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Loppemarked og 
lørdagscafé
Gør et fund i Rheumhus

Vild fødselsdag
Café 13 fejrer sin 
fødselsdag med vildtaften 

Tur til Frilandsmuseet 
Ta’ 200 år tilbage i tiden

Genbrug 13
Ny genbrugsbutik åbner



En tur til hest

www.brøndbystrand.dk

Søndag den 25. oktober kl. 13-15

Børnenes Rejsebureau inviterer dig 
på besøg på Brøndby Ny Rideskole. 
Du kan 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, Lagesminde Allé 50, 

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

Du kan købe billetter på Netværks-
Kontoret, Kisumparken 2, tlf. 60 
35 46 92, senest mandag den 19. 
oktober.

Sund søndag med Kulturløbet

Kulturløbet var igen i år Sund 
Septembers store aktivitet. 
Det foregik søndag den 13. 
september, hvor 75 friske løbere 
i alle aldre valgte at trodse det 
våde søndagsvejr. De havde 
fundet løbeskoene og regntøjet 
frem og var parat til at løbe en 
af ruterne på enten 1,9 km eller 
5 km. 

Det var tydeligt at se, at løbet 
og de overkommelige distancer 
appellerede til familierne. Nogle 
havde taget hele familien med, 
mens andre var af sted mor og 
søn, far og datter, søskende mv. 

Mohammed og hans datter var 
også med, og de glædede sig til 

turen. - Der burde arrangeres 
flere løb. For vi har et dejligt 
område at løbe i, sagde en glad 
Mohammed. Han og datteren 
Aisha var blevet enige om at løbe 
hver sin distance. Far løb den 
lange tur, mens Aisha tog den 
korte. Og så stod mor i Brønden 
for at tage imod de friske løbere, 
når de kom i mål.

Fritidsjob 
- stor opgave eller en stor gave? 
Onsdag den 21. oktober fra 
kl. 20-21.30 
Fritidsjobs er en vigtig faktor for 
børn og unges udvikling mod 
uddannelse og arbejdsliv. Anne 
Hvass (AKT-lærer på Brøndby 
Strand Skole) og Henriette 
Almskou (koordinator for
‘Lommepengeprojektet’) er værter 
ved et arrangement for forældre 
om unges fritidsjob. Det foregår i 
Café 13, Kisumparken 2.

Se efter invitationen på Brøndby 
Strand Skoles intranet.
Tilmelding senest den 8. oktober. 

Det er gratis at deltage.

Tur til Frilandsmuseet
Søndag den 11. oktober kl. 9.30
Tag med Børnenes Rejsebureau en 
tur tilbage til de gode gamle dage. 
I efterårsferien er der tur til Frilands-
museet, hvor du kan opleve, hvordan 
folk boede og levede på landet i 
gamle dage. Der er bestilt en rund-
visning på en time. Du kan høre 
om børnenes hverdag med leg og 
arbejde, som det var for 200 år 
siden.

I efterårsferien er der også historisk 
marked, som det kunne have set ud 
i slutningen af 1800-tallet. Her kan I 
prøve luftgynger, keglebane, karrusel 
og boder med aktiviteter og salg.

Afgang fra Tranumparken 3 kl. 9.30. 
Hjemkomst ca. kl. 17. Medbring evt. 
madpakke. Pris: 25 kr. for børn 
(0-17 år) og 40 kr. for voksne. 

Billetter købes på NetværksKontoret, 
Kisumparken 2, tlf. 60 35 46 92, 
senest fredag den 2. oktober.



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

Kom og spis i efterårsferien
Bemærk, at vi både har åbent for frokost og 
aftenspisning i efterårsferien. 
 

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

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

www.brøndbystrand.dk

RHEUMHUS

Vildtaften på en fødselsdag
Musik af Mike Whellans og Uffe Steen
Fredag den 9. oktober kl.18 
Kom og nyd alle de lækre vildtretter som vildsvin, 
kronhjort, vildænder, dådyr, sikahjort, fasan og hare 
afhængigt af, hvad vi kan få leveret på dagen. Vi 
serverer forskellige salater, kartofler, garniture og 
saucer til. Husk at købe billetter senest den 6. oktober. 
Billetterne sælges efter først til mølle-princippet. 
Pris 198 kr. pr. person.

  

 
Knæk cancer
Vær’ med, når Café 13 og Bankoklubben er med i 
Knæk cancer-kampagnen. I hele oktober er der flere 
arrangementer i caféen, hvor der bliver doneret et 
beløb til Kræftenes Bekæmpelse. Kom og støt op!

De danske søfolk i allieret tjeneste 
– foredrag og film
Tirsdag den 27. oktober kl.19
Under 2. verdenskrig sejlede ca. 6000 danske søfolk 
i allieret tjeneste. Over 1000 af dem faldt i kampen 
mod nazismen. Det var disse søfolk, som blev de 
første frihedskæmpere. Morten Bach, inspektør i ITF, 
fortæller historien om dem. Under arrangementet 
vises Maj Wechselmanns film ’Rapport fra de 
druknede og de glemte’.  Arrangementet er gratis.

