
EsplanadenBeboerbladet

November 2010  ∙  Årgang 14  ∙  nr. 9

Ghetto – nej tak!
Brøndby Strand og ghettodebatten

side 3

Søg § 18 midler frivilligt arbejde
Se hvornår og hvordan

Fuglefest på Dyregården Søholt
Indvielse af stort nyt voliere

side 5side 11

GREEN WEEK PÅ BRØNDBY STRANDSKOLEN 
se side 8-9 



Esplanaden
Brøndby Strands beboerblad

Beboerbladet ESPLANADEN er talerør for 

Brøndby Strands beboere, institutioner, 

foreninger, klubber og lignende med til-

knytning til området. Artikler/billeder kan 

citeres/gengives mod kildeangivelse jvf. 

ophavsretsloven. Vedrørende pressemed-

delelser og læserbreve: Redaktionen kan 

vælge; at afvise, at forkorte, at bringe i ud-

drag eller at gengive.  

Bladets adresse er:

Beboerbladet Esplanaden 

Hallingparken 2, stuen

2660 Brøndby Strand

Tlf & fax: 43 54 39 60

E-mail: esplanaden@brnet.dk

Redaktionen:

Ole Larsen ansvarsh. (konstitueret)

Telefon: 24 48 04 55

Inger Larsen

Hanne Hancke

Bitten Drews 

Serkan Korkmaz

Grete Folman

Fast skribent: Anet Tamborg

Forsidefoto: Serkan Korkmaz

Udgivere: BB 605, BB 606, BB 607, BB 608, 

PAB afd. 8, Rheumpark, T 13, T 15

Esplanadens udviklingsgruppe: 

Ole Hegerlund

Hugo Thuge

Ole Larsen

Michael Buch Barnes

Grafiker:

Torben Hanberg

Jesper Faurby, mouselab

Tryk:

Hertz bogtrykkergården a/s

Trykt på svanemærket papir

4.400 Ex. - ISSN: 1398-6139

DEADLINE: 

Artikler den 8. november 2010 kl. 12.00

Kalenderen den 15. november 2010

Næste blad uddeles senest 

søndag den 28. november 2010.

Det kan være svært at genkende vo-
res boligafdelinger i beretningerne 
fra det ”ghettoland”, som medierne 
i denne tid flyder over med. Det ska-
ber reaktioner, både fra beboerde-
mokrater og beboere, som man kan 
læse på side 3. Boligafdelingerne i 
Brøndby Strand har gjort et stort ar-
bejde igennem de sidste 15 år på at 
forbedre trygheden i boligområdet 
gennem boligsociale helhedsplaner. 
Det har båret frugt, og i dag regnes 
vi for et af de mest fredelige områ-
der på Vestegnen. Det kan vi både 
være glade for og stolte over. Og 
det er vigtigt at fastslå, at Brøndby 
Strand ikke er en ghetto, men en 
bydel, der er åben for alle og som er 
et godt sted at bo!

Statsministeren talte også om for-
holdene i ghettoerne i Folketingets 
åbningstale. Et andet emne, som 
han berørte, var, at man må gøre op 
med tidligere tiders gavementali-
tet på det sociale område. Det har 
fået vores faste klummeskriver til 
at fare i blækhuset og fortælle om, 
hvordan det opleves for en helt al-
mindelig borger med et skrøbeligt 
helbred at gå fra førtidspension til 
folkepension. 

Brøndby Strandskolen er tovholder 
på et EU projekt for skoler i 5 lande. 
Sidste år mødtes eleverne i Frank-
rig. I år har Brøndby Strand Skolen 
været vært for de fem lande med en 
Green Week, hvor der både var fokus 
på bæredygtighed og fælles sam-
vær. Og så lærte eleverne at bruge 
engelsk som dagligsprog, hvad de 
kan få god brug for i vores globale 

tid, hvor arbejdskraften mere og 
mere bevæger sig fra land til land.

En forudsætning for at fungere i den 
globale verden er, at man har sine 
rødder med sig. Derfor er det vigtigt 
at styrke de lokale netværk. Brøndby 
Strand har altid været kendt for et 
rigt foreningsliv, og det kunne man 
opleve, da Brønden åbnede dørene 
for Frivilligmessen, hvor ikke min-
dre end 30 foreninger og klubber fra 
hele Brøndby præsenterede sig. En 
af forudsætningerne for forenings-
livet er kommunens tilskud til fri-
villigt arbejde, også kendt som § 18 
midlerne. På side 11 fortæller Brønd-
by Kommune om, hvad midlerne er 
beregnet til, og hvordan man ansø-
ger for 2011. 

Når dette nummer af Esplanaden 
kommer på gaden, er vi gået over 
fra sommertid til vintertid, og mør-
ket kryber ind over eftermiddagen. 
Men der er lys i den mørke tid i form 
af fester og højtider. Mortensaften 
står for døren og bliver fejret i akti-
vitetshusene med alt, hvad traditi-
onen byder. Andre kulturers højtider 
har også fundet vej til Café 13 i form 
af Eid festerne. Og inden vi ser os 
om, er julearrangementerne over os. 
Boligafdelingerne inviterer til stor 
julefest i Brønden. Det kan du læse 
om allerede i dette nummer. Måske 
er det en overdrivelse, at julen varer 
lige til påske. Men det er sikkert og 
vist, at den begynder i slutningen af 
oktober.

Venlig hilsen
Redaktionen

Fra 1. november skifter Esplanaden mailadresse til:  

esplanaden@brnet.dk

LEDER



Brøndby Strand  
ghetto nej tak

Socialministeriet har udarbej-
det en liste over områder der kan 
anvende kombineret udlejning 
(boligselskaberne kan afvise at 
udleje boliger til folk udenfor ar-
bejdsmarkedet). Man kommer på 
listen, når over 30 % af beboerne er 
udenfor arbejdsmarkedet. Der er 45 
boligområder på listen, blandt dem 
Brøndby Strand.

