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15. november - 2007 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 2. december

Ulovligheder fl orerer
At forestille sig alle følger lo-
vens bogstaver er naturligvis en 
utopi. Derfor kan man jo ud-
mærket forholde sig til enkelte 
adfærdsnormer, som det måske 
trods alt kan lade sig gøre at 
påvirke. Vort boligområde er 
stort set ikke indrettet på den 
traditionelle manér med veje, 
og husrækker, fortove og cykel-
stier på hver side. Vi har hygge-
lige gårdmiljøer, hvor børn og 
voksne kan færdes og opholde 
sig uden fare for at blive generet 
af motoriseret trafi k - eller kan 
de? Vi er stensikre på, at rigtig 
mange læsere kan nikke gen-
kendende til lyden af knaller-
ter, der trods påbudsskilte med 
knallertkørsel forbudt, dag efter 
dag overtræder dette påbud.

Netop i vore gårdmiljøer er 
det utroligt vigtigt, at udryk-
ningskøretøjer sikres uhin-
dret adgang ved brandvejene. 

Man ge bilister lader imidlertid 
hånt om disse adgangsforhold 
og blokerer rask væk i form af 
uforsvarlig/ulovlig parkering; 
såmænd også når der er frie 
parkeringspladser. 
Endelig har boligafdelingerne 
naturligvis oprettet parkerings-
pladser forbeholdt køretøjer 
med handicapskilt; Også her 
ses en tilsidesættelse af reglerne 
med ulovlig parkering til følge. 
Mon ikke vi ved en fælles ind-
sats kunne hanke op i hinanden 
og skabe en trafi kal adfærd, som 
vi kan være bekendt at prale af. 
Tro ikke, det er sejt at være lov-
bryder. Læs endelig videre på 
næste side!

Noget, vi allerede kan være 
stolte af, er de byudviklingspro-
jekter, der har stået på i mere 
end 10 år. Kvarterløft har netop 
holdt afdansningsbal og de syn-
lige resultater efter års drøftel-

ser og møder har længe været 
kendte, men fl ere projekter er 
på vej, når atter et udviklings-
projekt sættes i søen.
'Herfra og Videre' er allerede fyl-
digt beskrevet  og den offi cielle 
start indledes ved årsskiftet. 
Det er vigtigt, at dine tanker, 
idéer og holdninger er med til at 
sikre en fortsat positiv udvikling 
af vort boligområde. 

Sund i Brøndby har siden 
sidste år afspejlet sig i ganske 
mange aktiviteter for alle al-
dersgrupper. Vi gør, hvad vi 
kan for at følge projektet. I det-
te nummer kan du læse om en 
spændende skattejagt for vore 
yngre borgere. Det er også en 
kendsgerning, at borgmester Ib 
Terp indviede den kinesisk in-
spirerede motionsplads i sidste 
måned. Der er gratis adgang - så 
kik forbi den, prøv den og pas på 
den; der er åbent hele døgnet.
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E n dag går det galt; 
 Vi færdes ind og ud af
  vore hjem. Voksne for 

det meste i almindeligt gang-
tempo; børn - alt efter alder og 
temperament - ofte i løb. 
 I mange af vore boliger (ræk-
kehusene bl.a.) ligger udgangs-
døren placeret tilbagetrukket i 
forhold bygningernes 'yderste' 
profi l, som er haverne. Og hvor-
for går det da galt en dag?
  Såmænd fordi en række perso-
ner, private, som ansatte i det 
offentlige, såvel som i private 
virksomheder overser eller la-
der hånt om færdselsreglerne.

Knallertkørsel er forbudt
Virksomheder, hvis ansatte ik-
ke følger de færdselsregler som 
også gælder i boligområdet er 
bl.a. Post Danmark, som har 
fået fl ere skriftlige henvendel-
ser, uden virkning. Det skal dog 
anføres, at Post Danmark netop 
i skrivende stund har bekræftet, 
at denne trafi k nu ophører. 
  Det relativt nye distributions-
selskab City Mail følger hel-
ler ikke anvisningerne, hvilket 
endvidere gælder fl ere pizza 
virksomheder. Måske det mest 
overraskende er, at kom munen 
sender personale rundt i områ-
det på knallert; vel at mærke i 
områder, hvor knallertkørsel er 
forbudt.
  Nogle beboere har taget ini-
tiativ til at få ændret denne ad-

færd ved at rette personlig hen-
vendelse til de personer, som 
overtræder reglerne og erindrer 
dem om de alvorlige risici, der 
er forbundet med at færdes i bo-
ligområderne på knallert samt 
at forholdet kan blive anmeldt 
til politiet. Det har virket i nogle 
tilfælde. Nogle steder er enkelte 
parkeringspladser blevet ind-
draget ved opsætning af en pul-
lert og med angivelse af et knal-
lertskilt; og de bliver brugt. 
  I „De9“ har man drøftet knal-
lertproblemet og overvejer at 
rette henvendelse til relevante 
virksomheder ligesom politiet 
er blevet orienteret om disse 
adfærdsforhold, der en dag kan 
ende med en alvorlig forskræk-

kelse.   Vi har tidligere behandlet 
gene relle parkeringsproblemer, 
som vi derfor ikke medtager i 
denne omgang, men pladsman-
gel eller ej; at parkere foran 
rød/hvide pullerter, som for det 
første angiver indkørsel forbudt 
og samtidigt anviser brandvej, 
er ligeså uacceptabelt. 

