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Et hus - fl ere huse
Her på bladet har vi det me-
ste af året beskæftiget os ganske 
meget med HUSE. Det har dog 
for det meste handlet om en po-
sitiv udvikling. I skarp kontrast 
hertil står imidlertid et af vore 
aktivitetshuse, der oprigtigt talt 
har vanskeligt ved at leve op til 
sit navn: PERLEN!

Lige siden sommerferien 
har hu  sets café været lukket, 
angiveligt forårsaget af lang-
tidssygdom. Det ville dog være 
skarnsagtigt ikke at gå lidt dy-
bere i mulige årsager til luknin-
gen. Vi skal dog på ingen måde 
antyde, at bladets redaktion er 
helt opdateret med viden her-
om, MEN vi vover alligevel at 
påstå, at årsagerne ikke udeluk-
kende og direkte skal fi ndes i 
langtidssygemeldingerne.

Mange vil sikkert være enige 
i, at fi re afdelingsbestyrelser har 
haft umådeligt svært ved at få 
samarbejdet til at fungere. Igen-

nem mange år har „De4“ forsøgt 
sig med tiltag, der skulle sikre 
en velfungerende 'Perle' - Inden 
for de sidste år skal vi erindre 
om et seminar i 2004, hvor man 
bl.a. kan læse om bemærkelses-
værdige høje visioner - så høje, 
at deltagerne i en visionsfase 
skulle besvare et spørgsmål om, 
hvorfor PERLEN i 2006 ville 
blive kåret som det bedste be-
boerhus i Danmark!! Umådeligt 
sympatisk og modigt. I dette for-
år skrev vi om nok et forslag fra 
kredsen omkring PERLEN. Det 
kom aldrig i gang. Må vi på be-
boernes vegne opfordre de fi re 
afdelingsbestyrelser til en gang 
for alle at træde i professionel 
ledelsesmæssig karakter og sik-
re, at huset snarest vil fremtræ-
de som en 'Perle'.

Noget tyder på, at en anden 
perle er dukket op. Den gamle 
trane er fl øjet, men har afl eve-
ret et sprit nyt hus, Café 13 i Ki-
sumparken. Helt sikkert en god 

idé at kikke forbi til indvielsen 
lørdag den 11. oktober.

Når vi nu er i færd med at op-
datere vore huse, har RHE UM -
HUS fået ekstra travlt med at 
lægge lokaler til mødeaktivite-
ter, som kunne eller skulle have 
været afholdt i PERLEN, TRA-
NEN eller biblioteket. 

Når du læser disse linier, har 
der endvidere været holdt rejse-
gilde i det nye kulturhus, og vi 
kan røbe, at der arbejdes med 
planer om guidede ture rundt i 
byggeriet. Endnu et beboerhus 
står foran sin åbning, nemlig i 
PAB 8, som regner med indvi-
else inden årets udgang.

Lad os slutte denne lille hus-
snak med at gentage vor op-
fordring til at gennemføre en 
koordine ret indsats i de rele-
vante bo lig afdelinger for at 
sik re en op levelsesrig fremtid i 
vore aktivitetshuse.
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Bevæg dig i uge 41
Mandag 6. oktober

Hjerte-karsygdomme
Brøndbyøster Bibliotek, Brønd-
byøster Boulevard 22, Brønd-
byøster -  kl. 19.00. - Foredrag 
ved sygeplejerske Birgitte Bra-
ge fra Hjerteforeningen fortæl-
ler om forebyggelse og risiko-
faktorer.

Tirsdag 7. oktober
Tumlastik
Kulturhuset Kilden, Nygårds 
Plads 31, Brøndbyøster -  kl. 
10.00 + 12.00. - Ergoterapeut 
Mette Vainer Wegloop forkla-
rer, at tumlastik er stimulation 
af babyers  føle-, bevæge- og 
tyngdesans. 

Onsdag 8. oktober
Stavgang
Møllehuset, Brøndby Møllevej 
37, Brøndbyvester - kl. 10.00. 
Vandretur på Vestvolden
Roskildevej/Vestvolden gang-
broen - kl. 16.00. - Lisbeth Hol-
lensen fra Brøndby Lokalarkiv 
fortæller om Vestvolden.

