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Det er næppe gået hen over hovedet på nogen, at der er kommunalvalg den 19. no-
vember. Men hvis man kigger fire år tilbage, på sidste gang vi skulle sætte et af vo-
res kommunale kryds, viser den lave stemmeprocent, at valget dengang stod lavt 
på mange menneskers prioriteringsliste. På side 10 kan du læse to unge Brøndby 
Strand’eres tanker om, hvorfor valget er vigtigt at prioritere, og på side 11 kan du få 
et overblik over hvor og hvornår du kan stemme i Brøndby Strand. Forhåbentlig bli-
ver der betydeligt mere gennemtræk i valg-båsene, når valget løber af stablen i år.

For at understrege, hvor vigtig kommunalpolitik er, skal man blot vende blikket 
mod alle de forskellige foreninger, som findes rundt omkring i lokalområdet. De har 
nemlig stor glæde af kommunale tilskud, som gør at de kan tilbyde og opretholde 
gode vilkår for deres medlemmer. Det gælder for eksempel Værestedet, der er en 
klub for unge drenge fra 17-25 år, som du kan læse mere om på side 6. Det gæl-
der også mange sportsforeninger, som grundet kommunens økonomiske støtte 
har mulighed for at tilbyde kvalitetstræning til en overkommelig pris. Svanholm 
Cricketklub og Brøndby Judo Klub er bare to ud af mange, og dem kan du læse mere 
om på henholdsvis side 8 og side 14.  

Og når man nu har været nede og sætte sit kryds, kan man jo passende fejre det 
ved, at kigge forbi den nyåbnede slikbutik på Gl. Køge landevej. Den hedder God-
teposer.dk og på side 7 kan du få en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du 
lader dig lokke. 

I denne måned sætter Esplanaden desuden fokus på de problemer, der kan opstå 
når man fodrer fugle i et boligområde som Brøndby Strand, hvilket involverer både 
rotter og mågeklatter. Læs mere på side 15. Og hvis du lader blikket glide mod høj-
re, byder side 3 på et dyk ned i historien, til dengang - som i dag - går under navnet 
’jernalderen’. Hvordan mon samfundet så ud dengang? 

Der var i hvert fald ikke noget, der hed demokratisk stemmeret. I stedet tyder hi-
storiske kilder og arkæologiske fund på, at samfundsordenen blev opretholdt af 
høvdinge, som sikkert kunne være mere eller mindre venligtsindede og humane. 
Det er endnu en grund til at komme af sted til stemmeurnerne – vi skal være tak-
nemmelige for og værne om retten til medbestemmelse!

Og så er der vist kun tilbage, at ønske alle en dejlig november!

Mange hilsner

Redaktionen

LEDER



Tekst og fotos af Johan Suszkiewicz 

Det siges jo, at man ikke skal spørge om 
damers alder. Denne kvindes alder er da 
heller ikke fastslået, men at hun er me-
get gammel, det er sikkert.
Hun er fra jernalderen. Nærmere be-
stemt fra det som kaldes ældre ro-
mersk jernalder. Det vil sige de første 
par århundreder efter år nul, i vores 
tidsregning.

En kniv på brystet
Den gamle dame er fundet i forbindelse 
med de arkæologiske udgravninger 
forud for anlægget af den nye jernbane 
til Ringsted. Og damen var ikke alene. I 
alt blev der fundet fem grave på arealet 
lige syd for Sydgårdsvej, mellem Brønd-
byvester Boulevard og Midlergårdsvej.
”Kvinden, vi her taler om, hvis skelet 
var forholdsvis velbevaret, havde en 
bronzenål og en s-formet kniv liggende 
ved brystet”, fortæller Susan Pallesen, 
arkæolog ved Kroppedalmuseet. Og der 
var spor efter noget organisk, som iføl-
ge Susan Pallesen kan have været en 
skindpose, som har hængt på brystet 
med nålen og kniven i.
Der var også en jernpren (til læderar-
bejde) og en jernnål i graven. Denne 
kvinde var, lige som en af de andre 
døde, ikke begravet i en kiste. Det var 

En meget gammel Brøndby-dame

to af de andre, mens den femte var en 
brandgrav (brandgrav henviser til en 
urne eller nedgravning, hvor der opbe-
vares resterne af en eller flere personer, 
der er brændt på et ligbål, red.). Det 
vides ikke, hvor de fem mennesker på 
denne lille begravelsesplads har boet, 
da de levede. Der er ganske vist fundet 
spor efter mindst ni huse i området lige 
i nærheden, men de er alle bygget efter 
disse menneskers død.

Tæt befolket
De arkæologiske udgravninger har vist, 
at denne del af Brøndby nær ved Køge 
Bugt har været tæt beboet gennem 
hele oldtiden. Helt fra stenalder til vi-
kingetid.
Og det er ikke den første gravplads, 
som er fundet i området. I 2011 blev 
der fundet en gravplads med syv grave 
også fra jernalderen, lige på den anden 
side af Brøndbyvester Boulevard. (Om-
talt i Esplanaden september 2011).
Om de begravede på hver sin side af 
Brøndbyvester Boulevard har kendt 
hinanden, ved vi naturligvis ikke. Bou-
levarden var der ikke den gang, men der 
har uden tvivl været en, vej som disse 
jernaldermennesker brugte, når de 
skulle ned til stranden ved Køge Bugt.

Arkæolog Susan Pallesen viser her hvor kniven lå 
ved brystet af den gamle dame.

En stor del af de arkæologiske udgravninger foregår med maskine, som 
fjerner det øverste lag jord.

Der er fundet spor efter mindst ni huse på det senest udgravede område, 
på hjørnet af Brøndbyvester Boulevard og Sydgårdsvej. De mange pinde 
angiver stolpehuller som indmåles med GPS
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Brøndby Strand Kirkes 
Julestue
Lørdag den 30. november kl. 10-14
Der vil være lotteri, krybbespil, for-
skellige boder, med salg af alt fra 
hjemmebag til adventskranse, og kl. 
12 & 13 kan man komme en tur op i 
klokketårnet.
Overskuddet går til menighedsplejen.

