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DEADLINE: 

15. november - 2008 - kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 7. december

Husavisen kunne man pas-
sende kalde Esplanaden i denne 
tid; og det er i sandhed da for 
det meste også en spændende 
udvikling, der pågår under te-
maet. I dette nummer siger vi 
farvel til den 'gamle Trane' og 
velkommen til Café 13, som by-
der på en hel del nytænkning. 
Der er blevet holdt rejsegilde i 
det nye kulturhus, der udvikler 
sig i et tempo, hvor bygningen 
næsten skifter udseende dag-
ligt, og hvor tidspunktet for den 
offi cielle åbning mere og mere 
anes i den mentale horisont. Et 
tidspunkt, som for alvor udfor-
drer den kulturelle nytænkning, 
dette hus giver mulighed for at 
gennemføre.

Nytænkning er også ledeor-
det, når det drejer sig om aktivi-
tetshuset Perlen, der har været 
lukket siden før sommerferien. 
Redaktionen er overbevist om, 
at mindst knap 1.000 lejemål i 

de fi re BB afdelinger står bag et 
ufravigeligt krav om ikke alene 
kulturel men, nok endnu mere, 
ledelsesmæssig nytænkning.

Unge har tidligere bedt om 
opmærksomhed - og har fået 
det. På Langbjergskolen har så-
vel 'Pigehuset' som 'Værestedet' 
for unge mænd til huse. Det kan 
du læse meget mere om i dette 
nummer. Sangens år havde også 
fokus på unge, men man havde 
'glemt' de helt små i daginsti-
tutionerne. Det blev der rådet 
bod på  i god tid, og i Brøndby 
Strand tog en række institutio-
ner initiativ til en sangens dag.

Ingen tvivl om, at der bliver 
gjort en masse for at opret-
holde renlige forhold på vort 
strandområde. Det kan imid-
lertid ik ke skjules, at problemer 
til stadighed opstår. Hvis vi vil 
noget alvorligt med planerne 
for fremtidens oplevelsesøko-

nomi, tilligemed tankerne om 
at gøre Vestegnen - og herunder 
Brøndby Strand - til et turist-
mæssigt attraktivt område, må 
vi være helt fremme i skoene, 
også på dette område.

Forenings- og klublivet har 
altid sprudlet i Brøndby Strand 
og har tidligere stukket næser-
ne sammen en gang om året. 
NetværksKontoret har nu ta-
get skridt til en genopfriskning 
og indkalder til foreningsmøde 
den 26. november. 

Udover begivenheder nu og 
i fremtiden, har bladets redak-
tion i gennem tiden også lagt 
vægt på at huske, hvorledes vi 
i grunden kom til, hvor vi er i 
dag. For tiden taler vi med æl-
dre håndværkere, der beretter 
om deres håndværk, som stadig 
eksisterer, men som ofte ud-
føres på ganske anden vis end 
dengang de var yngre.
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Fredag 28. november 
kl. 18.30 - Tøseaften - for mod-
ne kvinder.
Lørdag 29. november 
(OBS! fl yttet fra 8. nov. pga. 
sygdom) kl. 11-21 - styling for 
12-16 årige. Hvordan skal håret 
sidde, når du skal til fest. 
Tilmelding nødvendig til Ulla 
på 6035 2863. 
Onsdag 3. december 
kl. 19-22 – Idéaften!
Søndag 7. december 
kl. 11-15 – Juletræsfest.

Indvielsen af
Dorthe Larsen, formand for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Tranemosegård rækker hånden frem til Hugo 
Thuge, formand for afdelingsbestyrelsen i T 13 og ønsker tillykke med det nye aktivitetshus.

Så nåede den i hus. Den
 'gamle TRANE' overleve-
rede sin afl øser, Café 13 

ved en velbesøgt reception fre-
dag den 10. oktober. Formand 
for afdelingsbestyrelsen i T13, 
Hugo Thuge kom i sin velkomst-
tale bl.a. ind på værdien af om-
rådets aktivitets- og beboerhuse 
og at man naturligvis gerne så 
yderligere forslag til arrange-
menter i de åbne og lyse lokali-
teter, som Café 13 byder på. 
  Hugo Thuge takkede for ind-
satsen og ikke mindst for tålmo-
dighed hos personalet, der stort 
set har 'boet' i huset siden ind-
retningen blev påbegyndt.
  Per Zwinge fra Witraz arki-
tekter nævnte i sin tale behovs-
analysen blandt beboerne i T 13 
som en god øvelse, der sluttede 
med et pænt fl ertal for projek-
tet. Han sagde også, at han al-
drig har været med til lave så 
stor en bar, der optræder fl ot og 
markant i lokalet.

  Endelig gav formanden for or-
ganisationsbestyrelsen i Bolig-
selskabet Tranemosegård, Dor-
the Larsen, Café 13 sine bedste 
ord med på vejen og uddelte på 
rigtig hyggemanér små gaver til 
'familien'.              Ω

Café 13 i Kisumparken 2 
har åbent tirsdag til fre-
dag med aftenspisning to 
gange ugentlig - tirsdag 
og torsdag, hvortil det 
stadigt er klogt at bestille 
i forvejen. Alle dage kan 
du spise frokost mellem 
10 og 15. Hertil kommer 
særlige arrangementer, 
som kan finde sted i ud-
valgte weekends og på 
mandage.

Arrangementer 
i november/december: 

Søndag 9. november 
kl. 10-13 - Søndagsbrunch - 
husk forudbestilling.
Mandag 10. november 
kl. 17 - Mortens Aften spisning - 
tilmelding senest 5. november.
Onsdag 12. november 
kl. 19-22 - Spilleaften for unge.
Fredag 21. november 
kl. 18 - Diskotek for de 12-16 
årige. Det mobile diskotek 
PARTY SHAKERS, sætter gang 
i den.
Torsdag 27. november 
kl. 19 er der debatmøde: 
„At bo på en byggeplads“ er ikke 
mindst i denne tid højaktuelt.

Elo Christiansen
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Bageren

Man skulle tidligt op for 
at være bager. Kristian 
vågner stadig og står 

op ved tre-tiden om natten, selv 
om han for længst er pensioneret 
og godt kunne tillade sig at sove 
længere. Det er følgen af et langt 
liv som bager, hvor arbejdet be-
gyndte ved fi re-tiden om natten.

