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Brunch 
Start dagen med familie
brunch i en beboercafé

GrønBy Strand
Vær’ med, når der samles op 
på beboernes idéer og input

Store Legedag
Hæng på  
– for der bliver drøn på!

Mor er den bedste  
i verden
Vi fejrer mors dag med 
brunch og blomsterhasan shah på 

KulturWeekend
 

– den unge pop-artist spiller i sin hjemby



www.brøndbystrand.dk

Lørdag den 9. maj kl. 10-14
i Esplanadeparken

Blev du klogere på GrønBy Strand ved 
april måneds beboer-arrangementer? 
Og har du lyst til at høre, hvad arki-
tekt erne fik ud dine guldkorn, idéer 
og kommentarer? Så kom til endnu et 
åbent teltarrangement i Esplanade
parken. Her runder arkitekterne bag 
GrønBy Strand første del af beboer
processen af med en præsen tation 
af beboernes input. Og så kåres vin
derne af foto og tegnekonkurrencen. 

Vi glæder os til at se jer!

 Få del i  
 aktivitetspuljen
Går du med en god idé til en aktivi
tet i Brøndby Strand, men mangler lidt 
økono misk støtte til at få den ført ud i 
livet? Så kan det være, at du kan få glæde 
af aktivitetspuljen. Puljen kan ansøges 
af både enkeltpersoner, grupper eller for
eninger. Der kan ansøges maks. 5.000 kr. 
fra puljen, som administreres af den 
bolig sociale helhedsplan Brøndby Strand 
for Fremtiden. For at få tildelt midler skal 
en række retningslinjer være opfyldt. Du 
kan se dem på www.brøndbystrand.dk.

Spørgsmål og ansøgning: 
NetværksKontoret tlf. 43 54 22 75.
Mail: lew@bovest.dk

Kom til årets forlystelsesdag i Brøndby 
Strand, når foreninger, institutioner og 
øvrige aktivitetsudbydere inviterer til 
Store Legedag.

Der bliver masser af spændende aktivi
teter, både gamle og nye. Den største 
nyhed bliver utvivlsomt en ’hash
tagprinter’, hvor billeder med hashtaget 
#store_legedag_brondby bliver printet.

GrønBy 
Strand  
holder 
åbent telt-
arrangement

Foto: Thomas Brolyng Steen

Store Legedag er klar igen
Søndag den 10. maj kl. 12-16 i Esplanadeparken



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

Ristorante La Perla
I uge 21 fra den 18.22. maj har vi italiensk mad på 
programmet. Ta’ hele familien med, når vi serverer 
det børnene elsker, nemlig pizza og pasta. Buon ap
petito!

Brunch
Lørdag d. 30. maj kl. 10-12
Vi laver lækker traditionel brunch plus mange læk
kerier såsom frugt og oste, røget laks og tunmousse. 
Brug dagen til at fejre din fødselsdag, hygge med 
familien, venner og naboer.  
Pris: 69 kr. Tilmelding: tlf.: 43 54 11 38

Knipleholdet
alle mandage kl. 12 

Foreningen af kroniske smertepatienter
alle tirsdage kl. 11.30

Zumba
alle torsdage kl. 10  

Åbent for damer
alle torsdage kl. 18.30 

CAFÉ 13
Kisumparken 2 
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bovest.dk

www.brøndbystrand.dk

Kvindeaften med  
sundhedskonsulent Vildan Kotan
Onsdag den 6. maj kl. 18-20
Vi følger op på Vildan Kotans besøg i marts med 
mere information om kost, motion, diabetes, de
mens og depression. Vi serverer kaffe, te og kage. 
Helt gratis.

Brunch og generalforsamling 
i Lejerforeningen
Lørdag den 9. maj kl 10

Mors dag brunch
Den 10. maj kl. 10
Vi fejrer alle mødre og sørger for, at der er blomster 
til dem alle.

Kæmpe sommerbanko
Tirsdag den 19. maj  
Aftenmenu: Frikadeller med kartoffelsalat og surt 
samt Isanretning kl. 1719
Sommerbanko kl. 19.30

Vinsmagning af portugisiske vine
Fredag den 29. maj kl. 18 – 22
I maj måned er turen kommet til vine fra Portu
gal. Vi har inviteret Holte Vinlager, der kommer og 
fortæller om vinen. Vi skal selvfølgelig også smage 
den vidt berømte portvin. Caféens køkken står for 
maden. Denne aften består menuen af forskellige 
kyllingeretter med garniture. Pris for vinsmagning 
og menu: 150 kr. Tilmelding senest tirsdag den 26. 
maj.

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

CAFÉ PERLEN



hasan shah kommer og spiller 
KulturWeekend får i år besøg af den 
unge pop-artist hasan shah, som ikke 
kommer langvejs fra, når han giver 
show om lørdagen den 13. juni. Brønd-
by Strand er nemlig hasan shahs hjem-
by. En by som tidligere har fostret store 
navne som Outlandish og Burhan G. Er 
hasan det nye stjerneskud? Han har i 
hvert fald gjort sig bemærket på de so-
ciale medier med et medley over 2014's 
mest populære danske numre, som han 
lavede sammen med sin producer Ke-
wan. Videoen blev flittigt delt og set af 
over 200.000 mennesker på under et 
døgn. På KulturWeekenden kan du op-
leve hasan shah spille live med sit band. 
Hvem ved; måske kan vi være heldige at 
få lov også at høre det populære med-
ley live.

Bandet ’Musik til kaffen’ spiller musik 
… til kaffen. De kommer lørdag og disker 
op med en blanding af rock og pop, egne 
numre samt covernumre af forskellige 
kunstnere. Bandet er et brugerband fra 
Langbjerg som er en del af Job- og ak-
tivitetscenter Vestegnen, der har dag-
tilbud til mennesker med psykiske og 
fysiske handicaps. ’Musik til Kaffen’ vil 
helt sikkert skabe glæde og god stem-
ning på pladsen.

Og så dem, du kender
Igen i år har vi fornøjelsen af musik og 
sang fra Brøndby Musikskole, der slut-
ter sin sæson af på KulturWeekenden. 
Brøndby Strands Gymnastikforening la-
ver flere forskellige opvisninger i deres 
kunnen søndag eftermiddag og vil des-
uden være til stede i et telt på pladsen 
hele weekenden. I foreningstelt ene kan 
du også møde KREA, Strand ens 
Selvforsvar, Diabetesforening-

en, Lokal  historisk Forening, 
Brønd en og Kirken.

Garn efterlyses
Strikning er blevet in.  

Og garn og pinde er også  
kommet på programmet i år  
til KulturWeekenden med et  

hånd arbejdstelt. Garn modtages  
meget gerne og kan afleveres i  

Cafe 13/Net værks Kontoret 
eller til Jette i Brøndby 

Strand Kirke.

GLÆD DIG TIL 
KULTURWEEKEND 12-14. JUNI

www.brøndbystrand.dk


