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Hvor tryg føler du dig 
i Brøndby Strand? 
Deltag i trygheds-
undersøgelsen

Søndagsmatiné i 
Café 13
Trioen ’De grå synger’ og 
underholder

Kulturløbet 2016 
Et hyggeligt motionsløb 
for alle

GrønBy Strand på 
Biennalen
GrønBy Strand er udtaget til 
stor arkitektudstilling 
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Store Legedag
Når hele Brøndby Strand leger

Søndag den 8. maj kl. 12-16

Tryghedsundersøgelse 
i Brøndby Strand

Løb med i 
Kulturløbet

Søndag den 22. maj kl. 11

GrønBy Strand i Venedig

Hvor tryg føler du dig i dit 
boligområde?
De 9 boligafdelinger i Brøndby 
Strand gennemfører fra slutningen 
af maj og tre uger frem en 
undersøgelse af trygheden i 
området. Alle afdelingernes 
beboere er inviteret til at svare på 
undersøgelsen.
Din mening er vigtig
Resultatet af undersøgelsen skal 
bruges til at gøre området bedre 
at bo i for dig og dine naboer. Til 
det arbejde skal vi bruge dine 

erfaringer. Det er derfor vigtigt, at 
så mange som muligt giver deres 
mening til kende. 

Sådan deltager du i 
undersøgelsen
Undersøgelsen foregår via et 
elektronisk spørgeskema på 
internettet, og du og din familie får 
tilsendt en adgangskode, så I kan 
gå ind og udfylde skemaet.
I løbet af juni kommer flere 
studentermedhjælpere rundt 
i boligområdet og banker på 
for at opfordre og hjælpe flest 

mulige med at få besvaret 
tryghedsundersøgelsen. 
Det tager ca. 5-10 minutter at 
besvare undersøgelsen. Og dine 
svar er anonyme. Hvis du deltager, 
kan du vinde et gavekort på 1000 
kr. eller et på 500 kr. til Ishøj By 
Centers butikker.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til 
undersøgelsen, kan du kontakte 
din afdelingsformand eller 
Netværkskontoret på tlf.: 43 54 22 
75. På forhånd tak for din hjælp. 

Vær med, når der for tredje gang 
er Kulturløb i Brøndby Strand. Det 
bliver en rigtig hyggelig formiddag, 
hvor du kan løbe eller gå en af 
ruterne på 2,5 km eller 4,7 km. 
Der er både juicebar og 
underholdning. Borgmester Kent 
Magelund kommer også og åbner 
løjerne og løber selvfølgelig selv 
med.

I slutningen af maj rykker GrønBy 
Strand-projektet til Venedig. Her 
skal projektet udstilles som en 
del af den danske pavillon på 
Venedig-biennalen, der er en stor 
arkitekturudstilling. 
Med modeller og prototyper 
viser udstillingen, hvordan 

danske arkitekter lige nu skaber 
arkitektur med et menneskeligt 
fokus. Og her er GrønBy Strand 
selvfølgelig med. 

Udstillingen i Venedig åbner den 
28. maj og kan ses til den 27. 
november 2016.

I 20 år har Store Legedag samlet 
områdets børn og voksne og 
bragt glæde og fællesskab i 
Esplanadeparken. 2016 bliver 

ingen undtagelse. For der bydes 
endnu engang op til fire intense 
timer med leg og aktiviteter. 
Kommer du ned og leger?



CAFÉ 13
Kisumparken 2 
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk
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Albjergparken 4
Tlf.: 43 54 11 38
Mail: rheumhus@brnet.dk

RHEUMHUS

Mors dag 
Søndag den 8. maj kl. 10 - 13 
Vi laver brunch til mors dag. Alle mødre får også en 
gratis blomst fra Café 13. Derudover vil der være lidt 
ekstra lækkerier på brunchbuffeten. Alt sammen til 
ære for mor

Aftenspisning med banko 
Tirsdag den 17. maj fra kl. 17
Inden banko kan der spises sesamkylling med råstegte 
kartofler og til dessert eskimoæbler med is. Vi spiller 
fra kl 19.

Mads Westfall - syng med-aften
Torsdag den 19. maj kl. 18 - 20
Kom og syng sammen med en ægte troubadour. 
Mads Westfall kommer og underholder fra kl. 18. Vi 
garanterer for en super hyggelig aften. 

Vi laver smørrebrød
Torsdag den 26. maj kl. 17 - 19
Til denne aftenspisning laver vi Café 13 om til en 
smørrebrødscafé.

