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Ballade på den gode måde
Så du MGP 2016? Hvis du gjorde,
så du også gruppen Bølle, der
optrådte med sangen ’Ballade’.
Bølle består af Avras, Tayip og
Jihad, der alle bor i Brøndby
Strand og går i 6. klasse på
Brøndby Strand Skole.
Jihad fortæller om at være med
til det store MPG-show: - Det var
super hyggeligt, selvom vi ikke
gik videre. Det var en kæmpe
oplevelse. Det var selvfølgelig lidt
nedtur, at vi ikke kom i finalen,
men så blev det optur igen med
’after party’ sammen med alle de
andre deltagere.
Sangen ’Ballade’ handler om de
ting, drengene går og laver i deres
fritid. Nemlig ballade. ”Altså, ballade på den gode måde”, skynder
en uskyldigt udseende Tayik sig

at sige. ”For vi laver ikke hærværk
og sådan noget, tilføjer han
storsmilende.

Allerede i august sidste år indsendte Bølle sin sang til MGP og
har derefter været igennem et
længere udskillelsesforløb. Første
skridt mod MGP var at blive udtaget til workshops’ene. Det klarede
Bølle sammen med 117 andre
deltagere. Derefter gik 25 af dem
videre til auditions. Og sørme om
gruppen ikke også gik videre til det
store MGP show.
Drengene har selv skrevet teksten
og har fået hjælp af den lokale
popstjerne hasan shah til at skrive
musikken. I den kommende tid
skal drengene lave nogle koncerter
med DR og så er de allerede i gang
med at lave en ny sang.

Vi tager på Bakken

Giv en hånd, og
sæt et telt op

Lørdag den 16. april kl. 12

Tag med Børnenes Rejsebureau på
tur til Dyrehavsbakken. Vi mødes kl.
12 på Bakken – enten ved indgangen ved parkeringspladsen eller ved
skovindgangen (hvis man kommer
med s-tog). Sørg for at være der i
god tid. Turen koster 75 kr. for børn
fra 2-5 år, der ønsker turpas, 120 kr.
for børn fra 6-17 år og 150 kr. for
alle over 17 år.

KulturWeekenden er ingenting
uden de frivillige. I år søger vi frivillige, der vil hjælpe med at sætte
telte op eller tage dem ned igen.
Opsætningen foregår torsdag
den 2. juni, og nedtagningen er
søndag den 5. juni fra kl. 15.
Hvis du har lyst til at give en hånd
med teltene, så kontakt Laura på
NetværksKontoret på: lew@bovest.dk eller tlf. 60 35 46 92.

Billetter købes på NetværksKontoret
senest mandag den 4. april.

Natbold

Vi spiller natfodbold hver fredag på
Søholtskolen fra kl. 21 -23. Hver
søndag er der fodbold på Langbjergskolen fra kl. 19 - 21. Det er
for alle mellem 15 og 25 år.

En tur på rideskolen
Søndag den 10. april kl. 13-15

Børnenes Rejsebureau besøger
igen Brøndby Ny Rideskole. Her
kan børnene få en ridetur, strigle
en hest, og se hvad der sker på en
rideskole. Hvis vejret er godt, bager
vi snobrød.
Vi mødes på Brøndby Ny Rideskole,

www.brøndbystrand.dk

Fodboldturnering
i påsken

Lagesminde Allé 50, Brøndby Strand
kl. 13. Det koster 10 kr. pr. barn at
være med, og børn skal deltage
sammen med en voksen.

Kom og spil med i turneringen
disse dage:
Torsdag 24. marts for 16-18 år
Fredag 25. marts for 18+ år
Lørdag 26. marts for 10-12 år
Søndag 27. marts for12-15 år

Du kan købe billetter på NetværksKontoret, Kisumparken 2, tlf. 60 35
46 92, senest mandag den 4. april.

Se mere på bsi-fodbold.dk eller
ring til Zahid Mansoor på
tlf.: 23 71 94 37

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

Tøseaften

Vi holder lukket
mandag til onsdag inden påske.
På gensyn efter påskeferien.

Fredag den 11. marts kl. 18 – 22
Så er det tid til Tøseaften igen. Og vi har lavet en aftale
med Brøndby Produktionshøjskole om, at de igen
kommer og forkæler os med ansigtsbehandlinger,
lækker manicure og retning af bryn. Boutique Røpstorff kommer og viser os forårets modetendenser.
Klokken 18.30 serverer caféen en let lækker anretning
og et glas vin. Husk at købe billet til denne aften
(75 kr.) senest den 10. marts kl.12.

Brunch og klubdag
Søndag den 13. marts kl. 10 – 13
Mød de mange spændende klubber, som findes i T13.
Vi har Banko, Dart, Billard, Fiskeklubben, Motion og
Trivsel, KREA, Penselstrøget, 3’eren, BS Seniormotion
og Fotoklubben. Der vil i løbet af formiddagen være
mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og
møde de frivillige i klubberne.

Aftenspisning og banko
Tirsdag den 15. marts kl. 17 – 19
Menuen består af pandekage med kyllingesaute og
frikadeller med kartoffelsalat og grøn salat. Klokken
19.30 er der banko.

