag den 5. juni, Grundlovsdag, holder vi lukket.
Torsdag den 25. juni er der lukket for aftenspisning.

Café 13 på KulturWeekend
Fra fredag den 12. juni til og med mandag den 
15. juni holder vi lukket. Vi er istedet at finde på 
KulturWeekenden.

Sommerferie
Café 13 holder sommerferie fra den 26. juni til og 
med den 10. august. Vi ønsker alle en rigtig god 
sommer, og vi glæder os til at se jer igen.

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

CAFÉ PERLEN



På årets KulturWeekend skærer vi GrønBy Strand ud i pap. Vi gør det 
svære let – det abstrakte konkret – og svarer jordnært og helt i pap 
på dine vigtige spørgsmål om GrønBy Strand. Kom og lån en arkitekt 
eller fx en beboerdemokrat og få dig en god snak om fremtidens 
Brøndby Strand. Du kan også tage toget til GrønBy Strands vigtige 
stoppesteder. Stå af og oplev de fire nye pladser skåret helt ud i pap.

VI SKÆRER  
   GRØNBY 
 STRAND 
  UD I 
  PAP

www.brøndbystrand.dk

Få en god snak om 
GrønBy Strand

Tag GrønBy Strand-
ekspressen

Se udstilling om 
GrønBy Strand 

– helt i pap


