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DEADLINE: 

15. oktober - 2007 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 4. november

Der er gang i Brøndby
ben, Klub Syd, med lokaler på 
Søholtskolen.

Vore aktivitetshuse RHE    -
UM HUS, PERLEN og TRA NEN 
byder på mange aktiviteter og 
arrangementer. De to førstnævn-
te har allerede gennemgået mar-
kante ombygninger. Det er nu 
TRA NEN, der står for tur med 
en ny konstruktion. I mere end 
10 år har dette hus ikke haft sel-
skabslokaler. Det kommer nu 
med en ombygning af den gam-
le Trane, der samtidigt giver 
mere plads til Tranens Drenge. 
Det nuværende aktivitetshus 
nyind rettes i Tranemosegårds 
tidligere administration i Ki-
sumparken 2, hvor der ligeledes 
indrettes netværkskontor.

Kvarterløft bliver afl øst af 
'Herfra og Videre', som allere-

de har fået mange ord med på 
vejen her i bladet. Den 17. sep-
tember blev det imidlertid rig-
tig alvor, idet „De9“ boligafde-
linger og Brøndby Kommune 
stadfæstede de kommende fem 
års samarbejde ved en under-
skriftsceremoni i TRANEN. Her 
på redaktionen forbereder vi os 
på at følge denne spændende 
proces i de næste fem år, som vi 
fulgte Kvarterløft i syv år.

Snart intet kommunalt bud-
get uden besparelser. Forlyden-
der om besparelser på bl.a. væ-
restederne fi k brugerne op af, 
og i stolene, hvorefter turen gik 
til Kommunalbestyrelsesmøde. 
Det skulle dog vise sig, at for-
slaget til besparelser på dette 
område allerede inden behand-
lingen på mødet i september var 
taget af bordet, igen.

„Gang i Danmark“ og såle-
des også i Brøndby Strand er 
blevet skudt igang. I uge 41 er 
hele kommunen i bevægelse 
som led i landskampagnen. Alle 
aldersgrupper skal ud for at be-
væge sig og man kan frit og kvit 
prøve alt fra line dance, stav-
gang, bueskydning, cricket over 
en uges gratis træning i det nye 
fi ttnescenter S.A.T.S. til kinesisk 
inspireret motion i Esplanade-
parken og meget, meget mere. 
Og mens vi er ved alt det sunde, 
kan du læse et par interessante 
artikler om æbler før og nu!

Aktiviteter for børn og unge 
efterspørges fremdeles. Lad os 
erindre om et par af disse, som 
har plads til fl ere interesserede, 
nemlig Brøndby Strand Gøg-
lerne, der holder til på Brøndby 
Strandskole og ungdoms klub-
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Den daglige motion
I uge 41 (mandag 8. oktober 

til søndag 14. oktober) invi-
  terer kommunens forvalt-

ninger, idrætsorganisationerne 
og fl ere foreninger til fysisk ak-
tivitet - alt sammen som del af 
landskampagnen „Gang i Dan-
mark“. Alene aktiviteterne her 
i Brøndby Strand er så mange, 
at vi må opfordre læserne til 
at hente programmet for hele 
kommunen på Brøndby Bib-
liotekerne eller på kommunens 
hjemmeside: www.brondby.dk.

Inspiration fra Amager
En af de mange aktiviteter vil 
vi dog gerne fremhæve, nemlig 
indvielsen af den i længere tid 
planlagte motionsplads i Espla-
nadeparken. Som vore læ sere 
har kunnet følge her i bladet, 
startede det hele egentlig med 
inspiration fra Peder Lykke Cen-
tret på Amager, hvor en gruppe 
seniorer for nogle år tilbage 
drog til Kina. 

 Her 'faldt' gruppen over en 
række motionspladser, hvor bor -
gere på vej til og fra arbejde, på 
indkøb eller blot passerede for-
bi, tog sig tid til at lade  kroppen 
vederkvæge af de fordele, der 
op nås ved at bevæge sig rundt i 
de forskellige redskaber.

Motion for alle
Nu er det imidlertid ikke nød-
vendigt at drage til Kina mere 
- fl ere steder i Danmark OG nu 
også i Brøndby Strand, kan du 
fra den 8. oktober lidt efter kl. 
10.00 og fremover få motion 
under åben himmel på de seks 
forskellige redskaber på den 
nye motionsplads, der åbnes af 
borgmester Ib Terp, som også 
vil føre an på nogle af motions-
stationerne. 
  Det er i denne forbindelse værd 
at erindre om, at dette projekt 
er et af mange projekter fi nan-
sieret over det snart færdige 
Kvarterløft i Brøndby Strand.

 Under arrangementet og når 
pulsen har været „oppe“, bydes 
der på en frugtig forfriskning. 
Men ikke nok med det; en opvis-
ning i Tai Chi, der jo også hand-
ler om bevægelse samt under-
visning i frisbee ved den danske 
europamester i free style, Jan 
Sørensen, kan du også opleve 
denne mandag formiddag.
Hvorfor nu al den bevægelse?
  Udviklingskonsulent i Brønd-
by Kommune, Perle McDonald, 
som koordinerer sundhedsind-
satsen, vil gerne vende kurven 
med, at vi ikke bevæger os nok.
  Formålet er at inspirere bor-
gerne til at bruge de lokale 
idrætsklubber og de mange gode 
udendørsfaciliteter noget mere, 
siger Perle McDonald, der un-
derstreger, at motion i Brøndby 
er mere end fodbold!
 Vil du vide mere om emnet kan 
Perle McDonald kontaktes på 
telefon: 4328 2307 eller på mail: 
pmc@brondby.dk.                    Ω

Elo Christiansen

Et overblik over de seks forskellige motionsredskaber. En cirkelrund hæk skal senere omkranse motionspladsen, der 
også bliver udstyret med en bænk rundt om træet i midten, så man kan hvile sig efter de fysiske anstrengelser.
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Vestegnen, herunder også 
Brøndby Strand, har al-
tid været forsyningsom-

råde for København. Fra slagte-
kvæget i rigtig gamle dage blev 
drevet ind ad den oprindelige  
gamle Køgevej, til gårdenes le-
vering af mælk, korn mm. helt 
op i nyere tid. 
 Fra omkring 1900 blev mange 
af landbrugene lagt om til frugt 
og grønt og nogle slog sig endda 
på blomster.