25 år på Køgevejen
Kristian Nielsen havde bageri 
på Gammel Køge Landevej her 
i Brøndby Strand gennem 25 år. 
Butikken lå hvor der nu er piz-
zaria ved det lille butikstorv på 
hjørnet af Køgevejen og Brønd-
by Allé. Nu er der bl.a. også en 
cykelhandler. Den gang var der 
ud over bageren også en urma-
ger, en købmand og en slagter.
Kristian åbnede butikken i maj 
1954. Da var bygningen nybyg-
get og ovnen var endnu ikke 
klar, så han fortsatte et par må-
neder med at arbejde hos den 
bager i Hundige hvor han hidtil 
have forpagtet bageriet.
  Den gang var der fi re bagere 
på Gl. Køge Landevej gennem 

Brøndby Strand og til Vallens-
bæk. - Der var også en anden 
„bager Nielsen“, fortæller Kri-
stian. - Så nogle gange fi k vi 
le veret hinandens varer, siger 
han. Kristian kom i lære i 1937 
og efter at han var udlært, ar-
bejdede han mange forskellige 
steder. - Der var overskud af ba-
gersvende, så derfor var det ofte 
lejlighedsarbejde, hvor man ar-
bejdede en enkelt dag og blev 
fyret den næste, fortæller han.

Kost og rullepind
Derfor var der også mange ba-
gersvende, som begyndte for sig 
selv. - Man kunne begynde med 
en kost og en rullepind, siger 
Kristian. - Mere skulle der ikke 
til. Nogen begyndte med et al-
mindeligt komfur. 
  Det gjorde han nu ikke. Han 
forpagtede et bageri i Hundige 
nogle år, derefter rykkede han til 
Brøndby Strand, hvor han også 
kunne bo på førstesalen. Det at 
være bager var ifølge Kristian 

Gamle håndværkere
Efter smeden, mureren, 
bygningsarbejderen og 
maleren er vi nu nået til ba-
geren blandt gamle hånd-
værkere i Brøndby Strand.

først og fremmest et slidsomt 
erhverv og ikke noget, der var 
mange penge i. - Jeg arbejdede 
jo altid. Den eneste maskine, jeg 
havde, var en røremaskine. El-
lers blev alt i min tid lavet med 
hænderne. Nu fi ndes der jo 
bagerimaskiner, som laver det 
hele. Men det er helt fremmed 
for mig, siger Kristian.
  En enkelt gang forsøgte han 
at bryde med bagerfaget  og de 
skæve arbejdstider og søndags-
arbejdet. Han tog arbejde på et 
jernstøberi, men det varede kun 
kort. - Jeg var sort altid, siger 
han, - ikke hvid. 
  Nu er han 86, for længst pensi-
oneret og bor i Maglelund.     Ω

Johan Suszkiewicz

Privat

Gammelt brød

Det ældste brød menes at være 
omkring 5.000 år gammelt. Det 
er fundet under en udgravning 
i Ægypten. Det er også her fra 
Ægypten, de første beretninger 
om bagning stammer. Herfra 
har bagekunsten tilsyneladende 
via Mellemøsten og Græken-
land/Rom bredt sig til resten af 
verden. Før det brugte man kun 
kornet til grød.

Kø uden for bagerbutikken på Gl. Køge Landevej 778 en gang i 1970-erne.

Bager Kristian Nielsen i 1950-erne.
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Tak, for en aften i den nye Cafe 13!  - Der var alt godt fra god mad til mavedanserinder. Der var velkomstdrinks 
og så holdt Hugo og Gitte en velkomsttale, de supplerede hinanden godt. Gitte fortalte, hvad der var af mad, Hugo 
fortalte, hvad der derefter skulle ske. Ved det bord jeg sad kom der to damer. De var godt nok specielle. Den ene gik 
hen og hentede sig noget mad, hvorpå hun konstaterede at det ville hun ikke spise. Hun sagde, at det ville hun blive 
syg af! Hun hentede et menukort, hvorefter hun gik hen og ville bestille et stjerneskud. Det kunne hun selvfølgelig ikke 
få. Den anden dame stillede sig op på tribunen og tog ordet for en bemærkning. Det var en tale, der tog kegler. Hugo 
tog sig til hovedet og hvad man ellers gør, når man bliver hængt ud, men summa summarum; det viste sig at være en 
joke og den var godt nok sjov. Så var der musik, derefter aftenens clou, mavedanserinder. Der kom to og de svingede 
godt nok med for og bag. Men her i kampens hede glemte jeg at fortælle om maden. Den var som sædvanlig god. For-
retten var røget dyreryg med diverse tilbehør, derefter fulgte hovedretten, der bestod af oksemørbrad/svinekam med 
tilbehør. Desserten manglede heller ikke. Det var en dejlig is. Omkring kl. 23 var der fyrværkeri, som blev affyret nede 
fra Esplanadeparken. Men ellers tak for en aften! Inger Larsen

Festen

Sund i Brøndby var lørdag 
 11. oktober i Brøndby Strand, 

hvor en række kampsportsfor-
eninger i Brøndby la vede op   vis-
ninger. Bagefter til bød de til-
skuerne at prøve de forskellige 
idrætter.
  Strandens Selvforsvarsforening 
var den eneste lokale forening, 
der sammen med Brøndby judo-
klub, karateklubben Hokotu-Kai 
og Mizu Ryu martial arts klub 
lavede 90 minutters oplevelses-
rig opvisning og workshop for de 
fremmødte tilskuere. 

  Opvisningerne demonstrere-
de både teknikker af høj kvali-
tet og træningsmetoder, der er 
meget effektive, når man øn-

sker at blive dygtig til sin idræt.
 Det er første gang, at Sund i 
Brøndby involverer kommu-
nens kampidrætsforeninger i 
dette format, og foreningerne 
havde lagt et betydeligt arbejde 
i forberedelserne. Der var dog 
plads til betydelig fl ere tilskue-
re, og som Ove S. Nielsen, for-
manden for Strandens Selvfors-
varsforening bemærkede, så var 
det måske en god ide med noget 
mere reklame for arrangement-
et til næste år. Du kan se mere 
på www.bs-selvforsvar.dk           Ω

90 minutters 'luftture'

Her vises kast- og faldteknik ved 
en tidligere opvisning.

