
EsplanadenBeboerbladet

November 2012  ∙  Årgang 16  ∙  nr.9

Hvad kan Brøndby gøre for dig?
Læs om den store borgerbasar i Brønden.
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PÅ DIGITAL OPLEVELSESREJSE LANGS KØGE BUGT 
LÆS OM DET NYE INITIATIV PÅ SIDE 10 



Efterårsvinden har fået godt fat i træerne, og vi bliver alle rusket godt og grundigt, 
når vi bevæger os udenfor. Derfor er det dejligt at rulle sig sammen under et tæppe 
i sofaen med en varm kop the og måske et Esplanadeblad i hånden. I dette num-
mer kan du blandt andet læse om den store borgerbasar, som fandt sted i Brønden 
i begyndelsen af oktober. Her var en masse af Brøndbys foreninger og institutioner 
repræsenteret for at fortælle om, hvad Brøndby har af tilbud til byens borgere. Det 
var desuden dagen, hvor finalen i streetfodboldturneringen løb af stablen. Læs om 
borgerbasaren på næste side. 

Hvis du ikke nåede ned at se udstillingen om Somaliland i Brønden, har du her 
mulighed for at se nogle af billederne og læse om de oplevelser, som kvinden bag 
udstillingen, Anet Tamborg, har haft i landet. Det er spændende og inspirerende 
historier.  

Men selvom sofaen er blød og varm, er der er heldigvis også mange grunde til at 
trodse vejret og bevæge sig udenfor i efteråret. 
For eksempel er der mulighed for at få et dejligt og billigt måltid mad i BSI’s restau-
rant ’Hyggekrogen’. Der er masser at vælge imellem, og retterne er lavet fra bunden 
af sunde råvarer. Esplanadens nytetablerede Madpatrulje har været forbi, og du 
kan læse en anmeldelse af spisestedet på side 6 & 7.
Hvis du kan lide at strikke eller gerne vil lære det, kan du desuden kigge forbi 
Strandstuen hver anden tirsdag, når strikkecaféen åbner for alle, der har lyst. Du 
kan læse mere om caféen på side 9. Det skal lige nævnes, at hvis tidspunktet ikke 
passer dig, er der også en strikkeklub i Café Perlen, som foregår hver mandag fra 
kl. 13-16.  
For dem som har en lille opdagelsesrejsende i maven har ”Køge Bugt på Banen” 
lanceret en ny digital oplevelsesrejse langs Køge bugt strækningen. Den kan du 
læse meget mere om på side 10.   

Og så har sporten kronede dage her i Brøndby Strand, idet lil-
leputterne i Svanholm kricketklub vandt en sølvmedalje ved 
årets DM i cricket. Tre af talenterne fortæller om deres forhold 
til sporten og om DM turneringen på side 15.
 

I aktivitetshusene begynder det at poppe frem med julearrangementer af enhver 
art, og de har masser af andre spændende tilbud, som du kan læse mere om på 
henholdsvis side 4 & 5, side 12 & 13, samt side 16 & 17. Der er således masser at give 
sig til både inde i varmen og udenfor i det smukke – og til tider barske vejr. 

Esplanaden ønsker alle medvind i efterårsstormen!
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Af Bitten Drews Fotos: Grete Folman

Under overskriften ”Hvad kan Brøndby gøre for dig?”, blev der holdt 
borgerbasar i Brønden og omegn fredag den 5. oktober. Arrange-
mentet var stablet på benene af forskellige institutioner og for-
eninger fra Brøndby Strand for at oplyse alle borgere om, hvad de 
render rundt og laver. Her kunne gæsterne således sætte et ansigt 
på de personer, man kommer i kontakt med, når man henvender sig 
de forskellige steder. Derudover kunne de få et indblik i det arbejde 
de enkelte foreninger og institutioner laver. 

Stort fremmøde
Hele dagen igennem myldrede det med besøgende børn og voksne 
imellem hinanden. De blev trakteret med kaff e, sodavand, frugt og 
forskellige snacks. Fremmødet af klubber og foreninger var ligele-
des stort. Der var for eksempel repræsentanter fra Brøndby Strand 
Skole, Hot Spot, Brøndby Ungdomsskole og Dyregården Søholtgård, 
som havde et par meget kælne kaniner med. Derudover var der po-
litimænd, reddere, brandmænd og en enkelt borgmester. Udenfor 
stod der heste, også fra Søholtgård, i alle størrelser både med og 
uden vogne. Der var desuden brandbiler og en lægeambulance, som 
de fremmødte interesseret kiggede nærmere på. 

MAN BEHØVEDE IKKE AT KEDE SIG. 

Finale i streetfodbold
De tre timer, som arrangementet varede, gik alt for hurtigt for dem, 
der var indendørs. Udenfor silede regnen ned, og det eneste der 
manglede, var en paraplysælger. Slutningen på det hele var fi nalen i 
streetfodboldturneringen, som har været i gang i en måneds tid her 
i Brøndby Strand. Før kampen blev skudt i gang holdt borgmester Ib 
Terp en tale. Her kan du læse et lille udpluk:

Og fodbold fi k man! Der blev kæmpet ”til den sidste blodsdråbe”, og 
holdene gled rundt mellem hinanden. De skred i vandet, så det var 
lige før der kom bovbølger. Det allermest bemærkelsesværdige var, 
at selvom store, våde dråber stod ned i stænger, og alle var våde fra 
yderst til inderst, havde alle et smil på læben og solskin i øjnene. 

”De seneste 5 tirsdage har to forvaltninger i tæt sam-

arbejde med BSI og BIF gennemført streetfodbold til 

glæde for ca. 100 børn og unge. Projektet har styrket 

båndene både mellem foreningsliv og kommune og 

– i særdeleshed mellem områdets børn og unge, der 

gennem hele forløbet har haft fokus på fælles værdi-

er såsom tryghed og brobygning. Vi har planer om at 

gennemføre lignende streetfodboldturneringer også 

i de to andre bydele i Brøndby.

Og lad os så se noget fodbold!”

Borgmesteren 
fi k sig en tur i 
hestevognene fra 
Søholtgård. 

Flotte dyrefi -
gurer lavet på 
Søholtgård.

Foreningen Strandquil-
terne lyste lokalet fl ot 
op med deres kulørte 
kreationer. 

Sejlerhuset i Brøndby 
Strand riggede til 
med sejlerudstyr til 
den store guldme-
dalje.

Brøndby Strand 
Skole havde linet op 
med skakspil til stor 
underholdning for 
mange børn. 