Byttemarked – Giv hvad 
du har, tag hvad du kan 
bruge!
Torsdag den 21. november – Søndag 
den 24. november
Kom til byttemarked, når Byttebyen 
kommer til Brøndby Genbrugsplads. 
SÅDAN DELTAGER DU:
1. Medbring ting, tøj, sko etc. i god 
stand, og som du vil give væk.
2. Fordel dine ting i de rigtige kate-
gorier f.eks. musik, herretøj, legetøj 
etc.
3. Gå på opdagelse og fi nd det, som 
du gerne vil have med hjem - GRATIS
Åbningstider:
Torsdag & fredag 13-17
Lørdag & søndag 9-17
Læs mere om konceptet på Face-
book ved at skrive ”Brøndby Bytte-
marked” i søgefeltet.

Ny belysning
I Brøndby Boligselskab er man i 
gang med at udskifte belysningen i 
afdelingerne 605, 606, 607 og 608, 
så opgangene nu er oplyst af LED-
armaturer. Resultatet er bedre lys 
for beboerne, mere tryghed samt en 
energibesparelse på 50 procent.

Kom helt tæt på søløver og sump-
skildpadder. Hold en krabbe i kloen 
og bliv imponeret over den ottear-
mede kæmpeblæksprutte eller de 
smukke krokodiller. Alt dette og 
meget mere kan du opleve, hvis du 
tager på tur til Den Blå Planet. Turen 
er arrangeret af Børnenes Rejsebu-
reau.

Vi mødes lørdag den 16. november 
kl. 10 på Brøndby Strand Station og 
tager sammen ud til Den Blå Planet. 

Vi forventer at være hjemme igen 
kl. 15.30. 

Billetsalg
Prisen er 50 kr. for børn og 100 kr. 
for voksne og dækker transport 
og indgang. Billetter kan købes på 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, 
torsdag den 31. oktober og onsdag 
den 6. november. Begge dage kl. 17-
18. Voksne kan kun deltage i følge-
skab med børn, der bor i en af de 9 
boligafdelinger.

Tag med til Den Blå Planet  
Lørdag den 16. november

Esplanaden november 2013
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Otte af boligafdelingerne i Brøndby 
Strand inviterer traditionen tro til 
juletræsfest. Festen afholdes i Brøn-
den søndag den 8. december kl. 14-
17, dørene åbnes kl. 13. Der vil være 

julelækkerier, sang og dans om ju-
letræet, lotteri, bamsetombola ved 
Børnenes Rejsebureau, ansigtsma-
ling og masser af hygge for både børn 
og voksne. 

Billetter til arrangementet
Juletræsfesten er for beboere i Lunden, PAB 8, T13, T15, BB605, BB606, 
BB607 og BB608. 
Billetterne koster 25 kr. for børn og 35 kr. for voksne. Med i prisen er der 
æbleskiver, gløgg, kaff e eller sodavand og en slikpose til børnene. 
Der sælges billetter efter først til mølle-princippet, og de kan købes på 
NetværksKontoret og i Café 13, Kisumparken 2 samt i Café Perlen, Hal-
lingparken 5. Desuden vil nogle afdelinger sælge fra ejendomskontoret. 
Se yderligere information herom i opgangene.

Billetter til arrangementet
Juletræsfesten er for beboere i Lunden, PAB 8, T13, T15, BB605, BB606, 
BB607 og BB608. 
Billetterne koster 25 kr. for børn og 35 kr. for voksne. Med i prisen er der 
æbleskiver, gløgg, kaff e eller sodavand og en slikpose til børnene. 
Der sælges billetter efter først til mølle-princippet, og de kan købes på 
NetværksKontoret og i Café 13, Kisumparken 2 samt i Café Perlen, Hal-
lingparken 5. Desuden vil nogle afdelinger sælge fra ejendomskontoret. 
Se yderligere information herom i opgangene.

Den store Juletræsfest 
Søndag den 8. december kl. 14-17

KULTURWEEKEND 2014 
SKYDES I GANG OG VI MANGLER 

                DIG!!!
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Hvad kunne du tænke dig, at KulturWeekend 2014 skal indeholde? Har du en god idé, som du enten 
selv vil føre ud i livet eller have hjælp til at arrangere? Vil du være med i en af de mange arbejds-
grupper, der fylder KulturWeekend op med spændende aktiviteter? Har du lyst til at være med til at 
lave program, til at hjælpe selve weekenden, til noget helt andet eller er du bare nysgerrig? Uanset 
hvad er lige netop du inviteret. For lige netop du kan bidrage til at gøre KulturWeekend 2014 til den 
bedste, sjoveste og mest spændende KulturWeekend i Brøndby Strands historie ved at deltage i:

KulturWeekend Kick Off  møde
Tirsdag den 12. november klokken 19 i Café 13, Kisumparken 2

KULTURWEEKEND 2014 
SKYDES I GANG OG VI MANGLER 

                DIG!!!

KulturWeekend 2014 fi nder sted fra den 13.-15. juni. KulturWeekend planlægges og gennemføres af en masse 
frivillige, De 9 boligafdelinger, Brøndby Strand Kirke, lokale klubber og foreninger samt NetværksKontoret.



Tekst og fotos af Mike Matic

Der er et lille hyggeligt sted nede på Langebjergskolen, 
som går under navnet Værestedet. Det ligger lige ved 
siden af Pigeklubben, og her kan unge drenge mellem 
17 og 25 komme og hænge ud. I Værestedet kan man 
enten være sammen med vennerne eller bare komme 
alene for at slappe af.  Og der er en masse aktiviteter, 
som man kan have glæde af, når man er på besøg.

Forskellige aktiviteter
Værestedet har mange forskellige ting på program-
met. De tager for eksempel på en del ture, der eksem-
pelvis går til museer eller udstillinger, så de unge kan 
komme ud og opleve noget kulturelt. Desuden bliver 
der ofte arrangeret street fodbold-turneringer, som 
man frit kan tilmelde sig. 
”Der er også et tv-rum, et computer-rum og en stue, 
hvor man kan slappe af og se tv eller spille computer 
sammen med vennerne”, fortæller Boban Matic, som 
er pædagog i Værestedet. Til de mere aktive er der et 
pool-bord og et bordtennis bord, som bliver flittigt 
brugt. Der er også et køkken, hvor man kan lave mad, 
spise og hygge.

God stemning
På nuværende tidspunkt er der fire pædagoger tilknyt-
tet stedet, og der er to på arbejde hver dag. ”Jeg synes, 
at vi har et meget tæt sammenhold med ungerne”, 
siger Boban Matic og fortæller desuden, at både de 
unge folk fra Værestedet, pædagogerne og naboerne i 
Pigeklubben har et godt forhold til hinanden, og at der 
er rigtig god stemning mellem alle.

Værestedet har åbent mellem kl. 17 og 23 alle hver-
dage, og det hænder, at de åbner lidt tidligere, hvis der 
er behov for det.