Ove S. Nielsen

5

Esplanaden  november 2008



Nye altaner, nye hoved-
døre, nye gulve og vin-
duer, facaderenovering 

og en omlægning af de grønne 
områder. Det er noget af det, 
beboerne i den almene boli-
gafdeling Lunden med 309 lej-
ligheder kan se frem til i årene 
fra 2010 til 2013. 
  Denne omfattende renovering 
blev planlagt helt tilbage i 2003, 
da en undersøgelse af bygnin-
g erne viste, at de havde nogle 
omfattende byggeskader, som 
nødvendigvis måtte udbedres. I 
samarbejde med boligselska bet 
Lejerbo, som Lunden er en del 
af, blev det besluttet at udarbej-
de en helhedsplan og søge støt-
te i Landsbyggefonden, der 

sty   rer al støtte til boligbyggeri 
i den almene boligsektor. Hel-
hedsplanen blev godkendt i no-
vember 2007 med ikrafttræden 
fra 2009. Det bevilligede beløb 
er ca. 320 mio. kr.
 Planen er at gå frem blok for 
blok og slutte med renoverin-
gen af de grønne arealer. Un-

BL - og Lejerbo afd. 157
Renoveringen af Lunden (Lejerbo afd. 157)
i Brøndby Strand står foran sin begyndelse

dervejs i forløbet skal beboerne 
genhuses i pavilloner, der bliver 
stillet op på Lundens fodbold-
bane. Hver pavillon er på ca. 
65 m2. De er fuldt møbleret og 
har desuden telefon, tv og køk-
kenudstyr. 
 Lunden har valgt Rådgivende 
ingeniører Jørgen Wessberg 
A/S, Herlev som totalrådgiver, 
herunder til at udføre totalpro-
jekteringen, som forventes at 
vare en god del af 2009.
Interesserede kan se mere om 
Lundens kommende renove-
ring på
www.lundens.net /renovering 
  Evt. yderligere oplysninger kan 
fås hos afdelingsformand John 
Frimann - mobil 4254 0030.  Ω

John Frimann

60 norske politikere, embedsmænd, samt ansatte i lokale sekretariater i boligområder havde valgt Brøndby Strand 
som et af de steder, hvor de ville hente inspiration til arbejdet med områdefornyelse i Oslo. De var især interesserede 
i Kvarterløft og også Brøndby Kommunes videre planer for bydelen. Besøget fandt sted 23. september. Om formid-
dagen fortalte Pia Blådal, (tidl. projektleder i Kvarterløft Brøndby Strand), om processen fra start til slut, samt om 
organiseringen og beboerinddragelsen. Derefter viste ejendomsinspektør Jan Bernhard rundt i de grønne områder 
i Rheumpark, og det vakte stor beundring hos gæsterne. Over frokost fortalte Trine Lawson fra Teknisk Forvaltning 
om Brøndby Kommunes planer for et nyt bydelscentrum og om beboerinddragelsen i høringsperioden. Til slut fortalte 
Kultur- og Idrætschef Gert Fabrin om tankerne bag udformningen af det kommende kulturhus og dets anvendelse. 
Besøget blev arrangeret i samarbejde med sekretariatsleder Anette Hestlund fra NetværksKontoret. NetværksKon-
toret koordinerer aktiviteterne i Brøndby Strands nye helhedsplan ‘Herfra og Videre’.                          Anette Hestlund

Norsk besøg i Brøndby Strand
En af boligblokkene i Lunden.
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Er du til
folke-
dans?

Efter 23 år på Brøndby Strand
 Bibliotek som vor forening 

meget mod vor vilje har måttet 
forlade, har vi været så heldige 
at kunne fortsætte vore arran-
gementer i Rheumhus.  
  Når folk hører ordet folkedans, 
forestiller de sig ofte mennesker 
iklædt gamle farverige dragter, 
som bevæger sig rundt i indvik-
lede fi gurer til tonerne af en kla-
gende violin. Sådan er vi ikke.
  Når vi kalder os et folkedanser-
laug og ikke en folkedanserfor-
ening, er det netop for at gøre 
opmærksom på, at hos os er det 
anderledes, og vi tager ikke tin-
gene så højtideligt. 
  For det første kender vi ikke 

noget til dragter. Vi kommer 
i vort sædvanlige tøj. For det 
andet er det ikke så vigtigt, om 
dansene er helt efter bogen. 
Det vigtigste er, at vi morer os.
 Men for at dansene ikke skal 
ende i kaos, har vi et par, som 
foruden at danse med, også 
fungerer som danseledere. Og 
så er der musikken. Den er ikke 
så ringe endda. Vi har spillet 
sammen siden 1985, så vi har 
efterhånden fået 'tawet'. 

  Vi kalder os „Kontra Otte“, for-
di vi i sin tid bestod af otte delta-
gere. For tiden er vi nu kun seks, 
men det er musikken ikke blevet 
ringere af. Alle er velkomne i vo-
res folkedanserlaug. Har du lyst 
til at se og høre nærmere om os, 
så kig ind til os i Rheumhus, Al-
bjergparken 4, hver mandag i 
ulige uger mellem kl. 19.30 og 
21.45, eller kontakt oldermand 
Flemming Rosenberg Larsen på 
tlf: 3675 1938.                Ω

Folkedans er en sund og morsom form for motion. Indsat older mand en for 
Brøndby Strand Folkedanserlaug Flemming Rosenberg Larsen.

Aktivitetshuset Perlen er sta-
 dig lukket - forhåbentlig 

blot kort tid endnu. Det lykke-
des ikke gruppen, som arbej-
dede med problemet over som-
merferien at 'komme i mål'. En 
ny arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter fra de fi re afde-
lingsbestyrelser i Brøndby Bo-
ligselskab samt fra administra-
tionen er nedsat under et ganske 
stort pres, da en fortsat lukning 
af Perlen er ganske uacceptabel 
for de mange beboere, som be-
taler driften af huset, og i dag 
ikke ved, hvorledes fremtiden 
for Perlen ser ud.