Basar for Borgerne i Brøndby
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Så er det igen blevet tid til årets store 
juletræsfest, som arrangeres af otte 
af boligafdelingerne i Brøndby Strand. 
Festen afholdes i Kulturhuset Brønden 
søndag den 9. december kl. 14-17. Dø-
rene åbnes kl. 13.

Der vil være julemand, dans om jule-
træet, lotteri, bamsetombola ved Bør-
nenes Rejsebureau, ansigtsmaling og 

hygge for børn og voksne. Traditionen 
tro vil Benny Schumann desuden op-
træde med et spændende trylleshow.

Billetter til arrangementet
Julearrangementet er for beboere i Lun-
den, PAB 8, T13, T15, BB605, BB606, 
BB607 og BB608. For at deltage skal du 
købe en billet, som skal medbringes på 
dagen. Med på billetten til juletræsfe-

sten er der æbleskiver, glögg, kaff e eller 
sodavand og en slikpose til børnene. 

Billetterne koster 25 kr. for børn og 35 kr. 
for voksne. De vil blive solgt efter ”først 
til mølle princippet” og kan købes på Net-
værksKontoret og Café 13, samt i Café 
Perlen, Hallingparken 5. Desuden vil nogle 
afdelinger sælge fra ejendomskontoret. Se 
yderligere information herom i opgangene.

Har du tjek på din sundhed? Torsdag 
den 22. november kl. 14-18 arrangerer 
Brøndby Strand for Fremtiden Sund-
hedsdag i Rheumhus, Albjergparken 4. 
Her vil der være mulighed for at få fore-
taget forskellige helbredstests, som 
fx måling af lungefunktion, blodtryk, 
blodsukker og BMI, og der vil blive vej-

ledt i sund kost. Desuden kan du møde 
lokale idræts- og patientforeninger, der 
på forskellig vis har fokus på et sundt 
liv.

Yderligere info om arrangementet vil 
blive annonceret på opslag i opgan-
gene.

Jul – Juletræ – Juletræsfest
Søndag den 9. december kl. 14-17

Sundhedsdag
Torsdag d. 22. november kl. 14-18 i Rheumhus

Esplanaden november 2012
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Brøndby Strand for Fremtiden arrange-
rer en tur til Kronborg Slot for beboere i 
De 9 boligafdelinger onsdag den 12. de-
cember. Der vil være en guidet rundvis-
ning, hvor der bliver fortalt om slottet, 
fæstningen, sundtolden, soldaterlivet 
og hoflivet i renæssancen. Omvisnin-
gen inkluderer besøg i de kongelige  
gemakker, i dansesalen, i slotskirken og 

hos Holger Danske i kasematterne.
Der vil desuden være mulighed for selv 
at opleve slottet og omgivelserne på 
egen hånd.

OBS. Turen er ikke for børn. Der er en del 
trapper på Kronborg og desværre ingen 
elevatorer.

Der er afgang fra Tranumparken 3 kl. 10, 
og vi er hjemme igen ca. kl. 16. Pris: 100 kr. 
inkl. bustransport, entré og rundvisning 
på slottet. Der er begrænset antal plad-
ser på turen, og billetterne sælges efter 
”først til mølle princippet”, dog senest 
den 23. november på NetværksKontoret, 
Kisumparken 2, tlf. 43 54 22 75.

Udflugt til Kronborg Slot
Onsdag den 12. december kl. 10-16

Esplanaden november 2012
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Menighedsplejen ved 
Brøndby Strand Kirke  
afholder julestue 
Lørdag den 24. november fra kl. 10-14
Mini-konfirmander og børnekor opfører 
et krybbespil. Der er desuden lop-
pemarked med salg af blandt andet 
juledekorationer, julepynt, håndarbej-
der, tombola.
Man kan købe gløgg og æbleskiver, 
sandwich, ris á la mande, samt kaffe 
og te. Alle er velkomne til en hyggelig 
eftermiddag. Der er gratis adgang

Julemarked i Middelalderlandsbyen
Lørdag d. 1. december kl. 10-16

Der bydes på musik, suppe, brændte mandler, vinterstemning og boder med  
gaveideer fra egen produktion.

OBS. Projekt ”Hjælp til Fritidsjobs” holder ferie i uge 48.



 Far holder pause fra taxakørslen og kigger forbi Hyggekrogen.Der er dækket fint op med dug og blomster i hele caféen.

BSI klubhus udefra

MADPATRULJEN I HYGGEKROGEN
Tekst og fotos: Bitten Drews og Grete Folman

Esplanaden har sat sig for at afprøve de 
forskellige spisesteder i Brøndby Strand 
for at kunne fortælle jer læsere, hvad de 
har at byde på. Anmelderparret består 
at Grete og Bitten fra redaktionen, som 
går under navnet Madpatruljen. De be-
søgte i september Hyggekrogen i BSI’s 
bygning ved fodboldbanerne bag Lang-
bjergskolen, og her kan du læse om de-
res oplevelser:

Dejlige omgivelser
Det første vi ”faldt” over var omgivelser-
ne og udsigten. Der var bare så flot med 
de grønne baner og skoven i baggrun-
den. Selve huset er både pænt og prak-
tisk indrettet med omklædningsrum i 

stueetagen og en mellemting mellem 
et cafeteria og en restaurant på første 
sal. Den øvre etage ser umiddelbart ret 
utilnærmelig ud med høje trapper, der 
med garanti er lavet til unge ben, men 
det skal man ikke lade sig narre af, for 
der findes også elevator.

Lækker mad og masser at vælge 
imellem
Maden er lækker, og der er nok af den. 

Den dag vi var der, var dagens ret kre-
binetter med kold tyrkisk kartoffelsa-
lat. En lidt sjov sammensætning set 
med danske øjne, men det smagte vildt 
godt! Der lærte jeg noget nyt om min 
livret, krebinetter. Jeg gør ret meget ud 
af dem hjemme hos mig, men jeg ku´ 
ikke ha´ lavet dem bedre selv.
Hyggekrogen har et omfattende menu-
kort, der indeholder både falafel og røde 
pølser, så uanset hvilken del af verdens-
køkkenet man er til, kan man få stillet 
sin sult. Dagens ret har hovedsageligt 
rod i det danske køkken, og der findes 
retter som for eksempel mørbradgryde 
med løse ris, stegt flæsk med persille-
sovs, brændende kærlighed med rødbe-

Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 17.30-21
Fredag: lukket
Lørdag og søndag kl. 12-17
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Dagens ret – Krebinetter med kold tyrkisk kartoffelsalat.  

Bestyreren Türkan bag disken

Den fine udsigt fra de hyggelige lokaler. 

