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DEADLINE: 

15. november 2009 - kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 6. december

Hvor ska´ vi hen, du?
Mange af bladets læsere hu-
sker helt sikker den lille spøjse 
'skærmtrold' Hugo, fra et for-
dums ret populært tv-program, 
stille dette spørgsmål uge efter 
uge med sin karakteristiske 
banken på indersiden af tv-
skærmen. Det var dengang; 
men måske er det på tide atter 
at stille spørgsmålet?

Inden for det seneste år har 
redaktionen og udgiverkredsen 
(læs: de otte boligafdelingsbe-
styrelser) på forskellige niveauer 
haft spørgsmålet på bordet; se-
nest på et internt bladseminar, 
hvor drøftelserne om bladets 
nuværende status og fremtid 
var mere dybtgående. Repræ-
sentativt demokrati har dog nu 
engang sine begrænsninger, 
selv om vi på ingen måde agter 
at anfægte denne uundværlige 
demokratiform. På den anden 
side kunne det være interessant 

at modtage tilkendegivelser 
fra 'almindelige' læsere, der på 
uforpligtende vis kan slippe af 
med sine tanker.

Medvirkende årsag til re-
daktionens bredere nysgerrig-
hed for at fornemme læsernes 
holdning til det produkt fl ere af 
os efterhånden har været med i 
produktionsfasen af så mange 
år er, at tiden for udskiftning af 
medarbejdere er nært forestå-
ende. Det er ikke let at slippe 
'taget', men familierne savner 

os. Og da strømmen af læser-
breve igennem tiderne trods alt 
har været til at overse og for det 
meste IKKE har handlet om bla-
dets form og indhold, har tan-
kerne fra tid til anden strejfet 
os, om den vej bladet har fulgt 
nu også har været optimal.

Når man producerer et blad 
som Esplanaden, hvor engage-
mentet hos medarbejderne går 
igennem 'hjertet' og ikke 'pen-
gepungen', kan det nok ikke 
undgås, at interessen er ganske 
stor, for at erfare på hvilken 
måde 'produktet' har indtaget 
en plads i den udvikling, bla-
dets omkring 3.000 lejemål, og 
Brøndby Strand i det hele taget, 
har gennemgået siden bladstart 
i oktober 1997. Og, kære læser, 
spar ikke på krudtet; så vi kan 
få besvaret spørgsmålet:

„Hvor ska´vi hen, du?“
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Det er tidlig søndag  mor- 
 gen 11.oktober. Vi mø-
des på Brøndby strand 

station, med kurs mod Helsin-
gør og en hel eftermiddag på 
havet. Som tiden skrider frem 
mod afgang, dukker deltagerne 
op, godt klædt på efter årsti-
dens vejrlig. Frokostkurve og 
kaffekander er pakket, og grejet 
er tjekket, børn og forældre er i 
rigtig dejligt humør og så er det 
ellers af sted. Hvor er det skønt 
at se så mange tilmeldte, til en 
anderledes familie udfl ugt. Yng-
ste deltager er bare 4 år.

Kold - men dejlig tur
Vi skal ud på Øresund med 
kutteren ARRESØ. Der er lo-
vet godt fi skevejr, og den friske 
vind bider lidt i kinderne, da 
vi stævner ud med kurs mod 
Kobberværket på Sveriges side 
af Øresund. Båden gynger lidt 
- men ikke meget. Endelig rin-
ges der på klokken, og grejet må 
sættes ud. Der går kun ganske 
få minutter, så har de første bid 
- fuldt hus - som man siger. 5 
stk. sild på forfanget, men ak, 
de er ikke indstillet på at blive 
landet og når at hoppe af kro-

gen. Når det blev for koldt på 
dækket, eller der var for megen 
fi skelugt for de små næser, var 
der råd for det. Børnene kunne 
frit benytte den dejlige lune ka-
hyt under dæk, hvor der blev 
fortalt fi skerhistorier og tegnet 
i medbragte malebøger.
Der bliver fangst til alle, nogle 
mere end andre, og indimellem 
fanger vi hinanden, og kludder-
mor må på banen for at få liner-
ne viklet fri af hinanden.

Krabber i maven på torsk
Der blev fanget lidt torsk og en 
masse fl otte fede sild..lækkert. 
Den største torsk blev halet om-
bord af et af børnene og vejede 
godt 3 kg, fl ot og stort tillykke 
med aftensmaden. På vej ind 
til havn var der mulighed for at 
rense fi skene. Vi er et par styk-
ker, der ved, hvordan den sag 

skal gribes an, og inden vi får set 
os om, er der trængsel ved ren-
sebordet, ikke kun for at rense 
fi skene, - næh, vi skulle da lige 
se hvad torsken lever af. Det så 
ud til vi havde fanget dem lige 
midt i frokosten. I mavesæk-
ken på den ene torsk var en hel 
krabbefamilie, så lidt havbiologi 
kunne der også bydes på til stor 
glæde for børnene, der så inte-
resseret til.
  Turen må siges at være en suc-
ces, og der var allerede tilslut-
ning og efterspørgsel på endnu 
en tur, det håber vi så der bliver 
inden længe. Jeg vil lige sige tak 
for turen og sende stor ros til 
deltagerne for en rigtig skøn tur, 
hvor børn og voksne bare hyg-
gede sig i hinandens selskab.
  Billeder fra turen kan fås ved 
henvendelse til Børnenes Rejse-
bureau.             Ω

På fi sketur i Øresund
  Charlotte Hansen,

frivillig i Børnenes Rejsebureau

Fangsten bestod af sild og torsk med en krabbefamilie i mavesækken.

Vi undgik ikke helt sammenfiltrede fiskesnører.Der er koldt på Øresund på denne årstid.
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Da Laurits begyndte som 
 skorstensfejer, var det 

næsten nok med en kost og en 
stige - og så en cykel. Og så var 
det stigen over skulderen, op 
på cyklen og af sted. Ikke noget 
med bil den gang. Nu skal der 
være en bil pr. mand med fuld 
udrustning af måleudstyr, el-
værktøj, støvsuger m.m.