Drengeklub på Langebjergskolen

Det koster intet at blive medlem af klubben. Så 
længe man er mellem 17 og 25, kan man komme 
og gå frit.

Hvis du vil vide mere om arrangementerne, eller 
hvis du har lyst til at blive en del af fælleskabet, 
så tag en tur ned i Værestedet og snak med en af 
pædagogerne.

Værestedets adresse: Langebjergskolen, Tybjerg-
parken 2, 2660 Brøndby Strand
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Tekst og fotos af Mike Matic

Nede på Gl. Køge landevej i Brøndby 
Strand ligger der en nyåbnet slikbutik 
ved navn Godteposer.dk. Indehaveren 
hedder Saqip Shah, og han har valgt 
at åbne butikken, fordi han syntes der 
manglede et sted med luksus-slik i om-
egnen. Saqib er en ”gammel rotte i fa-
get”, som har styr på, hvad han sælger. 
Han har erfaring med at bestyre butik-
ker og forretninger, og har haft flere kio-
sker før Godteposer.dk.

Luksus lækkerier
Esplanaden besluttede sig for, at se 
hvad Godteposer.dk kan byde på, og da 
jeg som den heldige udsendte for før-
ste gang trådte ind i butikken, var jeg 

forbløffet over det store sortiment af 
slik. Det var sjovt nok som at træde ind 
i en kæmpe godtepose, fyldt med alver-
dens lækkerier. Halvdelen af butikken, 
som tidligere var en købmandsbutik, er 
spækket med kasser fyldt med farverigt 
slik, og en masse af det er noget, som 
man ellers skal gå rundt i flere forskel-
lige forretninger for at finde. Alle de 
forskellige farver i butikken fik mig til at 
tænke på et land lavet af slik. 

Alverdens godter
Butikken åbnede i juli, og Saqib har 
tænkt sig, at den skal blive liggende 
der i lang tid. Hos Godteposer.dk kan 
man blande slik i forretningens selv-
designede godteposer og vælge mellem 
et kæmpe sortiment af både dansk og 
udenlandsk slik fra f.eks. U.S.A., Eng-
land, Italien og Sverige. Der er også drik-
kevarer og is til en varm sommerdag.

I alt har butikken omkring 500 varianter 
af slik og godter, hvilket gør den unik i 
forhold til alle de andre slikbutikker her 
i området. Der er f.eks. amerikanske 
chips, popcorn med forskellig smag, 
italiensk chokolade og svenske vingum-
mier. 
Så det er nok en dårlig idé at tage der-
ned, hvis du er på kur, men man kan al-
ligevel ikke lade være efter at man har 
været der en gang.

Du ringer, de bringer
Hvis du f.eks. skal holde en børnefød-
selsdag, et bryllup eller et større ar-
rangement, kan du bestille godteposer 
online via deres webside – www.godte-
poser.dk – som de så bringer ud.

Har du lyst til fredagshygge med bør-
nene, vil jeg klart anbefale at tage en tur 
ned til Godteposer.dk. Det skal børnene 
nok blive glade for.
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Tekst og fotos af Søren Nissen

Hvert år lige før efterårsferien holder 
skolerne i Brøndby Kommune en uge 
med overskriften “Brøndby i bevægel-
se”. Svanholms cricket-baner er altid et 
tilløbsstykke, og i år var det noget helt 
særligt. 

Cricket er populært 
Skolerne får tilbudt en lang række for-
skellige aktiviteter.   Et af tilbuddene 
er, at Svanholm Cricketklub inviterer et 
hold elever på besøg i tre dage på Svan-
holm Park.
”Og der var udsolgt til cricket i år, lige-
som de andre år”, fortæller DCFs kon-
sulent Mikkel Grøn, der står for aktivi-

Cricket i Svanholm får børn til at elske politiet

teten. Cricket er faktisk en af de mest 
populære aktiviteter.
 
Nysgerrig ungdom
3. B fra Brøndby Strand Skole var i den 
anledning på besøg i små tre timer i den 
lille indendørshal på Svanholm Park. 
Efter en række indledende øvelser og 
træning i spillets forskellige elementer 
afsluttedes dagen med en lille kamp. 
Ungerne var i helt usædvanlig grad lyd-
høre og gik op i det hele med liv og lyst. 
Desuden var de meget spørgelystne 
efter kampen, hvor de selvfølgelig blev 
inviteret til Svanholms fredagstræning 
for miniputter. 

Overvældet politibetjent
Ungernes glade sind forplantede sig 
bagefter, da der kom et par politibe-
tjente for at købe bolde til et “feel 
good” arrangement, de skulle lave for 
ungdommen i Tingbjerg. Som det ses 
på billederne, blev den ene betjent om-
favnet og kaldt far. Vi spurgte betjen-
ten, hvordan det var. Han svarede: ”Det 
har jeg i hele min karriere aldrig været 
ude for før!”.

Sådan er cricket! Det får børn til at elske 
politiet.

Da ungerne var færdige med træningen, omfavnede et af børnene 
politibetjentene, og de andre børn fulgte lige i hælene

DCFs Mikkel Grøn fortæller om cricket, og ungerne 
inviteres til miniputtræningen om fredagen

Læreren havde styr på ungerne, og de var musestille, når de ventede på at 
komme til gærdet

3. B fra Brøndby Strand Skole i gang med træningen
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Kom til fortælleworkshop i Brøndby Strand

Den åbne fortælleworkshop løber over 
tre dage i november. I løbet af de tre 
dage kan du fortælle din historie om 
dit særlige sted eller din tilknytning til 
Brøndby Strand, som vil blive sat sam-
men til en digital fortælling i ord, bille-
der og musik. Du får hjælp til fortælle-
teknik og den tekniske redigering af din 
historie. Der er plads til 15 deltagere på 
workshoppen, alle kan deltage, og der 
kræves ingen særlige kundskaber. 

Tilmelding
Workshoppen fi nder sted fra fra man-
dag den 25. november til og med ons-
dag den 27. november fra kl. 9-12. Du 
tilmelder dig ved at møde op i Brønden 
enten tirsdag den 5. november eller på 
Kilden onsdag den 6. november mellem 
kl. 13-17. Museumsinspektør Lisbeth 
Hollensen og kulturkonsulent i Brøndby 
Kommune Pia Hansen tager imod ved 
Forstadsmuseets mobile udstilling, der 

står ved indgangen til dit kulturhus. 
Du kan også tilmelde dig direkte på 
mail: pihan@brondby.dk. 