  Vi har talt med en af aktører-
ne, formand for afdelingsbe-
styrelsen i BB 607, Joan Peder-
sen, som fortæller, at der satses 
på en åbning på 'lavt blus'; i 
bedste fald hen under jul eller 
engang i januar.
 Et uundgåeligt økonomisk 
overforbrug på medarbejder-
kontoen er desværre et medføl-
gende problem, der vanskelig-
gør en optimal åbning af Perlen 

i første omgang. Endelig kan det 
ikke skjules, at den overordnede 
ledelse af Perlen fordelt på fi re 
individuelle afdelingsbestyrelser 
har været for stor en udfordring 
over længere tid. Der må og skal 
derfor en markant nytænkning 
til i denne ganske væsentlige 
forbindelse.
 En nytænkning, som redak-
tionen optimistisk set håber at 
skrive om i næste nummer!

Perlen 
…. måske til jul

Elo Christiansen

Flemming Rosenberg Larsen

Nye Åbningstider i bogbusen  fra 3. november: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 13 - 17  ● torsdag og fredag kl. 13-16 ●  lørdag kl. 10-13.
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Alt 'godt' fra havet. Det, der ryger ud med vort spil-
devand ved overløb efter kraftigt regnvejr, kommer 
tilbage og forurener vore strande.

Med råddenskaben vi-
 brerende i næsebo-
 rene tog jeg sidst i 

august den tunge beslutning, 
at vinterbadningen for mit ved-
kommende også i år bliver un-
der bruseren. Jeg elsker vand, 
men det skal være nogenlunde 
rent og det er vandet i vores lille 
bugt ikke. Jeg tænker ikke på en 
smule råddent tang. Det er OK 
med mig og ikke til at undgå 
med pålandsvind. Det er alt det 
andet, jeg ikke vil udsætte mit 
helbred for. 

Vatpinde og kondomer
Fedtgranulaterne er ikke så 
slemme for tiden. Dem æder 
kragerne. Men vatpinde, hy-
giejnebind og kondomer 
gider ikke engang må-
gerne at gå i krig med. På 
en 'god' dag ligner tangen 
nærmest et ryatæppe af 
vatpinde, der stikker op 
over alt.
 Jeg tog sidst i skolefe-
rien  min maske, snor-
kel og svømmefødder 
på og svøm mede en tur 
langs stranden. Der var 
fralands vind, vandet var 
klart og 3 cm lange fl adfi sk 
boltrede sig på sandbun-
den. Vi havde haft en lang, 
tør sommer og kapaciteten i 
spildevandsanlægget var på in-
gen måde overbebyrdet. Sådan 
er det ikke længere. Pålandsvin-
den og regnvejr viser i al sin gru 
stranden, når den er værst. Spil-
devandsanlægget kan ikke klare 

regnvejr og får overløb. Dvs. at 
kloakkerne lægges til den nor-
male mængde spildevand, og alt 
det gode regnvand, som sagtens 
kunne bruges til noget andet, 
løber sammen med fuldstændig 
urenset toiletindhold direkte ud 
i vores bugt. 
   DET ER NOGET SVINERI!
Kolibakterier fra mennesker 
bol trer sig lystigt sammen med 
streptokokker og andet guf og  - 
VI BADER I DET.

Overløb er synderen
På Strandparkens hjemmeside 
stod der f. eks. den 29. august 
i år: Overløb af urenset spilde-
vand fra Spildevandscentret i 
Avedøre. „Spildevandscentret 

Ave døre har natten mellem lør-
dag den 23. august og søndag 
den 24. august haft overløb af 
urenset spildevand ved syddi-
get ved Brøndby. Ialt er der ud-
ledt knap 5.000 kubikmeter.“ 
Strømmen i Køge Bugt har væ-

ret nordgående i perioden, men 
alligevel kan der være ulækkert 
ved stranden ved især Brøndby 
og Vallensbæk. Erfaringsmæs-
sigt kan der være forhøjet ind-
hold af kolibakterier 2-3 dage 
efter overløb. Strandparken 
opfordrer derfor den enkelte 
badegæst til selv at vurdere om 
vandet ser rent og indbydende 
ud. ”Hvis man er i tvivl, så tag 
til f. eks. Ishøj eller Hundige 
og gå i vandet der!” Se, det er 
noget man kan forstå. Det man 
ikke kan forstå er, hvorfor der 
ikke var f. eks. gult eller rødt 
fl ag oppe, når det kunne være 
forbundet med fare for helbre-
det at bade.  
  Så vrede var ordene efter besøg 

på stranden ved overløb i 
august. Vi var ikke alene 
om at mene, at dette er et 
akut problem, der bør gø-
res noget ved omgående. 
I Lokalavisen Vest egnen 
gjor de man i en artikel 
den 25. juni opmærksom 
på, at der sidste år var 
løbet 1,1 mill. kubikme-
ter urenset spildevand 
direkte ud i Køge Bugt, 
hvilket var ca. 3,5% af 

den samlede spildevands-
mængde.

Ti kommuner - eet anlæg
Glostrup, Albertslund, Hvidov-
re, Vallens bæk, Ishøj, Rødovre, 
Høje Taastrup, Ballerup og Her-
lev er de kommuner, der udover 
vor egen udleder spildevandet 
til Spildevandscentret Avedøre, 

Forureningen
af Brøndby Strand

Bitten Drews

Tanker efter en spadseretur 
langs Brøndby Strand

Ruth Swedenborg
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og de eneste strande, der har 
problemer med bl. a. vatpinde, 
hygiejnebind og kondomer er 
Brøndby og Vallensbæk. Dette 
skyldes at vi ligger inde i en lun, 
lille bugt, hvor alt skidtet kan 
komme ind, men har svært ved 
at komme ud fra igen. Brøndby 
Kommune var da også al lerede 
i 2007 ude med kritik af bade-
vandskvaliteten og spurgte Spil-
devandscentret Avedøre, hvad 
man kunne gøre ved de klager, 
som en masse borgere havde 
rettet til kommunen og fi k det 
svar, at man var igang med be-
regninger i den anledning, men 
at man måtte have alle 10 kom-
muner med, hvis det skulle nyt-
te noget og endelig i september 
måned i år kunne Sydkysten 
bringe en artikel om, at ”Spil-
devandscentret Avedøre ruster 
sig til skybrud”. 