I stor højde
Det var i 1948 Laurits Nielsen 
som 18-årig kom i lære som 
skorstensfejer i Silkeborg. Så 
det er nogle år siden, og forhol-
dene var ikke så lidt anderledes 
dengang.
  Fra Silkeborg fl yttede Laurits 
først til Aalborg, så Viborg for til 
sidst via Glostrup at lande her 
i Brøndby Strand. Så han har 
været rundt på en hel del tage i 
sin tid. Undertiden også på bare 
tæer, og ofte i stor højde.
  Især i Aalborg, siger han, var 
det ofte i 6-7. sals højde, „men 
det regnede vi nu ikke for noget 
særligt“, siger han.
   Det var i 1962 han kom her til 
Stranden som skorstensfejer-
svend. I 1971 blev han mester 

og overtog skorstensfejningen 
i Brøndby og Vallensbæk kom-
muner. Det varede til 1994, så 
han har fejet Brøndby Strands 
skorstene i over 20 år og må 
siges at kende alle skorstene og 
hele bydelen lidt fra oven. 

Også højhusene
Nu er der jo ikke skorstene på 
en stor del af bebyggelsen her i 
Brøndby Strand, som får fjern-
varmen langvejs fra. Men Lau-
rits har alligevel været oppe på 
toppen af højhusene - for at 
ren se aftrækskanalerne. Det er 
ganske vist ikke skorstene, men 
minder da om det og de skal 
også renses. Umiddelbart kunne 
man tro, der var blevet mindre 
arbejde til skorstensfejere med 
fjernvarme, gasfyr m.m. - Men 
nej! For til gengæld er der kom-
met andre opgaver. F.eks. er der 
kommet mange brændeovne.
  Her i Brøndby Strand havde 
Laurits først slået sig ned på 

At se Brøndby Strand
sådan lidt fra oven

Her har vi så det 10. håndværker-portræt fra Brøndby Strand. Skorstensfejeren, som nogle
måske har et lidt romantisk billede af, men som også kan være et yderst farligt job.

Før i tiden var det almindeligt at skorstensfejere gik barfodet i al 

slags vejr. Dels var det nemmere at stå fast på tagene. Dels kunne 

de nemmere låse sig fast med benene, når de skulle 'stige' en skor-

sten. Dvs. kravle op indvendig  for at hugge soden løs. Det var nem-

lig også almindeligt at rense skorstenene indefra. Af samme grund 

var det en fordel med små drenge som lærlinge. De kunne kravle 

op i skorstene som var for snævre til voksne mænd.

  I øvrigt er det kun små 300 år siden Danmark fi k professionelle 

skorstensfejere. Oprindelig måtte røgen selv fi nde op gennem lyre-

hullet i taget. Og da man begyndte  at føre skorstenen op gennem 

taget, overlod man det til natmændene, dvs. dem som også tømte 

lokummerne, at tage sig af skorstenene. Først efter Københavns 

brand i 1728 blev man klar over, at der var brug for professionelle 

folk, som også havde forstand på at modvirke skorstens- og andre 

brande. De måtte i begyndelsen indføres fra Tyskland.

Maglegårdsvej. Men i 1994 fi k 
det en brat ende. Han faldt ned 
fra et tag og brækkede ryggen. 
Han klarede at bevare førlighe-
den nogenlunde, men det var 
sket med at feje skorstene. Søn-
nen overtog fi rmaet, og Lau-
rits fl yttede til Brøndbyvester 
Strandvej.
   Og arbejdstilsynet er nu i gang 
med at se på skorstensfejernes 
forhold. Fremover vil der f.eks. 
blive krævet trin på tagene.    Ω

Hen over tagene på bare tæer

Laurits Nielsen (yderst til v.) sam-
men med skorstensfejersvende.

Laurits Nielsen med hat og det 
hele da han var sidst i 30-erne.

 Johan Suszkiewicz
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Konfl ikten mellem palæ-
 stinensiske arabere og-
  israelere er et fænomen, 

der har præget Mellemøsten i 
generationer, men selvom disse 
grupper har hver sin religion, 
synes det ikke at være grunden 
til den dybe spænding, der kan 
mærkes på hvert et gadehjørne.
  Det er en essentiel kamp om 
retten til land, retten til sin 
historie.  Nogle mener, at for-
handlinger er vejen til en fre-
delig løsning - andre mener, en 
væb net kamp er den sidste mu-
lighed, og andre igen har givet 
op og har søgt tilfl ugt langt fra 
deres konfl iktramte hjemland. 
Den internationale organisa-
tion, „Crossing Borders“, der 
arrangerer mødet mellem de 
12 håbefulde unge, har valgt at 
sigte højt: „At genskabe tillid“, 
den misbrugte tillid der engang 
fandtes mellem de to folkeslag. 

Gensidigt håb
Forventningerne var høje og 
spændingen ligeså, da jeg trådte 
ind i rummet fyldt med de øvrige 
deltagere fra alle egne af Israel. 
De unge forekom mig hverken 
som værende debatterende eller 
aggressive i deres fremtoning, og 
selvom de var bosat i Israel, var 
forskelligheden stor blandt del-
tagerne. Alt fra en spinkel, kort-
håret pige med ring i næsen til 
en velafbalanceret dreng, hvis 
medmenneskelighed overgik al-
les. Håbet om en fredelig slut-
ning kunne mærkes hos alle til 
trods for deres forskelligheder.
 
Kan vi få fred igen? 
Man siger, at sandheden er kri-
gens første offer. På baggrund 

af dette besluttede vores gruppe 
af både arabere og jøder at pro-
ducere en fi lm baseret på Jeru-
salems indbyggeres mening om, 
hvordan konfl ikten kunne over-
vindes. Eller rettere; om den 
kunne overvindes. 
 Ligeså meget modvillighed vi 
mærkede mod vores kamera, 
ligeså meget håb og smil fandt 
vi i ansigter og øjne hos de 
mennesker, vi stoppede på ga-
den. Selvom nogle var svære 
at komme på talefod med, var 
der mange, som så håb forude 
og gav deres bud på, hvordan 
tilliden kunne genskabes. Der 
var ingen tvivl om, at vi nåede 
ind til dem med vores simple 
spørgsmål: „Kan vi genskabe 
tilliden og få fred?“  