Om Kløverstier og digitale 
fortællinger i Brøndby Strand
Kløverstier er en ny landsdækkende sti-
afmærkning, hvor formidlingen af loka-
le attraktioner i byen og naturen skaber 
nye, spændende ruter på eksisterende 
stier. Brøndby var som konceptudvikler 
sammen med ni andre kommuner og 
Friluftsrådet som tovholder en af de 
første kommuner, der fi k en Kløversti i 
Danmark. Den første Kløversti i Brønd-
by ligger i Brøndbyøster.  

”2660 – herfra min verden går” er ar-
bejdstitlen på den nye Kløversti, der 
skal folde sine kløverblade ud i Brøndby 
Strand gennem folks egne fortællinger. 
Alle fortællinger kan være med – fra de 
store fortællinger om bydelens historie 
til folks personlige beretninger om de 
steder, der betyder noget, fordi de bru-
ger det meget, fordi der knytter sig en 
særlig oplevelse til stedet eller noget 

helt tredje. Fortællingerne bliver digi-
tale og tilgængelige via QR-koder, når 
man efter indvielsen af stierne kan gå 
en tur på Kløverstien i Brøndby Strand. 
”Digital storytelling” hedder metoden, 
der i ord, billeder, fi lm eller tegninger 
skal udgøre punkterne på stien. Indvi-
elsen af den nye Kløversti markeres i 
Kulturhuset Brønden med en premiere-
fest på de digitale fortællinger og åb-
ning af sti-forløbet i foråret 2014.

Har du spørgsmål til den nye Kløversti 
eller til workshoppen? Send en mail 
med dit spørgsmål til kulturkonsulent 
i Brøndby Kommune og projektleder 
på Kløverstierne Pia Hansen på pihan@
brondby.dk

Yes – jeg bor i et højhus! Sådan kunne det lyde på den åbne fortæl-
leworkshop i slutningen af november, når unge som ældre i Brøndby 
Strand bliverinviteret til at fortælle om deres særlige sted i Brøndby. 
Den åbne fortælleworkshop er led i planlægningen af en ny Kløver-
sti i Brøndby Strand, hvor det er bydelens beboere og brugere, der 
er med til at udpege Brøndby Strands perler og de steder, der har 
værdi, fordi de bærer på en historie.
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Det handler om den hverdag, du har lige 
her. ”Tænk dig om, før du IKKE stem-
mer”. Sådan står der på store flag foran 
Kulturhuset Brønden og på Rådhuset, 
ligesom der er hængt plakater op rundt 
omkring i Brøndbys daginstitutioner, 
skoler, klubber og sportshaller. 

Plakaterne er sat op som et led i en 
landsdækkende kampagne med det 
formål at få flere til at stemme til 
kommunal- og regionsvalget den 19. 
november. Baggrunden for kampag-
nen er, at valgdeltagelsen ved sidste 
kommunalvalg var den laveste i 35 år. 

Flere stemmer ønskes
I Brøndby opfordrer Kommunalbesty-
relsen dig til at bruge din stemme. Det 
er nemlig vigtigt for vores demokrati, 
at alle stemmer. Medlemmerne i Kom-
munalbestyrelsen tager mange vigtige 
beslutninger, som også påvirker DIN 
hverdag. 

Sæt dit kryds den 19. november 
- din stemme tæller!

Det drejer sig blandt andet om dine 
boligmuligheder, idræts- og fritidsakti-
viteter, kulturlivet, bibliotekerne, dag-
institutionerne, ungdomsklubberne, 
skolerne, ældreboligerne, trafikplan-
lægning, affaldsområdet og meget an-
det. 

Du kan stemme allerede nu
Du kan vælge at stemme allerede nu og 
indtil den 16. november, hvis det passer 
dig bedre. Når du stemmer på forhånd, 
kaldes det at brevstemme. Du møder 

Kulturhuset Brønden: 
Fra mandag den 28. oktober til og med lørdag den 16. november 
kan du stemme i Kulturhuset Brønden i bibliotekets åbningstid:  

mandag – torsdag  kl. 9.00 - 17.00
Fredag   kl. 9.00 - 16.00
Lørdag   kl. 10.00 - 14.00* 
*Lørdag den 16. november kl. 10.00 - 12.00

Café Perlen:
Fra mandag den 11. november til og med fredag den 15. november 
kan du stemme i Café Perlen, Hallingparken 5 i Brøndby Strand: 
 
mandag – fredag  kl. 13.00 - 15.00  

Her skal du stemme på valgdagen den 19. november:

På selve valgdagen den 19. november skal du stemme i  
Kulturhuset Brønden, hvis du bor i Brøndby Strand.

bare op på det stemmested, som pas-
ser dig bedst med legitimation i form 
af sundhedskort, pas eller kørekort. Du 
modtager nemlig først dit valgkort ca. 
en uge inden valget. 

I Brøndby kan du brevstemme i Bor-
gerservice på Rådhuset, og tre uger før 
selve valgdagen kan du også brevstem-
me i alle tre bydele: Kulturhuset Kilden, 
Kulturhuset Brønden og på Brøndbyve-
ster Bibliotek. En uge før valget kan du 
også brevstemme i Café Perlen.

Esplanaden november 2013
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HuSK KommunaLVaLgET DEn 19. noVEmBER!
Denne side kan sættes op på to måder:
Som udgangspunkt var siden tænkt sådan, at ”Husk at stemme” på de forskellige sprog, skulle 
sættes op under hinanden så siden blev fyldt ud (eller på en anden fiks måde, som du måske har en 
idé til…). Hvert sprog skulle have sin egen farve. 
Det ovenstående er stadig en mulighed, men da vi kom i besiddelse af de to citater fra et par unge 
Brøndby Strand’ere, (de står i bunden af dette dokument), tænkte vi, at de måske kan inkorporeres 
på en eller anden smart måde? 
Vi vil lade det være op til dig om citaterne og billederne skal med, eller om du udelukkende bruger 
”husk at stemme”-sætningerne. 
HUSK KOMMUNALVALGET DEN 19. NOVEMBER!
Husk at stemme!
Oy kullanmay unutma! 
จาํ ทีจ่ะ ลงคะแนนเสยีง
Remember to vote!
Recuerda ir a votar!

البلدية االنتخابات في التصويت ذكر  
Xasuuso Doorashada Gobolka codkaaga dhiibo! 

Vote zaroor karna!

