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Det er vigtigt at integrere den internationale dimension i sko-
lens arbejde. Når lærere og elever samarbejder og kommunike-
rer på tværs af landegrænser, og man indgår i forpligtende in-
ternationale projekter, så bliver kulturmødet udgangspunkt for
udvikling af interkulturelle kompetencer. Således siger Brøndby
Strandskoles leder, Krista Jacobsen, der  midt i september var
vært ved den afsluttende projektdel i et treårigt internationalt
skolesamarbejde. Knap 200 børn og unge, lærere og ledere nød
samværet i en uge med aktiviteter, der blev tilsmilet af en sol fra
en skyfri himmel. Projektet er tema i dette nummer af Bladet.

Debatten om yderligere boligbyggeri i området har allerede
verseret i lokalaviserne et stykke tid. „De 9“ boligafdelinger i
Brøndby Strand havde imidlertid inviteret borgmester Ib Terp
til møde med beboerne, som fik lejlighed til at diskutere om-
fang, udseende og placering af byggeriet i direkte dialog med
borgmesteren. Udfordringen blev positivt modtaget og rigtig
mange beboere deltog i dette møde. En del kritik er indtil nu
tilgået borgmesteren. På mødet fandt debatten et anstændigt leje,
hvor objektiviteten ikke blev overskygget af personlige og egoi-
stiske holdninger.

Diskussionen mellem regeringen og den almene boligbevæ-
gelse om den fremtidige boligpolitik er ikke gået stille af sig. Ikke
mindst efter forslaget om salg af lejeboliger, samt overførsel af
midler fra Landsbyggefonden til statskassen, med det formål at
bygge nye boliger for penge, som var tiltænkt renovering af ek-
sisterende boligbyggeri. Det er derfor vigtigt at landets mange
boligselskaber står sammen i stærke enheder; og det kan gøres
på flere måder. Lokalt har vi set en administrativ sammenlæg-
ning af tre boligselskaber, og i Brøndby har alle ni boligselska-
ber i kommunen stiftet et netværk med  vigtige temaer på dags-
ordenen. Fronterne er ved at blive trukket op - det handler ikke
kun om økonomi, men også om ideologi!

Ældrerådsvalget står for døren. Mange aktive borgere, der stort
set alle har taget hul på „den tredje alder“ lægger et kæmpe ar-
bejde i bestræbelserne på at gøre livet for de ældre så godt og
positivt som muligt. Støt derfor op om kandidaterne, hvoraf fire
kommer fra Brøndby Strand.

Unge nedbryder
grænser
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Et nyt bolignetværk har set
dagens lys i Brøndby Kom-
 mune. Ni boligselskaber

har kort før sommerferien stiftet
BiB (Boligselskaberne i Brøndby)
som repræsenterer lidt over
10.000 lejemål, hvoraf ca. 3.000
har til huse i Brøndby Strand.
Hvorfor nu det?
  Vi har spurgt ophavsmanden,
formand for BKB, Aksel Bor-
resen, der bl.a., som konkrete te-
maer i arbejdet fremover, nævner
fjernvarmesagen, DSB’s planer
om nogle nye linieføringer igen-
nem Brøndby, nybyggeri samt
forholdene for vore ældre beboere.
  Mere generelt fremgår det af
vedtægterne, at udvikling af sam-
arbejdet med Brøndby Kommu-
ne, samt af de sociale og kulturel-
le betingelser i boligområdet, er
emner. Ligeledes indgår viden-
udveksling og opstilling af frem-
tidsvisioner også i den nye orga-
nisations arbejdsgrundlag.
  Ikke mindst samarbejdet med
de kommunale instanser er et
vigtigt tema, siger afdelingschef
i Boligselskabernes Landsfore-
ning, Bjarne Zetterstrøm.

BiB
- et nyt

bolignetværk

Hvem er BiB (selskaber)
Brøndby almennyttige Boligselskab  469 lejemål
Brøndbyernes Andelsboligforening  590 -
Brøndby Kommunes Boligselskab          2.586 -
Det sociale boligselskab Brøndbyparken          1.406 -
Den selvejende institution Tranemosegård          3.191 -
Boligorganisationen Nygårdsparken 476 -
Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby 559 -
Arbejdernes Andels-Boligforening 466 -
Postfunktionærernes Andels-Boligforening 561 -

Hvem er BiB (bestyrelse):
Formand          - John Frimann - org.formand i Lejerbo, Brøndby
Næstformand - Preben Bansemer - org.formand i Postfunktionærernes

                   Andels-Boligforening
Kasserer       - Freddy Rasmussen - org.formand i Brøndbyparken
Revisor       - Dorthe Larsen - org.formand i Tranemosegård

  Landsforeningen har med afsæt
i den nye kommunalreform op-
fordret boligselskaberne  i hele
landet til at danne netop denne
form for etablerede netværk; net-
værk som også bør håndtere for-
hold som f.eks. renovering og
fleksibel udlejning.

John Frimann, formand for BiB.

Aksel Borresen, ophavsmand til BiB.

Bjarne Zetterstrøm, Boligselskaber-
nes Landsforening.

Elo Christiansen

Arkiv
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Den nedlagte „Svalebo“ hav-
de for en kort, men vigtig

stund åben tirsdag eftermiddag
5. september. Børn mellem seks
og 14 år var indkaldt til „møde“
om valg af en ny legeplads på
„Fælleden“. I stedet for helt at
overlade den endelige beslutning
til de voksne lod afdelingsbesty-
relsen, sammen med Witraz ar-
kitekter, dem, der skal bruge le-
gepladsen, træffe beslutningen.
  Tre producenter af legepladser
havde dog gjort forarbejdet, som
blev præsenteret med plancher,
pegepind og overbevisende ord.

Legeplads nr. 1 var en Robin-
son Crusoe ø med rullende træ-
stammer, en rutschebane uden
bund, men kun af to rør! Tøm-
merflåde, muligheder for balan-
cegang, klatrevæg og en gynge. I
alt 20 spændende funktioner.
Legeplads nr. 2 var ganske an-
derledes, nemlig en ål, som man
kunne kravle indeni og udenpå.
Ålen var 23 m lang, og for at
komme op på ryggen skulle man
tre meter til vejrs. En ret stejl
rutschebane, med start i tre me-
ters højde og en ruse i form af et
udfordrende klatrenet sammen
med en 17 meter lang svæveba-
ne, indgik også i projektet.
Legeplads nr. 3 adskilte sig og-
så ret markant fra de to andre.
En del af legepladsen var nær-
mest interaktivt indrettet med
anordninger, som børnene kun-
ne arbejde videre med, eksem-
pelvis lave overdækninger eller
trække liner til at gå armgang i.
Ellers med en række faste lege-
redskaber. Efter præsentationer
og spørgsmål skulle børnene
stemme, og resultatet var klok-
keklart blandt de godt 40 frem-
mødte „stemmeberettigede“:

Ny legeplads
i BKB 606

Legeplads nr. 1, Robinson
Crusoe-øen vandt med et o-
vervældende flertal på 22
stemmer. Nr. 2, Ålen fik 12
stemmer og endelig gik 7
stemmer til nr. 3, den inter-
aktive plads.
  Dagen sluttede med kage og so-
davand og en herlig følelse af, at
demokrati og beslutningsdygtig-
hed er størrelser, som seks til 14-
årige børn også har styr på.

Demokratisk afstemning for børn. Formanden i samtale med børnene.

Vinderen - legeplads nr. 1.

Der blev forgæves talt varmt for „Ålen“ - legeplads nr. 2

Legeplads nr. 3.

    Elo Christiansen
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Hvis vi skal have  velhave-
 re til Brøndby Strand,
 hvad er vi andre da?

spurgte en tilhører på et overor-
dentlig velbesøgt møde om yder-
ligere boligbebyggelse i Brøndby
Strand torsdag 14. september i
Rheumhus i Albjergparken. Et
kontroversielt spørgsmål, da det
vel næppe står så galt til i vor
bydel. Mange er godt i vej påstod
samme taler, der håbede endnu
flere ville forblive i bydelen.
  Brøndby Strand har et unikt
byggeri, som ikke har brug for
flere højhuse. En tilførsel af 400
lejligheder, nyt menighedshus,
kulturhus og centerudvidelse
ville blive en belastning! Påstod
indlægsholderen, som dog så det
positive, såfremt en letbane kom
til bydelen, men tvivler på beho-
vet for en „millionærghetto“ som
på Amager. Indlægget høstede
stort bifald.
  Borgmester Ib Terp, som havde
sat sig på podiet ene mand om
at besvare spørgsmål, anførte i
sit svar, at alt ikke kun handler
om penge, og at det unikke byg-
geri i Brøndby Strand ikke for-
hindrer nye bebyggelser. Om der
bliver tale om 300 eller 400 lej-
ligheder står dog endnu ikke
klart, men under alle omstæn-
digheder taler vi om et lille til-
læg til Brøndby Strands befolk-
ning. Borgmesteren var enig i, at
vi ikke skal kopiere Amager, men
fastholdt sine tanker om ejerbo-
liger, hvor private investorer og
ikke kommunen løber den øko-
nomiske risiko; og ved salg af
grunde kommer der jo penge i
kommunekassen.