Arbejdskrævende jobs
Gartnerier og frugtplantager 
kræ  vede langt mere arbejds-
kraft, end det almindelige land-
brug havde gjort. Det betød, at 

der kom langt fl ere mennesker 
til Brøndby Strand end tidligere. 
En af dem var Rasmus Hansen.
 Han havde tidligere arbejdet 
på frugtplantager både på Møn 
og Sydsjælland, og i 1951 kom 
han til Høholm frugtplantage. 
Høholm var en gård, som lå der, 
hvor Esplanadeparken nu ligger 
og nogenlunde ud for Ældre-
centeret Æblehaven, som netop 
har sit navn efter Høholms æb-
letræer, selv om der ingen træer 
er tilbage.
  Arbejdet bestod i alt fra beskæ-
ring og sprøjtning til plukning, 
sortering og pakning af frugten. 
Og ind imellem skulle der luges 
og renses. Og nok havde man 

maskiner til nogle ting, men 
meget, f.eks. plukningen skete 
med håndkraft.
  Rasmus kan huske, han nogle 
gange kørte og sprøjtede om 
natten, fordi det var mest vind-
stille. Det var uden tvivl krasse 
ting, der blev sprøjtet med den 
gang. Senere, i 1954, skiftede 
Rasmus over til det langt større  
Bruuns gartnerier, som også 
havde frugtplantage, men ellers 
mest dyrkede nelliker og senere 
orkideer ud over almindelige 
grøntsager.

Boede på gartneriet
Det var almindeligt, at mange 
af de ansatte boede på gartne-

Frugt og grønt fra
Brøndby Strand

Fra privat fotomappe: På dette gamle s/h billede ser man frugtplukkere i aktion ved Brøndby Strand.

Johan Suszkiewicz
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rierne. Rasmus boede da også i 
begyndelsen på Høholm, hvor 
der var indrettet værelser til de 
ansatte i en tidligere staldlænge. 
Om vinteren var der rimfrost 
på dynen og væggene, fortæller 
Rasmus.
  Men han kom ikke til at bo hos 
Bruun, da han skiftede over. Det 
var der ellers mange andre, som 
gjorde. Bruun havde et helt pen-
sionat med 20 værelser og dertil 
havde Bruun opkøbt enkelthuse 
rundt omkring, hvor f.eks. gifte 
medarbejdere kunne bo.
  På pensionatet boede der dels 
gartneriets elever og dels mange 
udenlandske arbejdere. Og der 
var ansatte fra mange lande: 
Ikke kun fra de nordiske lande 
som Sverige og Finland, men der 
nævnes også f.eks. italienere, 
hollændere og sågar kinesere.
  Så mange folkeslag i Brøndby 
Strand er ikke noget nyt. Og 
nogle blev naturligvis hængen-
de. Bl.a. Rasmus. Han bor fak-
tisk stadig på gartner Bruuns 
jord. For i 1960-erne begyndte 
det meste gartnerijord at blive 
udstykket til boliger. 
  Og Rasmus, som nu snart er 
80, bor sådan der omkring, hvor 
han husker, at han for mange år 
siden plantede selleri.             Ω

Rasmus Hansen anno 2007.

Eleverne på Brøndby Strand-
  skole er bare så heldige. 

De deltager i øjeblikket i en ord-
ning, der giver gratis frugt hver 
dag. „Vi ansøgte om at få del i 
Frugtkvarter-pengene“, fortæl-
ler viceskoleinspektør Per S. 
Trudslev, „fordi vi ser det, at 
spise sundt med meget frugt, 
som en del af en god kost. Ko-
sten har ind imellem trange kår 
i en travl hverdag og vi er derfor 
glade for, at kunne medvirke til 
at pege på dens vigtighed i for-
hold til både læring, trivsel og 
sundhed“. Eleverne elsker frug-
ten og spiser den med stor ap-
petit i klasselokalerne. På den 
måde er man sikre på, at alle 
får noget sundt, også de store 
drenge, som måske hellere vil 
bruge tiden på at spille fodbold, 
end på at spise. Når frugterne 
ankommer til skolen, bliver de 
stillet i 26 tasker lige uden for 
kontoret, så 'det lille bjergbe-
stigerkursus' ville måske være 

på sin plads, men „det er så hyg-
geligt, at kunne sludre lidt med 
de elever, der henter taskerne“ 
siger Per. Det er hans opfattel-
se, at det giver et godt sammen-
hold, ikke blot i klasserne, men 
i hele skolen, og han håber på, 
at ordningen bliver så populær, 
at man vælger at fortsætte efter 
gratis-perioden sammen med 
for ældrene.             Ω 

Æbler til alle i 
Frugtkvarter

Man slipper nødigt bolden, når frug-
ten skal deles ud.

Mange børn er glade for den nye ordning med gratis frugt hver dag.

Bitten Drews

Per S. Trudslev
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Kirsebærlunden
dødsdømt

på forhånd?
 

