
Ali Koc kåret 
som årets 
frivillig

DIN 2660 
KALENDER
Aktivitetskalender, november 2016

www.brøndbystrand.dk

Legestue for de små
Der er plads til flere

Få ’the blues’ i Perlen
En aften med blues og buffet

Juletræsfest i Brønden 
Vi tager hul på julen

Familiefredag i Café 13
Et pusterum for hele familien
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Vær med til den 
store juletræsfest!

Søndag den 4. december kl. 14 - 17

Vi tager hul på julen sammen og inviterer 
til boligafdelingernes store juletræsfest. 
Det bliver helt som det plejer med alt det, 
du kender: julemand, dans om juletræet, 
show ved Benny Schumann, lotteri, 
bamsetombola ved Børnenes Rejsebureau, 
ansigtsmaling og æbleskiver til alle.

Billetterne koster 25 kr. for børn, og 35 kr. 
for voksne. Med i prisen er der æbleskiver, 
glögg, kaffe eller sodavand og en slikpose til 
børnene. Vi trækker også lod om præmier 
på indgangsbilletterne.
Dørene åbner kl. 13.

Billetter til arrangementet
Arrangementet er for beboere i T15, T13, 
PAB8, Lunden og Maglelund. Billetter kan 
købes på NetværksKontoret, i Café 13, 
Kisumparken 2, tlf.: 43 54 22 75

Se mere om køb af billetter på opslag i 
opgangene og på hjemmesiden 
www.brøndbystrand.dk

SPOT på Bjørnebanden
I Brøndby Strand findes et væld 
af klubber og foreninger. Mange 
af dem kender vi slet ikke og 
ved derfor heller ikke, hvad 
der foregår. En af klubberne er 
Bjørnebanden, som fast mødes i 
Café Perlen hver anden torsdag.  

I Café Perlen kommer 
Bjørnebanden hver anden tors-
dag til hyggeligt samvær. Klubben 
består af ældre beboere fra Bøge-
lunden i Brøndby Boligselskab.

I øjeblikket er der en håndfuld 
medlemmer. Jens Rathje, der har 

været en af initiativtagerne, synes, 
at det er hyggeligt at komme i 
Café Perlen. ”Vi mødes omkring kl. 
10:30 til kaffe og en lille én. Der er 
en god stemning; vi snakker om 
alt muligt og får ordnet verdens-
situationen”, fortæller han.

Formålet med Bjørnebanden er 
at mødes, snakke sammen og 
komme hinanden ved. Det giver 
en god adspredelse i hverdagen 
at have noget at se frem til, synes 
medlemmerne. Når man kommer, 
føler man sig meget velkommen, 
og så er der jo også en god 

frokostbuffet til en billig penge. 

Flere af medlemmerne synes, det 
kan være lidt svært at komme ud 
i hverdagen, men da mødestedet 
ligger godt lokalt, og der er en god 
tilgængelighed, føles det nem-
mere.

Hvis du er interesseret i at 
komme, er du meget velkommen. 
Bjørnebanden mødes hver anden 
torsdag i ulige uger. Bjørnebanden 
samles i november den 10. og 24. 
november kl. 10:30. 
Vel mødt!



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

Børnebuffet
Torsdag den 3. november kl. 17 – 19 
Vi laver en børnevenlig buffet, som både børnene og 
de voksne kan lide. 

Familiefredag 
Fredag den 4. november kl. 17 – 19
Vi serverer kylling med ris og salat til 30 kr. pr. person. 
Efter vi har spist, er der fri leg for børn og voksne. Vi 
finder på noget: Fx brætspil, trylledej, Disney Sjov, Play 
Station, FIFA17, puslespil, banko eller bordfodbold.
Tilmelding senest den 25. oktober. 

Mortens aften
Torsdag den 10. november kl. 17 – 20
Mortensaften er lig med andesteg, og sådan er det 
også i Café 13. Desserten er æblekage med flødeskum. 
Pris: 110 kr. for voksne, og børn under 12 år ½ pris. 
Tilmelding senest 8. november kl. 12 efter først til 
mølle-princippet.

Frokostbuffet 
Søndag den 13. november kl. 12 – 15
Prisen er 75 kr. for voksne, og børn under 12 år ½ pris.

Legestue 
Hver torsdag kl. 10 -13
Legestue for mødre og fædre, der går hjemme med 
børn fra 0 – 3 år. Vi leger, synger og hygger. Og der er 
kommet nyt legetøj. Ring evt. til Roea: 60 43 88 29 
eller Louise: 23 32 43 32.
Alle er velkomne.

Blues til maden 
Onsdag den 2. november kl. 17 – 19
Nisse Thorbjørn spiller under vores aftenbuffet. 
Nisse er et af Københavns voksende bluesnavne.

Brunch-buffet 
Tirsdag den 8. november kl. 11 - 13
Spis brunch-buffet den første tirsdag i måneden. 
Det koster 30 kr. 

Aften- og frokostbuffet
Vi har buffet mandag og onsdag aften fra kl. 17–19, og 
tirsdag og torsdag fra kl. 11 – 13. Her er et lille udvalg 
af retter. Vi skifter løbende ud i udvalget afhængigt af 
sæsonen. Prisen er 35 kr. til aftenbuffeten og 30 kr. til 
frokostbuffeten. Kom, og spis med. 