Tro, håb… og tillid 
Holdningerne og oprigtigheden 
i vores fi lm dannede grundla-
get for, at gruppen fi k tildelt en 
'Oscar' for den mest gennemar-

bejdede fi lm i projektet. En lære-
rig og udfordrende opgave, som 
var værd at forfølge og opfylde. 
Ikke nok med at mit kendskab 
til forskelligartethed er blevet 
dybere, jeg har også fået skabt et 
netværk på internationalt plan 
og formået at gøre en positiv 
forskel i området. I sin helhed 
giver fi lmen sit klare budskab: 
Først når både palæstinensere 
og israelere anser ethvert drab 
som et drab for meget, er håbet 
om fred nået. Det vil kræve en 
hårdhændet indsats, for freden 
bliver ikke vundet på en dag, en 
måned eller endda et år. Først 
skal tilliden sikres. 
   Som Thomas Paine sagde i sin 
tid: „Den, der ønsker at sikre sin 
egen frihed, må også beskytte 
sin egen fjende mod undertryk-
kelse“. Vi så det ønske i øjnene 
på Jerusalems indbyggere.
  Filmen kan ses på følgende 
link: http://www.youtube.com/
watch?v=7klAJDprsFA            Ω

At udfordre pessimismen
  Arslan Ali Ismail

Min gruppe i fuldt sving med redigeringen af filmen (mig helt til venstre).

12 unge israelere, palæstinensere og danskere mødtes i Jerusalem 
med et fælles håb om at promovere tillid i det Mellemøstlige ver-
densbillede, der alt for ofte er præget af mistillid og had. Som stu-
derende på Avedøre Gymnasium fi k jeg en enestående mulighed 

for at medvirke i projektet og bearbejde de stærke holdninger. 
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Vandrepokal gik til
Brøndby Strand Løverne

Det var kun tilskuerne, 
 der opdagede, at der 
kom en ordentlig skylle  

under kampen mellem street-
fodboldholdet Brøndby Strands 
Løver og FC Tøppen fra Høje 
Topholm i Hundested lørdag 3. 
oktober. Spillerne var så opta-
gede af at få bolden ind i mod-
standernes mål, at hverken regn 
eller blæst gik dem på. Og det 
gik godt for Løverne, de vandt 
kampen 30-9 og fi k en fl ot pokal 
med hjem, som blev overrakt af 
Hundesteds borgmester Helge 
Friis. Efter kampen var der fæl-
les frokost med pizza og soda-

vand i Høje Topholms beboer-
lokaler, og bagefter tog de unge 
på sightseeing på Hundested 
Havn, inden de kørte tilbage til 
Brøndby Strand.
  Borgmester Helge Friis gav bol-
den op til kampen og roste det 
gode initiativ. De to hold lærte 
hinanden at kende i foråret, da 
en gruppe beboere og medarbej-
dere fra Høje Topholm besøgte 
bo ligafdelingen Rheumpark i 
Brøndby Stand. Begge afdelin-
ger hører under boligselskabet 
DAB. På opfordring fra Høje 
Topholm havde den opsøgende 
medarbejder i Brøndby Strand, 

Zahid Mansoor, samlet et hold 
af unge fodboldspillere. 
- Vi havde regnet med, at det 
bare var en enkelt kamp, men 
det endte med, at vi holdt kon-
takten ved lige med træneren 
Rasmus Rosenkrantz. Og så 
begyndte idéen at spire til at 
lave et venskabshold, hvor vi 
spiller turneringer. Vi håber at 
komme i kontakt med hold fra 
andre almene boligområder, så 
vi kan lave vores egen liga. De 
unge er meget glade for fold-
bold, og det er en helt anden 
oplevelse at spille mod hold 
udefra. Vi mø der andre unge og 

  Anet Tamborg

Brøndby Strand Løverne - klar til kamp.

Løvernes bedste spiller Dani Alves 
med Hundesteds borgmester Helge 
Friis.

Brøndby Strand Løverne lægger an til at score et mål.
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Streetfodbold er en af de 
mest populære sportsgrene 
blandt de unge i Brøndby 
Strand. Streetfodbold spil-
les på de små fodboldbaner 
inde i boligområdet.
 Kampene spilles i høj fart 
og med mange mål. Her er 
både græs og asfaltbaner, 
og om vinteren spilles in-
dendørs. Der er fl ere lokale 
fodboldturneringer, bl.a. 
i julen, påsken og på Kul-
turWeekend. Der kan være 
over 100 deltagere og også 
en masse tilskuere.
 De fl este streetfodboldtur-
neringer i Brøndby Strand 
er arrangeret af den opsø-
gende medarbejder Zahid 
Mansoor eller af Tranens 
Drenge.

kommer ud til steder, som vi el-
lers aldrig havde set. Den 'lange' 
tur til Hundested blev nærmest 
opfattet, som om vi var på vej 
væk fra Danmark, og det fl otte 
landskab imponerede de unge. 
Så vi håber meget, at ideen med 
venskabshold slår an.
  Der blev spillet to halvlege à 
45 minutter med muntre tilråb 
og klapsalver fra tilskuerne. 
Efter pokaloverrækkelsen blev 
den bedste spiller fra hvert hold 
kåret. Fra Brøndby Strand blev 
det Dani Alves, der har tilnavnet 
Dualeh. Abdullah Apo blev top-
scorer.
- Specielt at det regnede gjorde 
det rigtig fedt, og så det, at jeg 
blev topscorer, selvom jeg har 
brækket min hånd. Jeg synes 
også, det var godt med en van-
drepokal og fælles mad bagefter. 
Jeg håber, der kommer fl ere af 
sådan nogle kampe, vi har brug 
for dem, sagde Abdullah efter 
kampen.
  FC Tøppen lovede at komme og 
vinde pokalen tilbage til foråret, 
men Løverne er lige så opsatte 
på at beholde den og træner vi-
dere hele vinteren.               Ω

Børnenes Rekordbog - ikke Guiness Rekordbog

Vi skrev i forrige blad, at Dyregården Søholt havde lavet et over 8 
meter langt snobrød. De ville gerne i Guiness Rekordbog med deres 
lange snobrød.Det var til Børnenes Rekordbog, de anmeldte forsøget, 
som med sine hele 10,87 meter blev anerkendt som rekorden.
Dette kan læses i Børnenes Rekordbog 2009.               Elo C.

Lucia-optog
i Brønden

Den 14. december kl. 11 vil børnehavebørn fra Brøndby Strand gå i Lucia-
optog rundt i hele Kulturhuset Brønden. Kom og nyd de små 'englebørn'.