En deltager ville vide om andels-
boliger kunne komme på tale.
  Samme taler havde hørt forly-
dender om, at stisystemet ville
blive forringet i forbindelse med
de mange byggeplaner. Til begge
spørgsmål kunne Ib Terp svare
nej; ingen andelsboliger og sti-
systemet vil naturligvis blive be-
varet, så vore børn ikke skal køre
oppe på Strandesplanaden, når
de skal rundt i bydelen.
  Borgmesteren blev rost for at
kalde til åben debat i Brøndby
Strand, så muligheder for at byg-
ge noget anderledes kan disku-
teres blandt beboerne. Vi skal
ikke lave byggeri med liguster-
hække rundt om! Det er vigtigt
at fastholde Esplanadeparken
som et fællesareal for alle. Tale-
ren sluttede med at fastholde at
udvikling er vigtigt, og at højhus-
byggeri ikke er afskrækkende.
  Også dette indlæg høstede bi-
fald, og således kunne man fast-
slå, at mange holdninger kom til
udtryk på dette første møde om
en fremtidig boligpolitik i Brønd-
by Strand. Vi nærmer os noget

meget  spændende -  en borgme-
ster med visioner for Brøndby
Strand - det er måske gået lidt
langsomt hidtil, og nu går det må-
ske lidt for hurtigt(!), kunne man
høre fra salen, hvor en taler slut-
tede med at foreslå, at lade dem
med fantasier arbejde videre, in-
den vi andre bare siger stop og
således heller ikke afviste høj-
hustanken.  Bemærkninger som
Ib Terp heller ikke var uenig i.
   En beboer ville vide om de nu-
værende institutioner ville havde
plads til måske 200 børn mere.
Borgmesteren kunne oplyse, at
befolkningsprognoserne viser
færre børn i fremtiden, hvilket
betyder at vi ikke behøver yder-
ligere institutionsbyggeri. En-
kelte bemærkede skeptisk,at
Brøndby Strand ikke har noget
at byde på! Der mangler ældre-
boliger, hvilket blev imødegået
af Ib Terp, der henviste til kom-
mende ældrebyggerier i Halling-
parken og seniorboligerne syd
for Æblehaven. Debatten er nu i
gang, og redaktionen vil følge
udviklingen nøje.

Højhuse eller . . .

Spørge- og diskussionslysten var stor i en tætpakket sal i Rheumhus, hvor
„De9“ havde indkaldt til mødet med borgmesteren.

    Elo Christiansen
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Artiklen er ikke udtryk for
redaktionen/udgivernes
mening - men udelukken-
de skribentens egne syns-
punkter.

Månedens
kommentar

Hvis borgmester Ib Terp
 faar magt, som han har
 agt, vil Tranumparkens

beboere blive straffet.
  De vil faa spoleret deres udsigt
fra højhusene over Køge Bugt, og
baade høj- og lavhuse vil blive
lagt i skygge af de foreslaaede 4
højhuse paa 100 meters højde.

Har der ikke snart været skan-
daler nok I Brøndby Strand ?

  Kørebanen fra Brøndbyvester
Strandvej til Brøndbyvester Bou-
levard blev fjernet, fordi der
skulle bygges kulturhus og æl-
dreboliger.
  Resultatet er, at i dag kører bi-
listerne rask væk fortsat 70 km
paa det dobbeltrettede stykke, og
foretager vanvittige og hasarde-
rede overhalinger, der miraku-
løst indtil nu ikke har resulteret
i trafikulykker.

  Saa ville borgmesteren have 4
30-etagers højhuse med luksus-
lejligheder plantet foran de ek-
sisterende 3 højhuse i Tranum-

parken. Fordi man skulle have
nogle „pengestærke“ beboere til
omraadet.

Hvad tænker manden paa?

  Pengestærke vil da ikke bo i et
berygtet ghettokvartér, uagtet
rygtet er værre end de faktiske
forhold! Og med elendige tilkør-
selsforhold fra motorvejen.
  Pengestærke beboere har ar-
bejde og gode indtægter.

Derfor har de også biler. Hvor
skal de parkeres ?

  4 x 30 etager x 4 lejligheder (for
nu at sammenligne de nuværen-
de) = 480 familier = mindst 480
biler (nogle har ikke, og andre
har to).
  Pengestærke vil handle i or-
dentlige storcentre med mær-
kevarebutikker og stort udvalg i
fødevarer, herunder bl.a. delika-
tesser. Ikke i det snoldede lokal-
center, vi har hér. Saa skal vores
center ombygges.

Tror hr. borgmesteren selv paa
den idé ? - Tror hr. borgmeste-
ren, at Tranumparkens beboere

vil finde sig i væsentlige forrin-
gelser i boligomraadet?

Oven i hatten har man skitseret
„Kulturhuset“ midt i rosenbed-
ene og de rekreative omraader i
Esplanadebunden, og det rydde-
de vejomraade skulle udlægges
til  P-pladser for kulturhuset !
Endnu en straf til
Tranumparkens beboere!

Hvorfor sammenbygger man
ikke de nye ældrebeboelser
med kulturhuset, og placerer
det paa arealet mellem ræk-
kehusene og Æblehaven?
Og forsyner denne bebyg-
gelse med de ønskede bo-
ligtaarne ?
 (Hvor de 500 P-pladser inkl.
handicap-pladser for ældre-
boligerne saa kan placeres i
en P-kælder under bebyggel-
sen).

Dels vil de nuværende højhuse
ikke faa ødelagt udsigten, og
skyggen for solen vil saa ramme
Kisumparkens lavhuse i stedet
for Tranumparkens beboere.
  Men det er dog en gene mindre
end først foreslaaet placering.

Hvorfor skal
Tranumparkens
beboere
straffes

Højhus-debatten:

Arne W. Petersen, Tranump.
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O nsdag 30. august startede
  dagen med regnbyger,

men hvad gør det, når man er en
glad flok pensionister, der sidder
i en bus på vej nordpå til den år-
lige udflugt. Og hvad har vi?  En
chauffør, som fortæller „uartige“
vittigheder undervejs  -  det kan
vi bruge! Vi kører først gennem
Glostrups villakvarter  - bare for-
di chaufføren bor i Glostrup kom-
mune! Men det er da interessant
at se, hvad folk  investerer i der!
  Dernæst gør vi holdt ved Fre-
densborg slot, men ikke et glimt
af Mary i gummistøvler og med
barnevogn. Måske var hun ikke
kommet hjem fra besøget i Volls-
mose, for hvis hun havde vidst,
vi kom forbi, ville hun selvfølge-
lig have budt på formiddagskaf-
fe. Vi haster videre til Tegners
museum ved Hornbæk, som er
berømt for sine mange skulptu-
rer, og selvfølgelig er vi alle med,
eftersom entreen der er betalt  -
af  PAB.
  Vi kører langs Danmarks næst-
største sø, Esrum sø, ad små veje
til Gilleleje, nærmere betegnet
Fyrkroen, hvor vi får serveret en
overdådig middag med nok i
glassene efterfulgt af  kaffe og
kringle.
  Mætte af alle indtrykkene kører
vi retur, og alle er enige om, at
det var alle tiders tur - årets pen-
sionistudflugt.  En stor TAK skal
lyde til PAB samt arrangørerne.