Hyggekrogen v. Türkan Turan
Adresse: Tybjergparken 12
Telefon: 52788910
Email: turkanturan60@com
Hjemmeside: www.bsi-fodbold.dk 
(find derefter ’Hyggekrogen’ i menuen)
Bestillinger: dagen før

der, hakkebøf med bløde løg og meget, 
meget mere. 

En lille portion (som er stor nok til de 
fleste), en sodavand og en kop kaffe 
kan købes for under 40 kroner, og så er 
det veltillavet. Man kan også tage ma-
den med hjem, hvis man ønsker det.

Imødekommende og smilende for-
pagtere
Hyggekrogen har for nylig fået nyt for-
pagterpar. Türkan Turan, der ligesom 
sin mand er af tyrkisk herkomst, er sød 
og smilende og står selv for det hele. 
Døtrene Sinem på 14 år samt Selin på 
5 er også med, når lektier og sovetider 
tillader det. Far kører taxa, og når han 
holder pause, kigger han forbi. Så holder 
Selin så fast i ham, som hun kan. Hun 
kan ikke rigtig forstå, hvorfor han skal 
gå igen.
De har masser af gåpåmod de to forpag-

tere, og masser af arbejde. De står gerne for at holde fester, så fødselsdage, bryl-
lupper, konfirmationer og lignende er meget velkomne, men kun fredag og lørdag 
aften, hvor selskaber kan være alene i lokaliteterne.
Gå ind på deres hjemmeside eller smut en tur forbi Hyggekrogen, det vil være ulej-
ligheden værd. I weekenden bliver det dog mest brugt som klubhus, men det kan 
også ha´ sin charme. 
Vi ønsker dem held og lykke med det hele! 
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Normaderne fre Reer Bari har pyntet en af deres kameler for gæsterne. En vandsælger med sit æsel. Når æslet er for gammelt til at trække, slippes 
det fri og går rundt i gaderne og spiser affald til det dør

Af Nanna Lyngman og Anet Tamborg

Fotos: Anet Tamborg

I Brønden har der i hele oktober været en fotoudstilling om 
Somaliland. Kvinden bag udstillingen er Anet Tamborg, 
som tidligere arbejdede på NetværksKontoret. Hun har 
fået et nært forhold til landet gennem sit engagement i 
foreningen Somaliland Kvindeforening, som hun har været 
medlem af siden 2003. Her kan du få et indblik i de oplevel-
ser, hun har haft i Somaliland.

Hvornår var du i Somaliland for første gang?
”Første gang var i efteråret 2008, hvor jeg var der i 10 dage, for at 
skrive en evaluering af et af Somaliland Kvindeforenings projek-
ter. Sommeren efter var jeg var dernede i tre uger. Først lavede 
vi projekter sammen, indsamlede genstande til erindringskasser 
og oversatte ordsprog, digte og eventyr til dansk. Bagefter var jeg 
med til at skrive projektansøgninger”.

Hvilke forventninger havde du før du tog derned?
”Det var første gang, jeg var uden for Europa. Vores projekt hand-
lede om at uddanne rådgivere til at informere om forebyggelse 
af Aids. Det betød, at vi blandt andet besøgte hospitaler og for-
eninger af Aidsramte. Somaliland regnes for et af verdens fattig-
ste lande, så jeg gik ud fra, at jeg ville se nød og elendighed alle 

vegne og ville blive deprimeret.”

Hvordan oplevede du landet, da du var ankommet?
”Der var nød og elendighed, og hospitalerne var i en meget ringe 
forfatning. Men i CCS (Committe of Concerned Somalis), som ud-
førte projektet, var medarbejderne dybt engagerede i at forbedre 
forholdene i landet. Det gjaldt også de andre steder, jeg besøgte, 
og det gjorde et stort indtryk.”

Hvordan er befolkningen?
”De har en masse galgenhumor og en stor omsorg for hinanden. 
Der var borgerkrig 1991 og der er stadig mennesker, som har fysiske 
eller psykiske mén efter det. Alle, der kan, hjælper på en meget di-
skret måde. Det er en del af somaliernes og andre muslimers ideo-
logi, at man hjælper uden at prale af det. Det kunne jeg godt lide.”

Hvad har du taget med dig fra Somaliland?
”Det vigtigste er nok, at jeg ikke ser fattige mennesker som stak-
ler. De har et liv, og de lever det med værdighed, hvad enten de 
skal kæmpe for at få nok at spise eller er Aidsramte. De kan stadig 
smile og le og slås for at få det bedste ud af det, de har. De fortje-
ner al vores respekt.”

Somaliland i ord og billeder

En rådgiver deler oplysende materiale om forebyg-
gelse af HIV/AIDS ud til gadehandlere i Hargesia.

Edna Adan var Somalilands 
første kvindelige minister. Efter en middag i en Aqal Somali - en somalisk hytte.
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Tekst og fotos af Nanna Marie Lyngman

En flettet kurv fyldt til randen med garnruller står 
midt på et bord, hvoromkring seks flittige damer 
sidder i færd med forskellige håndarbejdsprojek-
ter. De snakker om løst og fast, mens de nyder den 
hyggelige stemning i Strandstuens strikkecafé.
Strikketøj og snakketøj går hånd i hånd.
Damerne nyder at komme i strikkecaféen af man-
ge grunde. ”Vi har et dejligt fællesskab, og så er vi 
gode til at give hinanden gode ideer til nye håndar-
bejdsprojekter”, fortæller Ella, som strikker på livet 
løs. ”Ja, og så det er nogle søde mennesker som 
kommer her, og det er hyggeligt at følge med i hin-
andens liv”, tilføjer Elly. 

Yarn-bombing og strikhuer til Afrika
På en af væggene hænger et diplom, som Strik-
kecaféen modtog for et par år siden. ”Det fik vi 
overrakt af Mimi Jacobsen (tidligere minister, red.), 
fordi vi i forbindelse med et Red Barnet-projekt 
havde strikket omkring 900 huer til børn i Afrika”, 
beretter Dina, som arbejder i Strandstuen og er 
tovholder på strikkecaféen. ”I Afrika kan det nem-
lig godt være meget koldt om natten, hvilket gør, 
at mange spædbørn bliver syge og dør. En hue kan 
være med til at forhindre dette”, uddyber hun.
I år har strikkecaféen gang i et lidt anderledes pro-
jekt, nemlig ’yarn-bombing’. Det går ud på at de-
korere forskellige ting med alskens strikkede gen-
stande. På billedet af barnevognen ses en forsmag 
på denne kunstart, og resten bliver vist frem på en 
udstilling til foråret.