记得去投票

Pamiętaj o głosowaniu

"Upamti da glasaš!"

Citaterne:
Hvorfor er det vigtigt at stemme til kommunalvalget?
Kommunalpolitik har indflydelse på rigtig mange områder i vores alle sammens hverdag. 
Esplanaden har spurgt et par unge Brøndby Strandere hvorfor de mener, at det er vigtigt at sætte sit 
kryds den 19. november. Læse hvad de svarede her: 
Attia Iqbal, ?? år og studerende
”De mennesker som bliver valgt ind i Kommunalbestyrelsen, har ansvaret for mange vigtige ting. 
Det er vigtigt at sætte sig ind i den politik de forskellige partier fører, og at sætte sit kryds ud for 
den person, eller det parti, hvis holdninger man kan stå inde for. Det er din mulighed for at få 
demokratisk indflydelse”. 
Son Ly-Nhat, ?? år og studerende
''Jeg synes det er vigtigt at stemme til kommunalvalget, og jo flere der sætter deres kryds, jo bedre. 
Alle borgere har mulighed for at få en form indflydelse og det burde man udnytte. Det er jo egentlig 

Recuerda ir a votar!

Remember to vote!จำ� ที่จะ ลงคะแนนเสียง

Husk at stemme!

oy kullanmayı unutma! 

Xasuuso Doorashada gobolka codkaaga dhiibo! 

upamti da glasaš!

Pamiętaj o głosowaniu

记得去投票

Vote zaroor karna!

Attia Iqbal, studerende
”De mennesker som bliver valgt ind i Kommunalbestyrelsen, 
har ansvaret for mange vigtige ting. Det er vigtigt at sætte 
sig ind i den politik de forskellige partier fører, og at sætte sit 
kryds ud for den person, eller det parti, hvis holdninger man 
kan stå inde for. Det er din mulighed for at få demokratisk 
indflydelse”. 

Son Ly-Nhat,  studerende
''Jeg synes det er vigtigt at stemme til kommunalvalget, og jo 
flere der sætter deres kryds, jo bedre. Alle borgere har mulig-
hed for at få en form indflydelse og det burde man udnytte. 
Det er jo egentlig borgerne der bestemmer hvilken borgme-
ster/parti de ønsker, skal lede deres kommune. Samtidig sy-
nes jeg også at der er en form for forpligtelse til at stemme, da 
vi lever i et demokrati”.

Hvorfor er det vigtigt at stemme til kommunalvalget?

Kommunalpolitik har indflydelse på rigtig mange områder i vores alle sammens hverdag. Esplanaden har spurgt et par unge 
Brøndby Strandere hvorfor de mener, at det er vigtigt at sætte sit kryds den 19. november. Læse hvad de svarede her: 

Esplanaden november 2013
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NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Så er der kommunalvalg 
og valgfl æsk
Tirsdag den 5. november kl. 19.00
Der er ved at være kommunalvalg, og 
vi har i Café 13 en tradition for at lave 
en eller anden form for valgmøde, hvor 
vi kan bringe kommunalpolitikere og 
borgere sammen i en dialog om, hvor 
Brøndby skal bevæge sig hen.
Ved sidste kommunalvalg brugte vi 
den traditionelle form med alle par-
tirepræsentanter siddende i et panel. 
Denne gang vil vi gøre det lidt an-
derledes – lidt mere uformelt. 
Tirsdag den 5. november kl. 18.00 bliv-
er der serveret gule ærter med fl æsk 
og pølse, og som dessert byder vi på 
pandekager.
Kl. 19.00, eller når spisningen er afs-
luttet, så skal der snakkes kommunal-
politik på kryds og tværs. I små grup-
per og i plenum.
Vi fortsætter så længe, der er noget at 
snakke om; men mon ikke vi slutter 
omkring kl. 21.00.
Vi har inviterer spidskandidaten fra 
de partier, der sidder i det nuværende 
byråd. Øvrige kandidater er velkomne 
til at deltage i mødet på lige fod med 
de øvrige borgere.
Vi håber du vil deltage og medvirke 
til at gøre dette møde lidt anderledes 
end andre valgmøder.

Mortens and
Torsdag den 7. november 
kl. 17.00 - 19.00
Så er det Mortens aften, og tradi-
tionen byder, at vi serverer:
Andesteg med brune kartofl er, rød-
kål, hvide kartofl er og andesovs samt 
æblekage med fl ødeskum. 
Pris: 98 kr. 
Tilmelding senest: tirsdag den 5. no-
vember kl. 12.00.

Brunch og fernisering
Søndag den 10. november 
kl. 10.00 - 13.00

I november og december udstiller
en beboer i T13 - Grete Folman - nye 
malerier i Café 13. Grete er blevet pen-
sionist, og det har medført, at hun 
har mere tid til at hellige sig maleriet. 
Det er der kommet mange nye spæn-
dende værker ud af. Grete Folman 
siger om sig selv: ”Jeg er primært au-
todidakt, men har gået på Bornholms 
Kunsthøjskole. og så er jeg uddannet 
formningslærer. De seneste år har 
jeg hovedsagelig arbejdet med tusch, 
akvarel, gouache, akryl og grafi k; men 
jeg holder af at eksperimentere med 
alle former for udryksmidler. Jeg synes 
at forskellige materialer inspirererer til 
forskellige udtryksformer. Med akva-
rel, gouache og akryl arbejder jeg både 
naturalistisk, naivistisk og abstrakt. 

Juleteater for børn 
og voksne 
Søndag den 24. november 
kl. 11.00 - 13.00
Juleteater for børn og voksne i Café 13: 
Hvem har stjålet nissekraften?
Nissen med det mærkelige navn, som 
de andre nisser griner af, mister det 
allervigtigste og pludselig er julens 
trylleri borte.
Forestillingen er en vidunderlig 
fortælling om jul, venskab og kær-
lighed.
Juleteateret er for alle børn mellem 
3 og 10 år og deres voksne. Efter ju-
leteateret er der julesjov og sanglege 
sammen med skuespillerne.
Der er æbleskiver og saftevand til alle.
Pris: 10 kr. pr. person. 