Solveig Daugård
Tranumparken 52

Stor tak
til PABFørst de relevante

problemstillinger:
•  Skyggevirkning fra de even-
tuelle højhuse: - Jeg tænker mig
højhusene placeret tæt ved jern-
banen. Med den placering tror
jeg ikke, at der vil blive væsent-
lige skyggevirkninger, om over-
hovedet nogen.
•  Trafik og parkering: - Flere
boliger vil skabe mere trafik og
behov for parkering. Det vil i øv-
rigt enhver anvendelse af area-
let. I betragtning af, at vi taler om
bydelens centrum - med butiks-
centret - vil den procentvise for-
øgelse dog blive beskeden. Jeg
forestiller mig, at parkering pri-
mært skal ske i parkeringskælder
eller i de nederste etager af høj-
husene. Det sidste er nok det
mest realistiske, da undergrun-
den i Brøndby Strand er ganske
fugtig. Men det må eksperterne
finde ud af. Arne W. Petersen
peger i øvrigt selv på anlæg af P-
kælder ud for Æblehaven, så han
anser det jo for muligt.

Og så misforståelserne:
•  Fjernelsen af en del af den syd-
lige del af Strandesplanaden hav-
de  til hensigt at skabe mere hel-
hed i området. Jeg synes, at det
er lykkedes. At der samtidig blev
frigjort 18.000 kvadratmeter
areal og dermed bedre mulighe-
der for at udnytte centerarealet,
er jo kun positivt. Det er i hvert
fald en særdeles god forretning.
Udgifterne til fjernelsen er alle-
rede tjent hjem ved salg af to
mindre arealer.
•  Der skal ikke være parkerings-
plads på arealet foran kultur-
huset. Her skal være en pæn for-

plads. Parkering kan ske på de
eksisterende p-pladser. De stør-
ste arrangementer vil jo finde
sted uden for butikkernes åb-
ningstider.
•  Det er selvfølgelig subjektivt,
om de mulige højhuse vil øde-
lægge udsigten for Tranum-
parkens beboere. Men det er et
faktum, at ingen vil miste mere
end en beskeden del af deres
udsigt til vandet. Hvis vi bygger
lavere, vil tætheden blive større,
og så vil de beboere, der bor lavt,
få taget meget mere af deres ud-
sigt. Det bør de, der bor højt,
tænke på. Ingen bliver straffet.
Hvorfor skulle jeg dog ønske
det?
•  Jeg har ikke lagt mig fast på 4
30 etagers højhuse. Faktisk reg-
ner jeg ikke med, at det bliver mit
forslag. Højden bør nok aftrap-
pes mod vest for ikke at få kir-
ken til at se lille ud.
Det har dog aldrig været hensig-
ten, at arealet ved centret skulle
henligge ubenyttet til evig tid.
  Brøndby Strands centrale areal
ligner et bydelscenter, som ikke
er færdigbygget. Det bør vi få
gjort noget ved. Jeg tror, at vi
kan tiltrække investorer til et
smukt og markant byggeri - og
dertil få mange penge i kommu-
nekassen ved jordsalg. Vi har al-
lerede sikret os en mindre udvi-
delse af butikscentret samt solgt
to arealer til bebyggelse.

Endelig vil jeg understrege, at

det er en borgmesters pligt at

„tænke tanker“ - og fremlægge

dem til drøftelse med borger-

ne.  Det er det, jeg gør.

Ingen skal straffes
Arne W. Petersen peger på et par relevante problemstillinger

- og afslører nogle alvorlige misforståelser

Ib Terp (S) - borgmester
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Det summede af liv på den nyindviede islamiske begravelsesplads denne solbeskinnede fredag i september.

Muslimsk gravplads indviet

Fredag 22. september var
en rigtig dejlig dansk sen-
sommerdag med blå him-

mel og klart solskin. Klokken 16
klippede undervisnings- og kir-
keminister Bertel Haarder sno-
ren over, og porten åbnede sig til
Danmarks første rent muslimske
gravplads.
  Dannebrog prydede indgangen,
og søde, unge mennesker delte
røde roser ud. Der var i det hele
taget glæde og god stemning o-
ver det hele. Fra talerstolen se-
nere lød der ord som: „Det har
føltes så forkert, at vi, som har
lagt vort livs virke her i Dan-
mark, efter døden blot bliver
sendt retur“, og som integra-
tionsminister Rikke Hvilshøj for-
talte i sin tale, havde mange sagt
til hende: „Vi vil begraves i vort
hjemland Danmark“.
   Efter talerækken og en kort bøn,
var der lidt godt til ganen, bl.a.
tyrkiske og pakistanske speciali-
teter. Det undrede mig, at det ik-
ke smagte fremmedartet, men
man må jo nok konstatere, at det
danske folks smagsløg er kom-

met langt siden brunkålen med
det kogte flæsk.
  Cengiz Gül, der er formand for
Brøndby Strand Ungdoms- og
Kulturforening, var også både
glad og stolt af det arbejde, der

fra foreningens side er lagt i pro-
jektet, men, sagde han: „Det er
slet ikke mig, der skal ha’ æren,
det er den forrige formand Feri-
dun Korkmaz, han har lagt et
stort arbejde i det“.
  Efter maden hyggede man sig
på pladsen. Folk sad i smågrup-
per, og børnene legede. Bortset
fra hårfarverne var det så dansk,
som det kunne være.
  Ömer Demirboga udtrykte sig
således: „Jeg har boet her i nær
ved 39 år. Jeg har 5 børn her,
men jeg har aldrig været så lyk-
kelig som i dag“.
  Hvis man tænker over, hvor
megen strid der i sin tid kunne
blive i Edens Have om et enkelt
æble, må man vel egentlig ha’
dyb respekt for den kendsger-
ning, at 24 muslimske forenin-
ger, som muligvis repræsenterer
omtrent lige så mange lande og
adskillige sprogstammer, har
kunnet arbejde sammen om ét
eneste fælles formål, nemlig at få
skabt et sidste hvilested for de-
res kære i det land, hvor de har
levet deres liv.

 Ömer Demirboga syntes, det havde
været en rigtig dejlig dag.

Cengiz Gül er  formand for Brøndby
Strand Ungdoms- og Kulturforening.

       Bitten Drews
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NLangt de fleste ind-
byggere i Brøndby er
tilflyttere;  hovedpar-
ten endog inden for

en kortere årrække. Har man bo-
et i Brøndby Strand i 10-15 år, ja
så er man ved at være gammel
her. Men der er stadig gamle
brøndbyborgere, som har boet
her hele deres liv.
  Den gang her var bondeland, og
det er kun et halvt hundrede år
siden, var mange afhængige af
jorden og flyttede ikke så tit.

Familien i nærheden
Og når de flyttede, så var det ofte
ved giftermål og kun til en gård i
nærheden. Ofte var det kvin-
derne, som flyttede, da det al-
mindelige var, at en søn overtog
og førte gården videre.
  Tag nu f.eks. Christian som et
konkret eksempel. Opvokset som
barn og ung på en gård i Brønd-

byvester.  Stadig boende i Brønd-
byvester - nu som over 80-årig.
Og både hans far og farfar var
født på gården, som hans olde-
far kom til, da han giftede sig
med enken på gården.
  Han kom i øvrigt fra en anden
gård i Brøndbyvester.
  Og Christians mor, hun kom fra
en gård i Brøndby Strand kun et
par kilometer væk. Og hendes
mor igen, Christians  bedstemor,
var datter fra et gartneri kun en
ekstra kilometer  længere østpå.
  Så hovedparten af familien var
samlet i den nærmeste omegn.
En onkel boede på yderligere en

Fra gård
til gård

Christian som barn på gårdspladsen i Brøndbyvester. Han er, med rødder
nede i Brøndby Strand, „blevet hængende“ i Brøndbyvester i over 80 år.

Johan Suszkiewicz

gård i nærheden, og så langt til-
bage som en tip-tip-tipoldemor
var fra en gård i Brøndby Strand.
Sådan kan man blive ved.

Fra 300 til 10.000
Ved en folketælling i 1923 var
der 306 indbyggere i Brøndby
Strand. Nu er vi et godt stykke
over 10.000. Så vi er mange nye
i Brøndby Strand. Men der er
også nogle, som har rødder ad-
skillige generationer tilbage i ti-
den.
  Der var ikke mange, der flyttede
særlig langt væk før i tiden.
  Kun hen til næste gård.

Brøndby Lokalarkiv

Multi Culti - ankomst

De fleste elever fra udlandet,
som deltog i Multi Culti Fe-

stivalen under Brøndby Strand-
skoles værtskab, ankom søndag
10. september til Brøndby Strand
Station, hvor lærere og værtsfa-
milier tog imod.