Én maske ad gangen
Det er meget forskelligt, hvor meget erfaring da-
merne har med at strikke og lave andet håndar-
bejde, og de understreger at alle kan lære det, og 
at der er god vejledning at hente i strikkecaféen. 
Yvonne, som har strikket i omkring et år, er i gang 
med et rødt halstørklæde til en julenisse, mens 
Elly, som ikke kan strikke længere på grund af en 
skade, broderer i stedet. Før i tiden strikkede hun 
ellers meget. ”Efter krigen strikkede jeg sokker til 
soldaterne. Jeg strikkede så mange, at jeg lovede 
mig selv, at jeg aldrig skulle strikke en sok igen. Det 
løfte har jeg holdt, uanset hvor meget mine bør-
nebørn har plaget mig om et par hjemmestrikkede 
sokker”, griner hun.

Garn-bomber har ramt Strandstuen

Strikkecaféen har åbent første og 
tredje tirsdag i måneden fra kl. 16-19.
Kig endelig forbi Strandstuen, hvis 
du har fået lyst til at strikke!

Den fint pyntede barnevogn er et eksempel på 
’yarn-bombing’. Alt strik er kreeret af folk fra 
Strandstuens strikkecafé.

Charlotte Vedel, som er leder af Strand-
stuen, viser en flot krykke frem, som 
har været udsat for ’yarn-bombing’.

Yvonne, som ofte kommer i strikkecaféen, 
viser to hjemmestrikkede dukker frem.
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Digital oplevelsesrejse langs Køge Bugt
Af Nanna Marie Lyngman

Fotos: Forstadsmuseet

I anledning af 50 års jubilæet for Køge Bugt-loven i 2011 har Greve Museum og 
Forstadsmuseet samarbejdet om et projekt, der skal sætte fokus på byerne 
langs Køge Bugt strækningen. Det er udmundet i en digital byvandring, som 
både kan tages på internettet og med en smart phone ude i virkeligheden. Pro-
jektet blev præsenteret ved en reception i Greves koncert- og musikhus, Por-
talen, hvor mange prominente personer var til stede. Herunder Per Kaalund, 
forhenværende amtsborgmester for Københavns Amt og Keld Rasmussen, tid-
ligere borgmester i Brøndby.

Danmarks største realiserede byplan
Kvinderne bag tiltaget er museumsinspektørerne Kirsten Egholk og Bitten Lar-
sen fra henholdsvis Greve Museum og Forstadsmuseet, og de forklarede om 
baggrunden for projektet: ”Da Køge Bugt-loven blev lavet i 1961, var mange men-
nesker fra hovedstaden begyndt at flytte ud af byen. Loven bevirkede, at der 
blev lavet en byplan, som blandt andet skulle sørge for at sikre boligmulighe-
der for udflytterne. Planen var beregnet til at skabe boliger til omkring 150.000 
mennesker, og er til dato Danmarks største realiserede byplan”, beretter Kirsten. 
I dag er byerne langs Bugten veletablerede og har efterhånden en lang historie. 

Lad den digitale rejse begynde
Og det er lige præcis de mange lokale historier, som bliver afsløret for folk, der 
benytter sig af den digitale oplevelsesrejse. ”Vi vil gerne formidle de mange for-
skellige fortællinger, som gemmer sig i forstæderne langs Køge Bugt”, fortæl-
ler Kirsten. ”Ja, byerne er rammer om liv, ikke bare tomme skaller, og gennem 
denne opdagelsesrejse vil vi gerne gøre indbyggerne interesserede i deres nær-
område”, uddyber Bitten. 

Engagerede borgere
Der var en del borgere, som var mødt op i Portalen for at høre om det nye tiltag, 
og de var alle begejstrede for projektet. ”Det er et rigtig godt initiativ, jeg skal 
direkte ind på hjemmesiden når jeg kommer hjem”, sagde en lokal Greveborger, 
som også er medlem af Greve Lokalhistorisk Forening.

Oplevelsesrejse med smart phone
Hvis du har en smartphone kan du gå på opdagelse 
langs planlagte ruter i de ni Køge Bugt byer. Forskellige 
steder på ruten er der placeret QR-koder, som du kan 
scanne med din telefon, hvorefter du modtager spæn-
dende historier om stedet på din skærm. 
Oplevelsesrejse bag computerskærmen:
Hvis du ikke har en smart phone, kan du i stedet gå ind 
på hjemmesiden, hvorfra du ligeledes kan gå på opda-
gelsesrejse i de ni byer. 

Hjemmesidens forside – kig endelig forbi!  

Hjemmesiden findes på nuværende tidspunkt 
både på dansk og tyrkisk. 
Snart vil siden også kunne vises på engelsk.

Er du blevet nygerrig? 
Så gå ind på www.koegebugtpaabanen.dk

Greve centret er vokset af flere omgange – find ud af mere 
om Greves udvikling på hjemmesiden, eller tag en byvan-
dring med din smartphone i hånden.

Brøndens QR koder er placeret her.
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Tekst og fotos af Zahid Mansoor

Lærerig træning
Søndag den 7. oktober havde oplevelsesbanken gjort det mu-
ligt, at en gruppe unge fra Værestedet Perlen kunne besøge 
Brøndby Stadion for at se kampen mellem Brøndby og AAB. 
Inden kampen begyndte var drengene til træning med træner 
Søren, som er U15 træner i Brøndby IF. Det var god træning 
og drengene fik en masse sved på panden. Søren viste nogle 
gode øvelser i forhold til boldteknik og andre fede detaljer, 
som drengene blev sat til at afprøve. Der var god stemning og 
drengene fik ydet en god indsats.

Sjov og spænding på Brøndby Stadion
Efter træningen var overstået fik de en bold hver af Oplevel-
sesbanken, og det gjorde dagen endnu bedre for de unge. 
Ovenpå al den fysiske udfoldelse fik vi os noget god mad, og 
efterfølgende var der stadig plads i maven til lidt fuglefrø på 
stadion, hvilket er en skik hentet fra den spanske fodboldkul-
tur. Og selvom kampen ikke endte med en sejr til det krise-
ramte BIF hold, som tabte 3-1 på hjemmebanen, havde dren-
gene alt i alt en god oplevelse. De var rigtig glade for at vise 
deres talent frem, og Søren ville da heller ikke afslå, at der 
kan være en fremtid for nogle af drengene på et godt hold. 

Vi blev alle en oplevelse rigere, og vi er meget taknemmelige 
for det gode samarbejde vi har med oplevelsesbanken. 

M.v.h.
Zahid Mansoor 
(Den opsøgende medarbejder, Netværkskontoret)

Oplevelsesbanken gav os muligheden

Oplevelsesbanken er en organisation som samarbejder med 
forskellige store virksomheder og organisationer om at give 
gode oplevelser til børn. Arrangementerne er for børn, som 
ellers ikke ville få den slags oplevelser. Eksempler på sam-
arbejdspartnere er Anemone Teatret og Cirkus Dannebrog.