Café 13 i november

 

Café Perlen i november

Café Perlen har åbent til aftenspisning mandag og onsdag.
Åbningstider:
Mandag og onsdag fra kl. 7.00-20.30
Tirsdag og torsdag fra kl. 7.00-14.00
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Juleølsmagning  - Carsten Berthelsen i Café 13
Fredag den 13. december kl. 18.00
Carsten Berthelsen er nok en af de 
bedst kendte ølentusiaster, vi har i 
Danmark. 
Carsten Berthelsen er kendt for at lave 
de mest underholdende ølsmagninger 
i landet. Han er i 2013 blevet udnævnt 
til æresmedlem i Danske Ølentusiaster. 
Han har skrevet adskillige bøger om øl 
og været manden bag fl ere TV-udsen-
delser.
 Gå ikke glip af denne ”øllets 
standup’er” og få en forrygende mor-
som og lærerig aften med masser af 
juleøl. Pris for ølsmagningen og julein-
spireret bu� et er 150 kr. pr. person. 
Billetter skal købes i Café 13 senest 6. 
december.

 Zumba i Rheumhus
Alle torsdage kl. 10.00
Zumba er startet op igen, og vi mang-
ler nogle friske piger fra 40 til 70 år, 
der har lyst til at deltage. 
Vi yder, hvad vi hver især kan, og har 
det sjovt. Så kom og vær med!
Det er gratis at deltage!

Lørdagscafé og loppemar-
ked i Rheumhus
Lørdag den 2. november kl. 10.00 
Rheumhus slår igen dørene op til 
lørdagscafé og loppemarked med 
gode chancer for at gøre et fund hos 
nogle af ”lopperne”. Det vil være mu-
ligt at købe smørrebrød, ka� e, te, øl 
og vand. 
Kom forbi og kik og hyg med familie 
og naboer.

Fredagscafé i Rheumhus
Fredag den 8. november kl. 17.00
Så er der Fredagscafé med spisning og 
åbent hus fra kl. 17-22. Efter maden er 
der mulighed for at spille kort, skak, 
bordfodbold, og endda bordtennis 
hvis nogen har lyst til det. 
Menuen er denne gang glaseret skinke 
og lammekølle med fl ødebagte kar-
tofl er samt blandet salat. Der bliver 
serveret småkager og ka� e efter 
maden.
Pris: 65 kr.

Torsdagsgæsten i Rheum-
hus - Et liv i stjernestøv.
Torsdag den 14. november 
kl. 14.00-16.00
Alle danskere over 50 år kan huske 
tv- og showmanden Sejr Volmer Sø-
rensen. Han kom rundt i alle hjørner 
af underholdningsbranchen og kunne 
bl.a. skrive koncertpianist, teater- og 
revydirektør, forfatter, skuespiller og 
instruktør på sit visitkort. Volmer Sø-
rensen stod bag en stribe af succeser 
i radio- og tv. Vær med når hans søn, 
Stefan Fønss, beretter om sin fars 
estående liv. 

Rheumhus i november

Café 13 i november



Tekst og fotos af Mike Matic

Lige ved siden af Brøndby Hallen er der en trappe, 
som leder ned til en lille gang. Hvis du følger gan-
gen, vil du snart komme ind til en hal, hvor væg-
gene er dækket af spejle og gulvet af en kæmpe 
måtte, der udgør et kamp- og træningsareal. Her 
holder Brøndby Judo Klub til. 

Judo træning
Trænerne Pelle og Uffe underviser både ældre, 
unge og børn i judoens kampstil. ”Judo handler om 
at tage fat og kaste med sin modstander. Det er 
først i de højere rækker man lærer nogle forskellige 
slag”, forklarer Pelle.

Træning for alle
Som nævnt er der både hold for børn, unge og æl-
dre. ”Der er også forældre-børn træningsdage, hvor 
forældrene kan komme med ned og træne sam-
men med deres børn”, fortæller Pelle. Men han un-
derstreger dog, at dette er forbeholdt de helt unge 
børn og deres forældre.

Klubbens fortid
Brøndby Judo Klub var tidligere del af et større for-
bund, hvor de delte lokaler med forskellige kamp-
sportsgrene, så de har ikke altid holdt til ved siden 
af Brøndby Hallen. De flyttede ind i lokalet efter at 
samarbejdet ophørte, og kampsportsgrenene gik 
hver til sit.

Gennem årene har Brøndby Judo Klub vundet både 
guld, sølv og bronze i forskellige turneringer, og 
klubben har et top-trænet hold, som er klar til flere 
konkurrencer for at vinde medaljer til ære for dem 
selv og klubben.

Kunne du tænke dig at starte til judo? - eller måske vil dit barn ger-
ne lære det? Så tag ned og snak med en af trænerne. 

Du kan også ringe til formand, Jan Hosbond på tlf. 28 80 72 06

Brøndby Judo klubs adresse:
Brøndby Hallen, Brøndby Stadion 10 (I kælderen), 2605 Brøndby
(Bus 166 & 500S kører til Brøndby Hallen)
Du kan finde mere information om træningstider og arrangementer 
på deres hjemmeside: www.broendbyjudoklub.dk

Judo for folk i alle aldre
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Af Nanna Marie Lyngman

Efterårsstormene har efterhånden fået 
godt fat i træer og buske, og det er 
blevet koldt udenfor. Mange valfarter 
derfor til supermarkederne for at købe 
mejsekugler og solsikkekerne til de små 
forfrosne fugle, som sidder og skutter 
sig udenfor køkkenvinduet. Det er der 
som sådan ikke noget galt med, men 
overdreven fuglefodring kan skabe pro-
blemer.

Fodring er en fest for rotter
Den primære grund til at fodring er et 
problem er, at madrester på jorden til-
trækker rotter. ”På nuværende tids-
punkt er der ikke de store problemer 
med rotter i Brøndby Strand”, siger Tor-
ben, som er rottefænger i Brøndby Kom-
mune. Men han understreger, at over-
dreven fuglefodring kan medvirke til, at 
rottebestanden vokser, og at det derfor 
er klogt at tage nogle forholdsregler. 
”For eksempel kan beboerne i ræk-
kehusene sagtens have et foderbræt i 

deres haver, men det er vigtigt ikke at 
lægge for meget mad ud af gangen. Så 
kommer fuglene nemlig nemt til at feje 
maden ned på jorden, og det tiltrækker 
rotter”, forklarer Torben. Han fortæller 
desuden, at kommunens rengørings-
hold nogle gange har fundet hele brød 
i Esplanadeparkens buske. ”Det er en af 
de store syndere, når det handler om at 
tiltrække rotter. Rotter er nemlig ikke 
så glade for store åbne arealer, men når 
maden ligger klar til dem på steder, hvor 
de er i skjul, så er de der straks”. 