Jeg vil her bede Bitten Drews 
uddybe sit indlæg side 3 sep-
tember om „Kirsebærlunden“. 
Under øverste foto står at læse: 
„Vor smukke kirsebærlund var 
dødsdømt længe inden kultur-
huset og motionspladsen var 
planlagt". 
Jeg spørger: 
  Hvornår afsagdes denne 'døds-
dom' og på hvilket grundlag 
(hvad fejler træerne?). 
 Yderligere mener jeg ikke at 
have set nogen form for infor-
mation om 'Motionspladsen'.
 Jeg har muligvis overset noget, 
så venligst henled min opmærk-
somhed på offentliggørelsen af 
dette projekt, der vil gøre end-
nu et indhug i vore efterhånden 
sparsomme grønne rekreative 
områder. 
 Forøvrigt modsiger placerin-
gen af denne motionsplads de 
angivne planer om kulturhuset, 
idet det af foto side 14 (Flag-
stænger (og ikke fl agstange!)) 
fremgår, at kulturhusets place-
ring vil inddrage størstedelen af 
netop kirsebærlunden. 
  Ved man egentlig, hvad 
der skal ligge hvor? 
  Og endelig anlæggelsen af den-
ne motionsplads vil være langt 
bedre placeret sammen med kul-
turhuset på brak-grunden mel- 
lem esplanadestien og centeret,
i stedet for de skitserede (plan-
lagte?) mega-højhuse, der vil 
stjæ le den udsigt fra Tranum-
parkens højhuse, som netop er 
disse lejligheders største aktiv! 

mvh.  Arne W. Petersen 

I sidste nummer af Esplanaden nævntes det, at kirsebærtræ-
erne i Esplanadeparken er syge. Men hvad fejler de? De er 
angrebet af møl. Kirsebærmøl. Træerne kan sagtens klare et 
enkelt års angreb. Men møllene vender tilbage år efter år.

Gemmer sig i jorden
Slår man op i diverse zoologiske og botaniske bøger, får vi at vide  at 
det drejer sig om en omkring én cm lang grøn larve (ikke nem at få øje 
på) med sort hoved. Den går først i det tidlige forår efter knopperne, 
som den udhuler, hvorefter den æder blomsterne.
  Derefter forpupper den sig nede i jorden, hvorfra de nye møl så duk-
ker frem for at lægge æg til nye larver - klar til nyt angreb. Disse møl, 
med det latinske navn Argyresthia pruniella, vender med andre 
ord tilbage år efter år. Men deres angreb ses først efter et år eller to.
- Når træerne afl øves fl ere år i træk, så stopper fotosyntesen i bla-
dene, og så går træet ud i løbet af nogle år. Det er det, som sker med 
kirsebærrene i Esplanadebunden nu, siger Brøndbys stadsgartner 
Jesper Purhus. Det som især bekymrer ham er, at det ikke kun er disse 
træer, som er angrebet, men kirsebærtræerne over hele kommunen.
  Han hæfter sig også ved, at den slags angreb på diverse planter øjen-
synlig er blevet langt hyppigere end tidligere. Især mener han, det er 
eskaleret inden for de seneste fem år. Uden at han vil gætte på, hvad 
det skyldes.

Intet at gøre
Og hvad gør man så ved det?
  I havebøger anbefales det at kultivere jorden under træerne (hvor 
pupperne ligger) jævnligt fra midt i maj til slutningen af juli. Og det 
kan man måske klare i en have med et træ eller to.
   Men at gøre det med alle Brøndby kommunes kirsebærtræer, beteg-
ner Jesper Purhus som helt urealistisk. Han kan ikke sige nøjagtig, 
hvor mange træer det drejer sig om, men alene i lunden i Esplana-
deparken er der over 30. Der ville skulle renses op manuelt mellem 
rødderne på hvert eneste træ.
  I en artikel om kirsebærmøl nævnes det, at erhvervsfrugtavlere sprøj-
ter mod æg og larver, men her har Brøndby, ifølge Purhus, sagt fra. 
- Brøndby kommune er hundrede procent sprøjtefri, siger han.
  Et enkelt sted har man forsøgt med at lægge presenninger under 
træet til at opfange larverne, når de lader sig falde ned for at forpuppe 
sig. Men det har været uden virkning.
- Vi må nok gøre som med elmesygen. Fjerne træerne. Og så må vi 
sikkert vælge noget andet i håb om, at det ikke infi ceres, mener stads-
gartneren Jesper Purhus.            Ω

  Kirsebærtræerne
angrebet af møl

Johan Suszkiewicz

Argyresthia pruniella
voksen.

Argyresthia pruniella
larve.
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Elefantstier
på kryds og tværs

Kunne kommunen dog ikke 
lægge en række fl iser fra trap-
pen ved busstoppestedet østlig 
retning ved Tranumparken og 
hen ad den nedtrampede ele-
fantsti over mod centerstien 
øst for centeret? - Og tillige i 
retning mod passagen mellem 
bageren og posthuset? 
 Det ville se pænere ud end det 
nedtrampede; dels vil det være 
en forbedring af gangforhold-
ene i/efter dårligt vejr; dels vil 
det være en logisk følge af den 
gående trafi ks retninger med 
trappen som udgangspunkt; og 
dels kunne de kantes af blom-
sterbede. En minimal invester-
ing, en mulighed for iværksæt-
telse af ledig arbejdskraft (evt. 
nye stillinger i kom munalt regi), 
en praktisk gevinst for de daglige 
brugere og en optisk gevinst for 
nærområdet.                  Arne W.