Fødevarekontrollanten Vivi 
 Nielsen fra Fødevaresty-

relsen var ude for at udføre sit 
arbejde her i området, oven i 
købet på cykel vel at mærke.
 Hendes cykel punkterede un-
dervejs og hun henvendte sig i 
Café Perlen og spurgte, om de 
kunne henvise til en cykelsmed. 
Der er langt til cykelsmeden 
herfra, blev der oplyst, men 
måske kan en af de unge men-
nesker udenfor hjælpe dig. Det 
holdt stik, en ung mand tilbød 

at hjælpe fødevarekontrollanten 
med at lappe cyklen, og efter 
at han havde hentet værktøj og 
Vivi Nielsen var sendt ud for at 
købe lappegrejer i den nærme-
ste butik, blev cyklen lappet.
 Betaling ønskede den unge 
mand ikke, men han blev dog 
overtalt til at modtage en soda-
vand. Der er ikke mange bydele, 
der kan prale af en sådan hjælp-
somhed overfor bydelen, helt  
fremmede mennesker.

Lars Nielsen

Glad smiley til de hjælpsomme unge

Brøndby Strand Kirke afholder „Klima-gudstjeneste“ den 5.decem -
 ber kl. 11 for børn og familier.    Anne Gadsbøll, sognepræst
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Især er befolk-
ningen vokset i 
yderkanterne af 
sognet, således  
at enhedsfølel-
sen svæk kedes 
og trangen til nye 
kirker, hvor folk 
bor, vågnede.
  Ved hans meget 
ihærdige indsats 
blev den midlerti-
dige trækirke der-
for opført på Strandskolevej og 
indviet den 5. november 1967. 
  I 17 år kom den til at danne 
rammen om det kirkelige liv i 
sognet.

Køge Bugt Domkirke
De første initiativer til en kirke 
ved Brøndby Strand er, så vidt 
det kan tilbagespores, taget ved 
et møde i Køgebugt-udvalget i 
1967, hvor det blev vedtaget, at 
der i alt skulle bygges 19 kirker i 
dette stærkt voksende område.
Tre af disse kirker skulle ligge i 
Brøndby Strand, men der blev i 
den nye byplan kun byplanlagt 
én, som efter mange forviklin-
ger kom til at ligge på adressen 
Brøndby Strand Centrum 90. 
Den er tegnet af arkitekt Jør-
gen Blytmann. Brøndby Strand 
Kirke blev den første rigtig store 
kirke på Vestegnen og blev af 
nogle kaldt „Køge Bugts Dom-
kirke“. Andre kælenavne var 
„Kælkebakken“ - set fra højhu-
sene og „Ørkenfortet“.
  Meningen var jo, at kirken 
skulle ligge i tilslutning til cen-
teret. Der var planlagt en afde-
ling 2 af det nuværende center. 
Det skete ikke. Derfor kom kir-

ken til at ligge så øde. Men det 
ser ud til at ændre sig med de 
nye byplaner.              Ω

Lilian Konggaard,
sognepræst siden 1980

Brøndby Strand Kirkes
25 års jubilæum

Et flot stenalter pryder kirken.

Et imponerende orgel er med til at 
få salmerne til at lyde smukt.

 Christina Stage

Den 2. december 1984 -
  1. søndag i advent blev 
 Brøndby Strand Kirke 

indviet ved en festgudstjeneste 
af biskop Johannes Johansen. 
  Den 29. november 2009 - 1. 
søndag i advent fejrer vi kirkens 
25 års jubilæum. Det sker ved 
en festgudstjeneste kl. 10.30, 
hvor biskop Lise-Lotte Rebel 
prædiker. Efter gudstjenesten 
er der klokkespil ved Annelise 
Sørensen. Bagefter er menig-
hedsrådet vært ved en recep-
tion. Alle er hjertelig velkomne. 
Vi håber, at der bliver plads til 
alle, der har lyst til at deltage.
  Tirsdag den 1. december kl. 
20.00 er der festkoncert. Betty 
og Peter Arendt, Haslev Kirke, 
med kor synger og spiller ver-
dens-kirkemusik.

Sognet og kirkens historie
Ikke blot har kirken 25 års ju-
bilæum, men det er også 40 år 
siden, det første menighedsråd 
samledes, nemlig den 17. juni 
1969 med henblik på udskillelse 
fra Brøndbyvester - dette skete 
den 1. november 1973 - og på at 
få bygget en permanent kirke.
  Pastor A.G. Krebs, der var den 
første præst i Brøndby Strand, 
blev ansat under Brøndbyvester 
menighedsråd den 8. februar 
1964 specielt med arbejdsom-
råde ved Stranden. Han skrev 
dengang i kirkebladet:
  - I løbet af de sidste tyve år er 
sognebørnenes antal vokset så-
dan, at vi undertiden har måttet 
sige til konfi rmanderne fra den 
ene skole, at den søndag måtte 
de helst ikke komme, for da ville 
de komme fra den anden skole. 
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I Kulturhuset Brønden i
 Brøndby Strand, mandag 
 den 9. november kl. 19 i 

'Skumringstimen', har bibliote-
ket inviteret journalist og for-
fatter Lisbeth Nebelong til at 
fortælle om sit forfatterskab.
   Hun er bl.a. topaktuel med 
Politikens rejseguide 'Turen går 
til Færøerne' og hun har et stort 
personligt kendskab til Færøer-
ne. Lisbeth Nebelong har også 
udgivet to romaner, som dels 
foregår på Færøerne og dels 
i Danmark: „Færøblues“ og 
„Når engle spiller Mozart“. 
 De to selvstændige bind er en 
del af en planlagt trilogi om Li-
sas og Káris’ kærlighed og om 
det dansk-færøske kulturmøde 
i årene fra 1965 til 2006. 
     Lisbeth Nebelong vil i afte-
nens foredrag inddrage sine 
overvejelser om, hvordan ro-
manerne er kommet fra ide til 
bogform, hvilken research hun 
har fundet vigtig, og hvordan 
hun tilrettelægger sit arbejde 
og ikke mindre interessant for-
tæller hun også om, hvorfor 
musikken har så stor en plads i 
romanerne. 

