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Street dance
Vi danser stadig i Brønden

Mortensaften
Vi fejrer aftenen 
med en and

Kommunen og 
Netværkskontoret 
tog på gårdtur…
… og fik mange gode idéer

Brætspil hitter 
Café 13 er klar med 
kort- og brætspilsaftener



På tur i gårdene...

www.brøndbystrand.dk

Har du lyst til en sund pandekage 
og en lille snak? Det havde mange 
beboere i Rheumpark, da Netværk-
skontoret og Brøndby Kommune var 
på tur med pølsevognen for at høre 
om deres ideer. 
– Vi har valgt at komme ud og snakke 
med beboerne i deres egen afdeling 
i stedet for, at de kommer til os. På 
denne måde får vi snakket med nogle 
beboere, vi ellers ikke er i kontakt 
med, sagde Laura Eiler Wogensen, der 
arbejder som aktivitetskoordinator på 
Netværkskontoret.
På gårdturen blev ca. 90 voksne og 
børn interviewet om deres hverdag 
i afdelingen. – Vi fik masser af gode 

ideer. For eksempel ønskede flere sig 
sociale arrangementer i gårdene og 
et større loppemarked i Esplanaden, 
fortæller Laura Eiler Wogensen.
Alle de ideer, der kom frem på gård-
turen, skal nu ses rigtigt igennem af 
kommunen og Netværkskontoret i 
fællesskab. Her skal det vurderes, 
hvilke ideer flere efterspørger, og hvor 
beboerne selv med en smule hjælp 
kan føre dem ud i livet.
”Man kan sige, at vi skaber spiren 
til gode relationer mellem beboerne 
i deres lokalområde”, siger Lisbeth 
Barkholt Hansen, der var med på 
gårdturen fra Brøndby Kommune.

Det sørme - det snart - december

Juletræfest
Søndag den 29. november kl. 14-17
Tag mor, far, bedstemor og bedstefar i hånden, når 
områdets boligafdelinger byder indenfor til årets 
store juletræsfest. 
Vi har alt det bedste ved julen på programmet. Jule-
manden kommer, og vi danser om juletræet. Benny 
Schumann og klovnen Tape laver stur stur nummer 
med deres cirkus trylleshow. Der er også lotteri, 
ansigtsmaling og bamsetombola. 
Juletræsfesten foregår i Kulturhuset Brønden. 

Dørene åbnes kl. 13. Arrangementet er for beboere 
i T15, T13, PAB8, Lunden og Maglelund. Billetterne 
koster 25 kr. for børn og 35 kr. for voksne. 
Billetter
Billetter købes på NetværksKontoret, i Café 13 i Ki-
sumparken 2, på ejendomskontoret i Gurrelund 44, 
på kontoret i Daruplund 29 (altansiden) mandage i 
ulige uger kl. 18 – 19.
Se yderligere information om køb af billetter på 
opslag i opgangene og på brøndbystrand.dk

Besluttende 
beboermøder
I november er der besluttende 
beboermøder i alle afdelinger i 
Brøndby Strand Parkerne. Her 
skal beboerne tage stilling 
til designmanualen for både 
højhuse, lavhuse og udearealer.
Ekstraordinære 
afdelingsmøder:
BB afd. 608 d. 16.11 kl. 19-21 
BB afd. 605 d. 17.11 kl. 19-21 
BB afd. 607 d. 18.11 kl. 19-21 
BB afd. 606 d. 19.11 kl. 19-21 
- alle i Cafe Perlen
T13 d. 22. 11 kl. 10 i Cafe 13
Rheumpark d. 24.11 kl. 19-21 
i Rheumhus
PAB afd. 8 d. 25.11 kl. 19-21 
i Postillonen

Street dance
Vær’ med til street 

dance sammen med 
de seje piger i GAME 

Brøndby Strand. 
Du skal bare møde 

op i Brønden om 
tirsdagen kl. 16–17. 



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

Rygestopkursus
I november og december kører Brøndby Kommune 
rygestopkursus i Café Perlen. Opstart den 5. november 
kl. 10-12. Se mere om kurset på brøndbystrand.dk

OBS!
I uge 47 er der kun åbent om dagen.