Ved et ekstraordinært afde-
lingsmøde i T13 søndag den 
16. september kl. 10 i de tidli-
gere administrationskontorer 
i Kisumparken 2 blev beboere 
i afd. T13 inviteret til brunch. 
Her blev der orienteret om et 
nyt „Tranen“ i Kisumparken 2, 
samt planer om nye selskabslo-
kaler i Tranumparken 3A, (det 
nuværende Tranen). 
 Mødet blev indledt af Hugo 
Thuge, og økonomiorientering 
blev forelagt af Danny Ander-
sen. Arkitekten forklarede hvor-
dan det hele kom til at se ud.
 Der var et  fl ot fremmøde og 
en rigtig god debat om disse 
emner. Der var gode forslag fra 
Arne W. Petersen, Bjørn Peter-
sen og fl ere andre. Det hele blev 
styret af ordfører Dorte Larsen.
 Der blev debatteret ivrigt og en 

For tiden
Den 28. oktober er det tid til at sætte uret på vintertid - altså sætte det 
en time tilbage. Så kan vi sove en time længere om morgenen. Tiden er 
en underlig størrelse. Nogle gange kan man ikke få tiden til at gå; an-
dre gange løber tiden fra os. Små børn kan ikke blive store hurtigt nok, 
der er længe til næste fødselsdag og der er længe-længe til juleaften. 

Men keder du dig? Vil man også vide.
Det spørgsmål kan jeg da slet ikke lide,
for gjorde jeg det, var jeg da en kedelig en
det fi ndes slet ikke hos mig det omtalte gen.

Og vi skal bruge hvert sekund, vi har.
Tænk blot tilbage på den tid, der var.
Når bare du udnytter nuet nu
er der altid noget, du kan endnu.

Man spørger, om du kan få tiden til at gå.
Men tiden er en gave, vi skal passe på.
Især hos os gamle, der endnu er i live
skal tiden ikke gå, den skal blive.

Tænk blot på at - i morgen er - i dag - i går.         Ditte Jeier

afstemning viste, at vi får det 
nye aktivitetshus. Det blev prio-
riteret højt, at det blev børnefa-
milier på vej hjem fra arbejde og 
afhentning af børn ville fi nde et 
dejligt sted at spise og slappe af, 
men selvfølgelig er det for alle 
beboere uanset alder. Den dej-
lige fantastiske brunch skal da 
også nævnes. Gitte og hendes 

Nye selskabslokaler i T13
stab skal have stor tak for en 
storslået brunch. 
 Når det hele bliver færdigt i 
2009 håber jeg på at T13 vil 
blive bedre til at rydde sne og 
holde området, så det bliver at-
traktivt at komme i det nye ak-
tivitetshus.               (fork-red.)

Hilsen og tak - Ditte Jeier.

Ill.:Witraz

Indretningen af de nye selskabslokaler i den gamle 'Trane-rede'.

- Den gamle Trane -
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Der er liv og glade dage i
 gymnastiksalen mandag 

eftermiddag. Latteren konkur-
rerer med glade smil, røde kin-
der og strålende øjne. Der er 
også sammenbidte tænder og 
rynker i panden, når man kon-
centrerer sig om nye numre. 
Stedet er Strandskolen og vi er 
midt i en øvetime hos Brøndby 
Strand Gøglerne. Gøglerne har 
kun eksisteret i tre år, men har 
en omtumlet historie bag sig.

En sommerspøg
Det startede som et sommerpro-
jekt, der var berammet til én 
uge. Det skulle være slut alle-
rede dengang, men man kunne 
bare ikke lade være med at fort-
sætte, så i januar startede man 
op med et øvelokale i Tranen. 
Efter Tranen gik det over aula-
en i Søholtskolen og nu befi nder 
gøglerne sig på Strandskolen 
i en dejlig gymnastiksal hver 
mandag kl. 16.00 - 17.30. 
Ingen tvivl: Både børn og foræl-
dre har det sjovt og disse børn 
spejder i hvert fald ikke efter 

rollemodeller i gadelivet. Der 
er naturligvis én, som holder 
sammen på det hele. Lidt før 
starten ankommer Paul Panik 
i sin store bil læsset helt op til 
taget med cirkusrekvisitter. Alle 
hjælper med at bære ind og så 
kommer der magi i luften. 

Børn elsker at optræde
Ligegyldigt hvor man vender sig 
er der børn, der jonglerer, børn 
der balancerer, børn der går på 
line og børn der kører på ethju-
lede cykler eller går på stylter. 
Men - det er jo ikke leg altsam-
men. Der skal instrueres nye 

Gøglerbørnene træner

numre. Børnene samles og Paul 
Panik står pludselig på hove-
det. Han kan allerede det, han 
vil lære børnene og pludselig er 
hele måtten fuld af børn, der er 
vendt op og ned på. De fl este af 
os har set Brøndby Strand Gøg-
lerne i aktion. De er festlige, far-
verige og dygtige og den umid-
delbare glæde, der er i ungernes 
øjne hver gang noget lykkes, 
er ubeskrivelig. Har du lyst til 
at være med er du velkommen 
til at ringe til Charlotte Koc på 
2517 9035 eller Britta Astrup på 
6081 5568 og du må gerne tage 
dine forældre med.             Ω

Bitten Drews

Al begyndelse er svær - man skal først kunne slå en kolbøtte.

Paul Panik hjælper her en lille purk.
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Søndag d. 12. august afholdt
 afdelingsbestyrelsen i BB. 

606, Brøndby Boligselskab, „Hal-
lingparken Cup“ for tredie gang. 
  Vejret var fi nt og der deltog 25 
børn fra afdelingen i 5 hold.
  Der var mange spændende 
kam  pe og man må sige, at bør-
ne ne gik til stålet. Derfor var det 
godt, vi havde arrangeret os med 
to gode dommere Lars og Akmet 
til at holde styr på tingene. 
 Afdelingsbestyrelsen håber at 
„Hallingparken Cup“ kan afhol-
des på den nye fodboldbane på 
fælleden i 2008 for fjerde gang.

Formand for BB606

„Hallingparken Cup“ for tredie gang

Glade, forventningsfulde børn flankeret af de to dommere Lars (th) og Akmet.