Ambitiøs fremtidsplan
Deri fortæller de, at der er ved-
taget en ambitiøs plan for en 
fremtidig samlet håndtering af 
spildevand, der kan løbe op i en 
pris af omkring 360 mill. kroner 
frem til år 2015. Første skridt 
på vejen er investeringer på 40 
mill. kroner til etablering af nye 
indløbspumper og fi nriste, der 
skal stå klar allerede i 2011. Der 
vil således, frem til 2015 blive 
gjort forskelligt, også for at få 
forbedret badevandets kvalitet. 
Man stopper altså ikke med at si 
det mest ulækre fra og det lyder 
da rigtigt godt, men hvad med 
varslingssystemet? Det må ind-
til da være ekstremt vigtigt. Vi 
har mennesker, der bader hele 
året og for dem, ville det være 
rart allerede på vej ned til stran-
den, at kunne se om vandet er 
rent nok til at turde risikere at 
tage en rigtig dukkert eller om 
det er klogest at holde hovedet 

oven vande. Vi ved godt, at ting 
ta’r tid og er også i det store og 
hele tilfreds med den plan, der 
er vedtaget. Men vi må forlange 
at varslingssystemet kommer 
op at stå hele året, så enhver 
på ishuset eller toiletbygnin-
gen kan læse, når der har været 
overløb, så længe der stadig er 
en risiko, samt hvor længe det 
vil være uklogt at gå i vandet. 

Bedre information 
For selv om det ikke er rart at 
læse, at man må ta’ til Ishøj og 
bade, for at slippe for at 'stå i 
lort til halsen' fra bl.a. Ishøjs 
beboere, så er det trods alt at 
foretrække, at kende badevands-
kvaliteten før man hop per i. At  
forureningen er ekstrem og at 
dette er sidste udkald, kan man 
i disse dage se, blot ved at gå en 
tur langs stranden. Der er helt 
utrolige mængder af tang ved 
vandkanten og undersøgelser 
af Østersøen har vist, at det, 
der sker, er, at ilten forsvinder 
på havbunden, hvorved tangen 
rådner ved roden og hele tang-
planten stiger op til overfl aden 
og havbunden dør.
 Alt det dejlige ålegræs, som 
er så spændende at svømme i, 
fordi det er så fuldt af liv, la-
der vi ligge og rådne op langs 

vore strande, hvor man i andre 
lande dyrker det som et vigtigt 
næringsmiddel, og det som ved 
naturlig høst havner på stran-
den kan laves om til brændsel. 
Det er ikke bare fra toiletterne 
forureningen stammer. Indu-
strien og landbruget er på ingen 
måde uskyldige, og vi må stille 
det som et folkekrav, at man 
også her gør alt, hvad der over-
hovedet er muligt. 

Politikerne må handle nu
Det nytter ikke længere at bru-
ge den sovepude, der siger, at 
de østeuropæiske lande er langt 
værre. Politikerne må gøre det 
job, de er betalt for og vi andre 
skal tænke os meget om, inden 
vi næste gang smider hår fra 
hårbørsten og vatpinde i toi-
lettet eller lader stanniolen fra 
madpakken og engangsgrillen 
blive liggende i den gryde på 
stranden, der var så fi n og ren, 
da vi kom, for slet ikke at tale 
om, at cyklerne kunne ha’  væ-
ret brugt til at transportere os til 
stranden i stedet for bilen med 
diverse udstødningsgasser. Vi 
skal ignorere den lille djævel, 
der sidder i baghovedet og siger 
„Alle de andre gør det også” og 
i stedet tænke „Hver lille ting 
hjælper” - for det gør den! Ω

De dejlige 'gryder' vores strand er så rig på, bliver af tankeløse mennesker 
benyttet som affaldskurve for alskens efterladenskaber.
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Pigehuset holder fest
Den 1. oktober var der 

 middag i pigehuset. 
Anledningen var Eid, 

den muslimske helligdag, der er 
ligesom juleaften for kristne.
 Festen blev holdt dagen efter 
selve helligdagen og Pigehuset 
havde benyttet lejligheden til at 
invitere pigernes mødre med til 
middagen. Sidste gang det skete 
var, da der blev holdt julefest i 
december. 
 - Det er begyndelsen på en tra-
dition, siger leder af Pigehuset 
Niemet Arabaci, og det bliver 
ikke kun til højtider, at vi vil 
samle mødre og døtre. Den bed-
ste støtte til pigerne får man 
gennem et samarbejde med for-
ældrene. Vi har opdaget, at der 
er et behov for, at mødre og døt-
re mødes uden for hjemmet. De 
får lejlighed til at være sammen 
på en ny måde. I julen havde vi 
optræden og pludselig så mød-
rene, hvilke sprudlende piger, 
deres døtre kan være, når de er 
sammen med deres veninder. 

Det er ikke altid sådan, mødre 
ser deres døtre. Vi er ved at un-
dersøge, om mødrene har be-
hov for at mødes alene en gang 
i mellem og udveksle erfaringer 
om det at have teenage døtre. 
Hvis mødrene synes om ideen, 
vil vi  la ve en række arrange-
menter med temaer som: Hvad 
vil det sige at være teenager? 
Hvad er det særlige ved at bo 
i Brøndby Strand? Og hvordan 
kan vi bryde fordomme og fi n-
de ud af, hvad vi har tilfælles?