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

Brætspil med mere
Vi mødes første gang søndag den 1. november kl. 14. 
Flere har allerede tilkendegivet, at de gerne vil spille 
whist, men mangler nogen at spille sammen med. Har 
du/I forslag til spil eller andre spilledage, så mød op og 
lad os høre!
Alle er velkommen. Vi sørger for kaffen. 

Spille eftermiddage: 
Søndag den 1. november kl. 14-17
Søndag den 8. november kl. 14-17
Søndag den 15. november kl. 14-17
Søndag den 22. november kl. 14-17
Søndag den 29. november kl. 14-17

Mortensaften
Tirsdag den 10. november kl. 17–19
Hvis du vil med til mortensaften, skal du købe dine 
billetter hurtigst muligt. Vi ved, at der til denne
aften er mange, som ønsker den lækre andesteg og 
den mindst lige så lækre æblekage med flødeskum. 
Sidste frist for køb af billetter er den 6. november 
kl. 12.  Pris: 110 kr. Børn under 12 år halv pris.

Bankoaften
Tirsdag den 17. november kl. 19.30

Spansk aften
Fredag den 20. november kl. 18–22
Spansk aften med specialiteter, vinsmagning, paella 
og flamencodans. Café 13 og Chorines arrangerer en 
gourmetsmagning af lækre spanske specialiteter. 

I vil blive forsøgt forført af vores lækre spanske 
delikatesser og udsøgte vine. Vi byder blandt andet 
på traditionelle og moderne spanske oste, chorizo- 
og salchichónpølser, økologiske olivenolier og naturlig-
vis den bedste spanske sortfodsskinke, der er til at 
opdrive nord for Tarifa. 

Billetter til denne spændende aften skal købes i 
Cafe 13 senest den 17. november.

Banko med Jette ved roret
Søndag den 1. november
Huset åbner kl. 12. Der er salg af plader, lotteri og en 
let frokost samt kaffe og te, øl og vand. Vi spiller kl. 13.

Fredagscafé 
Fredag den 6. november
Vi fejrer, at sneøllen er frigivet med buffet af sild og 
julepølser, sylte og meget mere. Der kan købes øl, vand 
og snaps til. Pris: 69 kr. Huset åbner kl. 18. 
Tilmelding i caféen eller på tlf. 43 54 11 38.

Lørdagscafe og loppemarked 
Lørdag den 7. november
Loppemarked med mulighed for at købe både jak-
ker og sko, bøger og legetøj, helt nyt hjemmestrikket 
til børnene samt masser af ting og måske julesager. 
Caféen sælger smørrebrød, æbleflæsk, kaffe, øl og 
vand. Hvis du vil have en bod, skal du kontakte os for 
tilmelding. Pris for 1 bord: 40 kr.

Poetisk aften: Ta’ os på ordet
Onsdag den 18. november kl. 19.30 
Denne aften får vi besøg af poeter, der læser egne og 
udvalgte digte højt. Kunne du tænke dig at deltage, at 
høre og lytte, begejstres eller har du selv skrevet digte, 
som du kunne tænke dig at læse højt, eller at få læst 
højt, er du så hjerteligt velkommen. 
Gratis adgang med salg af kage og kaffe.

Musikalsk aften med musikalske venner
Torsdag den 26. november
Det er den hyggeligste aften med både nye og gamle 
fællessange samt garanti for godt humør. Vi er i caféen 
med god varme og salg af kaffe og kage, øl og vand.

Juletræsfest 
Søndag d. 29. november
Her er juletræ og julemand, julegodter og julemusik. 
Hold øje med opslag i din opgang om juletræsfesten.
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KICK OFF 
MØDE FOR 
KULTUR
WEEKEND’16

Den 12. november kl. 19 i Café 13
Kom med dine idéer til næste års KulturWeekend
på dette Kick off møde. Vi lader de gule post it-lapper 
flyve gennem luften og skaber sammen den bedste 
KulturWeekend nogensinde – som altid.  

 Flere balloner?

Din ide?   Flere autografer?

Flere loka
le

  musiker
e?

- alle ideer og 
 indspark er velkomne

   Flere   heste?