Forventningsfulde elever fra Kopernikus Oberschule, Berlin, er netop
ankommet til Brøndby Strand Station.

Fra venstre: Værtsparret Susanne
og Maria (mor og datter) byder vel-
kommen til Christina fra Berlin.

Elo Christiansen
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  Flottere kulisse, end
den vejrprofeterne hav-
de sikret mandag mor-
morgen 11. september

omkring Brøndby Strandskole,
kunne ingen ønske sig.
  På femårsdagen for en begiven-
hed, der rystede hele verden, fo-
retog borgmester Ib Terp den of-
ficielle åbning af skoleprojektet
„Young in Europe“. Projektet ind-
går i EU’s Comenius-program,
som er et internationalt, fagligt

samarbejde mellem skoler i
Europa; et projekt hvor flere sko-
ler i op til tre år arbejder sam-
men om et fælles tema.
  Brøndby Strandskole var med
110 elever fra 8. og 9. klassetrin
netop vært ved det tredje arran-
gement i et samarbejde mellem
de to venskabsskoler, Koperni-
kus Oberschule i Berlin og Zá-
kládni Skola i Prag 2, der tilsam-
men deltog med 60 elever. Med
i projektet er også 10 elever fra
Võru I Põhikool, Võru i Estland.
  Dette års tema - det sidste i pro-
jektet - handler om EU, og hvad
man som ungt menneske kan
forvente af EU. Første år kredse-
de emnet om det nære, som sko-
le og kommune; andet år præ-
senterede skolerne eget land, hi-
storisk og geografisk.
  I sin åbningstale kom Ib Terp
bl.a. ind på fredsbegrebet, som
arrangementet på udmærket vis
markerer i delprojektet „Peace-
Please“.  Brøndby Kommunes vi-
ceskoledirektør Helge Skramsø

lagde i sit indlæg bl.a. vægt på,
at „den fortsatte dialog fremmer
forståelsen“. Skoleleder Bernd
Geisler fra Kopernikus Ober-
schule i Berlin gav udtryk for vig-
tigheden af at „udveksle erfarin-
ger med at være ung i Europa“.
  Katerina Vàvrovà var generelt
glad for at deltage i Comenius-
programmet, og endelig udtryk-
te Eva Ader fra skolen i Võru hå-
bet om, at de etablerede venska-
ber ville fortsætte fremover.

Multi Culti Festival
- åbningsdagen -

   Elo Christiansen

Balloner klar til opsendelse.
Medlem af EU-parlamentet Mar-
grethe Auken sluttede førstedagen.

v

v
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  Åbningsceremonien sluttede
med at Brøndby Strandskoles
leder Krista Jacobsen, efter sin
velkomst til alle deltagerne lod
et væld af farvestrålende ballo-
ner gå til vejrs mod den blå him-
mel - og til tonerne af Beetho-
vens „An die Freude“. Anedes
enkelte blanke øjne og ekstra
synkebevægelser! Flot og følel-
sesladet start.
  Førstedagens afslutning var
overladt til medlem af EU-par-
lamentet, Margrethe Auken, der
i sin tale tog et hurtigt spring til-
bage til sin ungdom som atom-
kraftmodstander, miljøforkæm-
per og - i starten - modstander
af EU! I 80’erne erkendte den
erfarne politiker dog, at intet kan
gøres alene. Som hun udtrykte
det: „End ikke den største hund
i en kennel, kan klare det alene“!

  Solidaritet er eneste vej til re-
sultater, og passer vi ikke på „ta-
ber vi freden“; utvetydige hold-
ninger med direkte adresse til de
unge mennesker på plænen bag
skolen. „Vi har brug for jer, EU
og dem, der endnu ikke er med“,
sagde Margrethe Auken, der slut-
tede med at opfordre til indsats

fra „jer“ af hensyn til fremtiden,
og huske Danmark for åbenhed.
Herefter optrådte en af de mange
grupper, som var blevet dannet
om morgenen med en rapsang
om fred.
  Til allersidst istemte alle delta-
gerne fællessangen „Last night I
had the strangest dream“.

Multi Culti - PeacePlease

Tjekken Ján Amos Comenius
(1592-1670) gav navn til EU-pro-
grammet Comenius. Hans op-
fattelse var, at uddannelse var
vejen frem mod fred og mellem-
folkelig forståelse.
  Netop fred var et af hovedtema-
erne, da Brøndby Strandskole
indledte fire dages aktiviteter
sammen med tre skoler fra hhv.

Estland, Tyskland og Tjekkiet.
Under hele forløbet var de ca.
180 elever opdelt i 10 grupper
med internationale personlighe-
der som gruppenavne:
Picasso, Karen Blixen, Jeanne
d’Arc, Dag Hammerschiöld, Da-
rio Fo og Churchill var eksem-

pler. I grupperne arbejdede man
bl.a. med temaer som udsmyk-
ning af en mur (på skolen), FN,
rap og skiltemaling, hvor freds-
temaet var gennemgående.
  Dagen sluttede med en fest for
elever og forældre i Middelalder-
landsbyen.

Elo Christiansen

Patrick Selsted fra Strandskolen
med sit bud på fred.

Andrea og Annika fra Berlin i gang med en farvestrålende gul solsikke,
som skal indgå i en vægudsmykning på Brøndby Strandskole.

Fra venstre: Bernd Geisler, Katerina Vàvrovà, Eva Ader, Ib Terp,
Krista Jacobsen og Helge Skramsø.

v

Foto: Sole

Foto: Elo C.
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Multi Culti - Foldbold
På banerne bag Brøndby Strandskole
spilledes fodbold med blandede hold af
både drenge og piger.

Multi Culti - Triatlon
Man startede med 300 m svømning
i Strandskolens svømmehal. Heref-
ter stod den på 1½ km løb, efterfulgt
af 8 km cykling.

Multi Culti - Sightseeing i København

Alle børn og unge,
der kommer til Kø-
benhavn, skal og bør
en tur i Tivoli.
  Således var 12. sep-
tember dagen, der
var  sat af til sight-
seeing i København
med bl.a. besøg i det
eventyrlige, farve-
strålende Tivoli.

Elo Christiansen & Bitten Drews
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Multi Culti - Cricket
De danske mestre fra Svanholm
Cricketklub lagde baner til denne
sportsgren.

Multi Culti - Basket
Kampene blev afviklet på banerne
ved Tranumparken.

Multi Culti - Sejlsport
Ved Brøndby Strands populære
„Sejlerhuset“, med daglig leder Axel
samt Dennis i front, kunne flere for-
skellige discipliner afprøves.
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NFor 18 år siden be-
søgte daværende vi-
ceskoleinspektør på
Brøndby Strand sko-

le, Leif Dræby, Kopernikus O-
berschule i bydelen Steglitz i
Berlin. Steglitz og Brøndby hav-
de allerede været venskabsbyer
i nogen tid. Sammen med sko-
lens nuværende leder, Bernd
Geisler indledte de to skoler et
elevsamarbejde på 9. klassetrin.
   Efter nogle år udviklede sam-
arbejdet sig til også at omfatte
repræsentanter fra lærerkredse-
ne. Samarbejdet i dag foregår
med et besøg hos Kopernikus
Oberschule i Steglitz om foråret
og et på Brøndby Strandskole om
efteråret.

Young in Europe
På netop et af lærermøderne i
foråret 2003 i Steglitz besluttede
lærere og ledere på de to skoler
at udbygge samarbejdet med et
skoleprojekt under det såkaldte
Comenius-program, siger Brønd-
by Strandskoles leder, Krista Ja-
cobsen, der netop var kommet
fra et job som viceskoleleder på
Lindelundsskolen i Brøndbyøster.
  Enigheden samledes om det at
være ung i det nye Europa. Man
var således interesseret i at få
lande med, som var nye i EU.
  Det var også givet, at der var
tale om elever fra de ældste klas-
ser; ikke mindst fordi Koperni-

kus Oberschule er for elever fra
6. klassetrin. Endvidere blev det
besluttet at finde to skoler mere
(et skoleprojekt i Comenius-pro-
grammet fordrer minimum tre
skoler). Kontakterne kom i grun-
den lidt tilfældigt, fortæller Kri-
sta Jacobsen. Prag 2 er også ven-
skabsby med Brøndby og under
borgmester Michael Baasch’s
besøg i Brøndby i august 2003,
hvor borgmestrene fra de to
kommuner også lagde vejen for-
bi Strandskolen, blev temaet
bragt på bane. Sammen med
Prag 2’s skoledirektør Jan Pole-
cha fandt man Zákládni Skola.
  Skolen Võru I Põhikool fra Võru
i Estland havde året før lagt bil-
let ind på et Comeniusprojekt i
Brøndby men var også interes-
seret i „Young in Europe“ - og
hermed var de fire skoler på
plads. Få måneder efter samle-

des ledere og lærere fra de fire
skoler og færdiggjorde ansøgnin-
gen, og herunder besluttede de,
at projektsproget skulle være
engelsk, og at det skulle løbe over
tre år og med tre hovedtitler:
•  Det nære, som skole og kom-

mune (Close by)

• Eget land, historisk og geo-

grafisk (My Country) og

•  Hvad kan man som ungt men-

neske forvente af EU (Visions

for Europe).