Påskebuffet
Torsdag den 17. marts kl. 17 – 19
Vi har karrysild med æg, marineret sild med løg og kapers, æg og rejer med mayonnaise, lun fiskefilet med
remoulade og citron, æg i sennepssovs, røget laks med
røræg, honningskinke med grønne asparges, indbagte
æg med krydderurter, lammekølle med mintgelé og
salatflødecreme, brie med vindruer og påskelagkage
på buffeten.
Det koster 125- pr. person, børn under 8 år 40 kr.
Husk at købe billetter til denne dag senest den
15. marts kl. 12.

Legestue for børn mellem 0 og 3 år
Er du interesseret i at deltage i en legestue med dit
barn (0 – 3år)? Legestuen skal være for forældre, der
er på barsel eller går hjemme og passer deres barn.
Der kunne evt. laves aftale med kommunes sundhedsplejersker, som kunne komme forbi.
Legestuen kunne foregå fredag formiddag
evt. kl.10 – 12.
Giv lyd fra dig, hvis du kunne være interesseret.
Ring til husbestyrer Gitte fra Café 13 (43 73 81 25)
eller kik forbi.

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

Lørdagscafe og loppemarked
Lørdag den 5 marts kl. 10
Lørdagscafé med morgenbrød, smørrebrød, æggekage
med stegt flæsk, kaffe og te, øl og vand samt råhygge
med naboer, venner og familie. Så er her også loppemarked med flere små og store boder med spændende
tøj, ting og sager.

Brøndbys Musikalske Venner
Torsdag den 17. marts. kl. 19.30
Folk kommer fra nær og fjern for at deltage i sangaftener sammen med Brøndby Musikalske Venner og
frivillige fra Rheumhus. Det bliver en herlig aften, hvor
vi synger os til smil, latter og livsglæde.
Alle er velkomne, tekster bliver udleveret, og hver
sangfugl synger med sit næb. Vi har fået tilført ekstra
varme til huset, så der er med garanti behageligt at
være.

Fredagscafe
Fredag den 18. marts
Til fredagscafé serverer vi denne gang en menu,
der består af oksesteg med kartofler og sauce samt
waldorfsalat og grøntsager. Til dessert serverer vi trifli
med stikkelsbær.

FAKS
FAKS kommer hver tirsdag kl. 11. Alle er velkomne.

Knipling
Der er en kvindegruppe, der knipler i Rheumhus. De
er ualmindeligt dygtige til det, så kom og kik, hvis du
vil se, hvad det er for noget. Kvinderne kommer hver
mandag kl. 12.

Folkedans
Mandage i ulige uger
Med levende musik danser folkedansere sig til smil,
latter og glæde. De danser fra kl. 19.30 hver anden
mandag og altid i ulige uger.

Lukkedage

Vi holder lukket den 10. marts og har lukket de tre
dage inden påske.

www.brøndbystrand.dk

KONFERENCE
OM FÆLLESSKAB

Onsdag den 3. februar var 50 konferencedeltagere på inspirationstur
til Brøndby Strand i forbindelse
med en udviklingsdag for boligsocialt ansatte. Her i bydelen skulle
deltagerne høre om, hvordan
områdets beboere danner netværk
og fællesskaber og dermed skaber
øget trivsel i området.
Bente Larsen, der er leder af den boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand,
fortæller om besøget: ”Det er altid sjovt
at få besøg udefra, for så bliver vi igen
opmærksomme på alle de positive
resultater, der er opnået i området. Vi
har en tendens til at glemme, hvor gode
de 9 boligafdelinger er til at samarbejde
om nye tiltag og på den måde løfte hele
området.”

Kulturweekenden er fællesskab

Første stop på programmet var kirken,

hvor der var fokus på KulturWeekenden.
Det blev fremhævet, at KulturWeekenden er en aktivitet, der er med til at
styrke fællesskab og netværk på tværs
af beboerne. ”Weekenden er vigtig,
fordi det er en af bydelens få aktiviteter,
hvor alle typer af mennesker deltager
uanset alder, køn etnisk baggrund mv.”,
sagde Laura Eiler Wogensen fra Netværkskontoret. Det blev også nævnt, at
KulturWeekenden ikke ville bestå uden
de mange frivillige og de almene boligafdelinger, der er hovedsponsor.

de nyere tiltag, hvor en gruppe af frivillige har engageret sig i sagen og i høj
grad taget ansvar for at drive butikken.

Beboerhusenes rolle

De 9 partnerskabet

I beboerhuset Café 13 hørte deltagerne
om, hvordan beboerhusene arbejder
med at danne forskellige netværk via
alle de aktiviteter, der er i husene. Her er
fx kvindeaftener, banko, PC-grupper og
pensionistklubber nogle af de tiltag, der
er med til at danne nye netværk. Genbrug13 blev også fremhævet som et af

Kulturhuset Brønden

Et langt og vedholdende beboerengagement resulterede i 2008 i, at bydelen fik
et nyt kulturhus. I Brønden hørte konferencedeltagerne historien om, hvordan
kulturhuset blev dannet ud fra lokale
ønsker og behov, og om hvordan det er
indrettet, så det er fleksibelt i forhold til
nye ideer og aktiviteter.
Sidste punkt på programmet var et
oplæg om De 9-samarbejdet, og
hvordan det blev startet. Sekretariatsleder Bente Larsen sagde bl.a. ”Samarbejdet mellem de 9 boligafdelinger i
området er en dynamo og en sikkerhed
for mange af de fællesskaber og aktiviteter, der er igangsat lokalt.”

www.brøndbystrand.dk