Klub Syd er en del af Klub
 Brøndby og ligger i loka-

lerne under Søholtskolen. Vi 
er en ungdomsklub for alders-
gruppen 13-18 år, og har åbent 
fi re gange ugentligt fra 18-22.
 I klubben kan du mødes med 
dine venner og veninder, og her 
er masser af forskellige aktivi-
teter: Du kan spille bordtennis, 
pool eller airhockey. Her er 10 
computere, Playstation og X-
box. Vi har storskærm, musik-
rum, studie, styrketrænings-
rum, og snart en superfl ot 
biograf. Pigerummet er kun for 
piger, og hvis du har brug for 
hjælp til lektierne eller bare lyst 
til en snak, kan du altid spørge 
en af de voksne.

 Klubben arrangerer også ture 
ud af huset. Det kan være til 
bio grafen, i bowlinghallen eller 
en dag på ski, og har medlem-
merne nogle gode ideer, kan det 
meste lade sig gøre. 

Lækre klublokaler
I Klub Syd har vi brugt sommer-
ferien på at gøre vores dej lige 
klub endnu mere lækker, og vi 
synes selv, at det er blevet rigtig 
fl ot! Men, men, men, ord er sjæl-
dent nok, så derfor vil vi meget 
gerne invitere alle unge fra 13-
18 år og deres forældre til åbent 
hus i Klub Syd, søndag 28. 
oktober kl.15-18. Her kan I se 
klubben, snakke med medarbe-
jderne, og forhåbentlig få svar 

Klub Syd holder åbent hus!

Åbningstider:
Tirsdag kl.  18-22
Torsdag kl. 18-22
Fredag kl.   18-22
Søndag kl.  18-22

på alle tænkelige spørgsmål.
  Da klubben normalt har åbent 
fra 18-22, vil det denne aften 
være muligt for de unge at blive 
her efter arrangementet er slut, 
og på denne måde opleve en hyg-
gelig, almindelig klubaften.
  Vi glæder os meget til at se jer 
alle sammen!
Helen Poulsen (leder) og med-
arbejdere i Klub Syd - en del af 
Klub Brøndby - Søholtsskolen, 
Dyringparken 1,  2660 Brøndby 
Strand - telefon: 43 28 37 19

Michael Buch Barnes
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Vi har talt om det tidlige-
re, men aldrig gjort alvor 
af det før: 

 Arrangere et beboermøde på 
et andet tidspunkt end en hver-
dagsaften; men søndag 16. sep-
tember kl. 10 var der ekstraor-
dinært afdelingsmøde i T13.
  For et par måneder siden kun-
ne vi i bestyrelsen se, at vi havde 
for meget på dagsordenen til 
vores ordinære afdelingsmøde 
i september. Budget, individuel 
måling af varme/vand samt be-
slutning om et nyt aktivitetshus 
og nye selskabslokaler. Det ville 
blive en midnatsforestilling!

Tranen  skal fl ytte
”Den nye Trane” og selskabslo-
kaler i den gamle Trane kunne 
bære sit eget møde, og stedet for 
mødet gav sig selv: 
 Når den nye Trane skulle bo i 
den tomme administrationsbyg-
ning i Kisumparken 2, så holder 
vi selvfølgelig mødet der. 

Så var der tidspunktet. Vi havde 
fundet ud af, at mange små-
børnsfamilier havde forslag og 
ønsker til nye aktiviteter, så 
mon ikke søndag formiddag, 
sen morgenmad og tilbud om 
børnepasning var sagen?

Det var sagen! 
Der kom fl ere end vi 
havde reg net med, 
men der var mad og 
stole nok. Der kom 
en del børnefamili-
er, men det var alle 
typer familier, der 
dukkede op. 
Trane-folket havde 
stillet an til en meget 
god og fl ot brunch-
buffet, og vi gav folk 
en lille halv time til 
at bænke og forsyne 
sig, før vi åbnede af-
delingsmødet.

Stor spørgelyst
Det blev et meget livligt møde. 
Først præsenterede arkitekter-
ne forslagene for de to huse (se 
faktaboksen), og derefter tog 
man fat på debatten. Den var 
bogstavelig talt meget nærvæ-
rende, for vi sad jo midt i det 
hus, som var foreslået som nyt 
aktivitetshus. 
  Der var mange synspunkter 
for og i mod. En del gik på, at 
vi ikke havde råd til et nyt hus, 
men hvis man kunne få det gra-
tis, så var det ok. Andre mente, 
at vi ikke havde råd til at lade 
være. Vi kom langt omkring, og 
nåede på det nærmeste at tage 
hul på indretningen af den nye 
Trane. 
  Enige blev vi ikke, og selv om 
afstemningsresultatet var klart 
nok (62 stemmer for, 45 imod), 
havde vi i bestyrelsen håbet på 
en større opbakning. Den op-

Brunch og beboerdemo
- Den nye Trane -

Hugo Thuge

Både sulten og spørgelysten blev tilfredsstillet denne søndag formiddag.

Bitten Skotte

Indretningen af den nye Trane iflg. Witraz.
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mokrati i
- 

FAKTABOKS:
T13s selskabslokaler nyder 
stor efterspørgsel. Tranens nu-
værende lokaler er ikke ide-
elle for et aktivitetshus. Vi har 
ikke kunnet leje vores tomme 
administrationsbygning ud.
 En rokade kunne give bedre 
forhold for alle: Kisumparken 
2 ligger lige midt i T13. bygnin-
gen er fritliggende, lys og åben 
og har en fantastisk terrasse - 
på det nærmeste perfekt til et 
aktivitetshus.
  Den nuværende Trane kan 
for få midler bygges om til nye 
selskabslokaler for op til 100 
personer, og Tranens Drenge 
kan få bedre lokaler. Afde-
lingsbestyrelse og boligsociale 
medarbejdere flytter med i det 
nye hus, og de rømmede loka-
ler lejes ud til erhverv.
  Projektet koster 10 mio. kr., 
hvoraf de 4,5 mio. er inde-
holdt i HelhedsPlanens fase 2. 
Resten finansieres med real-
kreditlån. Der er en restgæld i 
Kisumparken 2 på ca. 2,8 mio. 
kr. og vores boligorganisation 
Tranemosegård yder os et til-
skud på næsten 1,5 mio. kr. Alt 
i alt kommer projektet til at 
belaste huslejen med 577.000 
kr. de første 10 år, hvoref-
ter beløbet falder til 297.000 
kr. De 577.000 kr. svarer til 
0,89% stigning af den nuvæ-
rende husleje.