Tekst: Anet Tamborg      Foto: Niels Frisch Kjølholt

Socialministeriet udsendte den  
1. oktober en liste over boligområder i 
Danmark, der kan anvende kombine-
ret udlejning. Boligområderne blev af 
medierne præsenteret som ghettoom-
råder. Listen blev gengivet på Jyllands-
postens hjemmeside. Her kunne man 
også finde Brøndby Strand, men det var 
kun boligafdelingen Rheumpark, der 
blev betegnet som udsat. Formanden 
for Rheumpark, Ole Frank Larsen skrev 
et læserbrev, som beskriver hans opfat-
telse af forholdene i Brøndby Strand.
- ”Jeg blev vred. Først og fremmest 
over, at vi var den eneste boligafdeling, 
man fandt på hjemmesiden. Men også 

fordi debatten ikke skelner mellem 
”områder, der kan anvende kombineret 
udlejning” og ”særligt belastede” bo-
ligområder. Alle kaldes ghettoer. Man 
giver et helt forkert billede, ikke bare 
af Brøndby Strand, men også af andre 
områder, hvor krisen har presset folk ud 
af arbejdsmarkedet. Jeg håber, at læ-
serbrevet vil være med til at nuancere 
debatten”, siger Ole Frank Larsen. 
Læserbrevet kan læses på 
www.broendbynettet.dk/Nyheder

En beboer
Louise Vinther Alis er en af de mange 
beboere i Brøndby Strand, som lever et 

helt almindeligt liv med fast arbejde, 
mand og børn. Hun mener, at medierne 
er med til at stigmatisere beboerne i de 
almene boligområder.
“Jeg bliver mere og mere harm over 
denne ghetto-debat. I vores familie har 
vi altid været glade for at bo i Brøndby 
Strand. Vi flyttede hertil fra nybygge-
riet på Islands Brygge, for dér boede 
vitterligt kun én slags mennesker. Vi 
sætter pris på mangfoldigheden og 
sammenholdet herude i 2660. Børnene 
leger sammen i vores gård på tværs af 
kulturer, mødrene snakker sammen og 
vi har ikke haft nogle ubehagelige op-
levelser med kriminalitet – tværtimod 
er de unge meget høflige og hensyns-
fulde. Men nu føler vi os stemplede og 
måske ender det med, at vi vælger at 
flytte herfra. Kan det virkelig være rig-
tigt, at politikere og medier skal være 
med til at jage velfungerende familier 
ud af de almennyttige boliger?”
Louise Vinther Alis mener, at man bur-
de invitere socialministeren til Brøndby 
Strand, så hun med egne øjne kan op-
leve området. I efteråret 2008 havde 
Brøndby Strand besøg af daværende 
velfærdsminister Karen Jespersen og 
Asger Aamund, formanden for Center 
for boligsocial udvikling. Begge gav ud-
tryk for, at de var imponerede over de 
gode resultater i Brøndby Strand og 
det gentog de efterfølgende adskillige 
gange, når de talte om boligsocialt ar-
bejde.
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Værestedet på Langbjerg
Som noget nyt er Værestedet på den gamle Langbjerg-
skole i kælderen åben tirsdag til torsdag fra kl. 14-22 og 
søndag fra kl. 18-22. Kig forbi til et slag billard eller en 
snak hvis du er mand og mellem 16 og 25 år. 

Frivilligmesse i Brøndby 
- Fokus på frivilligt arbejde

Lørdag den 2. oktober blev der for første 
gang afholdt Frivilligmesse i Brøndby. 
Formålet med messen er at sætte fo-
kus den store og vigtige indsats, som de 
mange frivillige i Brøndby yder.  Derud-
over er det en klar ambition for frivillig-
messen at være udstillingsvindue, hvor 
personer, som gerne vil, men endnu ikke 
har engageret sig i det frivillige arbejde, 
kan gå på opdagelse.
Messen løb af stablen i Kulturhuset 
Brønden. På dette års messe var over 30 
foreninger repræsenteret. Med godt 200 
besøgende summede den store sal af liv 
og snakken gik på kryds og tværs. Udover 
tilbuddene i messeområdet var der også 
indlagt et program med spændende og 
relevante oplæg om frivillighed.
Selvom Frivilligmessen var pænt besøgt, 
er der plads til både flere foreninger og 
besøgende, så forhåbentlig vil Frivillig-
messen i de kommende år rammes af 
vokseværk. 

Stormøde i  
KulturWeekend

Kunne du tænke dig at være med til at 
arrangere næste års KulturWeekend? 
Tirsdag den 2. november kl. 19.00 – 21.00 
afholdes der stormøde om KulturWeek-
end. Mødet foregår i Café 13, Kisumpar-
ken 2. Tilmelding til NetværksKontoret 
på 43 54 22 75 eller lew@bo-vest.dk

Brøndby Strand tog fjerde sejr i streg
Det efterhånden traditionsrige opgør mellem det lokale hold Brøndby Strand Lø-
verne og FC Tøppen fra Hundested endte lørdag den 9. oktober, på udebane i 
Hundested,med endnu en sejr til de lokale boldkunstnere. Især i første halvleg viste 
Løverne deres styrke, da de efter en fornem indsats kunne gå til pause med en kom-
fortabel føring på 1-6. 
I anden halvleg var kræfterne ikke som i første, men det lykkedes ikke desto mindre 
for Hamudi Al-Waeli at score hattrick med sin scoring til 2-7. Kampens endelig resul-
tat blev 4-7 til Brøndby Strand og ”Apo” blev kåret som kampens spiller. Hvis du vil 
se flere billeder fra kampen så bliv ven med NetværksKontoret på Facebook!

Fra 1. november skifter Esplanaden mailadresse til: esplanaden@brnet.dk

Foredrag i Brøndby Strand Kirke
Den 1. november 2010 kl. 18.00 – 20.30
En aften med Massoud Fouroozandeh, der er præst for de farsitalende kristne me-
nigheder i Danmark. Han fortæller om sit liv og vejen fra islam til kristendom med 
udgangspunktet i sin bog ”Den Forbudte Frelse”. Alle er velkomne.
Der er aftensmad fra kl. 18-19, pris: 30 kr. Tilmelding nødvendig på tlf. 43545861 eller 
e-mail: hakr@os.dk
Alpha beta gruppen i Brøndby Strand kirke.
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Tekst: Hanne Dueholm Nielsen, Dyregården Søholt

Fotos: Britt M. Fossberg

Dyregården Søholt har netop indviet en 80 
m2 stor volière! Arbejdet er forestået af smed 
Bent Harregaard og alsidigt personale på går-
den. Personalet har skiftet mellem at bygge og 
lave gode aktiviteter med børnene, så på den 
måde har byggeprocessen varet flere år.

Indvielsesfest for volieren
Dyregården holdt en festdag med taler og saf-
tevand. Vi har tradition for, at medlemmerne 
er med til at bage fantasifulde kager ved sær-
lige lejligheder og indvielsen var ingen undta-
gelse: Der var rigtig mange fade med kager i 
facon som fuglefoder og i fuglefacon.
Vi har også tradition for at skrive lejligheds-
sange med børnene; Denne dag blev det til 
en sang hvor fuglene pippede om, hvorfor de 
skulle bo i en hesteboks og hvordan de nu glæ-
dede sig til at komme ud i den nye voliere!
I praksis var det nu mere besværligt: 3 medar-
bejdere måtte stå med fiskenet og fange hver 
enkelt fugl og sætte den ud af dens lille gam-
le bolig og ud i den nye voliere, som gårdens 
medlemmer også kan færdes i og håndfodre 
nogle af fuglene med hirsekolber.
Rigtig mange forældre til medlemmer på går-
den deltog og så os klippe det gyldne bånd 
over med en kæmpestor saks og erklære vo-
lièren for indviet. 