  Ansøgningen blev godkendt, og
forløbet startede i september
måned 2004.

Comenius
EU-programmet Comenius dre-
jer sig om at fremme internatio-
nalisering og samarbejde i sko-
lerne i de 31 lande, som deltager
i programmet. Her er tale om de
25 EU-lande samt Bulgarien, Is-

Multi Cult
Den internationale Sk

        Elo Christiansen

Klasseværelset, hvor hver pult repræsenterede forskellige lande.

Enestående  skole-

samarbejde på

tværs af grænser

v
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ti
kole

land, Liechtenstein, Norge, Ru-
mænien og Tyrkiet. Programmet
indeholder fire overordnede te-
maer: (1) Lærere og undervisere
kan søge tilskud til efteruddan-
nelse i udlandet. (2) Skolerne
kan få en sprogassistent fra et
andet land til at assistere sprog-
undervisningen og medvirke i
den øvrige undervisning. (3)
Skolepartnerskaber, hvoraf der
findes tre: Skoleprojekter, sprog-
projekter og skoleudviklings-
projekter. (4) Lærerudviklings-
og netværksprojekter.
  Det netop afsluttede projekt var
et såkaldt skoleprojekt, men
Strandskolen har allerede et nyt
projekt på bane og flere i tan-
kerne.

Fremtiden
Den 1. november i år modtager
skolen en sprogassistent fra
Grækenland, som er bachelor i
tysk. Opholdet varer otte måne-
der. Desuden arbejder man på et
muligt skoleudviklingsprojekt
under Comenius om et par år.
Endelig påtænker man at gå ind
i det nordiske programsamar-
bejde NORDPLUS, der bl.a.
handler om samarbejde indenfor
grundskoler og ungdomsuddan-
nelser, og giver mulighed for at
få et frisk, nordisk pust ind i
klasselokalet, slutter Krista Ja-
cobsen, inden hun går i gang med
forberedelser til at deltage i sko-
leledernes årsmøde i Aalborg om
et par dage.

„PleasePeace“ blev symbolsk vist med blå duge forsynet med hvide fredsduer.

Võru I Pohikool, Võru, Estland:

Skolen blev oprindelig grundlagt helt tilbage i 1792. I 2004 blev
skolen sammenlagt med en anden lokal skole, som herefter blev
den største grundskole i Estland med knap 630 elever fra 1. til 9.
klassetrin. Skolen består af tre bygninger placeret forskellige ste-
der i byen. Skolen har et elevråd, hvor man bl.a. arbejder med ud-
vikling af lederskab. Rådet varetager elevernes rettigheder og
udstikker deres pligter. Musik, sport og kunst er populært på sko-
len som råder over fire kor samt en sanggruppe for piger. Disse
deltager i sangfestivaler i hovedstaden Tallinn og Võru. I 3. klasse
starter undervisning i fremmedsprog, som suppleres af nok et
sprog i 6. klasse. Der kan vælges mellem engelsk, tysk og russisk.

Zákládni Skola, Prag 2, Tjekkiet:

Skolen blev grundlagt i 1902 og har siden skoleåret 1965/66 arbej-
det med en udvidet undervisning i tysk fra 3. klasse med tre lektio-
ner hver uge samt en lektion organiseret af en forældreklub, som
blev stiftet i skoleåret 1996/97 med frivillig indsats og i et nært sam-
arbejde med skolens ledelse og lærerstab med henblik på at vare-
tage elevernes og forældres interesser. Forældreklubben står for
den supplerende sprogundervisning, som omfatter tysk og engelsk
op til og med 5. klasse. Fra 6. klasse undervises i engelsk og fra 7.
klassetrin kan eleverne tilvælge yderligere sprog som italiensk
fransk, spansk,  og  russisk. Også her træder forældreklubben til
med supplerende undervisning ligesom der i dette regi også findes
aktiviteter som kunst, musik, IT og sport.
Skolen blev i 2005 venskabsbyskole til Brøndby Strandskole.

Kopernikus Oberschule, Steglitz/Berlin:

Venskabsbyskole til Brøndby Strandskole igennem mange år. Sko-
len blev grundlagt i 1974 og er i dag en mellemskole for elever fra
6. klassetrin. I dag har skolen 730 elever samt 150 elever, som er i
færd med at kvalificere sig til de højere læreranstalter (universite-
ter). Skolen har elever fra mere end 30 forskellige nationaliteter
og knap 20% af eleverne er af anden etnisk herkomst end tysk.
  Foruden de ordinære fag tilbyder skolen bl.a. undervisning i IT,
naturvidenskab såvel som engelsk, fransk og latin. I løbet af skole-
året afholdes forskellige festligheder som et efterårsmarked, et
juleshow samt et danseshow.

Skoleleder
Krista Jacobsen.

v
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4 af kandidaterne er
fra Brøndby Strand

Valg til Ældrerådet
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I år blev SENIOR-OL desværre
aflyst. I  stedet blev der arrange-
ret et Petanque-stævne. Der kom
en del afbud, men på trods af det
blev det en succes, der kom man-
ge, som ville deltage.
  Eva Roed bød velkommen, og
så gik det slag i slag! Kl. 12.30
blev der en pause, og så fortsatte
det ellers til omkring kl. 14.30.
Ib Terp klarede medaljeoverræk-
kelsen, og turneringen sluttede
kl. 15.00 som annonceret.

SENIOR-
OL aflyst

Dyb koncentration.Nøjagtig opmåling nødvendig.

Herover:
Vinderholdene
af konkurrencen
kom på podiet
og fik overrakt
medaljer af
borgmester Ib
Terp.

     Inger Larsen

Ib Jensen
Jeg er meget interesse-
ret i boligpolitik; her-
under også boligfor-
hold for ældre.
  Jeg sidder i organisa-
tionsbestyrelsen i bo-
ligselskabet BKB.
   Og jeg er også med i af-
delingsbestyrelsen i
samme selskabs afde-
ling 607 i Hallingpar-
ken.
  Desuden er jeg besty-
relsesmedlem i Lejer-
foreningen Parken.

Rigmor Sandberg
Jeg stiller op til ældre-
rådet, da jeg har så me-
get, jeg gerne vil være
med til at gøre for æl-
dre medborgere.
 Det er godt, at vi ældre
bliver hørt og set og
kan være med til at bi-
beholde de gode for-
hold, der er her i vores
kommune.
  Nogle bliver stærke
med årene; andre bli-
ver afhængige af hjælp.
  Vi er lige så forskellige
som yngre mennesker.

Svend Sørensen
Jeg er medlem af hus-
gruppen i Værestedet
Strandstuen.
  Jeg blev valgt ind i Æl-
drerådet i 1998 og er
formand for det nuvæ-
rende råd.
  Jeg vil arbejde for så
gode vilkår som muligt
for kommunens ældre,
herunder påtale fejl og
mangler overfor politi-
kerne og støtte forslag
om forbedringer.
  Endelig vil jeg også
godt være talsmand for
kommunens væreste-
der.