Biler blokerer
Det koster liv en dag. Ved en 
eventuel brand skal indehave re 
af ulovligt parkerede biler for-
vente, at brandvæsenet uden 
videre og på splitsekunder 'fjer-
ner' de blokerende biler. 
 Og personbiler fylder ikke me-
get i forhold til et stort udryk-
ningskøretøj! Mange steder i 
vort boligområde er enkelte 
parkeringspladser indrettet til 
køretøjer med handicapskilt. 
Dette skilt overses også i stort 
omfang; og naturligvis til stor 
gene for de handicappede. 

Tag selv stilling
På bladet overvejer vi et tema i 
en af de kommende udgaver. Vi 
modtager derfor meget gerne 
henvendelser fra beboere, virk-
somheder og lignende som har 
kommentarer, holdninger og be-
mærkninger og gerne gode for-
slag, der kan dæmme op for den 
højst uheldige trafi kale adfærd, 
der såmænd ikke kun fi nder 
sted hos os, men vel stort set 
overalt.              Ω

Uforsvarlig adfærd
på knallert og i bil

Elo Christiansen

Færdselsloven er udstedt for at regulere færdslen. Og i høj 
grad beregnet på at beskytte 'de bløde trafi kanter' - herun-

der den gående trafi k og i særlig grad børn
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Så sødt - som i gamle dage
Midt i løvfaldstiden havde

 Klitrosen fået fi nt besøg. 
Det var Rejseklubben Rabar-
ber fra Rheumhus, der havde 
inviteret sine medlemmer på 
en fodtur tværs over Brøndby-
vester Boulevard til eftermid-
dagskaffe hos Clausen. Rejse-
klubbens formanden Ole Frank 
Larsen fortalte, at han nu ad-
skillige gange havde besøgt 
Klitrosen med gæster til kvarte-

ret og at han, som de andre var 
vildt begejstret over, ikke blot 
de smukke lokaler, men også 
den dejlige og altid høfl ige be-
tjening. På indbydelsen havde 
han bl.a. skrevet „kom og mærk 
stemningen fra Matador“. Og 
det er ikke engang lyv.
  Man føler sig faktisk hensat 
til Mauds søndagssammenkom-
ster, og selv om man må und-
være Lauras køkken, så klarer 

Formand for Rejseklubben Rabarber, Ole Frank Larsen, ved et veldækket kaf-
febord a'la Matador-interiør - smukt anrettet af Erich Clausen fra Klitrosen.

de det glimrende selv i Klitro-
sen. Der var bagt kringler, lag-
kager og masser af småkager og 
med den helt store kaffebrygger 
i brug, var der ikke mangel på 
noget som helst. Ole Frank Lar-
sen havde besluttet sig for, at 
når folk langvejs fra havde gæ-
stet Klitrosen, så burde rabar-
berne i hvert fald også prøve. 
 En god ide og en særdeles hyg-
gelig eftermiddag.            Ω

En særdeles dekorativ opsætning 
holdt i efterårsmotiver og -farver.

Bitten Drews

Nu kommer buslommerne. Langs Esplanadeparkens 
nordlige kørebane er der buslommer på vej til glæde for 
alle trafikanter, så busserne ikke holder i vejen, når de 
skal sætte passagerer af og på.               Inger L.

Fredag 23. november kl. 18.00
jazzaften i Rheumhus

Vi starter med spisning og kl. 20.00 får vi besøg af 

Stevedore Stompers
der spiller jazzmusik fra 1920´erne og 1930´erne. 
 Repertoiret omfatter musik af Louis Armstrong, 
„Fats“ Waller, W.C. Handy og „Duke“ Ellington.
  Musikerne er: 
Preben Nissen, trombone; Bo Bagge, klarinet; Ole 
Sterndorff, banjo og sang; Torben Hedegaard, bas; 
Ole Aspman, trommer og vaskebræt.
Resterende spisebilletter bestilles hos Urszula tlf: 
4373 5226. 

Brøndby Jazzklub 
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Det hele startede i midten
 af 90'erne med By-
 udvalget, hvor man 

var klar over, at udviklingen i 
Brøndby Strand måtte vendes i 
en mere positiv retning. Senere 
kom Kvarterløft og de to kørte 
sideløbende i et par år, hvorefter 
Kvarterløft kørte videre alene, 
og efter næsten syv år lakker det 
nu også mod enden, og lukker 
ned med slutningen af dette år.
  Det blev markeret ved et evalu-
eringsmøde og en efterfølgende 
sammenkomst i Idrættens Hus. 
Samarbejdet har været bredt, 
der er arbejdet på tværs af både 
alder, køn og religion og der var 
enighed om, at meget allerede er 
opnået, men det er stadig vigtigt 
at der er nok af frivillige hænder 
til at løfte opgaverne og man ser 
gerne henvendelser fra beboe re, 
som har lyst og muligheder for 
at være med. 
  Man kan henvende sig til: Anet-
te Hestlund på tlf. 4328 2059 el-
ler email ahl@brondby.dk. Det 
næste bliver projektet "Herfra og 
Videre", som løber af stabelen i 
umiddelbar forlængelse af Kvar-
terløft, og det vil vare de næste 
fem år. Alt dette og meget mere 
fi k deltagerne den aften mulig-
hed for at snakke videre om ved 
en dejlig middag, der varede til 
ud på de små timer.              Ω

AfdansningsballetBitten Drews

Gennemgang af arbejdet i de forløbne syv år.