”Her bor fuglene godt”
Volièren er sikker for fuglene med dobbelt net, 
minutiøst syet sammen i hånden og med fliser 
på hver side. Den er præsentabel og har allere-
de tiltrukket sig opmærksomhed fra flere for-
bipasserende. Blandt andet valgte en mand at 
donere os sine fugle i stedet for at sælge dem 
fordi: ”Dér skulle fuglene bo godt”! Vi er glade 
for de smukke fugle. Vi er også blevet rost på 
www.undulatsiderne.dk af fagfolk.

Fuglefest på Dyregården Søholt

Alle er velkomne til at besøge 
Dyregården Søholt og se selv.
(Når man er under 8 år skal man dog 
følges med en voksen) 
Vi har åbent 10-17 på hverdage og 
11-16 i weekender.
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NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Café 13 fejrede den lille Eidfest lige ef-
ter Ramadanen. Det var en stor succes 
med 165 gæster. Eid markeres to gan-
ge om året i den muslimske verden. 
Cirka 70 dage efter den lille Eid-fest 
holdes den store Eid-fest, Eid al-Adha 
eller”off er-festen”. Ved Eid-festerne 
lægger man forskellighederne og 
uenighederne til side, dyrker fælles-
skabet og glæden med hinanden. 
Børnene får gaver, ligesom ved den 
danske jul. Derfor fejrer Café 13 igen 

Eid-festen med en familiedag for alle 
børnefamilier. Børnene får en dejlig 
teateroplevelse med Honningbandens 
”Den Store Tryllekunstner og hans Ka-
nin”. Cafeen bliver pyntet op med bal-
loner og guirlander, og så er der fest 
både for børn og forældre. Vi håber at 
se mange, både danske og etniske fa-
milier, til dette fl otte arrangement. 
Pris: 50 kr. ekskl. drikkevarer
Billetter købes senest onsdag den 24. 
november kl.13.00 i Café 13.

Johnny ”Kandis” Hansen
Kom og hør den folkekære sanger i 
Café Perlen onsdag den 17. nov. 

Kl. 18.00: Festmiddag og musik 
med Lars Berggren.
Kl. 20.00: Johnny ”Kandis” Hansen 
optræder.
Pris: 160 kr. Sidste tilmeldingsfrist: 
mandag den 4. november kl. 12.00. Be-
stilling og forudbetaling er nødvendig

Program
Kl. 16.00 åbner vi dørene og 
mod tager både små og store gæster 
Kl. 17.00 teater for børn og forældre
Kl. 18.00 en dejlig buff et med forskel-
lige slags (etnisk) mad

EID-FEST FOR ALLE BØRNEFAMILIER
Lørdag den 27. november kl. 16.00 - 21.00

Af Ditte Jeier

Der var trængsel ved indgangen, da 
Café 13 slog dørene op til deres 2 års 
fødselsdagsfest. Det var rart at se så 
mange kendte ansigter omkring fest-
dækkede borde med gyldne duge, 
grønne servietter og efterårsløv. 
Gitte fortalte om den fantastiske 

menu med laks og derefter en over-
dådig vildtbuff et med lækkert tilbe-
hør. Det var til 10 kokkehuer. Musik-
ken meldte afbud i sidste øjeblik, 
men i stedet gik snakken lystigt 
ved bordene. Efter at Hugo havde 
holdt tale, råbte vi hurra for Café 13. 
Tak for en dejlig aften.

Helt ”Vildt” 
– Fødselsdagsfest 
i Café 13

menu med laks og derefter en over-

Sted: Rheumhus, Ahlbjergparken 4
Mandag d. 29. november kl. 17 - 19.30  
�  Lær de andre børnefamilier at 

kende
�  Udvid dit netværk
�   Glem madlavningen for en enkelt 

aften
Der bliver serveret børnevenlig mad 
og isvand. Andre drikkevarer kan 
købes i baren. 

Tilmelding senest: Onsdag den 24. 
november til Conni Sparlund på mail 
cs@lundens.net eller på telefon 
50 54 67 82 eller til Charlotte Hansen 
på mail: charlottehansen72@sol.dk 
eller på telefon: 60 43 18 31

Vi er også på Facebook: 
Enlige med børn’s spiseklub

Spiseaften for enlige med børn

eller på telefon: 60 43 18 31

Vi er også på Facebook: 
Enlige med børn’s spiseklub
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Det sker i 
Rheumhus 
i november

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Banko
Søndag den 7.november
Kun pengepræmier.

Mimrebanko
Onsdag den 10. november
Gratis kage og kaff e

Mortens Aften 
Onsdag den 10.november kl. 17.30
Onsdag er vores sædvanlige spiseaf-
ten, og Mortens Aften serverer vi an-
desteg med alt, hvad der hører til. Til 
dessert er der citronfromage. Tilmel-
ding senest tirsdag den 9. november
Pris for andesteg: Voksne: 50 kr. Børn: 
25 kr. Pris for dessert: 15 kr. 

Gæstekokke 
Onsdag den 24. november
Denne aften kan vi glæde os til rigtig 
spansk mad. Lækker Paella, dejlig 
spansk vin, spændende spansk des-
sert, fl otte spanske kokke, og ikke 
mindst det spanske fl ag. Kom og gør

aftenen ekstra hyggelig. Husk at til-
melde jer. Pris: Voksne 40 kr. Børn 25 
kr. Børn under 3 år gratis.

Syng sammen
Torsdag den 25.november
Kom og syng med os, med musikal-
ske venner, torsdag den 25. november  
kl. 19.30 i Rheumhus. Vi mødes med 
godt humør og synger både gamle og 
nye sange Alle er hjertelig velkomne.

Brunch 
Lørdag den 27. november kl. 10
Årets sidste brunch er stor og lækker, 
og denne gang inspireret af efteråret. 
Vores behov for lys varme og farver, 
vil kunne afspejles i menuen. Så glæd 
Jer. Pris for voksne 65 kr. Børn under 12 
år 35 kr. Børn under 3år gratis. Meld jer 
gerne til i forvejen.