Kampen mellem Brøndby IF og AAB er i fuld gang, og der heppes.

Nu er de tid til at vise, hvad de har lært.

Drengene ser opmærksomt til mens træneren 
Søren demonstrerer et teknisk kneb.

Trænenen Søren giver instrukser.

Esplanaden november 2012
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Café 13 i november

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Ulykker i hjemmet
Onsdag den 7. november kl. 17 -21
Hvad skal du gøre, for at din familie 
og du føler jer bedre rustet overfor 
ulykker? Det kan du lære på et gratis 
kursus, hvor du får en lang række gode 
råd  om, hvordan man øger sikkerheden 
i hjemmet, bilen, fritiden og sommer-
huset. Desuden omfatter kurset første-
hjælp til de små skader i hverdagen.
Der vil blive udleveret materiale og 
kursusbevis.
Ved kurset serveres en gratis sandwich 
og vand/ka� e.
Tilmelding i Café 13 senest fredag den 
2. november kl. 12 eller på 
telefon 43 73 81 25.
Kurset arrangeres i samarbejde med 
Kriseberedskabet i Albertslund. 

Mortens Aften
Torsdag den 8. november kl. 17-19
Så er det Mortens aften, og traditionen 
byder, at vi serverer: Andesteg med 
brune kartofl er, rødkål, hvide 
kartofl er og andesovs samt æblekage 
med fl ødeskum. 
Pris: 98 kr.  Tilmelding senest: Tirsdag 
den 1. november kl. 12.
Sankt Morten blev udnævnt til bis-
kop i Tours den 11. november 371. Den 
mest kendte legende siger, at den 
fromme Morten af ydmyghed ikke 
ville udnævnes til biskop. Han gemte 
sig derfor i en gåsesti for at undgå ud-
nævnelsen, da man kom til ham. Gæs-
senes skræppen forrådte ham dog, og 
det siges, at Morten som biskop be-
stemte, at man hvert år skulle stra� e 
gæssene for at have forrådt ham - ved 
at slagte og spise dem. 

Kom i gang med slægts-
forskning
Torsdag den 22. november kl. 19
På opfordring fra fl ere beboere gentag-
er vi succesen.   
Har du lyst til at kaste dig ud i slægts-
forskningens fascinerende univers, så 
er her mulighed for at få de bedste og 
nemmeste værktøjer præsenteret, så 
du kan komme i gang med den helt 
store slægtsforskning.
Vi har inviteret Slægtsforsker Georg 
Agerby fra Brøndby til at komme og 
fortælle om alle de muligheder, der er 
for at søge tilbage i slægten. Måske 
kan man fi nde fascinerende historier 
om alt fra fattiglemmer til medlemmer 
af kongehuset.
Bare mød op kl.19i Café 13, så byder 
huset på ka� e og kage.
Arrangementet er gratis.

Brunch
Søndag den 11. november 
kl. 10-13 Brunch
kl. 11 Fernisering på den sidste 
kunstudstilling i 2012. Som sædvanlig 
er der "boblevand" til alle.

Bankoklubben
Tirsdag den 20. november  kl. 19.30
Så holder bankoklubben igen banko. 
Kom og vær med. 

Vi spiller 10 spil, et oprydningsspil, 
stjerne banko, hønenummer og en 
masse lotteri.

I næste måned er der det store jule-
banko.

Ål - masser af stegte ål
Tirsdag den 13. november kl. 17-19
Café 13 tilbyder danske stegte ål med 
stuvede kartofl er og surt.

Denne aften har vi brug for tilmelding 
og betaling efter først til mølle princip. 

Sidste frist torsdag den 8. november 
kl. 12.
         
Pris 98 kr. pr. person. 
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Rheumhus i november

Perlen i november

De farende svende 
i Café Perlen
Onsdag den 7. november
De farende svende søger for under-
holdning med musik og glade toner, 
som kan føre til både sang og dans. 
De festlige spillemænd betjener sig 
af harmonika, banjo og vaskebræt.
Kl. 18 serveres mad 
Kl. 19.30  serveres ka� e og kage
Pris for hele arrangementet: kr. 100 
pr. person 
Sidste tilmelding 5. november kl. 12.

Brunch i Rheumhus
Lørdag den 17. november kl. 10.
Rheumhus åbner igen dørene for vores 
brunchbu� et. Der er lækkerier for både 
øjne, næse og mund.
Tilmelding hos Rheumhus på 
tlf. 43 54 11 38 
Pris: 69 kr. Børn under 12 år: 35 kr.

Lørdagscafé og loppemar-
ked i Rheumhus
Lørdag den 3. november kl. 10-14
Nu kan du og din familie, venner og 
naboer mødes til en sild, ost og snaps 
og hyggeligt samvær i Rheumhus. Der 
er mulighed for at gøre et godt kup ved 
vores sædvanlige loppemarked.

Jazz i Rheumhus
Fredag den 23. november
Jazzbandet ”SUMMERTIME” spiller op 
til dans og fest til årets sidste jazzar-
rangement. 
Bandet spiller fra kl. 19.30. Middag kl. 
18. Billetter købes i Rheumhus kr. 110.
Køkkenet serverer denne aften fl æske-
steg med kartofl er, rødkål, agurkesalat 
og ikke mindst sovs. 

Banko i Rheumhus
Søndag den 4. november
Dørene åbnes kl. 12 og spillet begynder  
kl. 13.

Torsdagsgæsten i Rheum-
hus
Torsdag den 8. november kl. 14-16
Fremtidens jordbrug - fra hest til mark-
robot.
Chrilles er gårdejer og bor i Dragør. Han 
har i mange år dyrket jordbrug, hvor 
formålet har været at høste NY VIDEN. 
Chrilles rejser rundt i landet og holder 
foredrag for at formidle sin viden om 
fremtidens jordbrug. Han er anerkendt 
for sin viden og vandt en innovations-
pris i 2002.



Aisha, 50 år
Har boet 35 år i 
Brøndby Strand.

Esplanaden tager temperaturen på Brøndby Strand
Af Nanna Marie Lyngman, Fotos & illustrationer: Nanna Marie Lyngman og Grete Folman

Esplanaden har brugt en eftermiddag i Brøndby Strand bymidte for at snakke med folk om, hvordan det er at bo i området. Vi 
talte med mange forskellige mennesker, og fik mange forskellige svar, som du kan læse her:

3 Ord der beskriver Brøndby Strand: 
Larm (mange børn), hyggeligt, sammenhold.
Hvordan bruger du lokalområdet? 
Jeg opholder mig ikke så meget i Brøndby Strand. Tiden går mest 
med skolen, og hvis jeg går ud, er det på caféer i København.
Er der noget, du kunne tænke dig var anderledes? 
Der måtte gerne være nogle steder, hvor vi kunne sidde og hygge 
i bymidten – nogle caféer eller lignende.