Som det fremgår af billederne, var der, udover politikere og kommunalfolk, 
og så ilsjæle og andet godtfolk med til evalueringsmødet.

Der var tid til lidt hyggesnak og en 
kop kaffe i pauserne.
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Solen skinnede, fl agene 
 blafrede i en let vind og
 himlen var blå med små 

lammeskyer - hvad mere kun-
ne man ønske sig? Det skulle 
måske lige være lifl ige toner 
fra Jersey Jazzband, men det 
var der sandelig også. Vi var 
til indvielse af den udendørs 
motionsplads mellem det kom-
mende Kul  turhus og multiba-
nen, hvilket vil sige lige nord 
for Brøndby Strand Centret.
  Der var masser af mennesker 
fra stavgængere til børnehave-
børn. På slaget 10.00 besteg 
borgmester Ib Terp trappetår-
net og tog ordet: 
Det er sundt at røre sig, siger 
de kloge. De har utvivlsomt ret. 
Derfor har vi udnævnt uge 41 
til motionsuge under mottoet 
„Brøndby i Bevægelse“. Vi giver 
en masse tilbud og håber, at det 
vil inspirere mange borgere til 
også at motionere i de øvrige 

uger af året. Vi synes, at starten 
på motionsugen er den helt rig-
tige  anledning til at åbne den 
nye motionsplads. 
  Historien bag pladsen er - kort 
fortalt - at en række seniorer var 
blevet betaget af en seniormoti-

onsplads på Amager og syntes, 
at en sådan motionsplads kun-
ne være et passende kvarterløft-
projekt. Kvarterløftsekretariatet 
arrangerede et møde med re-
præsentanter for motionsplad-
sen på Amager og aktive senio-
rer i Brøndby Strand. 
  Jeg blev også inviteret - for-
mentlig fordi man mente, at det 
kunne lette fi nansieringen. No-
get kunne jo tyde på, at det var 
en fornuftig spekulation. Der 
blev etableret en arbejdsgruppe, 
og efter indgående overvejelser 
og studier blev motionsredska-
berne udvalgt, og kommunalbe-
styrelsen godkendte placerin-
gen og gav bevilling. 
  Placeringen blev senere fl yttet 
lidt, fordi Kulturhusets grund-
plan blev ændret. Men nu er 
motionspladsen altså klar. Der 
mangler endnu lidt bænke men 
pladsen er klar til brug. De klo-
ge siger, at det aldrig er for sent 

Motionspladsen blev 
indviet med maner

Alle tog del i den fælles motionsindvielse ledet af instruktør Karen Jørgensen fra Brøndby Strand Gynmastikforening.

Borgmesteren kom højt til vejrs.

Bitten Drews
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Kvarterløftet har holdt
 „afdansningsbal“ og Kul- 
  turhuset forventes klar 

til ibrugtagning omkring års-
skiftet 2008/2009. Dermed er to 
væsentlige ting faldet på plads 
i Brøndby Strand. Men vi skal 
ikke hvile på laurbærerne.

Ildsjæle skal bevares
Det er vigtigt, som det også blev 
understreget ved afslutningen 
på Kvarterløft-projek tet, at vi 
fastholder det arbejde, som er 
igangsat. Vi skal ikke alene fast-
holde de ildsjæle, som har været 
med i mange år, nogle lige fra 
projektets start, men også have 
nye aktive borgere med i arbej-
det. Også fra politisk hold skal 
vi være parate til at fastholde 
og udbygge den positive ud-
vikling Brøndby Strand er inde 
i. Det vil sige vi skal, hvor det 
er muligt, støtte såvel moralsk 
som økonomisk de initiativer, 
der skal igangsættes for både at 
fastholde den positive udvikling 
området er inde i, men så san-
delig også udbygge den. Tanken 
om et højhus i området eksiste-
rer vel stadig.

Gevinst for kommunen
Når Kulturhuset åbner, får ik-
ke alene borgerne i Brøndby 
Strand et nyt mødested. Vi får 
også et nyt mødested for hele 
kommunen, og netop placeret 
i en bydel, hvor vi også har de 
største etniske grupperinger i 
kommunen.  Jeg tror på, vi med 
Kulturhuset, kan få det mel-
lemfolkelige kulturliv til at tri-
ves endnu mere i kommunen, 
så det ikke kun er den årlige 
KulturWeekend, der danner de 
rammer, men som måske sna-
rere bliver en årlig kulmination 
på vinterens arrangementer.

  Jeg ser gerne, vi med de nye fa-
ciliteter vi får i området, i endnu 
højre grad får inddraget vore et-
niske medborgere i det danske 
samfundsliv. Vi har med Kvar-
terløft nået meget på udviklin-
gen af området. Der er opnået 
en økonomisk fremgang, lige-
som beskæftigelsen er steget.