bakning er vi sikker på, at vi 
får, når vi går i gang med pro-
jektet, og noget af det første, der 
vil ske, er, at vi vil invitere be-
boerne til at deltage i planerne 
for både indretning og indhold 
af T13’s nye aktivitetshus - Den 
nye Trane.
 Det var et rigtig godt og rart 
møde, og det bliver ikke sidste 
gang, at søndag formiddag bli-
ver mødedag i T13.             Ω

Brøndby Strands 
smukke ansigt

Syv års kvarterløft har medført 
et væld af nye tiltag i området. 
Af lidt over 50 projekter bliver 
42 af dem videreført, når Kvar-
terløft stopper med udgangen 
af 2007. Ikke mindst de mange 
ildsjæle i området har medvir-
ket til denne udvikling, dels i 
lokale foreninger, dels i boligaf-

delinger, dels i kommunalt regi  
og dels i Landsbyggefonden pro-
jekt 'Herfra og videre', der vil 
løbe til udgangen af 2011.
  Således kan man sige, at udvik-
lingen fra ghettotruet kvarter 
for ikke så mange år siden til en 
bydel i positiv udvikling er lyk-
kedes.           Kilde Anne Larsen.

Peter Kay

Ib og John
underskriver samarbejdsaftalen 'Herfra og videre'

Borgmester Ib Terp (tv) og repræsentant fra De9 John Frimann underskrev 
mandag 17. september aftalen, der udløser cirka 25 mill. kroner til finansie-
ring af projekter i Brøndby Strand. Peter Kay
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen 
Hverdage kl. 9.00
Salg af cappuccino, kaf-
fe, te, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling skal foregå in-
den kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdage og torsdage kl. 17.00-19.00
To retter mad. - Salatbuffet med 
hjemmebagt brød

Pigeklub 
Mandage og onsdage 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Vi tager det stille og roligt - alle kan 
være med - henv: Erik Larsen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger. 
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdage kl. 10.00-12.00
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063 

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00 -14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. Se menu 
på www.broendbynet-
tet.dk under aktivitets-
huse, 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 og spillene begynder 
kl. 19.00

Loppemarked
Første lørdag i hver måned 
mellem kl. 10.00-15.00

Mimre-banko 
Anden onsdag i hver måned
Spillet starter kl. 12.30

 
Kreative dage 
Torsdage fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 
Man kan købe et måltid mad fra 
kl. 19.00

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

Tirsdage kl. 12.00 - 16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

Caféen 
Mandag, onsdag, tors-
dag og fredag 
kl. 9.00-16.00
Tirsdage kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres da-
gens ret, smørrebrød & 
salatbar.

Dag-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 30 kr./20 kr.

Aften-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 35 kr/25 kr.
Dessert: 10 kr.

Strikkeriet
Mandage kl. 13.30-16.00 

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00 
Startet 4. september

Blomsterbinding
Onsdage i ulige uger kl. 19.00-22.00
Startet 12. september 

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdage kl. 10.00-12.00

Hyggeklub
Onsdage kl. 19.00-22.00
Torsdage kl. 17.00-19.00

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

Udlejning af selskabslokaler
Hverdage: kl. 9.00-10.00
Tirsdage: kl. 19.00-20.00

Pensionistklub

Tirsdage kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Flittige hænder - onsdag+torsdag fra kl. 18.30 - 21.30 - tfl: 2460 1716

Juleværksted - mandag fra kl. 18.30 - 21.30 indtil jul 
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Vi ser lidt på danske malere i tiden 1800 til ca. 1900 med tilknyt-
ning til den Hirschsprungske Samling på Østerbro f.eks. Th. 

Lundbye, C. W. Eckersberg, L. A. Ring, Fritz Syberg m.fl . samt nogle 
af skagensmalerne.
  2. oktober hørte vi løst og fast om nogle af guldaldermalerne.

På næste studiekredsmøde den 23. oktober kl. 13
vil vi komme ind på fl ere af tidens malere.

Deltagerprisen, som også dækker kaffe eller the, er kr. 25,- pr gang.
Efter studiekredsens afslutning arrangerer vi en tur til museet.
Der er ingen tilmelding - bare kom.          Alle er velkomne - Esther G.

Pensionistforeningen 3´eren holder studiekreds

i TRANEN, Tranumparken 3 A 
om GULDALDERMALERNE

Porcelænsklubben 
Penselstrøget hol-
der åbent hus i an-
ledning af, at klub-
ben fylder 30 år. 
  Vi byder på sand-
wich, øl og vand, et 
glas vin samt kaffe, 
the og kage. 
 Alle er hjertelig 
velkommen i klub-
bens lokale 

Kisumparken 
110, st.th.

(Børn kun ifølge 
med voksne)

Rheumhus i uge 42
I år har vi valgt at holde 
å bent med åbningstider, 
som vi plejer, i Rheumhus 
i efterårsferien. 

Mandag 15. oktober kl. 10-13
Børneloppemarked: Vi håber 
rigtig mange børn har lyst til at 
komme og hygge og sælge eller 
købe ting og sager. Husk at til-
melde jer.

Tirsdag 16. oktober 
kommer FAKS, som de plejer.

Onsdag 17. oktober kl. 11-14
Bytte-tøj-dag for børn og voks-
ne - ingen tilmelding.

Torsdag 18. oktober 
er der kreativitetsaften.