Sebo, 39 år
Har boet 20 år i 
Brøndby Strand.

3 Ord der beskriver Brøndby Strand: 
Hyggeligt, fred og ro, dejligt.
Hvordan bruger du lokalområdet? 
Jeg handler dagligvarer, træner i Fresh Fitness, og 
mine børn spiller fodbold i BSI.
Er der noget, du kunne tænke dig var anderledes? 
Vi mangler en café i bymidten til at skabe noget 
liv – gerne et sted som er til at betale. 

Libby, 70 år
Har boet 36 år i 
Brøndby Strand.

3 Ord der beskriver Brøndby Strand: 
Stor fremgang gennem årene, forholdsvist roligt og 
trygt, dejlige grønne arealer. 
Hvordan bruger du lokalområdet? 
Det bruger jeg til indkøb, og så er jeg med i to klubber 
– Miljøklubben og Poter & Kløer.
Er der noget, du kunne tænke dig var anderledes? 
En skoforretning ville være dejligt – selvom den sikkert 
ikke ville kunne løbe rundt her. 

Saad, 27 år
Har boet 9 år i 
Brøndby Strand.

Safia, 21 år
Er vokset op i 
Brøndby Strand.

3 ord der beskriver Brøndby Strand: 
Familievenligt, mange aktiviteter for børn, 
mangel på underholdning for 15-22 årige. 
Hvordan bruger du lokalområdet? 
Jeg træner i Fresh Fitness. Derudover har 
jeg 3 børn, som benytter institutionerne. 
Er der noget, du kunne tænke dig var an-
derledes? 
En netcafé ville være godt for de unge. I 
det hele taget trænger området til flere 
ungeinitiativer. 

3 ord der beskriver Brøndby Strand: 
Det bedste sted, frihed (grønne områder), god bymidte.
Hvordan bruger du lokalområdet? 
Stranden benytter jeg meget, når jeg har brug for at få luft til tankerne.
Er der noget, du kunne tænke dig var anderledes? 
Her mangler ingenting – før i tiden manglede vi en Matas, men den er 
kommet nu.14
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Af Nanna Marie Lyngman

Fotos: Søren Nissen og Nanna Marie Lyngman

En flot sølvmedalje kom i hus, da Svan-
holm crickets lilleputter spillede DM-
turnering i slutningen af september. Jeg 
mødte tre af holdets spillere i Café 13, 
til en snak om den spændende finale og 
om deres forhold til cricket. 

Sølv er bedre end guld
De tre drenge Haider, Saad og Azaan er 
13 år gamle og helt bidt af cricket-spor-
ten. De var alle med, da DM-finalen løb 
af stablen på Svanholms egne baner. 
”Vi spillede mod Horsens, og kampen 
varede 6 ½ time plus pause”, fortæller 
Saad. ”Det gik godt i begyndelsen, men 
desværre holdt det ikke hele kampen 
ud”, uddyber Azaan. De sidste mange 
år har holdet ellers vundet DM finalen, 
men drengene lader sig ikke gå på af 
den tabte førsteplads. ”I år var vi trætte 
af guld, så vi gav det til Horsens denne 
gang”, siger Haider med et skævt smil.

Træning giver pote
De dygtige drenge er ikke i tvivl om, 
hvorfor de når så langt i de store 

1-2-3 SVANHOLM!
turneringer: ”Det er blandt andet fordi 
vi træner meget, og derudover ser vi 
meget cricket i fjernsynet”, fortæl-
ler Saad. Ved at se sporten i TV får de 
et godt indblik i taktikken, hvilket de 
kan bruge i deres eget spil. De træner 
to gange om ugen med klubben, og så 
er der landsholdstræning en gang om 
ugen. ”Med landsholdet har vi spillet 
mod mange forskellige lande, såsom 
Holland, Schweiz, Irland og Luxemburg. 
Det er sjovt at spille mod andre natio-
naliteter”, beretter Azaan entusiastisk. 
De er alle tre opsatte på at blive ved 
med at spille cricket og på at fortsætte 
med at forbedre deres spil. De vil så-
ledes være med fremover når holdet 
samles, og kampråbet genlyder over 
stadion: 1-2-3 SVANHOLM!

Hvis du vil vide mere om cricket-
sporten, kan du gå ind på hjemme-
siden www.cricket.dk. Her kan du 
finde oplysninger om alt fra spille-
reglerne til sportens oprindelse.

Bagest fra venstre: Adeel U-Rrehman, Saud Munir, Hussein Bashir, 
Awais Raheel, Johan Henriksen. Forrest: Haider Iqbal,  
Hamad Bashir, Lucky Malik, Oliver Wedel-Bjerre

Danmark U-14 mod Schweiz U-14 i begyndelsen af maj 2012 på Svanholm Park.

Fra venstre Azaan, Haider og Saad.

Brøndbys lokale cricketklub, Svanholm 
byder altid nye medlemmer velkomne. 
Du kan læse mere om klubben på deres 
hjemmeside: www.svanholm.cc.

15
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BRØNDEN I NOVEMBER

STRANDSTUEN I NOVEMBER

Sneen falder fredag den 2. november kl. 20.59...
Kom til J-Dag i Brønden hvor Strandcaféen dækker op til det STORE kolde bord fra kl. 18.

Pris kun 198 kr. - gratis julebryg til dem med billet. Billetter 
fås i Strandcafeen. Der vil være lodtrækning om fine præmier 
på billetten. 

Live musik under middagen bliver serveret af duoen 2 TIMES 
- senere på aftenen kommer der DJ. Husk at bestille bord på 
tlf. 35 11 30 25.

Kulturhuset Brønden viser som de før-
ste nogensinde dokumentarfilmen 
VILDE PIGER, der handler om Brøndby 
Strand-pigerne Afaf, Hilal og Sasja. 
Filmen bliver kort efter premieren i 
Brøndby Strand vist på den anerkendte 
dokumentarfilmfestival CPH:DOX. 
For filmens to instruktører, samt fil-
mens producenter, er det vigtigt, at 
filmen også bliver vist i dét lokalmiljø, 

som filmens tre hovedpersoner er vok-
set op i. Ved premieren i Brønden vil 
flere af de medvirkende fra filmen være 
til stede, og efter filmen bliver der mu-
lighed for at stille spørgsmål.
Skynd dig at få fat i en gratis billet til 
dette unikke arrangement.
Billetter fås på www.brondby.dk/bille-
texpressen, i kulturhuset Brønden, Kil-
den og på Brøndbyvester Bibliotek.