Kan skabe sammenhold
Næste skridt må være, vi i end-
nu højere grad får inddraget 
vore etniske medborgere i det 
danske samfundsliv. Som poli-
tiker i kommunen savner jeg i 
høj grad, at vore etniske borge-
re deltager i samfundsdebatten. 
Rammerne er ved at være på 
plads til dette arbejde.
  På mange måder står Brøndby 
Strand som et monument over 
en boligplanlægning, der er som 
skræddersyet til at skabe pro-
blemer. I dag bygger og plan-
lægger vi betydeligt bedre. Vi 
har lært af tidligere tiders fejl i 
byplanlægning.
  Brøndby Strand er et eksem-
pel på, hvordan det kan lykkes 
at vende en negativ spiral, hvis 
viljen både blandt borgere og 
politikere er tilstede.
  Tingenes tilstand er blevet bed-
re - det må ikke mistes.           Ω

Hold fast i succesen
Carsten Nielsen (C)

Carsten Nielsen, kommunalpolitiker.

Privat fotoat begynde at motionere. Det 
betyder ikke, at det er klogt at 
vente med at gå i gang. Jo før, 
des bedre. Men har man ikke 
dyrket motion før, så er her an-
ledningen til at komme i gang. 
Jeg håber, at motionspladsen 
vil blive brugt rigtigt meget i 
årene fremover. Jeg vil markere 
åbningen ved at klippe denne 
snor. 
  Og så kom der gang i løjerne 
Redskaberne skulle afprøves. 
Stavgængerne gik i takt til mu-
sikken og instruktør Karen 
Jørgensen fra Brøndby Strand 
Gymnastikforening kom på ba-

nen. Snart var pensionister, 
motionister, store skoleelever 
og børnehavebørn i gang med 
gymnastikken i en skøn forvir-
ring. Skoleeleverne var kommet 
for at fl yve med frisbees, men 
samværet med alle de andre 
trak også og fælles for alle var 
glade smil, høj latter og sved på 
panden. Derefter var der kaffe, 
vand og frugt og til sidst kom 
Jan Sørensen, der er europame-
ster i frisbee 'free style' og gav 
en fl ot opvisning. Det var en rig-
tig dejlig dag.             Ω

Europamester i frisbee Jan Sørensen 
gav en flot opvisning i free-style. 
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Da Brøndby Strand 
havde en træskofabrik

Fabriksskorstenen ryger lystigt. Træskoværkstedet i sidste halvdel af 1920-erne. Nederst i billedet Brøndbyvester 
Strandvej som den så ud den gang. Øverst til venstre Høholm frugtplantage hvor Strandskolevej nu løber.  
De to gavlspidser kan stadig ses som en del af den nuværende bygning.                    Privatfoto.

En træskofabrik. Nej, at 
  kalde det en fabrik er nok 
 for meget, men et værk-

sted som producerede træsko, 
har vi haft. Og det er vel noget 
af det nærmeste vi kommer til 
industri i Brøndby Strand.

Ligger der endnu
Virksomheden blev bygget i 
1925 på Brøndbyvester Strand-
vej, og bygningerne ligger der 
såmænd endnu. De er den gam-
le del af den udvidede bygning, 
hvor Wohlers tømrer-snedker 
virksomhed nu  holder til.

Træsko-værkstedet blev bygget 
af Valdemar Larsen, og det var 
ham som sammen med søn-
nerne Harald og Holger frem-
stillede træskoene - undertiden 
med lidt ekstra hjælp.
  Det var kun bundene i træ man 
fremstillede. Overlæderet blev 
sat på andet steds. Det var med 
andre ord det som kaldtes „den 
franske træsko“, senere kap-
træsko, som produceredes her. 
Den oprindelige gamle danske 
træsko var helt i træ. Det gav 
stort arbejde med at udhule 
træ skoene. Men i slutningen af 

1800-tallet var man begyndt at 
bruge læder.
  Og da Valdemar Larsen be-
gyndte sin produktion i midten 
af 1920-erne var det ikke ual-
mindeligt at få sat nye bunde i 
sine eksisterende træsko. Selv 
med klamper under var det jo 
bundene som blev slidt. Så der 
var brug for langt fl ere bunde 
end hele træsko.
  Når trækævlerne ankom, som 
oftest bøg, blev de skåret op 
på maskine, men ellers var det 
hovedsagelig håndarbejde. Det 
gav naturligvis en hel masse spå-

Johan Suszkiewiecz
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ner og træaffald, og en gammel 
brøndbystrander kan huske, 
hvordan hun som barn sidst 
i 1930-erne hentede affalds-
brænde på en legevogn for tre 
kroner pr. sæk. Brændet blev 
brugt til komfuret i kælderen, 
når der skulle varmes vand til 
badet i en balje.