Gurli Hansen
Jeg interesserer mig
meget for, hvad der rø-
rer sig i samfundet, især
i lokalområdet, og jeg
har været med i det bo-
ligsociale arbejde i man-
ge år.
   Således har jeg været
med til at løbe en del
projekter i gang her i
Brøndby Strand.
  Jeg vil også gerne  væ-
re med til at varetage
ældres interesserer og
levevilkår.
  Jeg kan godt lide at gø-
re en forskel, der hvor
jeg er.
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Caféen
Hverdage     fra kl. 9.00
Salg af cappuccino, espresso,
kaffe, te, varm chokolade og
kolde drikke. Ostemad og kage

Frokost          kl. 11.00-13.00
Alle hverdage serveres smørre-
brød. Bestilles før        kl.  11.00
NYT - Onsdagsfrokost i okt.
11/10 - frikadeller m/rødkål

     +pandekager
1 portion: 30 kr. 2: 40 kr
18/10 - (lukket) efterårsferie
ring og bestil: 4373 8125
Fællesspisning

         kl. 17.00-19.00
Tirsdag og torsdag: 2 retter mad
Pigeklub             kl. 14.00-18.00
Hver mandag og onsdag for pi-
ger mellem 12 og 18 år.
Byttecentral
Puslespil og bøger
Alle hverdage fra            kl. 9.00
Smykkeværksted
Hver tirsdag         kl. 10.00-14.00
Sypigerne
Hver ons. og fre.kl. 10.00-14.00
Kontakt Kirsten ang. oplægning
af bukser, isyning af lynlåse etc
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Mødes       kl. 13.00 - 16.00
Hver 2. torsdag i lige uger
Henv: Jens Rathje - 43737063
Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Hver torsdag      kl. 10.00 - 12.00
Henv: Jens Rathje - 43737063

Strandens Genbrug:
 Telefon: 43 53 97 50
 Tirs. og tors.    kl. 13.00 -18.00

Aktivitetshuset
TRANEN

Tranumparken 3A
43 73 81 25

Husbestyrer
Gitte Dinéss

RHEUMHUS
Albjergparken 4

43 54 11 38
Husbestyrer

Birgitte Jensen

Aktivitetshuset
PERLEN

Hallingparken 5
43 73 42 20

Husbestyrer
Susan Stæhr

Caféen        tlf: 4354 1163
Mandag - torsdag  9.00 - 14.00
Fredag   9.00 - 13.00
Salg af kaffe og te
Hverdage serveres smørrebrød
Dagens varme ret er mandag,
tirsdag & torsdag. Se menu på
www.broendbynettet.dk under
aktivitetshuse, Rheumhus.
Onsdag- fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding
på tlf: 4354 1138 senest tirsdag.
Fredags-banko
Første fredag i hver måned
Dørene åbnes      kl. 18.00
Spillene begynder    kl.  19.00
Loppemarked
Første lørdag i hver måned
mellem  kl. 10.00 og 15.00
Børne-loppemarked
Tirsd. 17. okt.  kl. 10.00 - 14.00
Gratis borde - Bar  åben for salg
af sodavand & pasta m. kødsovs.
Tilmelding tlf: 4354 1138
Mimre-banko
Anden onsdag i hver måned
Spillet starter       kl. 12.30
Kreative dage
Hver torsdag     kl. 18.00 - 20.30
Kom og udfold dine kreative
evner. Man kan købe et måltid
mad fra       kl. 19.00

FAKS
Foreningen af kroniske

smertepatienter
Lokalafdeling i Rheumhus.
Hver torsdag     kl. 12.00 - 16.00
Vi laver også håndarbejde, spil-
ler spil m.m. til en kop kaffe.
Diana Asbæk:  2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Pensionistklub
Tirsdag        kl. 13.00-15.00

Lektiehjælp
Mandag aften  kl. 19.30-21.30

Paraplyen
Hallingparken 3

Caféen
Mandag-onsdag-torsdag-fredag

         kl. 9.00-16.00
Tirsdag         kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres dagens ret
samt smørrebrød & salatbar
Hver tirsdag aftenspisning

         kl. 17.00-19.00
Strikkeriet
Mandag         kl. 13.30-16.00

Banko
Første tirsdag i hver måned

        kl. 19.00-22.00
Blomsterbinding
Onsdag        kl. 19.00-22.00

Hyggeklub
Onsdag        kl. 19.00-22.00

Legestue
Torsdag        kl. 10.00-12.00

Skakklub
Torsdag        kl. 19.00-23.00

Østrogen-klubben
Mandag        kl. 19.00-22.00
For kvinder over 18 år

Lektiehjælp
Tirsdag  og torsdag

       kl. 15.00-17.00
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Tranens
SENIOR PC

En ny sæson er startet med Se-
nior PC holdet.  Vi mødes hver
tirsdag mell. kl. 10 og ca. 13
i Tranens lokale, hvor vi stille og
roligt gennemgår diverse PC-pro-
grammer, lærer om internet og e-
mail, foruden at vi besvarer je-
res egne spørgsmål. Der er dog
lukket i uge 42 (i efterårsferien).

Med venlig hilsen
Erik Larsen

Jeg vil gerne  have lov til at
         takke alle i Brøndby Strand,
som i anledning af mit jubilæum
1. september lagde vejen forbi
Tranen. Dagen for mig vil blive
husket som noget helt specielt.
   Også en stor tak til T-13 for den
meget fine reception og den me-
get specielle gave.  En stor tak til
Tranens personale og frivillige
for den fine mad.
  En speciel tak til Gurli for den
flotte gæstebog, som godt kan
læses mere end en gang. Også en
stor tak til Tove Munk for den alt
for flotte gave. Det er virkelig et
kunstværk, som nu præger min
gamle stue. Det var med spæn-

Hver gang var vi spændte på,
hvad de syntes om det, vi havde
lavet til dem.  (Jeg lavede engang
mad til Simon Spies, og da han
senere blev spurgt om middagen
var i orden, svarede han:
  - Den var præcis, som jeg hav-
de forventet. - Det var til vores
ærgrelse svært at tolke, men til
stor morskab for Simon Spies, da
han så vores ansigter.
  Dronning Ingrid svarede på
samme  spørgsmål: - I orden.
   Dette var også svært at tolke)
 Men beboerne i Brøndby Strand
skal have tak for al den ros, vi får
i det daglige. Det er lige præcis
det, der gør, at det er dejligt at
komme på arbejde hver dag.
  Krebsegilde, ålegilder, vildtaf-
tener, sambafest, caribisk fest og
irsk aften er nogle af de arrange-
menter, det er blevet til i Tranen.
  Tranen vil lige ønske vores æld-
ste forening, Selvhjælpsgruppen,
tillykke med fødselsdagen i ok-
tober,  godt gået af jer alle sam-
men.
  TUSINDE TAK TIL T-13,
Tranemosegård, ansatte, bebo-
ere, klubber, brugere af Tranen,
foreninger, samarbejdspartnere,
venner og familie for,  at det blev
en dag, jeg aldrig vil glemme.

Mange kærlige hilsner fra
Gitte i Tranen

TUSINDE
TAK

ding og store forventninger, at
jeg startede mit job i Tranen og i
Cafe Spisehuset, som dengang lå
i Hallingparken. Jeg er jo nok det
sidste levn fra byudvalgstiden.
  Det var en meget spændende
tid med opstart af KulturWeek-
end, Markedslandsbyen, dejlige
Sankt Hansfester i Middelalder-
landsbyen, Blå Mandag og mas-
ser af engagerede beboere med
masser af visioner for deres by-
del. Senere kom så Børnenes
Rejsebureau, Genbrugsforret-
ning, Tranens Drenge og Piger.
  Efter nogen tid måtte jeg dog
melde ud, at jeg ikke kunne være
i både Cafe Spisehuset og Cafe
Tranen. Der var simpelt hen ikke
timer nok i døgnet. Så derefter
var det Tranen, der var min ar-
bejdsplads. Så blev der lidt mere
tid til at lave arrangementer i
huset. Det var også en meget
spændende tid med både lokal
TV, Esplanaden og beboerråd-
giver i huset. Det fløj om med
gode historier om dit og dat, nog-
le mere sande end andre.
  Vi har vel haft samarbejde med
næsten alle klubber og forenin-
ger i området, og det har været
til stor inspiration, at så mange
har ville være med til at bruge
huset. Flere ministre har besøgt
Tranen, hvilket hver gang har
været en stor oplevelse for os.

Gitte Dinéss fra Tranen.

Traditionen tro indbyder Tranen til vildtaften
Fredag 27. oktober kl. 18.00

Menuen denne aften består af:

Krebsetallerken m. lakseroulade, caviar-creme og flutes

Vildtbuffet m. mange forskellige slags vildt og div. tilbehør

Hjemmelavet is med marzipan

Billetter kan købes i Tranen, dog senest 24. oktober efter først-til-mølle
princippet - kom og få en hyggelig aften med gode venner og naboer.