Denne koncert tager udgangspunkt i 
kammerjazzen, dvs. jazz med en lille 
besætning som spiller uforstærket. To-
bias vil guide publikum igennem de for-
skellige stilarter og numre han spiller.

Koncerten arrangeres i samarbejde 
med FOF Brøndby og med tilskud fra 
Kulturudvalget i Brøndby.
Pris: voksne 60 kr. og børn: 30 kr. 
Musikskoleelever – gratis. 

Billetter kan fås på www.brondby.dk/
billetexpressen, i kulturhuset Brønden, 
Kilden og på Brøndbyvester Bibliotek.

KOM TIL VERDENSPREMIERE I BRØNDEN!

Onsdag den 7. november kl. 17 i Multisalen – gratis billetter

Kammerkoncert med Tobias Wiklunds kvartet 

Lørdag den 24. november kl. 14
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Foredrag om øjensygdom-
men våd AMD  
Onsdag den 7. kl. 11
AMD er en sygdom i nethindens så-
kaldte skarpsynscentrum. Denne del 
af øjet har den største koncentration 
af sanseceller, som er ansvarlige for, 
at vi kan opfatte detaljer, farver og se 
omverdenen tredimensionalt. Sygdom-
men udvikles på begge øjne, men der 
er ofte forskel på graden i henholdsvis 
højre og venstre øje. 
Foredraget er arrangeret i samarbejde 
med Støtteforeningen Strandstuen og 
er gratis.
Der serveres kaffe & kage

KOM TIL VERDENSPREMIERE I BRØNDEN!

Onsdag den 7. november kl. 17 i Multisalen – gratis billetter

Julehygge i Brønden med julemarked,  
børneteater og juleklip
Fredag den 30. november fra kl. 11 til cirka kl. 16.30 – Gratis adgang

Program:
Kl. 11:  Julemarkedet åbner på 1. sal hvor du kan købe julegaver og andre 

sjove ting. Julemarkedet er arrangeret af Strandstuen og KREA.
Kl. 14-15.45:  Juleworkshop med scenograf Stine Worm. 
Kl. 15:  Juleforestilling for børn og deres familie (4-10 årige): ”Nisser på af-

veje” er en sjov, skæv og spraglet juleforestilling fyldt med tempo, 
komik og rytmisk musik. En rigtig opvarmer til julen. Gratis billetter 
fås på www.brondby.dk/billetexpressen, i kulturhuset Brønden, Kil-
den og på Brøndbyvester Bibliotek.

Kl. 16:  Juletræet tændes og Toke fra Brøndby Musikskole spiller de kendte 
julesange.

Derefter bydes der på kage, kaffe/te og saftevand.

Seniorbio
Onsdag den 14. kl. 13
Værestedet Strandstuen og Kulturhu-
set Brønden synes, at der mangler en 
biograf i Brøndby Strand, derfor har vi 
oprettet Seniorbio. Det vil fremover 
komme til at foregå hver anden onsdag 
i måneden, og der vil blive vist film in-
denfor alle genrer.
Før hver film indleder bibliotekaren 
Marco med et lille oplæg omkring fil-
men. 
Sted: Kulturhuset Brønden, i multi-
salen. Sidste tilmelding den 9. novem-
ber i Brønden.
Fra kl. 12.30 kan der købes kaffe & kage 
til 15 kr.
Arrangementet er gratis.     

Julebanko
Onsdag den 28. kl. 11
6 plader – 10 spil – 60 kr. inkl. kaffe.
Banko bolle kan bestilles for 15 kr.

Vi laver juledekorationer
Torsdag den 29. kl. 10
Samtidig efterlyser vi gran, grønt og 
pynt, som I er velkomne til løbende at 
komme forbi Strandstuen med i tiden 
op til arrangementet. 

Backgammon
Både tirsdage og torsdage kl. 13
Hvis du har et skjult backgammonta-
lent i maven eller bare synes, at det er 
et sjovt spil, så kom forbi Strandstuen 
og tag et spil med andre backgammo-
nentusiaster. 



KLUMME

Af Bitten Drews

Illustration af Grete Folman

På redaktionen talte vi om sundt/
usundt og Søs, der er meget klog udi 
de ting, sagde: ”Man skal passe lidt 
på med for eksempel solsikkekerner, 
da de er fulde af tungmetaller, der kan 
oplagre sig i hjernen”.
Da vi borede i, hvad der kunne ske ved 
det, svarede hun: ”Aner det ikke, men 
hjernen brænder vel sammen på sam-
me måde som ved kviksølvforgiftning”.
Med ét gik der et lys op for mig! Jeg 
spiste næsten kun ”fuglefrø”, da jeg 
boede på Lolland. Masser af solsikker 
og endnu flere sennepskorn. Og – jeg er 
absolut ikke så klog, som jeg har været! 
”Hvad så med sennepskorn?”, spurgte 

Orientering vedrørende min klumme om visitationen i juli/august nummeret.
Jeg har nu fået endeligt afslag på hjælp til grovere rengøring. 
Afslaget er nu begrundet ene og alene af visitators skøn af mit helbred.

De (latri)nære ting

jeg. ”Jo, de skulle vist være gode nok”, 
svarede hun. ”Gud ske lov”, tænkte jeg. 
Dem købte vi nemlig i sække på korn- 
og foderstoffen.
Så vidt jeg husker, spiste vi kun 2x5 
kg, men det (+ andre ting) resulterede 
i hvert fald i, at toiletafløbet engang 
brændte sammen, og sivebrønden 
blev næsten fuld. Vi fik tilkaldt slam-
sugeren, som ejedes af en sindig land-
mand i nærheden. Ved fælles hjælp fik 
vi flyttet dækslet, som var af cement 
og mere end en meter på alle leder. 
Det eneste, man kunne se, var: Solsik-
kekerner og især sennepskorn. Der var 
intet vand at se, men kornene duvede 

dovent på hele overfladen i et tykt lag.
Jeg vidste ikke, at jeg stadig ku´ rødme, 
men det ku´ jeg. Min mand så fuld-
stændig uforstående ud, selv om det 
var ham, der havde spist de fleste. 
Han så overrasket på mig, og bonde-
manden fortrak ikke en mine, han tog 
kasketten af, kløede sig i nakken, flyt-
tede skråen over i den anden side af 
munden, skævede til mig og så med-
lidende på min mand. ”Jo”, sagde han 
beslutsomt, mens han satte kasket-
ten tilbage på plads, ”Lad os komme i 
gang!”
Jeg forsvandt ind i huset, og blev der 
vist nok, til vi solgte det.
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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 http://brondbynettet.dk/
rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag i måneden. Dørene 
åbnes kl. 12 og spillet begynder kl. 13.