Badetøfl er
Valdemar Larsens barnebarn 
Lis Fischer kan huske, at hen-

Faktaboks om træsko
Træsko har været en almindelig kendt vare på markederne her i landet, i det mindste siden 1500-tallet. 
Men træskomageri har, ifølge „Gamle Danske Håndværk“ aldrig væ ret et egentligt håndværk. Det har 
snarere oprindelig været en vinter husfl idsbeskæftigel se på landet. Med andre ord noget bønder med det 
rette håndelag brugte tiden på, når der ikke var så meget at lave i landbruget. Derfor var det og så et frit 
erhverv som enhver kunne kaste sig over, i modsætning til andre håndværk, som var organiseret i laug 
efter bestemte regler. Senere blev det ofte et bifag til andet erhverv. F.eks. tækkemand om som meren og 
træskomand om vinteren. Normale arbejdstræsko var lavet i det hårde og slidstærke, men også tunge 
bøgetræ. Træsko „til pænt brug“ blev lavet i lettere træsorter som el eller ahorn. Lidt specielt ved rigtig 
gamle træ-træsko var, at de blev 'røget til' i en røgovn eller i den åbne skorsten. Det skulle hindre at træet 
mugnede, når det blev fugtigt.

des bedstefar var en af de  første 
i Brøndby Strand, som fi k bil. 
Men han fi k aldrig kørekort, så 
sønnerne måtte køre for ham.
  Han var født på landet i Jyl-
land omkring 1890 og havde 
ikke nogen egentlig uddannel-
se, men forstod at klare sig. Og 
ud over træskoværkstedet byg-
gede han yderligere fl ere huse. 
Bl.a. det hvide hus med karnap 
på Brøndbyvester Strandvej 
hvor han selv boede. Han må 

være kommet til Brøndby mel-
lem 1910 og 1917. En kort pe-
riode fra 1917 til -18 sad han i 
sognerådet. Efter krigen har der 
ikke været salg i træskobunde, 
så man gik over til at producere 
bunde til badetøfl er som eks-
porteredes til Holland. Sidst i 
40-erne lukke de virksomheden.  
Men det handler sta dig om træ 
på stedet. Hvor der oprindelig 
blev fremstillet træskobunde er 
der nu maskinsnedkeri.           Ω

Natlige
farvespil

Udviklingen af det nye kulturhus vil snart 
kunne følges på kommunens hjemmeside 
www.brondby.dk. Opførelsen i Es pla na de par-
ken bliver i fl ere henseender særdeles spæn-

dende. Blandt andet vil byg ningen i første sals 
højde blive udstyret med LED lysteknologi.
  Således bliver der mulighed for at arbejde 
med alle regnbuens farver på husets ydre. 
Det vil dog foregå under forsvarlige etiske og 
kunstneriske rammer; der kan vel forventes 
spændende udfordringer på dette felt!
   Den 14. november behandles de indkomne 
tilbud på byggeriet for øvrigt på et ekstra-
ordinært økonomiudvalgsmøde.        Ω
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Den Pakistanske Fore
 ning eller Pak Culture 
Society Brøndby blev 

stiftet i 2005. Men den første af 
sin art herhjemme startede alle-
rede i 1970`erne. Dengang var 
man meget langt hjemmefra, 
når man var i Danmark. I dag er 
det ikke nær så slemt.
 Transportmulighederne mel-
lem landene er langt bedre og 
der er ikke så langt imellem 
herboende  pakistanere. En af 
årsagerne er den, at der fi n-
des foreninger, hvor man kan 

være sammen med landsmænd 
og holde traditionerne i hævd. 
Pakistanernes mål er at blive 
danske, og for mange er det kun 
hårfarven, der er anderledes, 
men det er fordi de sideløbende 
med deres egne, tager så mange 
af de danske traditioner til sig 
som muligt.
  Den Pakistanske Forening har 
formålsparagraffer som f.eks:
'... Pak Cultur Society Brøndby´s 
formål er, at fremme, værne 
herboende pakistaneres børn, 
aktivere indvandrere i socialt 
samvær, afholde debatter om 
mad og sygdomme, igangsætte 
folk i sportslige aktiviteter, fej-
re kulturelle højtideligheder og 
afholde børn og unge fra krimi-
nalitet...', og yderligere
'... Som medlemmer kan opta-
ges enhver, der bor i Brøndby 
kommune og som tilslutter 
sig foreningens formål og idé-
grundlag...'. Dvs. kan man til-
slutte sig disse paragraffer, kan 
alle faktisk blive medlemmer, 

dog er det først og fremmest 
rettet mod pakistanere. 
 Det er en familieforening for 
både mænd, kvinder og børn. 
Man foretager sig mange ting 
sammen. F.eks har man haft en 
fællesspisning på Strandstuen, 
som var rigtig hyggelig. Den 14. 
august fejredes den pakistan-
ske frihedsdag på Bakken med 
foreninger fra hele landet og 
den 19. holdt man en lidt mere 
beskeden fest i Biblioteket for 
Brøndbys medlemmer. 
 Man arrangerer også møder 

Den Pakistanske Forening
Bitten Drews

Fra venstre: Muhammad Akram, Masuut Ahmed (med sønnen Ismail Ahmed i favnen), Muhammad Aslam, Muham-
mad Yaqub (formand for foreningen) og Muhammad Asif.       Pak Culture Society Brøndby 
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Imtias Ahmed er en travl  
 mand. Ikke så meget fordi 