Brøndby Selvhjælpsgruppe
Torsdage i lige uger kl. 10.30 - 13

Bjørnebanden
Torsdage i ulige uger kl. 10.30 – 13.30

Lopper og lørdagscafé
Lørdag d. 5. november fra kl. 10
Her er loppeboder med flotte hjemmelavede 
lykønskningskort, hjemmestrik, tøj, sko, bøger og 
legetøj. Fra caféen sælger vi både morgenmad og 
smørrebrød til fine priser. Hvis du er sulten, er der fx 
sildemadder og fiskefilet på menuen.
Leje af bod med et stort bord: 40 kr.
Tilmelding til loppemarked på tlf.:  43 54 11 38

Lille Mortensaften
Onsdag den 9. november kl. 17.30
Traditionen tro fejrer vi Mortensaften. Det gør vi denne 
gang dagen inden, derfor navnet ’Lille Mortensaften’. 
Der er tilmelding efter først til mølle-princippet. Alle er 
velkomne.
Tilmelding på tlf.:  43 54 11 38

Juletræsfest for beboerne i Rheumpark
Søndag d. 27. november kl. 14 – 17
Vi holder juletræsfest i afdelingen, og alle er inviteret. 
Pris for en børnebillet er 25 kr. Billetter kan købes i 
Rheumhus i åbningstiden fra den 31. oktober til den 
24. november. 

Dans dig til glæde med folkedanserne
Mandage i ulige uger fra kl. 19.30
Folkedanserne danser til levende musik hver anden 
mandag. Her er garanti for nogle gode festlige timer 
med højt humør og en forbedret kondition. 
Alle er velkomne!

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 43 73 42 20 / 30 84 06 90
Mail: cafeperlen@bbsel.dk
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DET KOMMER 
FRA HJERTET

Han er en kendt figur, når han 
kører rundt i Brøndby Strand på 
sin elscooter. Altid er han i gang 
og på vej et eller andet sted hen og 
altid med et smil og en hilsen til 
dem, han møder. Jo, Alletiders Ali, 
Allesammens Ali, Onkel Ali eller 
bare Ali Koc er en, man kender i 
Brøndby Strand.

Det er første gang, Brøndby Kommune 
uddeler Frivilligprisen. Prisen gives til 
en frivillig, der i særlig grad har ydet en 
frivillig indsats over for kommunens 
ældre, voksne, børnefamilier, børn og 
unge. Og i år gik prisen til Ali Koc, som er 
kendt for sit frivillige arbejde i mange af 
områdets frivillige foreninger og tiltag 
fx Børnenes Rejsebureau, Genbrug 13, 
Store Legedag og Brøndby Ny Rideklub.

Glad vinder med samfundssind
Det er en glad og rørt Ali, der fortæller 
om at vinde prisen: ”Det var dejligt. 
Pengene er gode, men anerkendelsen 
er endnu mere værd. Folk stopper op 
og ønsker mig til tillykke. Nogle har 
givet mig et kæmpe kram – nogen jeg 
slet ikke kender. Alle rygklappene og 
lykønskningerne giver mig motivation til 
at fortsætte”.

Ali er førtidspensionist, så han går ikke 

på arbejde og betaler skat. ”Samfundet 
har givet mig en god behandling, så jeg 
giver noget tilbage til samfundet på 
en anden måde ved at engagere mig 
i frivillige foreninger og lokalområdet. 
Og det som jeg giver, det kommer fra 
hjertet. Jeg gør det for børnenes skyld og 
for samfundet”.

Hjertet banker for børnene
Gennem sit frivillige liv kender Ali mange 
af områdets børn og unge. Og også 
børnene har blik for, at Ali er noget helt 
særligt. Blandt børnene er Ali simpelthen 
kendt som ”Onkel Ali”. 

”Jeg synes det er trist, at nogen ikke får 
den omsorg, som de skal derhjemme. 
De har brug for voksne, som de kan have 
det rart med. Det er synd for de unge 
mennesker, de skal ikke være overladt til 
sig selv og rende rundt på gaden kl. 10 – 
12 stykker om aftenen. Jeg snakker med 
dem, men skal også passe på mig selv 
og min familie”, siger Ali Koc. 

I Genbrug 13 er der noget helt særligt, 
der motiverer Ali. Overskuddet går til 
afdelingens børnefond, og kommer 
dermed børn i afdelingen til gode. Ali 
er da også meget klar i mælet: ”Hvis 
pengene falder i de forkerte hænder, så 
stopper jeg”.

Et naturtalent som sælger
”Når jeg kommer hjem efter en vagt i 
Genbrug 13, så føler jeg, at jeg dur til 
noget. Det føles som et rigtigt arbejde, 
og så bliver jeg da også stolt, når Gitte 
fra Café 13 kommer ned til mig og siger, 
at jeg kan sælge sand i Sahara”, fortæller 
Ali og fortsætter ”Mine børn er også 
glade for mit arbejde i Genbrug 13. Nu 
behøver de ikke sige, at deres far er 
pensionist, de siger bare, at jeg arbejder i 
en genbrugsbutik”. 

Der er da heller ikke en opgave, der 
hverken er for stor eller lille for den trav-
le frivillige. Det er ham, der er ansvarlig 
for lageret, men på en helt almindelig 
vagt, når han også at sælge ud af var-
erne, sortere de nye varer og rydde op og 
gøre det hyggeligt for kunderne. 

Ali fortæller, at det ikke kun er ham, der 
nyder godt af hans frivillige arbejde. Hele 
familien kan mærke, at det er en gladere 
far og ægtemand, der kommer hjem. 
Derfor er Alis allerstørste ønske også, at 
hans sygdom ikke bliver værre, så han 
kan blive ved med at være en engageret 
frivillig i lokalområdet.  