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter – Lokalafdelingen
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 39655448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdagscafé og Loppemarked starter 
op igen lørdag d. 1. september.
Ved køb af loppebord kontakt 
Rheumhus.

Syng Sammen Aften
Syng sammen aften starter igen i sep-
tember, sidste torsdag i måneden.

Folkedans
Folkedans starter i september, 
mandag i ulige uger.

Aktivitetshuset PERLEN
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf: 43 73 42 20
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-14
Onsdag kl. 8–19
Fredag lukket
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11–14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18–23

Pigeklub 
Tirsdag 15.30-17.30

Krop og velvære
Tirsdag kl. 19-22 
Onsdag kl. 10-15 

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Blomsterbinding onsdag kl. 18-23

Strandens Spilleklub torsdag 
kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag fra kl. 18-23

De unge søndag fra kl. 17-23

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

tid...tid...tid...tid...tid...

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

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.brondbynettet.dk/NetværksKontoret.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

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.

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. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
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. 
Henv.: Öslem, tlf. 52 30 56 61

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19-21.
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162
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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.brondbynettet.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 d. 15. november kl. 
12. ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline  
d. 8. november. Bladet uddeles senest søndag d. 2. december. 
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen.  
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

J-Dag i Brønden
Fredag den 2. november kl. 18
Strandcaféen dækker op til det store  
kolde bord
Underholdning af duoen 2 TIMES + DJ
Sted: Brønden

Lørdagscafé og loppemarked  
i Rheumhus
Lørdag den 3. november kl. 10
Hygge med venner og naboer samt  
loppemarked
Sted: Rheumhus

Banko i Rheumhus
Søndag den 4. november kl. 12  
– spillet begynder kl. 13
Sted: Rheumhus

Beta kursus
Mandag den 5. november kl. 18
Blandt kristne i Bagdad, v/Gwynneth 
Lewellyn
Vi begynder med aftensmad, pris 30 kr.
Sted: Brøndby Strand Kirke

Pensionistforeningen 3´eren   
holder 10 års jubilæum
Tirsdag den 6. november kl. 12-16
Sted: Café 13

Ulykker i hjemmet
Onsdag den 7. november kl. 17-21
Gratis kursus om sikkerhed i hjemmet
Sted: Café 13

Strandstuens Støtteforening holder 
foredrag om øjensygdommen våd AMD
Onsdag den 7. november kl. 11
Sted: Strandstuen

Verdenspremiere i Brønden
Onsdag den 7. november kl. 17
Dokumentarfilmen VILDE PIGER
Sted: Brønden

Underholdning i Café Perlen
Onsdag den 7. november kl. 18
De festlige spillemænd ”De Farende 
Svende”
Sted: Café Perlen

Mortens aften i Café 13
Torsdag den 8. november kl. 17-19
Tilmelding senest torsdag den 1. november
Sted: Café 13

Torsdagsgæst i Rheumhus
Torsdag den 8. november kl. 14-16 
Fra hest til markrobot – foredrag om  
fremtidens jordbrug
Sted: Rheumhus

Brunch i Café 13 
Søndag den 11. november kl. 10-13 
Brunch og fernisering. 
Sted: Café 13

Beta kursus
Mandag den 12. november kl. 18
Vi hører Filipperbrevet og synger nogle 
sange.  
Vi begynder med aftensmad, pris 30 kr.
Sted: Brøndby Strand Kirke

Ål i Café 13
Tirsdag den 13. november kl. 17-19
Masser af stegte ål med tilbehør
Tilmelding senest torsdag den 8. november
Sted: Café 13

Menighedsrådsvalg  
i Brøndby Strand Sogn.
Tirsdag den 13. november 2012  
kl. 9.00 – 20.00
Brøndby Strand Kirke

Seniorbio
Onsdag den 14. november kl. 13
Arr.: Værestedet Strandstuen og 
kulturhuset Brønden
Sted: Brønden

Ølsmagning i Café 13
Fredag den 16. november kl. 18-22
Sted: Café 13

Brunch i Rheumhus
Lørdag den 17. november kl. 10
Lækker buffet for enhver smag
Sted: Rheumhus

Beta kursus
Mandag den 19. november kl. 18
At komme gennem tab og kriser, v/familie-
terapeut Eleonora Andersen
Vi begynder med aftensmad, pris 30 kr.
Sted: Brøndby Strand Kirke

Banko 
Tirsdag den 20. november kl. 19.30 
Sted: Café 13

Slægtsforskning
Torsdag den 22. november kl. 19
Kom i gang med slægtsforskning
Sted: Café 13

Sundhedsdag
Torsdag den 22. november kl. 14-18
Arr.: Brøndby Strand for Fremtiden
Kom og hør hvordan du kan få et sundt liv
Sted: Rheumhus

Udflugt til Kronborg Slot i december
OBS! Tilmelding senest fredag den 23. 
november
Arr.: Netværkskontoret

Jazz i Rheumhus
Fredag den 23. november kl. 19.30
Jazzbandet ”Summertime” spiller op til 
dans. Spisning kl. 18.
Sted: Rheumhus

Kammerkoncert med  
Tobias Wiklunds Kvartet
Lørdag den 24. november kl. 14
Arr.: FOF og Kulturudvalget i Brøndby
Sted: Brønden

Brøndby Strand Kirke  
afholder julestue
Lørdag den 24. november kl. 10-14
Arr.: Menighedsplejen
Sted: Brøndby Strand Kirke

Beta kursus
Mandag den 26. november kl. 18
Festaften: Afslutning af dette semester.
Vi begynder med aftensmad, pris 50 kr.
Sted: Brøndby Strand Kirke

Julebanko
Onsdag den 28. november kl. 11
Sted: Strandstuen

Vi laver juledekorationer
Torsdag den 29. november kl. 10
Sted: Strandstuen

Julesalg af ting produceret  
i Strandstuen
Fredag den 30. november kl. 11
Sted: Strandstuen

Strandstuens julesalg
Fredag den 30. november kl. 11
Sted: Strandstuen

Julehygge i Brønden
Fredag den 30. november fra kl. 11- ca. 
16.30
Bl.a. julemarked, børneteater og juleklip
Se mere om programmet inde i bladet
Sted: Brønden

Julemarked i Middelalderlandsbyen
Lørdag den 1. december kl. 10-16
Musik, boder og lidt til ganen
Sted: Middelalderlandsbyen, Nybovej
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