han har fuldtidsjob, mere fordi 
han har en masse legekamme-
rater, der også skal passes.
  Ahmed kom hertil fra Pakistan 
for 17 år siden og slog sig ned 
i Brøndby Strand. Han er her 
stadig og det er han rigtig glad 
for. Han har aldrig problemer 
med at få tiden til at gå, for tit 
ringer børnene på og spørger: 
Kommer du ikke ud og leger“?
 Ahmed har mange talenter. 
Han har en god og fyldig stem-
me og han synger gerne. F.eks. 
sang han for borgmesteren ved 
en fest i Den Pakistanske For-
ening. Der optræder han også 
som klovn og børnene elsker 
ham. De fl este børn har fundet 
ud af, at han i regelen har slik i 
lommen, at han gerne holder i 
den ene ende af sjippetovet og 
at han var med til at male deres 
legeplads. Han var fodbolddom-
mer ved Hallingparken-cup og 
kok i det pakistanske telt ved 
KulturWeekend. 
  Ahmed var og så med til at lave 
maden til Hallingparkens ju-
lefest og bagefter var han jule-
mand. Så kan man vel egentlig 
ikke komme meget nærmere 
begrebet integration.             Ω

med professionelle foredragshol-
dere om f.eks. diabetes, kost, 
forhøjet kolesterol og for højt 
blodtryk, hvor en læge kom-
mer og giver gode råd, og disse 
møder er åbne for enhver. Læ-
gen udarbejder også en kost- og 
motionsplan for den enkelte og 
det har udmøntet sig i, at man 
nu får masser af motion hver 
lørdag i Strandskolen.
  Der er f. eks. dannet en bad-
mintonklub og man søger sam-
arbejde med andre klubber for 
at få lavet en turnering. En an-
den ting, der er vigtig for dem, 
er at få arrangeret faste besøg i 
svømmehallen en gang om ugen 
for kvinder/piger, men det kni-
ber med at få fat i en kvindelig 
livredder, så har du lyst og har 
du bassinprøven er du meget 
velkommen til at kontakte Ejaz 
Ahmad på tlf: 2944 2958. 
  Man holder normalt møder en 
gang om måneden og som oftest 
i biblioteket. Og så er der den 
helt store fest som afslutning på 
Ramadanen. Der er der alskens 
lækre retter, som husmødrene 
selv står for og en stor legeafde-
ling for børn, hvor de bl.a. skal 
spille kegler, løbe med æg på en 
ske og have besøg af en klovn.
  Her er det, at Imtias kommer 
ind i billedet, som en meget af-
holdt og elsket spasmager i det 
pakistanske mil jø.             Ω

Imtias
Ahmed

klovn og 
julemand 

Børnenes ven 

Bitten Drews

Blandt de mange indbudte gæster 
var også borgmester Ib Terp.
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen 
Hverdage kl. 9.00
Salg af cappuccino, kaf-
fe, te, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling skal foregå in-
den kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdage og torsdage kl. 17.00-19.00
To retter mad. - Salatbuffet med 
hjemmebagt brød

Pigeklub 
Mandage og onsdage 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Vi tager det stille og roligt - alle kan 
være med - henv: Erik Larsen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger. 
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdage kl. 10.00-12.00
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063 

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00 -14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. Se menu 
på www.broendbynet-
tet.dk under aktivitets-
huse, Rheumhus.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding på tlf: 
4354 1138 senest tirsdag.

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 18.00 og spillene begynder 
kl. 19.00

Loppemarked
Første lørdag i hver måned 
mellem kl. 10.00-15.00

Mimre-banko 
Anden onsdag i hver måned
Spillet starter kl. 12.30

 
Kreative dage 
Torsdage fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 
Man kan købe et måltid mad fra 
kl. 19.00

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

Tirsdage kl. 12.00 - 16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

Caféen 
Mandag, onsdag, tors-
dag og fredag 
kl. 9.00-16.00
Tirsdage kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres da-
gens ret, smørrebrød & 
salatbar.

Dag-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 30 kr./20 kr.

Aften-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 35 kr/25 kr.
Dessert: 10 kr.

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00 

Blomsterbinding
Onsdage i ulige uger 
kl. 19.00-22.00

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdage kl. 10.00-12.00

Hyggeklub
Onsdage kl. 19.00-22.00
Torsdage kl. 17.00-19.00

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

Udlejning af selskabslokaler
Hverdage: kl. 9.00-10.00
Tirsdage: kl. 19.00-20.00

Pensionistklub

Tirsdage kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Juleværksted - mandag fra kl. 18.30 - 21.30 - indtil jul 

Strikkeriet - mandage kl. 13.30-16.00 

Flittige hænder - onsdag+torsdag fra kl. 18.30 - 21.30 - tfl: 2460 1716
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Dyregården Søholt er et 
 pragtfuldt fritidsalternativ 

for børn i alderen 8 - 18 år. Net-
op det med aldersbegrænsnin-
ger er godt nok, men kan også 
være et problem. 
  Jeanne Qvist startede på Dyre-
gården som lille og var kun fem 
år, da hun begyndte at ride. Det 
gør hun stadig, men nu er hun 
19 år gammel. Dvs. at Jeanne 
har haft sin daglige gang der i tre 
fjerdedele af sit liv, og da hun så 
fyldte 18 år, skulle hun stoppe og 
måtte fremover kun komme som 

gæst. Den gik slet ikke. Ikke blot 
Jeanne, men hele Dyregården 
var ulykkelige. Noget måtte der 
gøres, og man sendte omgående 
en ansøgning om dispensation.
Den gik heldigvis glat igennem 
og dagligdagen går videre, som 
den plejer. 
  På Dyregården er der masser 
af heste, marsvin, tre fritgående 
hængebugsvin, katte og ca. 60 
kaniner. Jeanne elsker dyr og 
kaninerne er hendes daglige an-
svar. 
  Jeanne er født med spastiske 
lammelser og kan kun bevæge 