 Halloween-diskotek
Fredag den 30. oktober kl. 18.30–21
Denne aften invaderes caféen af hekse, zombier og 
varmpyer. Og de danser til musik af Twiggis diskotek. 
Det er for børn i alderen fra 7–13 år. Entréen inkl. 1 
sodavand er 10 kroner pr. person.

OBS!
Torsdag den 8. oktober er der lukket for aftenspisning.
I uge 42 er der lukket i efterårsferien.

Fredagscafé 
Fredag den 23. oktober kl. 18
Wienerschnitzel af kalvekød med råstegte kartofler, 
dreng, ærter og skysauce er på menuen, når vi igen 
holder fredagscafe. Der er også salg af kaffe og kage, 
øl, vin og vand. Vi lægger op til hygge denne aften og 
håber, at mange beboere vil deltage.
Pris: 65 kr.
Tilmelding på tlf.: 43 54 11 38 

Ta’ os på ordet
Poesiaften sidst i oktober
I Rheumhus er vi ved at planlægge en aften med ’Ta’ 
os på ordet’. Det bliver en herlig og bevægende aften 
fyldt med poesi. Hold øje med Facebook og opslag. 
Arrangementet bliver afholdt sidst i oktober. 

Loppemarked og lørdagscafe 
Lørdag den 3. oktober kl. 10
Gør et fund og få spændende ting og sager, tøj og sko, 
legetøj og hjemmelavede kort og sokker med hjem, når 
der er loppemarked i Rheumhus. Caféen sælger som 
altid ostemadder og smørrebrød, kage og kaffe samt øl 
og vand. Køb af stade (stort bord): 40 kr.
Tilmelding tlf.: 43 54 11 38

Banko 
Søndag den 4. oktober kl. 13
Denne søndag er der banko. Der er salg af lotteri og 
plader fra kl. 12, og der spilles banko kl. 13.
Der sælges lun fiskefilet med remoulade, tomat og 
citron.

OBS!
Vi har lukket i efterårsferien, uge 42. 



www.brøndbystrand.dk

Få mere at vide
Genbrug 13 er endnu ikke åben 
på daglig basis. Men hold øje 
med brøndbystrand.dk, hvor T13 
informerer om åbningstider mm. 
Du kan allerede nu benytte de 
opstillede containere til tøj (pænt 
og rent) og sko.

EN GENBRUGS 
GENBRUGSBUTIK
Tranemosegård afdeling 13 i 
Brøndby Strand har fået sin 
egen genbrugsbutik. En rigtig 
genbrugsbutik, der også er lavet 
af genbrug. Materialerne til 
butikken er nemlig fra en Tiger 
butik, der skulle have nyt design. 
Og i stedet for at smide interiøret 
ud, er det blevet brugt i T13s nye 
genbrugsbutik: Genbrug 13.

Det er kunstner og designer Thomas 
Dambo, der har stået for designet 
af Genbrug 13. Han er kendt for sit 
arbejde med genbrugsmaterialer og 
genbrugsprojekter af enhver art. Han 
laver møbler, skulpturer, installationer, 
fuglekasser og udsmykker vægpartier – 
alt sammen i genbrugsmaterialer.
”Jeg lever af folks affald”, siger Thomas 
Dambo og forklarer videre: ”Jeg bliver 
trist over alt det, der bliver smidt ud.” 
I projektet med Genbrug 13 har Thomas 
stået for den overordnede æstetik og 
konceptet. Ideen til, hvordan butikken 
skulle se ud, er hans. Han har skabt 

butikken sammen med sin makker Troels 
samt lokale beboere fra afdeling T13 
og elever fra Produktionsskolen. Alle 
knoklede sammen den uge byggeriet 
stod på.

En rar containerbutik
Genbrugsbutikken er lavet af to 
containere, der er sat sammen. Indeni 
består interiøret af træhylder og 
opbevaringskasser også i træ fra en 
Tiger butik samt tøjstativer, der er 
lavet af genbrugstræ med stænger fra 
gamle ribber. Det mærkes ikke, at man 
befinder sig i en kold jerncontainer. 
Kombinationen af træ og metal virker, 
og butikken er blevet til et rart sted. 
Selv er designeren særligt stolt af 
butikkens skilt, der er malet af områdets 
børn. Flere af dem har kigget forbi om 
eftermiddagen og har været med til at 
male eller hamre søm i indkøbsdisken.

Bæredygtig fornuft
For Thomas er genbrug sund og 
bæredygtig fornuft. - Jeg synes, det er 

fint, at vi kan deles om alle de ting, der 
er i et boligområde. Vi bruger fx kun en 
barnevogn i 1½ år, og så kan andre ligeså 
overtage den. Bare i T13 bliver der smidt 
4 sofaer ud om dagen, 1 TV i døgnet osv. 
De ting kan andre have glæde af. Der er 
så meget god mening i at genbruge ting.

Der skal ikke tjenes penge
I butikken vil nogle ting være gratis, 
mens andre kommer til at koste lidt. 
Det er ikke et mål at generere et stort 
overskud. Og hvis der bliver et overskud, 
tilfalder det T13s børnefond. For 
genbrugsdesigneren er der ingen tvivl 
om, hvornår succesen er hjemme. Det 
er den, når ting genbruges. På den led er 
butikken allerede en succes.