Integration på gulvplan
Pigehuset er åbent for alle piger 
mellem 12 og 18 år, som ikke 
del  tager i andre fritidstilbud. 
Ved starten for otte år siden var 
medlemmerne næsten udeluk-
kende to-sprogede. I dag kom-
mer der lige så mange etnisk 
danske piger. Det er en udvik-
ling, der er kommet stille og ro-
ligt, og pigerne tænker på hin-
anden som venner og ikke over 
hudfarve og religion. Det er in-

tegration på gulvplan. Håbet er 
at det samme sker for mødrene, 
når de oplever, at deres erfarin-
ger med pigerne er meget ens.
  Pigehuset har allerede udsluset 
20 piger, som er over 18 år og 
for gamle til at være aktive del-
tagere. 16 af dem er kommet i 
arbejde eller under uddannelse.
 - Men selv om de kommer vi-
dere i livet, er vi blevet en del af 
deres sociale netværk og også 
deres rollemodeller, så kontak-
ten bliver ikke helt afbrudt. Det 
lader sig gøre, fordi medarbej-
derne i Pigehuset er ildsjæle, der 
brænder for pigerne. Hvis de får 
problemer, støtter vi dem til at 
holde fast og det gør overgan-
gen til arbejde eller uddannelse 
lettere. Hvis alting går i sort, så 
kommer de ned og får lidt lys 
hos os. Vi har meget gavn af 
vores samarbejde med Ungehu-
set i denne udslusningsproces 
og af projektet 'Fra Bænken til 
Banen', der har skaffet fritidsar-
bejde til pigerne.             Ω 

Anet Tamborg

Mange venskaber og sociale netværk dannes uden skelen til hudfarve og religion.
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Sangens dag
i Brøndby Strand

Snakker du med dine naboer 
på trappen eller i gården? 

Går du ind og låner en kop suk-
ker, når du mangler? Og tror du, 
de ville de hjælpe dig i alvorlige 
situationer?
  Disse og mange andre spørgs-
mål bliver du bedt om at svare 
på i en spørgeundersøgelse, 
der bliver foretaget i Brøndby 
Strand i begyndelsen af 2009.
Undersøgelsen hedder nabo-

skab.dk og formålet med den 
er at fi nde ud af, hvad beboerne 
synes om deres boligområde.
 Undersøgelsen gennemføres 
fra den 26. januar til den 6. fe-
bruar 2009. 
   Spørgeskemaerne vil blive delt 
ud til alle husstande i De 9 bo-
ligafdelinger (BB afd. 605-608, 
T 13 og T 15, Pab 8, Rheumpark 
og Lunden). Naboskab.dk skal 
besvares af én person over 18 år 

At bo i Brøndby Strand
samt alle børn og unge over 8 år 
i husstanden.
Det vil også være muligt at be-
svare spørgeskemaerne på in-
ternettet. 
  Der vil blive trukket lod om 
præmier blandt dem, der be-
svarer naboskabet.dk.  
  Alle besvarelser er anonyme.
Hvis du er blevet nysgerrig kan 
du allerede nu læse mere på 
www.nabo-nabo.dk

Sangens År 2008
har tre fokuspunkter:

 1. Børn og unge: Vi skal hjælpe 
børn og unge med at få øjne og 
ører op for, at sang er den bedste 
måde at opleve sig selv på og være 
sammen om. Fællessangen skal til-
bage i skolerne, men med ny frisk 
energi.
 2. Hele Danmark: Sang skal igen 
blive en del af hverdagen, og øn-
sket er at hele Danmark igen skal 
mærke glæden ved sang. Vi opfor-
drer kommunerne til at lave sang 
på byens torve, virksomheder til at 
lave morgensang for de ansatte og 
korlivet til at gå ud og synge noget 
mere. På den måde vil sangglæden 
brede sig til hele landet. 
 3. Integration: Vi vil sætte fokus 
på at sangen kan være et sam-
lingspunkt på tværs af kulturer 
i Danmark. Sangen kan være en 
nøgle til bedre forståelse mellem 
kulturer, og måske lette vejen til en 
bedre integration.

Idémanden til at udvide San
 gens År til også at omfatte 

helt små børn er pædagog An-
ders Christian Enevoldsen, der 
dagligt synger med børn. 
  Konceptet omfattede børn fra 
seks år og opefter, men kunne 
sagtens udvides til også at få 
børn fra børnehaver til at del-
tage. I Brøndby Strand  fandt et 
sådan „Syng sammen-træf“ sted 

i Mejsely fredag 10. oktober. Der 
var et børne-træf med en række 
af Strandens andre børneinsti-
tutioner, og det gik ik ke stille af, 
hvad det heller var meningen, 
at det skulle. 
  Ungerne skrålede i vilden sky 
på alle de gode 'pædagogisk-rig-
tige' sange, som de havde lært i 
institutionerne. 
  Der har vel været mellem 60 og 
75 syngende 'kunstnere'.          Ω

Inger Larsen

Vel nok en af de yngste deltagere.

Der bliver her linet op til skønsang á capella.

NetværksKontoret
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen
Tirsdag og torsdag kl. 
10.00-20.00, onsdag og 
fredag kl  10.00-15.00. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.00
To retter mad - Salatbuffet med hjem-
mebagt brød.

Legestue 
Fredag - kl. 12.00-15.00

Pilates
Fredag kl. 9.00-12.00.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
henvendelse: Erik Larsen.

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger.
Kl. 10.00-12.00
Henv: Jens Rathje 4373 7063.

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00
Henv: Jens Rathje 4373 7063. 

Se side 3 vedrørende 
arrangementer

i november
 og december.

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-14.00.
Fredag kl. 9.00 - 13.00.
Hverdage serveres 
smørrebrød. 

Se menu på www.bro-
endbynettet.dk/aktivi-
tetshuse/Rheumhus.

Mandag & onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
telefon: 4354 1138 

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 17.30 og spillene begynder 
kl. 18.30.

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Hver tirsdag 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

Ejendomskontoret: 
7741 6888

Hygge-banko
Første tirsdag i måneden
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

'Kom og vær med'
Onsdag kl. 18.00-20.00.
Tegne og male på købte lærreder
Lav dine egne smykker - halskæder/
armbånd med perler -kostpris 10 kr.

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Silke/stofmaling - Torsdag & fredag fra kl. 13.00-16.00 - tlf: 2460 1716.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler

Henv. til Ejendomskonto ret i åb-
ningstiden: Telefontid: Mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag kl. 
09.00-9.30 samt onsdag kl. 16.00-
16.30. Personlig henv. Samme da-
ge kl. 9.30-11.00 og kl. 16.30-17.30.

Som noget nyt er der også spiseaften mandag. Vi holder åbent fra kl. 17.00 til 19.30. 

Mandag serveres sund og fedtfattig mad til rimelige priser. Børn under 3 år spiser 

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.
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Porcelænsklubben Penselsstrø-
get Kisumparken 110 st. th. hol-
der åbent hus lørdag 8. novem-
ber kl. 11.00. Hvis det har din 
interesse, er du velkommen til 
at se, hvordan der males på por-
celæn og glas, evt. støbning af 
porcelæn. Se på et lille udsnit af 
færdig porcelæn. Der kan nydes 
en kop kaffe/the og en kage. 