Med musikledsagelse
Da begge romaner har Færøerne 
og musikken som baggrund, er 
aftenens foredrag også blandet 
med musik af hendes søn, Mik-
kel Krag Nebelong, som spiller 
noget af den musik, der omtales 
i romanerne på guitar. 
   Som en ekstra oplevelse den-
ne aften har Lisbeth Nebelong 
valgt at vise sine stemnings-
fulde fotos fra sin sidste tur til 
Færøerne i sommeren 2009, 

hvor hun bl.a. tilbragte 13 dage 
på fi skekutteren Brestir. 
  Foredraget varer ca. 1½-2 ti-
mer indberegnet oplæsning, 
musik, fotos og debat. Aftenens 
nordiske tema er valgt i anled-
ningen af at vi overalt i Norden, 
de baltiske lande samt på Grøn-
land, Færøerne og Island, fejrer 
'Skumringstimen' på biblioteker 
og i kulturhuse med oplæsning 
og nordisk litteratur.
    I samarbejde med Strandcafé-
en kan der bestilles en nordisk 
menu til kl.18.00 for en pris af 
99 kr., senest den 8. november. 
     Aftenen er arrangeret af Brønd-
by Bibliotekerne i samarbejde 
med Strandcaféen og hvis man 
kun ønsker billetter til fore-
draget er prisen 30 kr. Billetter 
kan købes i Brønden, Kilden og 
på Brøndbyøster Bibliotek og 
Brøndbyvester Bibliotek. 
 På netadressen www.brondby-
billetten.dk kan billetten også 

'Skumringstimen'
med færøske billeder

købes og printes ud.             Ω
Med venlig hilsen

Sanne Lindgreen
Brøndby-Bibliotekerne

telefon: 4328 2000/4328 2008 
eller sli@brondby.dk

Et smukt motiv fra en solbeskinnet dag på Færøerne.

Forfatter og foredragsholder Lis  beth
Nebelung kan høres i Brønden.
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Det er lørdag morgen lidt
  over 9, men Miljøklub-
ben er allerede fuld af 

mennesker, der spiser morgen-
mad inden dagens billardturne-
ring. Man mærker straks den 
gode stemning, alle kender hin-
anden og snakken går fra bord 
til bord. I billardrummet er der 
pokaler til vinderne af turnerin-
gen og på en væg hænger ind-
rammede opslag om klubbens 
æresmedlemmer og en min de-
tavle fra 25 års jubilæet i 1998. 
  - Miljøklubben har eksisteret i 
36 år og vi har nogenlunde kon-
stant omkring 85 medlemmer. 
Der har selvfølgelig været en 
udskiftning, men nogle har væ-
ret med fra begyndelsen. Den 
ældste er 81 år, den yngste 26. 
Klubben er både for kvinder og 
mænd, så hele familien kan del-
tage og nogle kommer sammen 
med deres forældre. Vi kan godt 
være fl ere medlemmer, men 
højst de 100, som der må være 
i lokalerne, fortæller formand 
John Lennon.

Mange fællesarrangementer
Der er bestyrelsesmøde hver 
femte uge, men alle beslutninger 
diskuteres med medlemmerne. 
Det gælder også i festudvalget, 
der står for arrangementerne. 
Den sidste udfl ugt var et besøg 
på Christiania, derefter hav-
nerundfart og frokost i Tove 
Ditlevsens have på Vesterbro. 
Lise Bøtcher er i festudvalget:
  - Vi forsøger at lave et fælles 
arrangement mindst en gang 
om måneden. Vi har banko til 
jul og i foråret, vi tager ud og 
bowler og derefter spiser vi 
sammen, enten bestiller vi mad 
udefra eller tager en ret med 
hver. Vi mødes for at se boks-
ning eller fodbold i fjernsynet 
og spiser sammen og om som-
meren holder vi grillfester i ha-
ven. Vi har også et billardudvalg 
og er begyndt at lave turnerin-
ger imod klubben 'Kort og Godt' 
i Maglelund. Vi har også planer 
om at lave en kostumefest, hvor 
kun udklædte får lov at komme 
ind. Og så er der festligt samvær 
ved alle højtider. Medlemmerne 

kan desuden booke lokalerne til 
familiefester.

Som én stor familie
Miljøklubben er i gang med en 
større ombygning. Der bliver 
lavet ny bar, og hvor den gamle 
er, skal der være køkken. Der er 
også kommet nye gulve. Det er 
meget anderledes end da klub-
ben startede, hvor der bare var 
et rum uden møbler. Nu er der 
også tegnet et Falck-abonne-
ment, så medlemmerne kan få 
hjælp, hvis de kommer noget 
til. Omsorg er en naturlig ting i 
Miljøklubben.
- Vi er næsten som en familie, 
og venskabet går også ud over 
klubben, hvis vicevært Kim Kub-
bin ordner alle praktiske ting, 
og hvis nogen af medlemmerne 
har brug for praktisk hjælp, stil-
ler han også gerne op, siger An-
nie, der er næstformand.
  Medlem Michael Buch Barnes, 
der er formand for boligafdelin-
gen BB 606 og medlem af kom-
munalbestyrelsen, supplerer: 
 - Det er meget vigtigt at der 
fi ndes klubber, hvor man kan 
møde ligesindede i boligområ-
derne. Det giver et sammenhold 
og en identitet, som det er svært 
at være foruden.             Ω

Miljøklubben 
giver glæde og sammenhold

  Anet Tamborg

Miljøklubben har åbent hver 
dag fra kl. 10 til kl. 22. 
 Klubben passes af frivillige og 
medlemmerne kan få nøgle, så 
de selv kan lukke sig ind.  
 Det koster 30 kr. om måneden 
at være medlem. 
 Der laves et større arrange-
ment cirka en gang om måne-
den.Alle medlemmerne  lægger stor vægt på det sociale samvær i klubben.
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I aktivitetshuset Perlen sum-
 mer det af liv, som det ikke
 har gjort længe. I begyndel-