Pris pr. person: 148,00 kr - Børn under 12 år til halv pris

Vildtaften i Tranen
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Oplev Stand-up
i Rheumhus

Torsdag 19. oktober kl. 20.00
optræder Brian Mørk, der på re-
kordtid har skabt sig et navn in-
den for comedy-branchen. Han
indfører publikum i sin sære ver-
den, hvor hans fødsel beskrives
som løsladelse efter 9 måneders
isolation med besked om at op-
føre sig ordentligt - ellers røg han
ind igen.  Ikke kun på scenen er
han markant, men han er også
en meget brugt humorforfatter i
dansk TV.
Aldersgrænsen er fra 15 år.
  Der vil være spisning fra kl.
18.30, og menuen er lasagne
med tomatsalat til 75.00 kr.
  Efter kl. 19.45 opkræves en  en-
tre på  60.00 kr. uden spisning.
   Derefter er der åbent i „poter
og klør“ -
  Billetsalg sker i Rheumhus i åb-
ningstiden.      Rheumhus

Børneloppemarked
i Rheumhus
Tirsdag 17. oktober mellem kl.
10.00 og 14.00 bliver der arran-
geret et Børne-loppemarked.
  Der bliver stillet gratis borde
op, og baren vil holde åben for
salg af sodavand og pasta med
kødsovs. Tilmelding skal ske på
telefon: 4354 1138.

USA - verdens
supermagt

Tirsdag 7. november kl. 19.00
giver Kim Bildsøe Lassen, Dan-
marks Radios tidligere korre-
spondent i USA og nuværende
studievært på DR 1-programmet
Horisont, sin personlige beret-
ning om verdens mest magtfulde
nation - USA, i et foredrag på
Brøndby Strand Bibliotek.
  Han fortæller om, hvorfor USA
frastøder og tiltrækker, men dog
er så afgørende for verdens ud-
vikling. Hvorfor valgte ameri-
kanerne præsident Bush? Hvor-
dan er forholdet mellem USA og
resten af verden? Alt dette og
meget mere kan man få indsigt
i. Billetter á 30 kr. kan købes på
Brøndby Bibliotekerne, i Kultur-
huset Kilden og hos AOF-Brønd-
by.  Arrangør: Brøndby-Bibliote-
kerne og AOF Brøndby.

Rasmus Hansen

Flere end 60, men færre end
  hundrede, var mødt op,
   da Datastuen i Ulsøparken

6  startede torsdag  14. september.
  Så lokalerne var fyldt med snak
og hygge, i de to timer åbningen
stod på. Det er først og fremmest
Ældremobiliseringen, der har
gjort  det muligt at etablere de tre
arbejdsstationer med  computere,
der står der nu.
  Men samarbejdet med „De9“
har gjort, at der også er etable-

Kæmpesucce

Eva Roed KB medlem, Povl Erik Rasmussen (tv)
og Bjørn Petersen kunne se den store interesse.

Annikki Mørkeberg(th)
fra Ældremobiliserin-

gen og Anette Hestlund,
vor beboerrådgiver har

begge lagt et stort
arbejde i at få

projektet op at stå.

Bjørn Petersen

Brian Mørk Kim Bildsøe Lassen
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es fra starten

ret et trådløst netværk, således
at alle med en bærbar computer
af nyere model kan komme og
deltage i udveksling af erfaringer
og undervisning inden for pc-
verdenen.
  Der er åbent i Datastuen tirsdag
og onsdag kl. 13.00 - 16.00. Tors-
dag ml. kl 16.15 og 18.15.  Tilmel-
ding er ikke nødvendig - kom in-
denfor og se på løjerne.
  Det første tænd- og slukhold,
(absolut begyndere), startede
tirsdag 26. sept. Men man behø-
ver ikke at være med fra begyn-
delsen. Beboerlokaler - det er
det.  Datastuen er i de samme lo-
kaler som Hanen, der jo som be-
kendt er beboerlokaler, og der er
masser af plads til andre sjove
ting - det er ikke kun til compu-
tere. Et kursus i foldning af the-
breve er på vej - og der er alle-
rede ønsker om kortspil og så
selvfølgelig fælles spisning og al-
mindeligt samvær.
  Grundlaget er skabt, og det bli-
ver rart at se lokalerne summe af
liv i fremtiden.

Inger Larsen K lubmesterskaberne i Brønd-
  Strand Petanqueklub blev

i år afviklet over fire spilledage,
afsluttende søndag 17. septem-
ber. Efter de indledende tre dage
var der ingen afgørelse inden
finaledagen. Der var derfor en
rastløs nervøsitet, mens et „hæn-
geparti“ skulle afgøres, inden de
sidste og afgørende kampe kun-
ne afvikles.
  Efter at disse var afviklet, var
der ingen tvivl om vinderne. Det
blev Lizzy og Johnny Hansen,
formanden og hans kone indtog
på værdig vis tronen som klub-

Petanquemestre
2006 kåret

mestre med fem vundne kampe
ud af seks mulige. Også om an-
den og trediepladsen var der tæt
løb, idet både Selma Nielsen og
Ruth Larsen, samt Kirsten Ras-
mussen og Sonja Christensen
hver havde vundet fire kampe.
  Men det blev Kirsten og Sonja,
der vandt med 66 point mod
Selma og Ruth,  der endte på 65.
 Traditionen tro blev klubme-
sterskaberne afsluttet på værdig
vis med, at der blev tændt op i
grillen. Man kunne så i fælles-
skab nyde det dejlige sensom-
mervejr.

(Fra venstre) • På trediepladsen: Selma Nielsen og Ruth Larsen. • På før-
stepladsen: Lizzy Dahlen Hansen og Johnny Dahlen Hansen. • På anden-
pladsen: Sonja Christensen og Kirsten Rasmussen.        Foto: Bjørn Petersen

 Bjørn Petersen
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Hvorfor flytte til
Brøndby Strand?

Op gennem 70‘erne blev der eks-
perimenteret temmelig meget
med boformer - både på det pri-
vate plan og på det mere organi-
serede plan.
  Det kunne alle opleve
i de nye former for be-
boelse, der blev bygget
for udflyttere fra Kø-
benhavn. Vi var ikke så
meget anderledes end
alle andre og flyttede
på Galgebakken i Al-
bertslund, hvor vi fik
vores indføring i forskellige for-
mer for demokrati.
  Det endte med, at vi flyttede i
kollektiv i Brøndbyvester Stræde
inden vi valgte at flytte til pro-
vinsen, hvor vi kom til at bo i
godt 20 år.
  Jobbet gjorde så, at der skulle
vælges bolig i Københavnsområ-
det, og det faldt helt naturligt at
kigge på muligheder på Vest-
egnen.
  Vi kendte området og vidste, at
kommunerne i det område be-
handler deres borgere godt. Vi
var rundt og se på en masse for-
skellige huse og lejligheder. Det
var jo trods alt nogle andre pri-
ser end i Nykøbing F., og vi var
også kommet i en alder, hvor vi
ikke ville øge gældsætningen.
  Vi endte med at falde for et hus,
der er beliggende lige nord for
højhusene i et lille område, der
hedder Kærlunden. Vi var meget
spændte på, om 22 års fravær
havde gjort den store forskel, el-
ler om vi havde udviklet os i en
retning, så vi ikke kunne forlige

os med at bo i Brøndby Strand.
  Det kan på ingen måde siges at
være tilfældet. Vi har nu boet her
i godt 5 år og er faldet til, bl.a
fordi vi har lært en masse nye
mennesker at kende. Kærlunden
huser mange forskellige nationa-
liteter, hvilket giver en god dy-
namik og mange spændende in-
put i hverdagen.
  Vi har lært at handle i vores lo-
kale center og har fundet nogle
meget venlige og nærværende
forretningsdrivende, som på god
provinsiel vis tager hånd om de-
res kunder.
  Placeringen af bolig passer os
fantastisk, da vi arbejder i hhv.
Ishøj og Hvidovre kommuner, så
vi har muligheden for at trans-
portere os på cykler på nogle af
de meget gode og velanlagte cy-
kelstier.
  Som cyklister har man virkelig
mange fine muligheder, ikke blot
for at komme frem og tilbage på
jobbet, men også for at komme
ud i meget forskelligartet natur.
Lad mig blot i flæng nævne:

Vestvolden, Brøndbyskoven, Kø-
ge Bugt Strandpark, Brøndby
Havn - alle de andre havne og det
dejlige område, der omkranser
Vejleåstien.