Mortensaften i Café 13
Onsdag den 10. november kl.18
Som traditionen byder, serverer Café 
13 denne aften: Andesteg med rødkål 
og svesker og gammeldags æblekage 
med fl ødeskum. Pris: 75 kr. Tilmelding 
efter først til mølle princippet senest 
den 5. november kl.12.00 i Café 13 eller 
på telefon: 43 73 81 25.

John Simonsen: 
I Holgers Kølvand 
Torsdag d. 11. november kl. 14-16
Café 13s torsdagsgæst i november 
er John Simonsen, der fortæller om 
slægtsforskning. Han var kun to år, da 
hans far døde. Mange år senere fandt 
han en papæske med sin fars efterlad-
te fotos. Gennem dem samt forskning 
i arkiver i indland og udland fi k John 
Simonsen genskabt sin fars liv som 
sømand på verdenshavene, som poli-
tibetjent og dengang han fi k tildelt en 
dusør af Carnegies belønningsfond for 
heltedåd.

Tøseaften i Café 13 
byder på juleforberedelser
Fredag den 26. november kl. 18 – 21 
Denne aften står i advents- og julede-
korationernes tegn. Vi har inviteret en 
blomsterdekoratør, og vi skaff er gran 
i fl ere forskellige sorter, samt ler og 
lidt lys. Medbring selv dine favoritlys 
og skåle, fade, samt eventuelt bånd 
og pynt. Vi serverer en let anretning 
kl.18.00 med et glas vin, en øl eller en 
vand. Senere er der kaff e eller gløgg.                                    
Pris inkl. let anretning kr. 50. Tilmel-
ding i Café 13 eller på telefon 43 73 81 25
 senest den 23.november kl. 12.00.

Julefrokost i Café 13 
Fredag den 17. december kl. 18
Husk allerede nu at melde jer til Café 
13s store julefrokost. Her er alt hvad 
der hører til en rigtig julefrokost. Pris: 
135.- pr. person. Tilmelding senest den 
14. december kl. 12.00

Søndag den 7.november

Café 13 havde fi ne gæster onsdag 
den 15. september. Det var Clausen 
fra Klitrosen, der var kommet på be-
søg, og han havde taget Nodeknæk-
kerne fra Vestegnens Harmonika 
Klub med. De medbragte både godt 
humør og sanghæfter, og alle fi k rørt 
stemmebåndene, som blev smurt 
med masser af kaff e, kringle og bra-
depandekage. Der var lidt murren ved 
musikerbordet, for Clausens nok så 
berømte lagkager manglede, men el-
lers var billetprisen blevet for høj, da 
han ikke måtte tage dem med hjem-

mefra, og så bedømte Clausen, at det 
var bedre at få fuldt hus. Der var en 
dejlig stemning og alle gik hjem enige 
om at komme igen næste år.   

Klitrosens 
Harmonikatræf

Esplanaden november 2010
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Tekst og fotos: Serkan Korkmaz

Den 12.-19. september var en helt spe-
ciel uge for Brøndby Strandskole, der 
havde besøg af mere end 100 elever fra 
5 forskellige lande. Eleverne var kom-
met til Brøndby Strand for at deltage i 
Green Week, som er en del af et to-årigt 
internationalt undervisningsprojekt om 
miljø og bæredygtighed. 
Projektets tovholder, Rikke fra Strand-
skolen, gav sammen med de andre læ-
rere projektet en universel drejning, der 
rækker udover skolens fire vægge og 
interaktive tavler.

En fremmed er en ven, du ikke har 
mødt
”Det er mødet mellem kulturer og over-
bevisningen om at en fremmed blot er 
en ven, du ikke har mødt endnu” svare-
de Rikke til spørgsmålet om hvad dette 
egentlig handlede om. Det kunne lyde 
som en rosenrød drøm, men når man så 
sig omkring,  var det virkelighed. Det var 
helt klart, at der opstod sammenhold 
på tværs af forskelligheder i nationali-
tet og kultur.
”Projektet har til formål at bruge glo-
baliseringen til at forene eleverne på 
tværs af grænserne” forsatte Rikke, 
med henblik på at de udenlandske ele-
ver var kommet til Danmark for at be-
søge de danske elever. Forrige år tog 
de danske elever til Nantes i Frankrig 
som led i samme projekt. Og nu er der 
bygget bånd mellem eleverne, der har 
skabt vennekredse på tværs af lande-

grænserne. 

Når lærdom og sjov går op i en højere enhed
Green Week Festival på Brøndby Strand Skole

En uge med engelsk som dagligsprog
Set udefra kunne det ligne en stor sam-
menkomst af en masse elever på lejr-
tur. Men det er resultatet af benhårdt 
arbejde og et samarbejde inden for 
Comeniuspartnerskabet under EU. Re-
sultaterne ligger lige om hjørnet. ”Der 
er stor faglighed i projektet, og selv om 
eleverne morer sig sammen, får de også 
en stor viden. Desuden lærer de at bruge 
engelsk i dagligdagen, for det er vores 
fælles sprog  hele ugen. Det er en ene-
stående måde at lære på.” siger Rikke.
Esplanadens journalist kunne erfare at 
det ikke kun var eleverne, der blev te-
stet på deres engelskfærdigheder, men 
lige så meget de danske og udenland-
ske lærere. Heller ingen af dem talte 
egelsk til daglig.

Skolesamarbejde gennem EU
Projektet hedder Environment and Su-
stainability (Miljø og Bæredygtighed). 
Det er blevet tildelt godt 1 million Euro, 
som fordeles mellem de 6 forskellige 
folkeskoler, der ligger i Tjekkiet, Tysk-
land, Estland, Frankrig, Tyrkiet og Dan-
mark, som er med i projektet. Brøndby 
Strandskole er koordinator, der løbende 
skal evaluere til 6 forskellige regionale 
EU kontorer. Det er et anerkendt pro-
jekt, der kræver en stor indsats.
- ”Jeg kan virkelig anbefale projekter 
som dette. Det har været meget given-
de for både lærere og elever. Det er det 
hele værd!”, sluttede Rikke, der skulle 
videre til lærerkonference vedrørende 
Green Week.
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Tekst og foto; Serkan Korkmaz

De danske og udenlandske elever fra 
Green Week på Strandskolen var stimlet 
sammen i forhallen på Brøndby Strand 
Station, hvorfra turen skulle fortsætte i 
forskellige grupper, der i dagens anled-
ning havde tema om vedvarende ener-
gi, bæredygtighed og økologi. Esplana-
den var inviteret med i gruppen ”Niels 
Bohr”, der skulle til klimaundervisning i 
Naturværkstedet ved Kløvermarken på 
Amager.
”Niels Bohr” blev ledsaget af to lærere, 
Niels og Hannah, fra henholdsvis Dan-
mark og Tjekkiet. De fortalte om selve 
turen og deres oplevelser med Come-
nius Projektet. Niels følte sig som fy-
siklærer udfordret af at skulle give op-
lysninger videre på engelsk, og Hannah 
måtte se i øjnene, at hele elev-lærer-
kulturen er meget anderledes her end 
i hjemlandet. I bæredygtighedens tegn 
tog Niels Bohr toget til Kløvermarken 
og beviste, hvor meget en skoleklasse 
egentlig fylder i en togkupé. Det er fak-
tisk overraskende lidt.