Fredag 19. oktober kl. 11-14.30
Børnefest med karaoke. I festlig 
stemning får børnene nu mulig-
hed for at synge og danse til ka-
raoke. De kan købe pasta med 
kødsauce til 20 kroner - saft og 
sodavand og kage.  Ingen til-
melding nødvendig.

Mange hilsner 
Gitte i Rheumhus

Tøseaften i Tranen
Fredag den 2. november kl. 18.00

Tranen serverer en lille, let anretning og et glas vin denne aften, der 
byder på:  Sang og musik, platformsclairvoyance ved Kit, Tøj i lange 
baner ved Jethe, tasker og smykker samt lækkert lingeri.
  Det koster 60 kroner pr. person - tilmelding i Tranen, Tranumparken 
3A - senest 31. okt. - tlf: 4373 8125 - efter princippet „først til mølle“

Åbent hus
Søndag 28. oktober  mellem kl. 12 og 16 

Brøndby Musikalske 
Venner

afholder 
Syng Sammen Aften 

torsdag 25. oktober
kl. 19.30. 

Vi synger kendte viser, 
sange og schlagere. 
Fri entre - alle er meget 
velkomne. Stedet er:
Brøndby Strand Bibliotek, 
1. sal  - (indgang i smøgen 
fra stationssiden). 

Erik Torp Steffensen
tlf: 4373 0013
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Som led i Brøndby Kommunes 
sundheds- og bevægelsesuge i 
uge 41 kan man 
tirsdag 9. oktober kl. 19.00 
på Brøndby Strand Bibliotek 
høre læge, forfatter og viden-
skabsjournalist Jerk W. Langer 
fortælle om folkesygdommen 
gigt. Jerk W. Langer fortæller 
underholdende og let forståeligt 
om den nyeste forskning i gigt-
sygdomme, og hvad der kan gø-
res mod en sygdom, som mange 
før eller senere stifter alt for tæt 
bekendtskab med.

Billetter à 30 kroner 
kan købes i Brøndby-Bibliote-
kerne og i Kulturhuset Kilden

Arr: Brøndby-Bibliotekerne

Sygdommen gigt

Læge Jerk W. Langer

Bogcafé
Torsdag 25. oktober 

kl. 17.00-18.30
Brøndby-Bibliotekerne byder 
på kaffe/te og en sandwich. Øl 
og vand kan købes. Der afholdes 
bogcafé, hvor fem bibliotekarer 
vil fortælle om deres favoritbø-
ger til inspiration til læsning i 
de lange vinteraftener. 
 Billetter á 30 kr. kan købes på 
Brøndby-Bibliotekerne tlf. 4328 
2000 eller Kulturhuset Kilden 
tlf. 4328 2055.
Sted: Brøndbyøster Bibliotek

Arr: Brøndby-Bibliotekerne

Linedans i Tranen
og tilhørende revelsben

En ganske almindelig fredag 
 aften kom folk myldrende 

mod Tranen. Menuen stod på 
revelsben og line-dans 'ad li-
bitum'. Det var ikke helt uden 
problemer. Revelsbenene skulle 
grilles og det var blæst op til 
noget, der lignede storm, så 
personalet fi k deres motion al-
lerede ved grillen. Det medførte 
dog kun en kort forsinkelse og 
maden smagte pragtfuldt. Man 
koncentrerede sig om at spise 
og der var ikke megen snak ved 
bordene. 
  Det var der til gengæld uden-
for, hvor rygerne frøs bravt i 
blæst og kulde. Til gengæld gik 
snakken lystigt og en glad kvin-
destemme proklamerede, at 
hun i hvert fald ikke skulle hol-
de op med at ryge. Hun havde 
aldrig før mødt så mange hyg-
gelige mennesker, som efter at 
den 'skod-lov' var trådt i kraft. 
Vi andre var stort set enige og 
det var lige før, vi fi k lidt med-
lidenhed med alle ikke-rygerne, 

der sad derinde og kedede sig. 
De følelser kunne vi nu godt ha´ 
sparet os. Da vi kom ind, var 
dansen lige begyndt og snart var 
alle, rygere eller ej integreret på 
gulvet. Det var sjovt. Sjovt at 
danse og sjovt at se på. 
  Inden aftenen var slut, kunne 
de fl este godt kalde sig line-

dansere (på første trin), da de 
havde lært fi re danse og Gitte, 
der var ét stort smil, lovede at 
undersøge mulighederne for at 
gentage succes´en.             Ω

Instruktørerne Lisbeth Willman-Pe-
tersen (tv) og Pernille Jensen.

Bitten Drews Gitte Dinéss

Både rygere og ikke-rygere fik en dejlig aften ud af det.

Fredag 21 .september kl. 18:
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Klokkespil i oktober
fra Brøndby Strand Kirke

kl. 9: 
- Den mørke nat forgangen er
kl. 12: 
- Det lysner over agres felt
kl. 16: 
- Du gav mig, o Herre, en lod af 
din jord
kl. 20: 
- Nu hviler mark og enge

Det automatiske klokkespil er 
slukket på søn- og helligdage.

Koncert i 
Brøndby Strand Kirke 
søndag 21. oktober kl. 15

Trioen „Gryr“ opfører et spæn-
dende program med salmer, 
hvis melodier udspringer af fol-
kemusik fra Skandinavien og 
den keltiske tradition. Medvir-
kende er: 
Anne Roed Refshauge, sang - 
Ditte Fromseier Mortensen, vi-
olin og Sigurd Hockings, guitar.
Der er gratis adgang.