sen af dette år blev huset genåb-
net, aktiviteterne vendte tilbage 
og gæsterne indfandt sig i café-
en. Men nu er der også kommet 
en hel ny brugergruppe, nemlig 
de unge.
 - Det begyndte med, at den 
opsøgende medarbejder Zahid 
Mansoor spurgte, om vi kunne 
lave nogle aktiviteter for de un-
ge i BB-afdelingerne. Den var 
jeg med på, og vi fi k dannet 
gruppen Perlens Drenge, som 
er for drenge mellem 13 og 17 
år. Der er to unge medarbejdere 
tilknyttet, nemlig Idris og Win.
I begyndelsen kom der 10-12 
unge, i dag kommer der om-
kring 25 til dette projekt. Men 
da andre unge fandt ud af, at 
her er bordtennis og bordfod-
bold, computere, backgammon  
og mange andre spil, begyndte 
de også at lægge vejen forbi. 
Og her på det sidste er der også 
begyndt at komme piger. Efter-
hånden kan jeg tælle omkring 
70 unge brugere af huset, de er 
imellem otte år og op i tyverne, 
fortæller husbestyrer Thorsten. 
Det lyder, som om bølgerne 
kan gå højt?
 - I begyndelsen skulle vi natur-
ligvis se hinanden an, men jeg 
har indført en husorden, der 
bygger på gensidig respekt og 
tillid, samt ansvar for huset. 
Man hilser på hinanden og ryd-
der op efter sig. Nogle kommer 
lige forbi i det store frikvarter, 
ellers er de her efter skoletid og 
om aftenen. Og de rydder virke-
lig op, også når de er her alene. 
Vi kan knap nok se, at de har 

været her, fortsætter Thorsten.
Hvad siger den voksne bruger-
gruppe?
 - De unge er her bl.a. om onsda-
gen, hvor en gruppe damer har 
blomsterbinding. De holder sig 
til hver sit, og jeg har ikke hørt 
noget, der tyder på, at nogle er 
utilfredse. Det er vigtigt for os, 
at huset har plads til alle og vi 
fortsætter med bankospil, hyg-
geklub, skakklub og meget mere. 
Vi er ved at starte et billardhold 
og har også danseaftener. Vi 
har lige købt tæpper til at bruge 
udendørs. Så kan man sidde i 
solen i frokostpausen og spille 

Perlen har plads til alle
også børn og unge

Aktivitetshuset Perlen ligger i 
Hallingparken 5. Du kan fi nde 
Perlens aktiviteter på den faste 
side om husene her i Esplana-
den. Du kan også fi nde Perlen 
på Facebook, og lige nu er man 
ved at udbygge hjemmesiden 
på www.broendbynettet.dk

backgammon eller bare nyde 
det, mens man spiser frokost. Vi 
har smørrebrød og varm mad til 
frokost fra mandag til torsdag 
og aftenspisning hver tirsdag. Jo 
mere et beboerhus bliver brugt, 
jo bedre er det. Vi er åbne over 
for idéer og jeg kan ikke gentage 
nok, at alle er velkomne.

  Anet Tamborg

Der er mange forskellige foreninger og klubber, der benytter lokalerne.

Mange nyder den daglige frokost i det hyggelige cafémiljø. 

Ω
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen 
Tirsdag og torsdag 
kl. 10-20. Onsdag og fre-
dag kl. 10-15. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokostbuffet
Tirs. - fred. kl. 11.30-13.00. 

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

Legestue 
Fredag kl. 12.00-15.00. 
Banko 
Hver 3. tirsdag/md. kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00.
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Henvendelse nødvendig til 
Erik Larsen - tlf: 4353 0213

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

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.bro-
endbynettet.dk/aktivi-
tetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 4354 1138

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 13.00 og spil begynder kl. 14.00.

Loppemarked
Første lørdag/md. kl. 10.00-15.00.

Mimre-banko
Anden onsdag/md.
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: 3161 6585

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag/md. kl. 19.30. Vi
syn ger kendte viser og sange. Gratis 
adgang - (NB.ingen sang i dec.) 
- Erik Steffensen - tlf. 4373 0013

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer

Thorsten

Caféen åben:
Mandag kl. 8.00-15.00.
Tirsdag kl. 8.00-19.30.
Onsdag & torsdag
kl. 8.00-14.00.
Fredag lukket.
(Nye tider fra 1. dec.)

Dagligt: Kaffe/te/vand/
ostemad/smørrebrød og 
varm mad. 
kl. 11.30-13.00

Aftenspisning - (ændres fra 1.dec.)
Tirsdag varm mad til kl. 19.00.
Skal bestilles mandag før kl. 12.00.
(Hele nov. stadig onsdags-spisning)

Hygge-banko
Første tirsdag/md.
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Ring til Marianne 
telefon: 3677 9513

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Netcafé
Mandag kl. 12.00-15.00.
Tirsdag kl. 12.00-19.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning af selskabslokaler
kontakt Café PERLEN

Telefon: 4373 4220
Henvendelse i åbningstiden.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub: Onsdag og torsdag kl. 19.00-23.00.
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Angst og depression

Disse emner bliver behand-
 let i et arrangement tirsdag 

10. november kl. 19.00-21.30 i 
Rheumhus. 
 Socialpsykiatrien møder med  
to medarbejdere og en bruger 
og der er yderligere to informa-
torer fra foreningen Sind. 
  Alle, der lider af angst og de-
pression, og deres pårørende  
kan nu få oplysninger og stille 
spørgsmål. Rheumhus sælger 
kaffe og kage til rimelige priser. 

Nye åbningstider i Perlen
Bemærk venligst at aftenspisningen bliver fl yttet fra onsdag til tirsdag, hvor sidste madservering vil fi nde 
sted kl. 19.00. Tilsvarende skal bestilling foregå dagen før. Denne ændring sker fra tirsdag den 1. december. 
Se mere om Perlen på Facebook.         Thorsten

Ældreklubberne og NetværksKontoret

inviterer til åbent hus mandag  23. november kl. 13 i Perlen.
  I Brøndby Strand fi ndes der rigtig mange klubber, og heraf en del 
for ældre. Klubberne har hver deres bod, hvor de fortæller om det, de 
laver, og hvordan man kan deltage.
   Du kan også høre et foredrag med Erling H. Petersen fra Ældresa-
gen, der fortæller om ældres foreningsliv, og Gurli Hansen fortæller 
om seniorrådet.
   Og så er der ellers socialt samvær med lidt at spise og drikke.
Du behøver ikke melde dig til, så bare mød op i Perlen og se, om en 
eller fl ere af klubberne er noget for dig. 