Toiletpapir kan også isolere
”Fysik hænger godt sammen med pro-
jektet, så jeg føler mig godt udrustet 

På tur med Niels Bohr

til både at lære fra mig og tage til mig” 
sagde Niels, der var begejstret over Na-
turværkstedets arsenal af alternative 
energikilder. ”Det er fascinerende, at 
sammenpresset toiletpapir (Ja, toilet-
papir red.) og muslingeskaller kan have 
en isolerende effekt.” sagde han, før en 
af de skarpe elever fik mumlet højt ”at 
der egentlig var ret koldt i værkstedet”. 
Og det var der sådan set også. Men man 
skal ikke glemme uldtrøjers vigtige sup-
plerende bidrag til bæredygtige huse og 
hytter.

Trods forskelle lærer alle noget
I den tjekkiske skolestruktur er der 
mere respekt og ærefrygt mellem læ-
rer og elever. Men Hannah kan se både 
fordele og ulemper ved den danske sko-
lekultur. Hun vil tage sine positive erfa-
ringer med hjem og bruge dem aktivt. 
Og bæredygtigheden er helt klart et 
vigtigt emne, hun er glad for at kunne 
videreformidle til sine elever. 
Der er ingen vej udenom det engelske 
sprog med mindre alle talte fransk, 
tysk, tjekkisk eller tyrkisk flydende. 
”Eleverne lærer mere engelsk eller 
lærer, at det er vigtigt at kunne tale 

engelsk” var begge lærere enige om. 
Hannah, der er engelsklærer i Tjekkiet 
kunne fortælle, at én af hendes elever 
havde sagt, at han nok burde have fulgt 
mere med i hendes engelsktimer. ”Det 
viser, at eleverne uden tvivl har lært ét 
eller andet, trods alt” fortsatte Hannah 
på vej til Kløvermarken.

En vej ud af labyrinten
I Naturværkstedet viste det sig at Niels 
igen ikke kunne slippe for udfordrin-
gen til at skulle oversætte til engelsk, 
da lederen af værkstedet ikke magtede 
det engelske på et niveau, der kunne 
formidle budskaberne. En del skarp 
improvisering, motorik og store armbe-
vægelser senere fik vi alle en guidet tur 
gennem hele Naturværkstedet. Uden-
for blev eleverne sluppet løs i en grøn 
labyrint. Stille og roligt bevægede de 
sig én efter én ind i de snoede gange.
I mellem tiden løb en flok børnehave-
børn forbi, og journalisten fik ordene 
”værkstedet er faktisk for børn”. Efter 
et hurtigt ”aha”, kunne journalisten 
med sindsro sige pænt farvel til læ-
rerne, for mon ikke eleverne selv kunne 
finde ud af labyrinten igen? 
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af Laura Wogensen

Julen står for døren, og til en ’rigtig’ jul 
hører også en ordentlig juletræsfest! En 
fest med sang og dans, godt humør og 
julegodter.
Nogle af boligafdelingerne i Brøndby 
Strand har de senere år oplevet en be-
skeden tilslutning til de traditionelle 
juletræsarrangementer. De må erken-
de, at de kommercielle arrangementer 
i centre og lignende er stærke konkur-
renter.
 ”Sidste år besluttede vi derfor at sat-
se: vi ville lave en kæmpe juletræsfest 
- ligesom "i gamle dage". Mange af os 
havde minder om fester med flere hun-
drede børn og voksne, stort juletræ, 
julemand og underholdning. Sådan en 
fest kunne jo kun afholdes ét sted: i 
"Brønden" og det blev den! Og den blev 
en succes. Vi var flere hundrede glade 
børn og voksne, der alle havde en god 
eftermiddag. Og som arrangører var vi 
ikke i tvivl: det her gør vi også næste 
år!” fortæller Hugo Thuge, formand for 
T13.

Juletræsfest som i gamle dage
Otte boligafdelinger holder igen i år en fælles juletræsfest. 

Det sker søndag den 5. december kl. 14-17 i Kulturhuset Brønden.

Julemanden på besøg
Ingen julefest uden en julemand! Sid-
ste år vakte julemanden Benny Schu-
mann stor glæde, og han kommer igen i 
år. Han vil optræde med sit nisseklovn- 
og cirkusartistshow sammen 
med to nissespillemænd, som 
synger sange og spiller musik, 
mens der danses om juletræet. 
Desuden kommer der en smin-
kør, så børnene har mulighed 
for at få malet deres ansigter, 
og der vil være bamselotteri.

Juletræ til loftet
Meget var rigtig godt sidste 
år, men der er altid plads til 
forbedringer! Mest iøjnefal-
dende var det alt for beskedne 
juletræ.  ”Træet forsvandt næ-

sten,  da der blev danset omkring det, 
men det vil ikke ske i år. Vores ambition 
er, at træet i år skal "nå helt op til lof-
tet". Nu er der godt nok højt til loftet i 
Brønden, så måske bliver det lidt min-
dre end op til loftet, men et kæmpe træ 
skal vi ha'!” siger Hugo Thuge.

Billetter til arrangementet
For at deltage i festlighederne den 5. 
december skal du købe en billet, som 
skal medbringes på dagen. Pris: 20 kr. 
for børn og 30 kr. for voksne. Billetterne 
kan købes på NetværksKontoret, i Café 
13 og i Perlen.
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Af Ditte Larsen, Ledelsessekretariatet, Social- og Sundhedsforvaltningen i 
Brøndby Kommune

På frivilligmessen, som med stor succes blev afholdt i Brøn-
den lørdag den 2. oktober, fortalte direktør for Social- og 
Sundhedsforvaltningen Niels Møller blandt andet om, hvor-
dan Brøndby Kommune uddeler penge til det frivillige sociale 
arbejde, samt hvordan Kommunalbestyrelsen har besluttet, 
at pengene skal fordeles mellem interesserede foreninger.
”Vi har i år valgt at holde vores årlige møde med de frivillige 
sociale foreninger i forbindelse med frivilligmessen” udtaler 
Niels Møller. ”På denne måde har vi givet en række andre for-
eninger mulighed for at høre, hvordan man kan søge tilskud 
til sit frivillige sociale arbejde”.