Torsdag 9. oktober
Feder bananer?
Kulturhuset Kilden, Nygårds 
Plads 31, Brøndbyøster -  kl. 
19.00. - Diætist Alice Apel 
Hart vig beretter om ernæring, 
vægtkontrol, sukkernarkomani 
og sundhed. 

Lørdag 11. oktober
Kampsport/selvforsvar
Langbjergskolen, Tybjergpar-
ken 2, Brøndby Strand -  kl. 
14.00 + 16.00.  - Alle kamp-
sport- og selvforsvarsforenin-
ger i Brøndby Kommune viser 
her deres sportsgrene. 

Søndag 12. oktober
Løb for helbredet
Naturskolen, Voldgaden - kl. 
10.00. - 3 distancer (1 km, 3 km 
eller 6 km) kan gennemløbes. 
Indskud 50 kr. uanset længden. 
Hele overskuddet går til fami-
lier med kræftramte børn. 

Træning i 'Halling Fitness' 
- Hallingparken 3 kld.
- tirsdag og søndag 
kl. 19.00-22.00 og - torsdag 
kl. 18.00-20.00.

Træning i 'Motion & Triv-
sel' - Ulsøparken 2 
- mandag til torsdag 
kl. 10.00-12.00.

'Dans dig glad' i Væreste-
det Strandstuen - Tranum-
parken 3 A
- mandag til fredag 
kl. 13.00-15.00.

Tilbud i Stranden
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Alt er blevet nemmere.  Lær-
 lingene har det uendelig 

nemmere nu, end da jeg kom i 
lære som maler i 1959. Nu skal 
de bare hive låget af en maler-
spand. Så kan de gå i gang. Den 
gang skulle vi selv blande ma-
lingen, siger Johnny Olsen, på 
spørgsmålet om hvad forskellen 
er på malerjobbet før og nu.

Pjattet med tapet
En anden væsentlig forskel er, 
mener han, at der næsten ikke 
tapetseres mere. Selv var han 
„helt pjattet“ med at tapetsere. 
Det at klistre papir på vægge-
ne og få et mønster til at passe 
sammen, siger han. Men det er 
der ikke tid til nu.
  Egentlig ville Johnny Olsen 
slet ikke være maler, men auto-
mekaniker. Men det var ikke til 
at få læreplads. Så fi k han arbej-
de hos en bager og blev tilbudt 
læreplads. Men det var ikke 
no get for ham. Så i 1959 kom 
han i malerlære hos en farbror 

i Rødovre, og det har han ikke 
fortrudt.
  Ud over selv at skulle blande 
ma lingen - olie, farvepulver, 
to ner og frem for alt huske tør-
stoffet (ellers tørrede det al-
drig), så var der mange spæn-
dende opgaver. Han husker et 
par store porte, som var malet 
grønne, men skulle males, så de 
kom til at ligne teaktræ. Det var 
et kunststykke. Eller stødtrin 
på en trappe, der skulle males 
og duppes med avispapir, så de 
kom til at ligne marmor. Sådan 
noget er alt for dyrt nu.
  I 1960´erne tog han til Thule-
basen på Grønland som maler. 
Det gav gode penge og mulig-
hed for at spare op. Så i 1968 
købte han og konen hus i Glo-
strup. Sådan et hus fi k  man for 
170.000 kr. den gang. De sidste 
otte år har han boet i Søholt-
parken her i Brøndby Strand og 
bl.a. fungeret som natteravn.

Ikke kun sjov
Det kunne være sjovt at lægge 
bladguld på et tyrehoved uden 
for en slagterbutik. Men det 
med at være maler var ikke kun 

sjovt, siger han. Der var meget 
stank af terpentin og petroleum, 
og der var f.eks. tidligere ingen 
krav om stilladser. Så nogle 
gange stod de på en træstige og 
malede i anden sals højde. Og 
gik man for lang tid og indån-
dede opløsningsmidler, fi k man 
det, som kaldes malersyndro-
met. Det værste ved det var, at 
det ikke viste sig med det sam-
me, men først langt senere som 
manglende hukommelse.
  Malingen er blevet væsentlig 
bedre hen ad vejen, siger han. 
Bl.a. de vandbaserede malinger. 
Og så er der også sket en meka-
nisering efterhånden. 
  Men i 1996 satte en blodprop 
en stopper for Johnny Olsens 
malerarbejde.              Ω

At male byen rød

Håndværkerne
Vi er nu nået til maleren, som 
den fjerde i serien om gamle 
håndværkere i Brøndby Strand. 
Vi hører fortsat gerne fra fl ere.