sig omkring ved hjælp af sin rol-
lator, men det gælder om at få 
det bedste ud af alt, så hun har 
fået indrettet rollatoren, så den 
bl.a. kan bruges til at transpor-
tere både hø og kaniner. 
  Jeanne prøver at lære børnene 
at være ansvarsbevidste over 
for dyrene. Det kan ikke nytte 
at komme en gang om ugen og 
kaste lidt mad ind i buret. Det 
får man ikke en glad, tillidsfuld 
kanin ud af. Der skal muges og 
mades og nusses. Resultatet bli-
ver som indsatsen.
  Jeanne er en glad og positiv ung 
pige. Der er fuld fart på. Hun vil 
klare sig selv og de kræfter hun 
ikke behøver selv, bruger hun 
på sine elskede dyr.            Ω

Jeanne fra Dyregården

Hele sit liv har 
Jeanne været om-

givet af dyr

Bitten Drews

Ikke mindst Dyregårdens heste har betydet meget i Jeannes liv. Et af de tre hængebugsvin.
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Verden var ny. Den var 
skyllet ren fra morgen-
stunden, og da de ældste 

børnehavebørn startede deres 
skattejagt tittede solen frem.
 Daginstitutionerne Strandbo, 
Blæksprutten, Klydebo, Svanen, 
Resenlund og Ternebo havde 
slået sig sammen om en stor 
skattejagt, hvor børnene, der 
står for at begynde i børnehave-
klasserne til næste år, kom rundt 
og besøgte alle institutionerne 
og hvert sted ventede der små 
opgaver, såvel som „skatte“, der 
blev udleveret til madkasserne.
  Efter at have været alle seks 
steder, gik turen til Resenlund 
for at spise den frokost, de hav-
de samlet ind undervejs og som 
bestod af ½ banan, agurk, gule-
rod, ostehaps, kyllingepølser og 
rosiner, og da de allerede ude på 
posterne havde spist popcorn, 
tørret frugt, æbler, smooties, 
mandler og mandariner, var de 

fl este nødt til at levne lidt, og 
der var ikke mange, der var i 
stand til at vrikke med ørerne af 
mæthed. 
  Børnene var meget alvorlige, 
de koncentrerede sig om både 
opgaver og spisning og det ene-
ste tidspunkt, de brugte stem-
mekraften på var, når de gik un-
der viadukterne. Men det lyder 
jo også sjovt, når man kan råbe 
af sine lungers fulde kraft, og 
så få den rungende lyd tilbage 
i sådanne viadukter. Noget af 
det, der var dejligt at se, var den 
måde pædagogerne kommente-
rede bør nene på ved opgaverne. 
Hvis en bold ramte helt uden for 
banen lød det - „avr, du kan ka-
ste langt“ og hvis en bold ramte 
i et forkert felt, blev der sagt -
“det var godt nok tæt på“. 
  På denne måde blev alle bør-
nene glade for deres opnåede 

Skattejagten
- fredag 12. oktober -

resultater. Skattejagten var ble-
vet inspireret af de to projek-
ter „Brøndby i Bevægelse“ og 
„Sund i Brøndby“, der fornylig 

har været lanceret i Brøndby 
med sine ønsker om sund mad 
og rigelig motion i de helt unge 
år. Det var en spændende dag at 
være med til.             ΩFrokosten nydes efter endt jagt.

En af opgaverne - bold i hul.

Opgaverne, børnene løste på skattejagten, blev belønnet med frugter, der blev 
sat til livs med stor appetit undervejs - her i Ternebo.

Et samarbejde mellem seks daginstitutioner 
for børnehavebørn i Brøndby Strand

Bitten Drews
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Byttelejlighed
Haves: 
Rækkehus i Kisumparken
Ønskes:
3 vær.lejl. i højhus - 5.sal eller 
opefter

K & B Lundsgaard Escherich
tlf: 4373 1280/2380 6762

Muslimsk kvindeliv

Ma lene Fen-
ger-Grøn dahl, 
forfatter og 
jour nalist  hol-
der foredrag 
om muslimske 
kvinders for-
hold i Europa, 
Mellemøsten 
og Asien. 

 Vi skal høre om deres syn på 
kærlighed, ægteskab, politik og 
andet.
Billetter koster 30 kroner 

og de kan købes på Brøndby-
Bibliotekerne. Tid og sted er:
 Brøndby Strand Bibliotek 
Mandag 19. nov. kl. 19.00

Efterår
Det er stille aften

Køge bugt som blankslidt blik

Kirkeklokken bimler

Himlen taber farven

Skyerne er slidt i trevler

Solen lyser aftenbleg

Vinden bliver kølig

Alting pakkes ind i dis

En enlig måge dykker

Indenfor mit vindue

svirrer en forpjusket hveps

leder efter skjul

inden det bliver vinter

Ole C. Holmstrøm

Ma lene
Fenger-Grøn dahl

Julebasar
lørdag 1. dec. kl. 10 - 14 

i Brøndby Strand kirke

Der bliver salg af håndarbejder, 
juledekorationer, adventskran-
se, hjemmebag, gløgg og æble-
skiver, kaffe og te m.m.
Underholdning sørger Brøndby 
Seniorkor og -orkester samt Kir-
kens Ungdomskor for. - Alle er 
meget velkomne.          Lizzie G.