Hvem kan søge § 18 midlerne?
Det frivillige sociale arbejde udspringer af servicelovens § 18, 
som siger, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med de 
frivillige sociale foreninger, og den pålægger samtidig, at der 
skal afsættes penge hertil. I Brøndby Kommune er der afsat 
ca. 500.000 kr. til § 18 i 2011. 
Og hvad er frivilligt socialt arbejde så? Det er det frivillige 
arbejde, som retter sig mod de grupper, som er omfattet af 
den sociale lovgivning: Ældre, børn, udsatte grupper, handi-
cappede, misbrugere, sindslidende mv. Aktiviteten må ikke 
være lønnet, og den skal være organiseret. Arbejdet må ikke 
kaste penge af til de involverede, og når det frivillige arbejde 
udspringer af en offentlig institution eller organisation, skal 
det frivillige være den væsentlige del af dette.
Kommunalbetyrelsen i Brøndby har besluttet, at foreningens 
aktiviteter skal være lokalt forankret, det vil sige, den skal 
overvejende komme kommunens borgere til gode. 

§ 18 - Støtte til det frivillige 
sociale arbejde i Brøndby Kommune

Sådan søger man § 18 midler:

• Ansøgningsskemaet kan hentes på kommunens-
hjemmeside:  www.brondby.dk/Social/Fritidsliv og 
klik på: Frivilligt Socialt Arbejde

•  Ansøgningsfristen er den 15. december 2010

• Man får svar på ansøgningen ved udgangen af marts 
2011

• Spørgsmål om § 18 besvares af Ditte Larsen i Social- 
og Sundhedsforvaltningens Ledelsessekretariat, 
tlf: 4328 2502.

Ca. 10 % af midlerne prioriteres til igangsættelse af nye ak-
tiviteter.

Særlige indsatsområder i 2010-2011
I 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at man vil priori-
tere 2 indsatsområder: Særligt udsatte grupper og sundheds-
fremmende aktiviteter.
I 2011 – altså den støtte, som kan søges senest 15. december 
– forventes det, at sundhedsfremmende aktiviteter fortsat 
bliver prioriteret, og er der særlige indsatsområder, som for-
eningerne ønsker tilgodeset, er der mulighed for at indsende 
forslag herom.
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Af: Ruzica Kukolj, 
Afdelingsleder i Brøndby Ungdomsskole.
Fotos: Sole Nørgaard

Brøndby Ungdomsskole og Brøndby 
Musikskole har i et mangeårigt sam-
arbejde opført musicals i Brøndby. Det 
fejrer de nu med et kæmpe potpourri 
over de seneste 12 succeser.

Er du gået glip af en eller fl ere af de 
fantastiske musicals, der hvert år opfø-
res i Brøndby Kommune? Så har du nu 
chancen for at opleve lidt af det, du er 
gået glip af og ikke mindst genopleve 
de bedste numre, du allerede har set. 
Brøndby Ungdomsskole og Brøndby 
Musikskole fejrer nemlig, at deres sam-
arbejde har varet 12½ år. De bedste 
numre fra årenes musicals er valgt ud, 

fi npudset og gjort klar til denne aften. 
Det bliver selvfølgelig et ægte kobber-
bryllup med æresport for ”parret”.

Fra ”Fame” til ”Be Frank”
Alle musicals fra ”Fame”, der blev op-
ført som den første i samarbejdet i 
1999, til forårets succes ”Be Frank”, 
bliver repræsenteret med enten sang, 
dans, musik eller performance. De ori-
ginale kunstnere kommer tilbage til 
Brøndby og står endnu en gang på sce-
nen med de musikalske numre, som de 
for op til 12½ år siden optrådte med.
Brøndby Ungdomsskole og Brøndby 
Musikskole håber, at mange gamle 
musical-deltagere, deres venner, fa-
milie og ikke mindst publikum vil 
bruge denne chance for at mødes 
igen og få en musikalsk oplevelse 

af de store. Som altid vil musicalen 
henvende sig til både unge og ældre.
Efter koncerten byder arrangørerne på 
en dejlig buff et og hyggeligt samvær. 
Hvis du ikke vil gå glip af en aften med 
skøn musik og masser af nostalgi, så 
køb en billet nu!

Kom til musicalkoncert og kobberbryllup!

Tid og sted:  Torsdag den 4. novem-
ber kl. 19 i Kulturhuset Brønden 
Brøndby Strand Centrum 60

Billetpris: 70 kr. (inkl. Buff et)
Billetter kan købes i kulturhusene 
Brønden og Kilden,
på bibliotekerne og på 
www.brondbybilletten.dk

NYT FRA BRØNDEN
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NYT FRA BRØNDEN

Koncerten byder på et lidt usædvanligt 
program. Det er først og fremmest lidt 
usædvanligt med musik af den kendte 
filmkomponist Nino Rota og så endda 
med noget så sjældent som et værk for 
kontrabas og orkester. Det er DR Sym-
foniorkestrets fremragende bassist Joe 
Gonzales, som spiller solostemmen. 

Koncerten dirigeres af Christian Schmie- 
descamp fra Sjællands Symfoniorke-
ster. 
Billetter: 70 kr. får på www.brondby-
billetten.dk og i Brønden i bibliotekets 
åbningstid.
Arrangør: Kulturudvalget. Tirsdag den 
16. november kl. 20.00.

Brønden har åbnet en mindre ud-
stilling af kunstneren Walter Bar-
rientos, som er født i Peru, men nu 
er bosiddende i Frankrig.  Han  kan 
med lethed svare til Vestens billede 
af den latin-amerikanske kunst-
ner som endnu én, der er lukket 
inde i sine præ-colombianske rød-
der, i den spanske erobrings split-
telse og i den undertrykte identitet.  
I  Walter Barrientos malerier og pa-
pirarbejder finder vi varme farver, 
men også konfrontation og daglig-
dags handlinger. Som oftest er der 
ikke behov for at skabe et tredimen-
sionelt rum, da det vigtigste er sym-
bolet, erindringen og søgen efter et 
nyt sprog. Walter Barrientos udfor-
sker nye kyster, hvis billeder i lighed  

med den flygtige drøm sætter sig på 
underlag, der allerede er fyldt med hi-
storie. Således er gamle musik-parti-
turer og tålmodigt førte regnskabsbø-
ger blevet til noget andet endnu mere 
værdifuldt. Udstillingen løber  til og 
med den 1. december 2010.

Kan man danse i  
og med en kørestol?