Massevis af mågeklatter
Men det er ikke kun rotter, som kan 
skabe udfordringer i forbindelse med 
fuglefodring. En beboer i Hallingparken 
fortæller, at der i en periode med jævne 
mellemrum blev lagt store mængder 
brød ud på bestemte steder i bebyggel-
sen. Kort tid efter ankom store fl okke af 
måger, som både larmede og desuden 
efterlod området beklædt med utallige 
mågeklatter. ”Der var en periode, hvor 
vi næsten hver dag var nødt til at gøre 
vores vinduer rene, når mågerne havde 
været der”, fortæller han.  

Skru ned for fodringen
Der fi ndes mange velmenende fugleel-
skere i Brøndby Strand. Så mange, at af-
delingsbestyrelserne i BB-afdelingerne 
har bedt om, at der bliver sendt en skrift-
lig meddelelse ud til alle beboere, som 
forhåbentlig kan medvirke til at mindske 
fodringen. ”Det er både et problem, at 
folk smider brødrester ud af deres vin-
duer, og at de fodrer fuglene på de åbne 
områder”, fortæller ejendomsinspektø-
ren i boligafdelingerne BB-605, 606, 607 
og 608 Søfren Ingeman. Samtidig un-
derstreger både Søfren og afdelingsfor-
manden i BB-606, Michael Buch Barnes, 
at de godt ved, at folk fodrer fuglene af 
et godt hjerte. ”Vi føler alle sympati for 
fuglene, nu hvor det begynder at blive 
koldt. Og nogle beboere er så sympati-
ske, at de smider brød ud til dem. Det er 
dog ingen god idé at gøre i et tæt beboet 
område, så jeg vil gerne opfordre til, at 
alle følger husordenens vedtægter”, un-
derstreger Michael Buch Barnes.

Folk er for fl inke med fuglefodringen

Sådan så vinduerne ud efter mågernes festmåltid
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BRØNDEN I NOVEMBER

Børneteater for de 4-9 årige: 

Østen for solen og vesten 
for månen 
Fredag den 1. november kl. 15 

Asbjørnsen og Moe’s elskelige 
folkeeventyr Østen for solen og 
vesten for månen er genstand for 
Syddjurs Egnsteaters seneste duk-
keteaterforestilling. 

Med scenografi af Niels Secher og 
under kyndig instruktion fra Hans 
Hartvich-Madsen fortælles histo-
rien om den fattige pige som tager 
med til isbjørnens slot for at hjælpe 

sine forældre ud af fattigdom. Intet 
aner hun om at isbjørnen i virkelig-
heden er en prins som er blevet for-
hekset af de onde trolde, som bor 
på slottet der ligger østen for solen 
og vesten for månen.
Gratis billetter kan fås på: 
www.brondby.dk/billetexpressen, i 
brønden, Kilden og på Brøndbyve-
ster Bibliotek.
Arrangør: Biblioteket i Brønden.

Jul i Brønden 
med Pyrus, jule-
klip og hygge for 
hele familien
Fredag den 29. november 
kl. 14 

Program:
Juleworkshop kl. 14.00 – 15.45
Kom og klip julepynt med scenograf 
Stine Worm
Du behøver ikke billetter til work-
shoppen

Kl. 15.00 Familieforestillingen: Py-
rus - Alletiders nisse
Pyrus er elsket af både børn og voks-
ne, og nu kan du møde Pyrus live i 
Brønden, hvor han vil underholde 
med sit show og bagefter skrive 
autografer.
Gratis billetter kan fås på www.
brondby.dk/billetexpressen, i Brøn-
den, Kilden og på Brøndbyvester 
Bibliotek.

Juletræet tændes kl. 16.00
Efter en tur rundt om Brøndens fl ot-
te juletræ bydes der på gratis kaff e/
te/saftevand og kage.
Arrangør: Kulturudvalget i samar-
bejde med Brønden.

16

Succesgruppen Outlandish 
tryllebandt sit publikum 
En tætpakket Multisal dannede søndag den 29. september rammen om 
gruppens første koncert i Brønden. 
Waqas bød velkommen og gav udtryk for hvor glade de alle var for netop 
at afslutte deres koncertturné i Brøndby Strand. Koncerten bød på både 
nye og gamle numre krydret med små historier både fra barndommen i 
Brøndby Strand og de mange oplevelser de har haft sammen. Outlandish 
havde også en overraskelse til publikum, for pludselig kom Burhan G på 
scenen og gav et nummer - de gamle venner var samlet her hvor det hele 
begyndte. Stemningen var høj og koncerten sluttede selvfølgelig med stå-
ende bifald. 
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STRANDSTUEN

Mød de landskendte brødre Ah-
mad fra "Musik for Pakistan" - 
og hør dem fortælle om hvordan 
man fører en idé ud i livet.

Ethvert individ kan gøre en for-
skel. Motivationsfaktorerne kan 
være mange, afhængigt af hvad 
man vil kæmpe for. Ofte ønsker 
man som medmenneske, at være 
med til at arbejde for en god sag 
og gøre en forskel, men i de fleste 
tilfælde virker det for overvæl-
dende og uoverskueligt at nå må-
let. Hvordan fører man en idé ud 
i livet? Hvilke faldgrupper er der? 

Hvad skal der til for at opnå suc-
ces? Disse er nogle af de spørgs-
mål brødrene vil forsøge at besva-
re ved at fortælle om hele forløbet 
med "Musik For Pakistan".

Idéen fik bred opbakning af den 
danske befolkning og af Kronprins 
Frederik og Kronprinsesse Mary. 

Gratis billetter til dette unikke 
foredrag fås på www.brondby.dk/
billetexpressen , i Brønden, Kilden 
og på Brøndbyvester Bibliotek. 

Arrangør: Kulturhuset Brønden.

Brødrene Ahmad fra 
”Musik for  Pakistan”
Lørdag den 23. november  kl. 15 

Musik på tværs 
- United Notions
Lørdag den 30. november kl. 14 

United Notions saxophone Quartet Vidtfavnende, smuk og ekspressiv 
saxofon musik. 3. koncert med temaet ”musik på tværs”. Koncerterne er 
tilrettelagt så såvel børn/unge som voksne kan få udbytte af dem.
Entré: Voksne 60,- Børn 30,- kr. 
Arrangør: Brøndby Musikskole.

Fernisering i 
Strandstuen

Mandag den 11. november kl. 11
Nu kan du se alle de fl otte billeder 
produktionshøjskolen tog af være-
stedets brugere.