Det sker i Perlen

Perlen følger op på successen 
med endnu en danseaften - 

denne gang onsdag 25. novem-
ber kl. 19 til 22. Man kan starte 
aftenen med et måltid mad til 
45 kr. fra kl. 17.
 Selve danseaftenen koster for 
musik/sangerinde og kaffe sta-
dig 35 kr. i entré. 
  Og sangerinden er ingen ringere 
end Susanne Lana; bl.a. lands-
kendt for sjæleren „Jeg ville eje 
millioner“.             Thorsten

Kom og hør to af Danmarks
 bedste stand-up komikere 

i dit eget lokalområde sammen 
med dine venner for en fl ad 
20’er. NetværksKontoret har 
sam men med aktivitetshusene 
arrangeret stand-up tre aftner i 
vinterens løb. 
 Det første show er med Omar 
Marzouk og Elias Ehlers i Perlen 
tirsdag 8. december kl. 19.00. I 
pausen optræder rapperne B-
Block fra Brøndby Strand.
 Billetter á 20 kr. kan købes i  
Per len, Café 13 og Rheumhus. 
Arrangementerne i Rheumhus 
og Café 13 bliver omtalt i kom-
mende numre af Esplanaden. 
Der er 80 billetter, så du skal 
være hurtig. 
  Omar Marzouks show hand-
ler om kærester, el-regningen 
og Folketinget. Og om alt det 
andet, der optager os: ’Dansk-
hed’, terror og de store religio-
ner. Med ægyptiske forældre 
og indsigt i livet som såkaldt 
ny-dansker er han den rette til 
at kigge undersøgende på livet i 
Danmark. Det har gjort ham til 
en af landets mest modige ko-
mikere, og helt sikkert også en 
af de mest populære. 

 Elias Ehlers er fra den nye 
bølge i dansk stand-up. Oprin-
deligt er han bare fra Holstebro, 
men i 2005 fl yttede han til Kø-
benhavn. Allerede året efter tog 
han et vigtigt skridt. Han vandt 
DM i stand-up - og har siden 
været fokuseret på at optræde 
og skabe nyt materiale. Trods 
sin unge alder er han allerede 
en komiker med overblik og 
evnen til at spille sammen med 
publikum. 
  Der er mulighed for spisning 
i Perlen inden showet fra kl. 
17.00 til 18.30 for 45 kr. Tilmel-
ding til spisning er senest man-
dag 7. december kl. 12.00.

Trænger du til et godt grin?

Komikeren Omar Marzouk.
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Café 13 - 1 år
Den 10. oktober kl. 18 fej-

rede Café 13 sin et-års fød-
selsdag med en dejlig fest. In-
denfor var alle bordene dækket 
med lilla duge og fl otte deko-
rationer. Godt bænket fi k vi en 
dejlig tomatsuppe. Derefter var 
der grillmad og alverdens sala-
ter med dressing til. Desserten 
var hvid chokoladelagkage. Un-
der spisningen spillede Stig og 
Lava hygge-musik og de fortalte 
vitser og historier. De sang bl.a. 
sangen fra 'Lady og vagabon-
den' - „Bella Notte“ udklædte 
med kokkehuer og ternede for-
klæder. Hugo holdt en tale om 
Café 13 fortræffeligheder. 
  Afdelingen gav baileys og cog-
nac til kaffen. Der kom tre unge 
bartendere og mixede mange 
forskellige drinks. Der blev dan-
set lystigt især til melodien 'Der 
er en myre i mit øre', som alle 
sang med på. Pludselig blev 
„Brudevalsen“ spillet for Jytte 
og Sten, der havde været gift 
i 45 år - Stort tillykke. Tak til 
Gitte og hendes stab for endnu 
en pragtfuld aften. 

Taknemmelig hilsen fra
70 gæster og Ditte Jeier.

Danseaften i Perlen
Onsdag den 21. oktober var der igen danseaften med spisning. Vi 

 ankom kl. 17.45 og betalte 45 kr. for dansk bøf med kartofl er, en 
dejlig sovs og agurkesalat. Samtidig betalte vi 35 kr. for kaf fe, kage og 
musik. Vi var kun 17 til spisningen. Senere kom der tre yderligere.
 Dansegulvet blev ikke slidt ret meget, men på et tidspunkt var der 
hele seks par ude at svinge træbenet. Musikken var dæmpet til maden, 
men til dansen var der skruet op for volumen. 
  Jeg håber meget for Thorsten og Susan, at der må komme mange 
fl ere næste gang. Det bliver onsdag 25. november fra kl. 17 til 22. Da 
vil menuen bestå af juleskinke med tilbehør - stadig til kun 45 kr. 
Kaffe,kage og musik også stadig til 35 kr. Men denne dag er der et 
stort trækplaster nemlig: Susanne Lana. Det hjælper helt sikkert på 
deltagerantallet og stemningen. Det er jo sjovere, jo fl ere vi er. 

Tak til Thorsten og Susan fra gæsterne og Ditte Jeier.

Tirsdag 13. oktober dystede et hold damer fra Værestedet Strandstuen (for pensionister) og et hold af 
unge drenge fra bibliotekets WII hold i Kulturhuset Brønden. Der blev spillet bedst af tre omgange i 

bowling, og for drengene noget de mente, 
at de kunne vinde med bind for øjnene, 
da de så Strandstuens line-up af ældre 
damer.
  Dette blev ikke tilfældet. Der blev gået til 
stålet og den første strike blev sat ind af 
damerne fra Strandstuen. 
 Derefter strammede drengene sig lidt 
mere an - men forgæves.
  De måtte sande at - de trods deres over-
legenhed i computerspil - ikke kunne 
matche damerne i denne her disciplin, og 
Strandstuens damer vandt over to om-
gange.

WII turnering i bowling

En 'jernlady' fra Værestedet Strandstuen strikes again. Jakob Hoff, Strandstuen
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Overhold husordenen!
Man må kun benytte hammer, 
boremaskine og andet støjende 
værktøj i tiden mandag til fre-
dag kl. 08-19, og lørdag kl. 10-
16. Ialt 61 timer. Det må være 
muligt i Ulsøparken 6 at fi nde 
passende tidspunkter i stedet 
for lørdag meller 17 og 21 el-
ler søndag fra middag til kl. 
14. Er vedkommende ikke klar 
over, at det er omkring et par 
hundrede personer i 59 andre 
husstande, der bliver generet?. 
En anden ting, når jeg nu er i 
gang: Det er ikke tilladt at ryge i 
elevatorerne. Forestil dig, at du 
har åndedrætsbesvær (astma/
MCS), og kommer ind i et gan-
ske lille rum fyldt med røg!! Det 
er mildest talt meget ubehage-
ligt. Prøv at vise lidt hensyn til 
andre mennesker.