Og hvad med en rollator?
Svaret er enkelt - JA
Du har denne eftermiddag chancen 
for lære de grundlæggende ”danse-
trin” og ”moves” igennem små ko-
reografier og eksempler på hvordan 
du kan dyrke din danseglæde som 
kørestols- eller rollatorbruger sam-
men med en gående eller siddende 
partner.   
Strandstuen og Scleroseforeningen 
står i fællesskab for dette arrange-
ment og Sorø Kørestolsdansere står 
for instruktionen. Der serveres the 
og kaffe. Tilmelding inden den 8 no-
vember.
Kulturhuset Brønden, torsdag den 11. 
november kl. 14.00.

 

”Klæder skaber folk, og folk skaber klæder  - 
Tiden skaber mode og tøjet reflekterer den 
tid vi lever i.”
Igennem tøjet vil vi fortælle en historie om 
en tid, som for mange unge er helt ukendt. 
Det er tre årtier, hvor moden ændrede sig 
dramatisk, ligesom samfundet. 
Strandstuen har i længere tid indsamlet 
tøj fra ældre i Brøndby og har et fint udvalg 
til både hverdag og fest. Tøjet vil blive vist 
af unge mennesker, som kaster sig ud på 
catwalken til toner fra dengang, mens der på 
en storskærm vises tidstypiske billeder, som 

bidrager til at fortælle historien om tøjet, ti-
den og moden. Eftermiddagen byder også på 
danse fra netop disse tidsepoker præsente-
ret af Henckels Danseinstitut, og der bliver 
mulighed for selv at indtage dansegulvet. 
Strandcafeen er åben og der vil være mu-
lighed for at købe både mad og drikkevarer. 
Kom og vær med til et sjovt, spændende, 
underholdende og måske også en smule no-
stalgisk arrangement for alle aldersgrupper! 
Lørdag den 6. november kl. 14.00 i Multi-
salen, Kulturhuset Brønden.

Retrospektivt modeshow, 40, 50 & 60’erne

En hel verden 
i det fjerne...

Efterårskoncert med Amatørsymfonikerne
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KLUMME

Af Bitten Drews
Jeg havde sådan glædet mig – men ind-
til videre ser det ikke ud som om, der 
var noget særligt at glæde sig til. Den 7. 
september fyldte jeg 67 og gik fra før-
tidspension til folkepension og så for-
svinder mit invaliditetstillæg. Det må 
vel betyde, at jeg skulle blive rask. Der 
er bare det ved det, at jeg slet ikke kan 
mærke, at det går fremad.
Så er det, man spørger sig selv: ”Hvem 
i alverden er det, der har fundet ud af, 
at det skulle være billigere at blive æl-
dre”? Som førtidspensionist er det be-
grænset, hvor meget man har haft mu-
lighed for at spare op, og når helbredet 
er dårligt, er det nødvendigt med eks-
traudgifter som fysioterapi, fodterapi, 
dyre sko, briller, tænder og lignende. Jeg 
bliver i hvert fald aldrig en pæn, ældre 
dame med blåt hår. Det får jeg ganske 
enkelt ikke råd til.

Selv om man bliver ældre, er det ikke 
ensbetydende med, at man også føler 
sig gammel. For mit eget vedkom-
mende føler jeg mig jævnligt som 
om, jeg stadig er 17 somre. Jeg får 
hver gang et mindre chok, når jeg ved 
et uheld kommer til at se mig i spej-
let og tænker: ”Hvem i alverden er 
den gamle heks, der helt ubemærket 

Hvem sagde gavebod?

har sneget sig ind i mit spejl.” Der skal 
make-up til, før man bliver bare nogen-
lunde acceptabel at se på. Tænderne 
begynder at falde ud. Proteser koster 
og selv om man har medicinkort, er det 
alligevel mange penge, og det er med 
sorg, man til sidst giver tilladelse til, at 
den sidste gifttand bliver trukket ud. 
Og så kommer regningen bagefter. Hå-
ret bliver tyndere og kræver enten frisør 
eller paryk. Ingen af delene har man råd 
til. Tøjstilen skifter og så kunne man 
pludselig blive moderne, for man har 
naturligvis gemt alt, hvad der er mindre 
end 40 år gammelt, hvis det altså ikke 
var sådan, at det var blevet seks numre 
for småt i mellemtiden. Man får pro-
blemer med både fødder, muskler og 
knogler og terapi koster penge. Man får 
tilbudt indkøbsordning, hvis man ikke 
kan bære varerne selv, og det fungerer 
fint, men den sodavand, der i forretnin-
gerne koster 2,95, koster i indkøbsord-
ningen 4,50. Det har man heller ikke råd 
til, så man går over til postevand. Briller 
skal man også have, men de briller, der 
bliver reklameret med i TV som næsten 
gratis, ender med at koste ca. 6000 kr. 
og så hjælper det ikke ret meget, at man 
får et mindre tilskud fra kommunen.

MEN – så er der selvfølgelig også nogle 
gode ting. Der kommer ikke længere 
frække herrer på besøg, som bliver dybt 
chokerede, når man smider tænder, hår, 
BH, høreapparat og øjenbryn, for tænk 
hvis de alligevel faldt for ens frikadeller, 
så gik man da helt fallit. Tosomhed er 
ganske enkelt helt forbudt, så Folketin-
get er ganske sikre på, at der sidder el-
ler ligger en hel masse pensionister helt 
alene i hver sin lille lejlighed og brænder 
energi af på hver sit TV, mikrobølgeovn, 
komfur, varme og lamper.

Dette er ikke blot et surt opstød, men 
der er mange udgifter forbundet med 
at blive gammel og pensionen falder 
med 2.650 kr. om måneden, og æg-
tepar, der har levet sammen i lyst og 
nød, må lade sig skille og bo hver sit 
sted af økonomiske årsager. Det er 
ikke bare dybt åndssvagt, det er di-
rekte ondt. – Og så er det oven i købet 
dumt, rent samfundsmæssigt.
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Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuff et med 
hjemmebagt brød.

Banko: Hver 3. tirs./md. kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10-13.
Kom og vær med til hyggelige timer.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.00
Lær nyt og brug din computer bedre. 
Henv. Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

Brunch
Anden søndag i måneden. 
Voksne 65 kr./børn 35 kr.

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henvendelse: Gül Aydin 60 35 28 61

RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9 - 20.
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.
Fredag kl. 9 - 13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 12 og spil begynder kl. 13.

Mimrebanko
Anden onsdag i måneden.
Spillet starter kl. 12.30

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 
Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus
Hver tirsdag kl. 12-16. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaff e. 
Henv.: 
Lizzie Taggaard Nielsen:26 85 16 10  
mail:htn@brnet.dk
Anette Jørgensen: 31 61 65 85

Syng Sammen Aften
Starter igen til september.