Bestyrelsen

Åbent hus i
Porcelænsklubben

Marked i Krea

Selv om der er et par måneder 
til jul, er det vel ikke for tid-
ligt at tænke på julgaver. Og 
muligheden er der, når kunst-
nergruppen Krea afholder sit 
traditionelle efterårsmarked i 
weekenden den 15.-16. novem-
ber. Her vil der være et stort 
udvalg af malerier, tegninger, 
stentøj, postkort m.m.
Krea regner med at den nye 
2009-kalender er klar til mar-
kedsdagene.
Markedet foregår i Krea´s loka-
ler Ulsøparken 6 stuen, begge 
dage fra 10.00 til 16.00.

Byttelejlighed
Haves: 5 vær./højhus 1.sal 
Ulsøparken - nyrenoveret.
Ønskes: 3-4 vær./stue el. 
1.sal Albjerg- eller Tybjerg-
parken.

Amin Durani
tlf: 3133 4555

I Rheumhus gik Gitte (Bir
  gitte) rundt og småkedede
 sig en smule, mens hun 

lavede de traditionelle retter til 
onsdagsmenuen. 
  „Vi må lave et alternativ”, tænk-
te hun og indførte en ’sund-
maddag’ om mandagen, hvor 
der blev muligheder for at lave 
farverige, sunde og velsmagen-
de retter. 
  Det er helt sikkert, at jeg i 
hvert fald ikke plejer at stjæle 
grøntsagerne ud af munden på 
kaninerne, men at prø ve kunne 
der vel ikke ske noget ved, så jeg 
mødte op den dag, der stod grøn 
paté af okse og kalkun med ki-
nesiske grøntsager og kar tofl er 
på menuen. Det kan godt være, 
at der ikke var meget fedt i ma-

den, men portionerne er man 
i hvert fald ikke fedtede med. 
Der kom et bjerg af lækker mad, 
der smagte lige så godt, som det 
så ud. 
  Det var et par hyggelige timer i 
Rheumhus, også fordi de havde 
kunstudstilling med ma le rier af 
Kirsten Lund, vaser og skåle af 
Birthe Kilhøj og skulpturer af 
Alice Wilken. Den 10. nov. af-
holder de Mortensaften, og den 
aften lover Gitte, at der bliver 
brugt nøjagtig så meget fedt i 
maden, som den behøver og det 
samme gør sig gældende  12. 
december, hvor der er 'julesjow' 
i Rheumhus. Julebuffeten er kl. 
18 og der er forskellige overra-
skelser i løbet af aftenen. Husk 
at bestille i god tid.                   Ω

Sund mad
i Rheumhus

Grøn paté af okse og kalkun med kinesiske grøntsager og kartofler.

Maleri af Kirsten Lund. Skulptur af Alice Wilken.

Bitten Drews

13

Esplanaden  november 2008



En kasse med nogle huller. 
  Indeni en sortbroget ka-

nin med nogle gulerødder. Det 
kunne såmænd være starten på 
nok en hyggelig historie fra Dy-
regården Søholt her i Brøndby 
Strand. 
  Det er imidlertid starten på en 
historie fra Dyregården Søholt 
her i Brøndby Strand; dog langt 
fra hyggelig!
  Med en kølig start på dagen, 
tirsdag den 7. oktober - på en 
måde en dag som så mange 
andre - indfandt personalet på 
Dyregården Søholt sig til nok 
en spændende og fornøjelig 
arbejdsdag, hvor omgang med 
gårdens mange forskellige dyr 
atter lå foran. En arbejdsdag, 
hvor det ufravigelige efterår 
trods alt havde lovet en del sol. 
Det var dog tunge skyer, der 
overskyggede starten på denne 
arbejdsdag.
  Tilbage til kassen med hul-
lerne, kaninen og gulerødder-
ne. Om navnet Erling, som 
fremgik af kassen var kaninens 
navn, skal vi lade henstå i det 
uvisse. Til gengæld var det gan-

ske vist, at kaninen var under-
ernæret i den grad, at ribbenene 
trådte tydeligt frem og hvad næ-
sten værre var: Det ene bagben 
var brækket. I en situation som 
denne var unødvendig betænk-
ningstid og tilkald af dyrlæge 
overfl ødig. Med et jagttegn, 
som dokumentation, forkortede 
gårdens leder Hanne Dueholm 
kaninens åbenbare lidelser og 
foretog en såkaldt nødafl ivning.

'Erling's sidste rejse

  Hvad der er gået forud for den-
ne kølige efterårsmorgen, tirs-
dag 7. oktober, hverken kan, 
skal eller vil vi gisne om; dog 
håber vi, at hændelsen giver 
stof til eftertanke. Ikke mindst 
hos de, der kunne, skulle og må-
ske også ville berette om forlø-
bet inden kassen med hullerne, 
kaninen og gulerødderne blev 
leveret på Dyregården Søholt 
her i Brøndby Strand.             Ω

Elo Christiansen

Normal tager Dyregården Søholt ikke imod dyr udefra, men var Erling ble-
vet afleveret tidligere på Dyregården, havde han måske i dag boet i sin egen 
et-værelses med forplejning og forsvarlig dyrlægetilsyn. 

Torsdag den 25. september 
var der syng-sammen aften 

i Rheumhus.
  Anette og jeg tilbød at passe 
baren. Før det havde vi talt om, 
at vi ville ned og se, hvad det 
var. Jeg troede egentlig ikke det 
var noget for mig. Men der blev 
jeg sandelig overrasket.
 Det var en rigtig dejlig aften, 
og vi talte med fl ere der kom for 
første gang og vi er alle enige 

En rigtig hyggeaften
om, at det bestemt ikke er sidste 
gang. Så til alle, der har gået og 
småsnakket om det var noget, 
kan jeg kun anbefale, at man 
kommer ned i Rheumhus den 
sidste torsdag i hver måned, 
bortset fra i december.
  Og så er det ovenikøbet gratis.

Mange hilsner
Anette Jørgensen & 

Diana Asbæk 
Albjergparken.