Seniorbio - se kvalitets-
fi lm sammen med andre
Onsdag den 13. november kl. 13.30 
Seniorbio viser fi lm indenfor alle 
genrer. Kaff e og kage kan købes til 
15 kr. fra kl. 13.00.
Gratis billetter fås i Strandstuen, 
Møllehuset, Brønden, Kilden, Æb-
lehaven og Gildhøjhjemmet indtil 2 
dage før forestillingen. 

Banko
Onsdag den 27. november kl. 11
6 plader – 10 spil – 60 kr. inkl. kaff e
Banko Bolle kan bestilles for 15 kr.

Strandstuens 
Julemarked
Fredag den 
29. november kl. 11
Salg af ting produceret 
i Strandstuen og 
salg af gløgg og 
æbleskiver
Alle er 
velkomne.



Af Bitten Drews

Illustration af Grete Folmann

Vinteren nærmer sig. Græsplænerne er hvide om morgenen, 
og jeg nægter at stå op, før man kan se græsset igen. Men 
ud skal jeg, om ikke før så til kommunalvalget. Jeg skal ud og 
sætte mit x, men det burde egentlig være et minus, for hvad 
i alverden skal jeg stemme på? Jeg er ikke overbevist om no-
get som helst. Som en af mine jødiske venner engang sagde: 
”Hvis man ikke er sort i sin tegnebog, er der noget galt. Og 
hvis ikke man er rød i sit hjerte, er der også noget galt”. 
Jeg tror fejlen er, at man husker for godt. Da jeg sidste gang 
gik til stemmeurnerne, var jeg i samme dilemma. Dengang 
var det folketingsvalget, det drejede sig om. Det var dejligt 
vejr, og jeg slentrede ned ad Esplanadeparken og mindedes 

alle de løfter, de forskellige politikere havde droppet hen ad 
vejen.
Jeg er ikke i tvivl om, at man arbejder mere seriøst i kommu-
nen, det er man simpelthen nødt til. Men derfor skal jeg jo 
alligevel have sat det forbistrede x og helst det rigtige sted.
Det var så månedens brok, men helt ærligt: Jeg føler mig en 
smule utaknemmelig, når jeg tænker på, hvor mange der 
rundt om i verdenen ville være lykkelige for de muligheder, 
vi har her i Danmark, og det demokrati vi er så stolte af. Så 
find en kommunalpolitikker der virker troværdig. Dem er der 
nok af i vores kommune. Valget er en folkefest, og vi bør alle 
deltage og nyde den frihed et valg symboliserer!

KLUMME
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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 Smertepa-
tienter - Lokalafdelingen i Rheum-
hus. Åbent hus hver tirsdag fra kl. 
10-14. Henv.: Birthe Omdahl, tlf.: 
39655448, mobiltlf.: 27420573
mail:birtheomdahl@booh.com eller 
www.faks.dk

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden 
kl. 19.30-21-30.

Folkedans
Hver mandag i ulige uger.

Loppemarked 
Første lørdag i måneden kl. 10-14. 
Køb af stadeplads i caféen.

Klitrosen
Tranumparken 7, stuen
Tlf.: 77 41 08 76
Åbningstider:
Mandag, onsdag, fredag & søndag 
kl. 15-?
Om sommeren har vi åbent til 
solnedgang

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 og onsdag fra kl. 7 og frem 
til kl. 20.30. Begge dage med aften 
spisning fra kl. 17 til 20.
Tirsdag og torsdag fra kl. 7 og frem til 
kl. 14.
 
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 kl. 15.30-17.30

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Strandens Spilleklub 
fredag kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag kl. 18-23

De unge søndag 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: Den 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 Hvis du er 
interesseret, så kig forbi en onsdag 
mellem 9.30-12 og få en snak med 
Mona Poulsen.

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.: Özlem, tlf. 52 30 56 61
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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.brondbystrand.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Send et tip om tid, sted og arrangement senest den 15. 
i måneden kl. 12. ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden 
har deadline den 8. i måneden. Bladet uddeles senest 
den sidste søndag i måneden. Vi tager forbehold for 
fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: esplanaden@brnet.dk

Børneteater for 4-9 årige
Fredag den 1. november kl. 15 
Sted: Brønden

Lørdagscafé og Loppemarked
Lørdag den 2. november kl. 10
Sted: Rheumhus

Kommunalvalg og Valgflæsk
Tirsdag den 5. november kl. 19
Spisning og debat
Sted: Café 13

Mortens Aften
Torsdag den 7. november kl. 17-19
Traditionel andesteg med tilbehør
Sted: Café 13

Fredagscafé i Rheumhus
Fredag den 8. november kl. 17
Sted: Rheumhus

Fernisering og Brunch
Søndag den 10. november kl. 10-13
Vores lokale kunstner
Grete Folman udstiller nye malerier
Sted: Café 13

Fernisering i Strandstuen
Mandag den 11. november kl. 11
Sted: Strandstuen

Seniorbio
Onsdag den 13. november kl. 13.30
Arr.; Strandstuen
Sted: Brønden

Torsdagsgæsten i Rheumhus
Torsdag den 14. november kl. 14-16
Foredrag v/Stefan Fønss om hans far 
Volmer Sørensen
Sted: Rheumhus

Tur til Den Blå Planet
Lørdag den 16. november kl. 10
Arr.: NetværksKontoret
Mødested: Brøndby Strand Station

Brødrene Ahmad fra  
”Musik fra Pakistan”
Lørdag den 23. november  kl. 15 
Sted: Brønden

Juleteater
Søndag den 24. november kl. 11-13
Forestilling for børn og voksne
Sted: Café 13

Banko
Onsdag den 27. november kl. 11
Sted: Strandstuen

Strandstuens Julemarked
Fredag den 29. november kl. 11
Sted: Strandstuen

Jul i Brønden med Pyrus, juleklip 
Fredag den 29. november kl. 14 
Sted: Brønden

Brøndby Strand Kirkes Julestue
Lørdag den 30. november kl. 10-14
Sted: Brøndby Strand Kirke

Musik på tværs - United Notions
Lørdag den 30. november kl. 14 
Sted: Brønden

Den Store Juletræsfest
Søndag den 8. december kl. 14-17
Sted: Brønden

Juleølsmagning
Fredag den 13. december kl. 18
v/Carsten Bertelsen  
– ølentusiast og forfatter
Sted: Café 13

Vægtklubben
Onsdage i lige uger kl. 16-17.30
Sted: Café 13

Zumba i Rheumhus
Alle torsdage kl. 10
Sted: Rheumhus
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