Venlig hilsen R. Offersen

Nye hold - nye tider

Danish Dixieland Band
spiller den 20. november kl. 20 i 
Brøndby Jazzklub i Rheumhus, 
Albjergparken 6.
  Der er middag fra kl. 18 og spi-
sebilletter kan købes hos Urszu-
la på telefon 4373 5226 fra kl. 18 
senest torsdag den 12. novem-
ber. Yderligere oplysninger på 
www.brondbyjazzklub.dk

KREA-gruppen
afholder sit årlige efterårsmar-
ked i BRØNDEN torsdag 26. og 
fredag 27. november fra kl. 12 
til 18. Nu har du chancen for at 
erhverve dig julegaver fremstil-
let af lokale kunstnere. 

Lokalhistorisk Forening
har inviteret Poul Sverrild, le-
der af Hvidovre Lokalarkiv, til 
at tale og vise billeder om de sto-
re omegnsbyggerier langs Kø ge 
Bugt, som han kalder 'velfærds-
samfundets drømmelandskab'.
  Det foregår i BRØNDEN, tors-
dag 19. november kl. 19. Alle er 
velkomne.              Johan S.

TV-Brøndby bliver
til KVN TV

l. november skifter TV-Brøndby 
navn til Københavns Vestegns 
NærTV - forkortet KVN TV.
 Ændringen afspejler, at kunde-
underlaget (seerne) fra at være 
Brøndby Strand beboere nu er 
udvidet til at dække ca. 10.000 
husstande i Brøndby, Vallens-
bæk og Albertslund. Derudover 
åbner KVN TV senest 1. decem-
ber en ny hjemmeside, der kan 
frekventeres på www.kvntv.dk 
- Her fi ndes programoversigter 
og omtale af disse.     Jørgen P.

Brøndbynettet.dk
Man kan holde sig underrettet 
om begivenheder, der fi nder 
sted i Brøndby Strand, ved at gå 
ind på www.broendbynettet.dk
 Her er oplysninger om Børne-
nes Rejsebureau, vore tre akti-
vitetshuse, boligadministration-
erne, boligafdelingerne, De 9, 
NetværksKontoret, 'Herfra og 
videre', Tranenes Drenge, Per-
lens Drenge og Pigehuset. Du 
kan også se, hvordan du kan 
søge 'De Frie Midler', forenin-
ger og klubber, de lokale me-
dier - herunder TV-Brøndby 
(det fremtidige KVN TV), bebo-
erbladet Esplanaden og hjem-
mesiden.
  Hjemmesiden styres  af 
Forenin gen Brøndby Hjem-
meside, der består af frivillige. 
Hver bruger er ansvarlig for at 
redigere og opdatere sin egen 
side. Foreninger eller klubber, 
som vil optages på hjemmesi-
den, skal henvende sig til for-
manden for siden Ib Thomsen: 
ib.thomsen@brnet.dk    Anet T.

Koncert med DOTS
Mandag 23. november kl. 10 kan 
publikum blive medsyngende og 
aktive deltagere i fortælling og 
musik, der veksler imellem en 
blanding af dramatik, sang, ryt-
mik og bevægelse. Arrangemen-
tet, som Brøndby-Bibliotekerne 
står for, er et tilbud i forbindelse 
med Bogstart-projektet, og alle 
børn har adgang.Gratis billetter 
kan fås fra 9. november. 

Julemarked
Fredag 27. november kl. 11 af-
holder Strandstuens brugere ju-
lemarked med salg af juledeko-
rationer, adventskranse, nisser 
og søde julemus. Der kan købes 
gløgg og æbleskiver. Der er fri 
entré i Værestedet Strandstuen.

Jul i Brønden
Fredag 27. november kl. 13-17 
vil der være julemarked, jule-
klip, juleeventyr, konkurrencer 
mm. Kom og pynt Brøndens ju-
letræ. Alle er velkomne.
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Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Hanne Hancke (telefon: 4074 6833)

Strandens postbutik åbnet
Onsdag 21. oktober åbnede Brøndby Strand Postbutik i SuperBest for fuld musik. Kl. 16 gik Københavns 

 Postorkester i gang med at spille på pladsen foran forretningen, og imens blev borgmester Ib Terp budt 
velkommen af købmand Lars Nielsen, kundechef  i Post Danmark Mette Ekelund og chef for Privatkunde-
område Øst Christian Bang Søndergaard. Borgmesteren lovede borgerne, at der i nær fremtid etableres en 
pakkeautomat, Døgnposten kaldet, foran det tidligere posthus. Købmand Lars Nielsen glæder sig til samar-
bejdet med Post Danmark og bød på kaffe og kringle i butikken.             Helle Gudio, Post Danmark 

Behøver nødvendige medar-
 bejderkurser altid være 

'tørre og kedelige' med lange 
foredrag udi komplicerede ter-
mer osv.? Nej bestemt ikke.
 De 13 børnehuse i „Netværket 
Strand Øst - og Vest“ gennem-
førte 6. oktober i vort nye kul-
turhus BRØNDEN et anderledes 
medarbejdertræf, hvor musik 
var et gennemgående tema!
  Markant bistået af orkestret 
„Den svingende Organisation“ 

under ledelse af Flemming Ol-
sen - der blandt andet påstod, 
at 'arbejde bygges op af glæde; 
det bliver musik nemlig gjort' - 
fi k mere end 200 medarbejdere 
et alternativt bud på 'ledelse og 
samarbejde'.
  Måske indlysende udsagn som 
'der må drilles, men ikke mop-
pes' og 'lad være med at kæmpe 
for ændringer, som ikke kan 
ændres („I am, what I am“), 
men erkend i stedet', blev mod-

'Den svingende organisation'

Netværket består af:
 
 Øst
  Svanebo
  Klydebo
  Resenlund
  Blæksprutten
  Strandbo
  Ternebo
 Vest
  Silergården
  Påfuglen
  Mejsely
  Spættebo
  Uglebo
  Mågebo
  Lærkebo

taget med smil og applaus til 
musikken. 
 På bedste koncertmanér var 
der indlagt en pause, hvor med-
arbejderne oven i købet kunne 
nyde 'en lille én' og samtidigt 
re fl ektere over seriøse arbejds-
temaer i en atmosfære henlagt 
til 'smilets land'.             Ω

Kursist på slap line med musikledsagelse af 'Den svingende organisation'.

  Elo Christiansen
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