Du kan bestille efter vores smørrebrødsseddel, hvor 
vi har alle de gode smørrebrødsmadder på, ligesom 
du kender dem. Der er fx røget ål med æggestand, 
hønsesalat med bacon og roastbeef med ristede løj og 
remoulade.

Husk at bestille dit smørrebrød, inden du kommer. 
Sidste frist for at bestille smørrebrød er tirsdag den 
24. maj kl. 12.

Søndagsmatiné med matinéplatte
Søndag den 29. maj kl. 12 -15
Søndagsmatiné er et af vores nye tiltag, hvor vi laver 
en hyggelig søndagsfrokost med musik og sang. 
Denne søndag får vi besøg af ’De grå synger’, der 
kommer og spiller og synger for og med os. De spiller 
slagerne fra 50’erne, så der bliver noget at glæde sig 
til.

Matinéplatten består af:
Marineret sild med løg, æg og rejer med mayonnaise

og citron, tartelet med høns og asparges, frikadelle 
med rødkål og surt, dyrlægens natmad, brie med 
druer, brød og smør. Platten koster 60 kr. Husk at købe 
billetter senest den 26. maj. 

Lukkedage
Vi har lukket både Kristi himmelfartsdag og fredag den 
6. maj. 

I maj er der lukket for aftenspisning i Café Perlen.  Vi 
har åbent mandag til torsdag fra kl. 8 – 14, hvor du kan 
købe sandwich, smørrebrød og salat.

Lukkedage
Vi har lukket både Kristi himmelfartsdag, fredag den 6. 
maj og 2. pinsedag.

Søndagsbanko
Søndag den 8. maj
Vi spiller banko den første søndag i måneden. 
Vi åbner dørene kl. 12.

Brunch 
Lørdag den 21. maj kl. 10
Rheumhus inviterer beboere, deres familier, venner og 
naboer til en lækker og farverig brunch. Husk at melde 
jer til i caféen eller på tlf. 43 54 11 38.

Knipleholdet
Alle mandage kl. 12

Foreningen af kroniske smertepatienter 
Alle tirsdage kl. 11:30

Lukkedage
Vi har lukket både Kristi himmelfartsdag, fredag den 6. 
maj og 2. pinsedag.

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90
Mail: cafeperlen@yahoo.dk
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PSST, DET ER SNART... 
KULTURWEEKEND 2016
KulturWeekend 2016 venter lige 
om hjørnet, og de fleste indslag og 
aktiviteter er allerede programlagt. 
Få her en lille forsmag på noget af 
det du og din familie kan opleve 
på dette års KulturWeekend, der 
foregår fra den 3. til den 5. juni.

Børnenes KulturWeekend
KulturWeekenden er en god anledning 
til, at du kan lave noget sammen 
med dine børn. I kan fx danse til 
børnekoncerten: ’Hvem danser twist 
og hvem danser polka’. Her følger vi lille 
Ludvig, der leder efter en sær starut, 
der danser twist og polka. Lille Ludvigs 
orkester spiller og fortæller selvfølgelig 
helt live.

Banko er en populær fritidsaktivitet i 
Brøndby Strand. Og på KulturWeekend 
2016 åbnes der op for, at også børnene 
kan få hele pladen fuld, når der er 
børnebanko. De voksne må gerne være 
med, men kun som hjælpere til at holde 
styr på alle tallene. Og så er der gode 
præmier på spil.
 
KulturWeekend Rapper
Der smedes med ordene og det 
musikalske udtryk, når 10 unge fra 
Brøndby Strand præsenterer deres helt 
egen rap i Cafételtet. De 10 unge har 
arbejdet med deres rap i en workshop 
op til KulturWeekenden. Hvis du gerne 
vil være en af de 10, der skal rappe, 
kan du stadig nå at melde dig til på 

Netværkskontoret. Workshoppen er 
ledet af professionelle rappere og Sorte 
Får Medier og starter op den 17. maj. Se 
mere på brøndbystrand.dk, hvis du er 
interesseret.

Jazzet fredag
Fredag eftermiddag på KulturWeekend 
tilbyder som altid en dejlig blød overgang 
til, at det rigtigt er weekend. Oplev her 
afslappet loungestemning i Cafételtet 
med traditionel jazz præsenteret ved 
’Dixie Swingers’ og lækker blues ved 
orkesteret ’Blues Lounge’, som i øvrigt 
har en forsanger, der kommer fra 
Brøndby Strand. Det bliver så hyggeligt.

Vi ses til KulturWeekend 2016.