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-15.
Køb af stadeplads i cafeen.

Aktivitetshuset PERLEN 
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 42 20
Husbestyrer Thorsten

Caféen åben:
Mandag kl. 8 - 14.
Tirsdag kl. 8 - 14.
Onsdag kl. 8 - 19.
Torsdag kl. 8 - 14.
Fredag lukket.

Dagligt:
Kaff e/te/vand/ostemad/smørrebrød 
og varm mad. Dagens suppe kr. 20.
NYT: Coff ee to go.

Aftenspisning 
Onsdag varm mad fra kl. 17-19.
Bestilling senest dagen før kl. 14

Brøndby Selvhjælpsgruppe
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 12.30-15.00.
Henv.: Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10-13.
Henv.: Jens Rathje, tlf. 43 73 70 63

Netcafé – Nu gratis

Skakklub: Torsdag kl. 19-23.

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18-22

Udlejning af selskabslokaler
kontakt Café PERLEN
Telefon: 43 73 42 20
Henvendelse i åbningstiden.

Paraplyen
Hallingparken 3, 
Tlf.: 29 40 63 10

Pensionistklub: Tirsdag kl. 13-15.
Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub: Ons- og torsdag kl. 19-23.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strandi
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i december: Send et tip 
om tid, sted og arrangement senest 15. november kl. 
12.00. Alle andre indlæg til Esplanaden har deadline 
den 8. november. Bladet uddeles senest søndag den 
28. november. Vi tager forbehold for fejl og mangler i 
kalenderen. 

KALENDER – november

 Walter Barrientos i Brønden
 Til 1. december
Malerier og Papirarbejder
Arrangør: Kulturudvalget i Brøndby
Sted: Brønden

 Spiseklub for enlige med børn
 Mandag den 1. november kl. 17-19.30 
Sted: Rheumhus

 Den forbudte frelse
 Mandag 1. november kl.18.00
Massoud Fouroozandeh – fra islam til 
kristendom
Sted: Brøndby Strand Kirke 

 Musical-jubilæumskoncert
 Torsdag den 4. november kl. 19.00
Et tilbageblik på 10 års musicals
Arrangør: Brøndby Ungdomsskole og 
Brøndby Musikskole
Sted: Brønden

 Kvindeaften 
 Fredag den 5. november kl. 18.00 
Kvindehygge med dans og musik
Sted: Café 13

 J-dag i Strandcafeen
 Fredag den 5. november fra kl. 18 
 – sneen  falder kl. 20.59
Kæmpe julebuff et og fed DJ musik. 
Kun adgang med billet. 
Arrangør: Strandcafeen.
Sted: Brønden

 Retrospektivt Modeshow
 Lørdag den 6. november kl. 14.00
Tøj, musik og historier fra 40’erne til 
60’erne
Arrangør: Strandstuen og Brønden
Sted: Brønden

 Sufi -koncert
 Lørdag den 6. november kl. 20.00
Sufi -musik med den internationalt 
kendte gruppe ”Rohab”
Arrangør: Brønden og Persisk 
Musikforening
Sted: Brønden

 Førstehjælpskursus 
 Søndage d. 7 og 14. november, 
 kl.09.00-15.00
12 timers undervisning. 125 kr. pr. deltager.
Sted: Café 13

 Mortens Aften i Rheumhus
 Onsdag den 10. november kl. 17.30 
Se mere inde i bladet
Sted: Rheumhus

 Mortensaften i Café 13
 Onsdag den 10. november kl. 18.00 
Se mere inde i bladet
Sted: Café 13

 Kortræf for alle kor 
 i Brøndby Kommune
 Onsdag den 10. november kl. 19.00
Arrangør: Brøndby Musikskole.
Sted: Brønden

 ”Torsdagsgæst” 
 John Simonsen om slægtsforskning 
Torsdag d. 11. november kl.14-16
Sted: Café 13

 KREA marked 
 Torsdag den 11. og fredag den 
 12. november kl. 12-17
Arrangør: KREA gruppen
Sted: Brønden

 Workshop i kørestols og rollatordans 
 Torsdag den 11. november kl. 14.00 
Arrangør: Strandstuen og Scleroseforenin-
gen 
Sted: Brønden

 Køb sikkert ind på nettet
 Mandag den 15. november kl. 14.00-16.00 
Om at betale med mobilen og om ebøger
Arrangør: Ældresagen, Brøndby kommune 
og biblioteker
Sted: Brønden

 Workshop med rapperen Babak Vakili
 Mandag den 15. november kl. 18.30
Få gode ideer til raptekster og performance
Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne og 
Brøndby Ungdomsskole
Sted: Brønden

 Efterårskoncert 
 med Amatørsymfonikerne
 Tirsdag den 16. november kl. 20.00
Der opføres bl.a. værker af fi lmkomponi-
sten Nino Rota
Arrangør: Kulturudvalget
Sted: Brønden

 Johnny (Kandis) Hansen
 Onsdag den 17. november kl. 18.00
Spisning, sang og dans
Sted: Perlen

 Spanske gæstekokke 
 Onsdag d. 24. november 
Se mere inde i bladet 
Sted: Rheumhus

 Aktuelt om SKAT
 Onsdag den 24. november kl 19.00 - 21.00
Undervisning i digitale løsninger og den 
aktuelle skattereform. 
Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne.
Sted: Brønden

 Julemarked i Strandstuen 
 Fredag den 26. november kl. 11.00 - 15.00
Arrangør: Strandstuen og Brønden
Sted: Brønden

 Juleworkshop og pyntning 
 af Brøndens Juletræ
 Fredag den 26. november kl. 14.00
Juleklip og julepynt, lysene tændes på 
juletræet
Sted: Brønden

 Tali Rázga: ”Sneøjne”
 Fredag den 26. november kl. 15.00 - 15.30
Børneteater for de 0-4årige
Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne
Sted: Brønden

 Tøseaften 
 Fredag den 26. november kl.18.00 – 21.00
Se mere inde i bladet
Sted: Café 13 

 Brunch i Rheumhus
 Lørdag den 27 november kl. 10.00. 
Stor efterårsbrunch
Sted: Rheumhus

 Eid-fest for alle børnefamilier 
 Lørdag d. 27.11. kl. 16.00-21.00
Børneteater og åbent buff et 
Sted: Café 13

 Spiseklub for enlige med børn
 Mandag den 29. november kl. 17-19.30 
Sted: Rheumhus

VIGTIGT: Fra 1. november 2010 skifter 
Esplanaden mailadresse til: 

esplanaden@brnet.dk 
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