Marked i KREA

Kunstnergruppen KREA afhol-
der sit traditionelle efterårsmar-
ked i weekenden 

17.-18. november
kl. 11 - 16 - begge dage

  
Her vil der være et stort udvalg 
af malerier, tegninger, stentøj, 
postkort m.m. Et oplagt sted at 
sikre sig julegaver. KREA´s nye 
kalender for 2008 når at blive 
klar til salg på efterårsmarkedet. 
Prisen er endnu ikke fastsat. 
 Markedet foregår i KREA´s lo-
kaler i Ulsøparken 6, stuen. 
  Der er også mulighed for en 
kop kaffe og en sludder.
  

Vinklubben Tranen

Vi afholder vinsmagning:
fredag 9. nov. kl. 18.30 
i Tranen. Denne gang skal vi 
smage på vine fra Frankrig og 
Italien. Tranen har tilberedt en 
let anretning med rødvin fra 
Chile, som vil blive serveret ef-
ter vinsmagningen. 
  Prisen for dette arrangement er 
150 kroner. - alle er velkomne.
  Er du ikke medlem af klubben, 
skal du tilmelde dig i Tranen se-
nest tirsdag 6. nov. kl. 15. 
  Ved tilmeldning skal der be-
tales for arrangementet. Øvrige 
spørgsmål kan rettes til formand 
Jens Korning tlf. 2161 4845.

Hilsen Vinklubben

Brøndby Musikalske 
Venner

Torsdag 29. nov. kl. 19.30
afholdes generalforsamling i
Brøndby Strand Bibliotek på 
1.sal (med indgang i smøgen).
  Herefter er der almindelig 

Syng Sammen Aften
  Vi synger kendte vi  ser, sange  og 
schlagere.  Der er fri entre - og 
alle er velkomne.       Erik Torp.

Hyggebanko
- nu røgfrit -

Vi spiller 15 spil med fuld ge-
vinst til alle med banko. 
Gevinsterne er 200 kr. på hele 
pladen, 100 kr. på to rækker og 
50 kr. på 1. række. Ved banko 
under 10 numre - en ekstra fl a-
ske vin. Der er minibanko til 15 
kr. samt et oprydningsspil.
  Spisning i caféen skal bestilles 
på tlf. 4373 4220. Pladesalg fra 
kl. 18, og spillene startes 

tirsdag 6. nov. kl. 19.00 i 
Perlen, Hallingparken 5. 

  Det er ikke tilladt at medbringe 
drikkevarer, og al rygning skal 
fo regå udendørs      Hyggebanko

13 billeder er blevet udvalgt fra  
medlemmernes produktion - et 
til hver måned og et til den her 
viste forside. 
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Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (telefon: 2947 2911)

Fredag den 28. september kl. 
23:30 var jeg så uheldig at kom-
me for sent til bussen. Ikke nok 
med det, så faldt jeg lige ved 
stoppestedet ved Tranumpar-
ken. Jeg kunne ikke selv kom-
me op igen trods store anstren-
gelser. Lidt efter kom en sød 
pige og spurgte, om hun kunne 
hjælpe mig. 
 „Ja tak“, svarede jeg. Hendes 
bekendte løftede mig op på 
bænken ved stoppestedet, som 
var jeg en 'fjer'. Derefter sagde 
den unge pige: „Jeg følger dig 
op til min mor, vi bor lige her 
ved siden af.“
  Moderen tog meget omsorgs-
fuldt imod mig, bød mig inden-
for og spurgte, om hun skulle 
køre mig på skadestuen. Jeg 
blødte fra en skramme ved øjet 

og på næsen. Blødningen holdt 
hurtigt op. Så tog moderen bil-
nøglerne, kørte familiens bil 
frem og kørte mig hjem. Både 
datteren og moderen fulgte mig 
helt op til min lejlighed. 
  Jeg syntes det var så smukt af 
dem og er meget, meget tak-
nemmelig for deres hjælp. Der-
for indstiller jeg Sudi og Mitra 
Lafzi til månedens buket. 

 Med taknemmelige hilsner 
- Ditte Jeier.

Årets første månedsblomst
Fra venstre: De hjælpsomme medborgere Sudi Lafzi, Mitra Lafzi og den taknemmelige Ditte Jeier.

Hjælpsomme mennesker kan 
man ikke få nok af, og det er 
utrolig dejligt, når sådan en 
historie som denne ender lyk-
keligt. Ældre mennesker, som 
bevæger sig ud om aftenen, fø-
ler sig ofte utrygge, men med 
en hjælpende hånd her og der 
går det jo nok endda. - Red.

En lille opblomstring (und-
skyld udtrykket) her sidst på 
året af en tidligere artikel-
serie, der kørte forgangne 
år med en blomsterhilsen 
til en person eller familie, 
der ifølge indstilleren, hav-
de fortjent et skulderklap i 
hverdagen.
   Skal dette være årets enli-
ge svale, eller har du, kære 
læser, måske også en ide til 
en buket, som Esplanaden 
kan bringe ud og samtidig 
få en lille solstrålehistorie 
ud af. 
  I så fald kan du trygt hen-
vende dig til redaktionen 
med din indstilling.            Ω

Opfordring

Bitten Drews