Vi har oplevet en imø-
dekommende kommu-
ne, som har taget godt i-
mod os som nye borge-
re og har qua en egen
indsats i en ny bebyg-
gelse lært en masse
mennesker at kende,
som både kan og vil

hjælpe hinanden.
   Der er gode forbindelser til de
offentlige transportmidler, når
man får lyst til at benytte nogle
af de mange kulturelle tilbud i
f.eks. København. Der er glim-
rende forbindelser til Lufthav-
nen, hvis man skulle få lyst til at
flyve på ferie, og endelig er der
motorvejen, der betyder, at man
kan komme rundt i landet og
stort se kan nå de fleste steder
på overskuelig tid.
  Ikke mindst har vi jo også en del
lokal kultur i et velfungerende
bibliotek og museet Arken, som
ofte er med til at give os gode
oplevelser.
  Alt i alt må vi konstatere, at det
ikke har været en skuffelse at
vende tilbage til Vestegnen.
  Konklusionen bliver altså: Vi vil
til enhver tid være med til at an-
befale, at man bosætter sig på
Vestegnen eller mere specifikt i
Brøndby kommune. Her findes
alt det, man skal bruge i sin hver-
dag: Job, mennesker, natur, kul-
tur, infrastruktur og nærhed.

Kærlunden huser
mange forskellige

nationaliteter, hvil-
ket giver en god dy-

namik og mange
spændende input i

hverdagen

John  U. Jørgensen, Br. Strand
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Efterårsmarked
i KREA

Lørdag/søndag
11.-12. november

kl. 11-16

I Ulsøparken 6, st. vil KREA på
denne dag afholde Efterårsmar-
ked med salg af egen produktion
af kunst. Er du en kreativ person,
kan du besøge KREA på følgende
tirsdage i oktober og november:

17. okt.   fortælles om komposi-
         tion i kunsten.

07. nov. croquis, tegning efter
           levende model.

21. nov. besøg af Carl Henning
         Pedersen.

Brøndby
Lokalarkiv

Har du stået på skøjter på Rosen-
åen, eller har du oplevet, at sko-
len var lukket på grund af kulde?
  Eller kan du huske, hvordan
stormen pressede vandet ind
mod Brøndby Strand, før Strand-
parken blev anlagt? Send din hi-
storie - gerne med billeder - til
lokalarkiv@brondby.dk.
  Lokalarkivet kan kontaktes på
telefon: 3641 5060

Koncert i
Brøndby Strand Kirke

Søndag 8. oktober
kl. 15.00

Et vokalensemble og baroken-
semblet „SpielGarten“ under le-
delse af organist Jonas Nørgaard
Sørensen spiller værker af Henry
Purcell.

I 1998 blev Dronningens cere-
monimester, kapelmester og pia-
nist Christian Eugen-Olsen kaldt
ud i tjenstlig ærinde på samme
tid, som hans orkester skulle
spille i Brøndby Jazzklub.
  Denne gang håber klubben, at
kapelmesteren har „fri“, således
at arrangementet fredag 20. ok-
tober kan gennemføres med ka-
pelmesterens tilstedeværelse.
 Orkesteret, UPTOWN JAZZ
BAND, høres alt for lidt .
  Der spilles rigtig svingende
New Orleans jazz, så læg vejen
forbi denne efterårsfredag i
klubbens spillested, den store sal
over Brøndby Strand Bibliotek
med indgang fra stationssiden.
   Dørene åbnes kl. 19.30.

Jazz i oktober

Kan du lide at synge?

Brøndby Musikalske Venner
afholder:
„Syng Sammen Aften“
Torsdag  22.okt. kl. 19.30

 1.sal Brøndby Strand Bibliotek
- indgang i smøgen fra stations-
siden.  Vi synger kendte viser,
sange og slagere. Der er fri en-
tre, og alle er velkomne.

Erik Torp Steffensen

Lektiecafé på
Brøndby Strand Bibliotek

Frivillige fra Dansk Røde Kors
har gennem nogen tid haft en
lektiehjælpcafé i Perlen i Brøndby
Strand. Gennem et samarbejde
med Brøndby Strand Bibliotek
er der nu skabt mulighed for, at
lektiecaféen fremover kan have
til huse på biblioteket.
  Da biblioteket er et naturligt
samlingssted i ethvert lokalsam-
fund, anser vi denne nye mulig-
hed for at være til stor gavn for
lektiecafeens virke i fremtiden,
dels for børnene, der bruger lek-
tiecaféen, og dels for de frivillige,
som kommer der.
  Vi håber, at rigtig mange børn
vil komme og benytte lektiehjæl-
pen, og derfor kan vi bruge flere
lektiehjælpere.
 Hvis du kunne tænke dig at bru-
ge 2½ time om ugen eller hver
fjortende dag med at hjælpe sko-
lebørn i kommunen med lekti-
erne, er du måske én af de nye
frivillige.
  Du er også velkommen, hvis du
blot har lyst til at høre mere om
lektiecaféens  formål og aktivite-
ter.
Vi holder:

INFORMATIONSMØDE

TORSDAG 12. OKTOBER
 KL.17.00 - 18.30

PÅ BRØNDBY STRAND
BIBLIOTEK

   Brug den grønne indgangsdør
ud mod stationen, hvor der er
opsat et skilt ved indgangen.
   På mødet vil der være repræ-
sentanter fra Dansk Røde Kors
og frivillige til stede.
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Kulturhuset
 tager form

Udformning og indretning
af Kulturhuset optager

mange borgere  - Hvordan
bliver reslutatet?

Den ydre skal med sine søjler og mange glaspartier ser spændende ud.

Den 7. september blev der
 afholdt et succesfuldt
møde med aktive bebo-

ere og medlemmer af kommu-
nalbestyrelsen om det nye Kul-
turhus i Brøndby Strand. På mø-
det blev det understreget, at Tek-
nisk Forvaltning har fat i noget
af det rigtige i det videre arbejde
med Kulturhuset, hvor der bliver
taget udgangspunkt i den model,
der i foråret blev valgt som bedst
ud af tre bud.
  Arkitekt Bjarne Kennig fra Tek-
nisk Forvaltning fortalte på mø-
det om status for Kulturhusets
udformning. Den aktuelle plan
er, at huset på stueplan skal in-
deholde en sal, der kan rumme
350 personer, en foyer samt en
café/restaurant. Første og anden
sal er forbeholdt biblioteket, og
øverst oppe, på tredje sal, skal
der være et stort mødelokale om-
givet af glaspartier, med udsigt
over Køge Bugt og udgang til en
tagterrasse. Præsentationen fik
mange roser med fra både med-
lemmer af kommunalbestyrel-
sen og de aktive beboere.

Arbejdsgrupper
På mødet blev der nedsat en
række arbejdsgrupper som skal

deltage i det videre arbejde med
detailplanlægningen. Grupperne
består af ansatte, brugere og ak-
tive beboere - herunder den op-
rindelige husgruppe under Kvar-
terløft - og skal i løbet af efter-
året mødes for at fastlægge de
nærmere detaljer omkring Kul-
turhusets indretning og de en-
kelte funktioner.
  Arbejdsgrupperne kommer til
at arbejde inden for nogle ram-
mer, men alligevel er arkitekten
Bjarne Kennig og kultur- og idræts-
chefen Gert Fabrin sikre på, at
resultatet vil blive tilfredsstil-
lende for alle parter.

Første spadestik
Teknisk Forvaltning regner med,
at byggeriet kan gå i gang inden
næste sommer, og stå færdigt

Arbejdet med Kultur-
huset er i fuld gang

sommeren 2008. Huset har et
budget på 50 mio.kr, hvoraf stør-
stedelen er midler fra Kvarterløft
og indtægter fra salg af biblio-
teksbygningen i Brøndby Strand
Centrum.  Følg i øvrigt med i ud-
viklingen af Kulturhuset på:
www.brondby.dk/kvarterloft

Knudepunkts modeller
Også Knudepunktet, dvs. områ-
det omkring Brøndby Strand Cen-
trum, bliver der arbejdet med i lø-
bet af efteråret.
  I de kommende måneder vil
Teknisk Forvaltning fremstille
nogle modeller over muligt byg-
geri i Knudepunktsområdet. Mo-
dellerne vil blive præsenteret på
et borgermøde sidst på året - følg
med på:
www.brondby.dk/kvarterloft

informerer:

Bjarne Kennig