Haves: 
lejlighed på Nørrebro (Allers-
gade 14) på 89 m2. 
Ønskes: 
5 vær.lejl i Brøndby Strand 

Tanwer Ahmed
Kontakt: 2073 1202

Byttelejlighed

Nu er det igen muligt at komme 
på Brøndby Lokalarkiv og søge 
i Brøndbys fortid. Arkivet er ne-
top genåbnet med en ny leder, 
Lisbeth Hollensen efter en eks-
tra lang sommerferie.
 Hun er ud dannet etnolog 
(kulturhisto rie) og kommer fra 
Hvidovre kom munes lokalarkiv 
i Historiens Hus i Avedørelej-
ren. Her har hun arbejdet i fi re 
år, først som praktikant og se-
nere efter endt uddannelse som 
museumsinspektør.
 En af Lisbeth Hollensens op-
gaver som leder af Brøndby Lo-
kalarkiv bliver et nærmere sam-
arbejde med Hvidovre.

Ny leder af
Brøndby Lokalarkiv

Lisbeth Hollensen.

Johan S.

Hvornår færdiggør Brøndby 
Kommune de kaotiske for-
hold? (Alle taler om det!)

1. 
10 buslommer, så trafi kken kan 
afvikles på en tidssvarende og 
forsvarlig måde!
2. 
Folk ved stoppestederne må 
dagligt fi nde sig i, at blive over-
sprøjtet med vand fra bilerne - 
de fi nder sig ikke længere i kom-
munens sløseri med sagerne.
3. 
Rabatten er skåret helt forkert 
af ved kørsel fra vest og ved af-
kørsel mod centrets P-plads.
4. 
De samme forhold gør sig gæl-
dende ved Esplanadens afdrej-
ning mod Vallensbæk.

En utilfreds borger

Kaotiske
trafi kforhold

Eksempel på en buslomme.

Besøg
genbrugsbutikken!

Den nye genbrugsbutik i Ulsø-
parken 6 er nu kommet godt i 
gang. Butikken drives af Dansk 
Røde Kors, og overskuddet de-
les mellem Dansk Røde Kors og 
Børnenes Rejsebureau.

 
Butikken har åbent:

mandag til fredag kl. 10-17

Der kommer hele tiden nyt tøj 
til. Kom og se de mange gode 
tilbud. Vi kan altid bruge fl ere 
frivillige. Hvis du har lyst til at 
være med, kan du henvende dig 
i butikken.

Udstillingen 
„Brøndby før og nu“
Foto fra det gamle Brøndby sup-
pleret med nye foto fra samme 
sted udstilles hele oktober må-
ned på Brøndby rådhus. Udstil-
lingen viser den udvikling, der 
er sket i årenes løb. 
 Det er Brøndbys Lokalhistori-
ske Fæl lesudvalg, som dækker 
over fi re foreninger i Brøndby, 
der beskæftiger sig med lokalhi-
storie i de tre bydele, som står 
bag udstillingen, der kan ses i 
rådhusets normale åbningstid.
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Esplanaden (tlf: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (tlf: 4354 1311/2947 2911)

Jungletrommerne lød - 
højt og ildevarslende!!! 
Nu skulle der igen spares 

nogle millioner i Kommunen og 
nu skulle det som sædvanlig gå 
ud over kommunens væreste-
der, hjemmepleje og omsorgs-
medarbejdere. Hvis intet andet 
kunne få folk op ad stolen, så 
skal jeg love for, at dette i hvert 
fald kunne.
  Onsdag 12. september kl. 17.00 
begyndte byrådsmødet, men al-
lerede en halv time før, var der 
sort af mennesker foran Råd-
huset. Der var fl ere grupper om-
sorgsmedarbejdere og en masse 
brugere af værestederne.
  Pensionister med og uden 
hjælpemidler og pensionister 
med og uden protestbannere. 
Fælles for alle var et beslutsomt 
blik i øjnene, som sagde: 
 DET HER, VIL VI IKKE FIN-
DE OS I !!! En høj, ung mand 
gik smilende rundt og prøvede 

på at gyde lidt olie på de oprørte 
vande og man må indrømme 
ham en vis portion mod. 
 Det var socialdirektør Bo Kri-
stiansen, der havde vovet sig di-
rekte ind i brændpunktet.
  Politikerne, der går ind på bag-
siden af Rådhuset, vidste slet 
ikke, at vi var der, så hele de-
monstrationen defi lerede forbi 
vinduerne til byrådssalen. Der 
er tydeligvis også både mod 
og mandshjerte i borgmester 
Ib Terp. Han så en lille smule 
beklemt ud, da han kom frem 
i døren, men bød os venligt in-
denfor. Mange gik hjem på det 
tidspunkt, men resten af os fi k 
en dejlig oplevelse. 

Korsang og blide toner 
Musikskolens Kor havde beslut-
tet sig for at komme og synge, 
som tak for deres nye lokaler. 
 Formand for socialudvalget 
Eva Roed pegede venligt på sto-

len ved siden af hende, som var 
ledig. Jeg var heldig at stå nær-
mest, så jeg satte mig. Jeg hav-
de aldrig drømt om, at komme 
til at sidde med ved det runde 
bord til et byrådsmøde. Dér kan 
man bare se. Hele min strålende 
fremtid ligger måske alligevel 
ikke fuldstændig og totalt bag 
mig, trods alt. 
 Efter fællessangen startede 
mø det og Ib Terp redegjorde 
for, at forslag om nedlægning 
af værestederne ganske rigtigt 
havde været på bordet, men de 
var taget af igen og der er ingen 
ændringer på tapetet, hverken 
ved budgetforhandlingerne for 
2008 eller for 2009-11. 
  Demonstrationen havde altså 
ikke de store resultater den dag, 
men det skader aldrig at poli-
tikerne ved, at visse ting rører 
man altså ikke ustraffet ved, og 
hvis de glemmer det, skal vi nok 
huske dem på det.              Ω

Ældre i protestmarch
Ud over beboere fra Strandstuen og Møllehuset deltog også brugere fra kommunens øvrige væresteder. 

Bitten Drews