Klitrosen
efter ferien

Klitrosen holdt ferie nogle
uger i oktober, men fra søndag 
den 26. oktober, hvor sommer-
tiden slutter, er der igen åbent 
søndag, mandag, onsdag og fre-
dag fra kl. 14.30 til kl. 18.00.
  Kom og oplev en slags Matador 
stil og mærk den dejlige atmos-
fære, som hersker der.
   Der er kaffe og kage. 

Klitrosen - tlf. 77 41 08 76
Tranumparken 7, stuen
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Ahmed Jamous (med huen) og Tigani Charif hygger sig ved billardbordet.

Værestedet på Langbjerg er et 
tilbud til unge mænd mel-

lem 16 og 25 år. Om dagen arbej-
der man målrettet på at skaffe de 
unge i arbejde eller uddannelse.
  Om aftenen er det et værested, 
og der kan let komme op til 50 
unge på en aften. Det begyndte at 
knibe med pladsen allerede sid-
ste år, og derfor blev det beslut-
tet, at Værestedet skulle fl ytte til 
større lokaler, men stadigvæk på 
Langbjergkolen. Istandsættelsen 
tog længere tid end forventet, 
men for små tre måneder siden 
kunne indfl ytningen begynde. Nu 
har Værestedet til huse i lyse og 
luftige lokaler med billard, fod-
boldspil, tv og ikke at forglemme 
computere, der både bruges til at 
anskaffe sig viden og til at spille 
computerspil.
 - Nu har vi fået nogle dejlige lo-
kaler, hvor der er plads til alle, og 
de er stort set færdigindrettede. 
Ventetiden og indretningen har 

taget meget af vores tid og der-
for har det været svært at op-
fylde de mål, vi har sat os. Men 
nu er vi klar til at sætte fl ere 
projekter i gang. Et af de ny-
este er 'Noget for Noget', hvor 
vi samarbejder med ejendoms-
kontorene og den opsøgende 
medarbejder, Zahid Mansoor, 

om at istandsætte bagtrapperne 
i nogle af højhusene, siger leder 
af Værestedet på Langbjerg Ti-
gani Charif. 
  Vil du vide mere om Væreste-
det på Langbjergskolen, kan du 
kontakte NetværksKontoret på 
tlf. 4354 2275 eller kigge forbi 
på Langbjergskolen.              Ω

'Værestedet på Langbjerg'
i nye lokaler

Anet Tamborg

Brøndby Strand har et rigt 
 forenings- og klubliv. Den 

26. november inviterer 'Her-
fra og Videre' til det første fore-
ningsmøde. Det boligsociale 
ar   bejde i Brøndby Strand skal 
spille på alle tangenter og en 
vigtig tangent er foreninger og 
klubber. De har et kæmpe net-
værk og det vil være oplagt at 
drage nytte af hinanden.

● Hvordan kan din forening 
eller klub bruge det kommen-
de kulturhus?

● Kan jeg komme og fortæl-
le om min forening og vise 
hvad vi laver for eksempel 
på den årlige KulturWeek-
end?
● Hvordan og hvor søger 
man penge?
● Vi vil gerne skrive om vo-
res forening/klub, men hvor-
dan?

  Hvis du gerne vil have svar på 
disse spørgsmål og mange fl ere, 
så kom den 26. november, hvor 

Gert Fabrin, Kultur- og Idræts-
chef, Michelle Beldner, Kultur-
weekendens støtter og medar-
bejdere fra NetværksKontoret 
fortæller og diskuterer med de 
fremmødte foreninger/klubber.

  Mødet afholdes onsdag den 26. 
november kl. 17-20 i Café 13, 
Kisumparken 2. 
 Tilmelding skal ske senest den 
21. november til NetværksKon-
toret tlf.: 4354 2275 eller mail: 
mho@bo-vest.dk            Ω

Foreningsmøde
NetværksKontoret

15

Esplanaden  november 2008



Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (telefon: 2947 2911)

Månedens blomst
Hvem skal have

den næste blomst?

Månedens blomst har fået en 
opblomstring i år. Hvis du 
kender en, der for tjener en 
erkendtlighed i hverdagen 
på grund af hjælpsomhed, 
godt naboskab.
  Henvend dig trygt til redak-
tionen. Vi vil herefter sørge 
for, at dit ønske bliver op-
fyldt snarest uden udgifter 
for dig. Vi betinger os blot at 
måtte offentliggøre begiven-
heden her på bagsiden. 
 Redaktionens medlemmer 
kan dog ikke indstilles til 
månedens blomst.

Inger Larsen

Jeg vil gerne indstille min na-
 bo Pia Dahlin, til måne d-

ens blomst. Jeg fi k for over 11 
år siden konstateret en alvorlig 
sygdom, hvilket indebar både 
operation, kemoterapi og strå-
lebehandling.
 Pia tilbød straks sin hjælp ved 
indkøb og tøjvask, desuden hav-
de Pia bestemt, at hvergang jeg 
havde været i kemobehandling, 
så skulle jeg ha ve en blomst, og 
hun kom trofast hvergang med 
blomsten.
   Strålebehandlingen skulle af  
for skellige årsager ske i Oslo, 
hvorfor jeg måtte opholde mig i 
alt 34 dage i Norge. Hver ene-
ste uge modtog jeg et opmun-
trende brev fra Pia; det lunede.

Så sent som i denne uge, har 
Pia hjulpet mig med at vaske og 
hænge rene gardiner op i min 
stue. Jeg har det bedre nu, men 
det er ikke alt jeg selv kan, så 
Pia holder øje med, at alt går, 
som det skal - tak Pia.
  Jeg vil sådan ønske, at såfremt 
'ulykken' skulle ramme Pia, at 
jeg så vil være i stand til også 
at hjælpe hende. Jeg må tilstå, 
at Pia for år tilbage også havde 
alvorlig sygdom inde på livet, 
dengang var jeg ikke i stand til 
at hjælpe ret meget, da jeg hav-
de købt en rejse til udlandet.
 Det er sådan en oplevelse, der 
har givet mig stof til eftertanke.

Ilse Skov Jensen
Hallingparken

Pia Dahlin har fået overrakt buketten af Ilse Skov Jensen for godt naboskab.