Maleren

Det fortælles, at Chr.4´s fa-
ste malere skulle kunne male 
gode portrætter og landska-
ber, og holde slotshavens sta-
kit med brun maling og sværte 
kakkel ovnene sorte. Ind imel-
lem skulle de lave forgyldnin-
ger og dekorere døre og vægge. 
At være maler har med andre 
ord været et yderst alsidigt ar-
bejde.
  Hertil kommer, at de i 'gamle 
dage' selv skulle fremstille far-
verne og malingen, - rive den 
- som det hed.

Johnny med en spand rød maling på 
Thu lebasen i Grønland i 1960´erne.

  privat-fotoprivat-foto

Johan Suszkiewicz

Tidligere maler Johnny Olsen nyder nu sit otium i Søholtparken.
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Den ligger der endnu. Bu-
 tikken på Gammel Køge 

Landevej. Nu handles der med 
blomster. På et tidspunkt blev 
der handlet biler, og helt tilba-
ge i 1930-erne blev der handlet 
med tøj. Det var dengang Køge-
vejen var Brøndby Strands han-
delsgade.

Brug for arbejdstøj
Nu er der ikke mange butikker 
tilbage på Gl. Køge Landevej i 
Brøndby Strand. Mest benzin-
tanke, ejendomsmæglere o. lign.  
Det meste detailhandel er fl yttet 
andre steder hen. Men denne 
ene af de gamle butikker er der 
stadig. Dengang i 30´erne hed 
den „Tøjhuset“.
 - Den åbnede i 1933 med min 
mor som bestyrer. Det var et 
udsalg for Crome & Goldsmith 
i Glostrup, siger Jytte Jensen. 
Dengang var der to butikker i 
hu set, fortæller hun. - Tøjhuset 
lå til højre og Kaj Rasmussens 
købmandsbutik til venstre.
 Crome & Goldsmith var et stor-
magasin inde i København, men 
med afdelinger andre steder 
bl.a. i Glostrup. Og da der først 
i 1930´erne var kommet fl ere 
mennesker til Brøndby Strand, 
og der derfor var behov for en 
butik af denne art, blev fi lialen 
åbnet her. Tøjhuset havde et 
bredt udsnit af manufakturva-
rer: Garn, metervarer, knapper, 
lynlåse, skjorter og undertøj.

Gartnere og vejarbejdere
- Dengang i begyndelsen af 30-
erne var pengene ofte små, si-

ger Jytte. - Så min mor havde 
brug for et arbejde, og da hun 
havde været i lære i butikken i 
Glostrup og var uddannet eks-
pedient, så fi k hun jobbet her 
i Brøndby Strand. Arbejdstøj 
blev en stor handelsvare, fort-
sætter Jytte. Alle de ansatte på 
de mange gartnerier skulle jo 
ha´ arbejdstøj. Og da man på 
det tidspunkt lagde cement på 
Køgevejen, kom mange af vej-
arbejderne også ind efter nye 
bukser.

En tøjbutik på
Køgevejen

 I 1939 fl yttede Tøjhuset over i 
andre lokaler på den anden side 
af Gl. Køge Landevej, skråt over 
for hvor den hidtil havde ligget. 
Men i begyndelsen af besæt-
telsen, i 1941 eller -42, blev det 
svært at skaffe varer, og så luk-
kede Tøjhuset. 
 Butikslokalet stod tomt et 
stykke tid og blev så indrettet 
til beboelse. Dermed forsvandt 
Tøjhuset og en bid af Brøndby 
Strands historie. Men bevaret i 
Jytte Jensens foto-album.       Ω

Tøjhuset lå på Gl. Køge Landevej 660 ved siden af købmandsbutikken.

Jyttes mor, Adele Hansen, i butikken.Et lille hvil på butikkens trappesten.

Har du også i dit gamle foto-
album en historie fra gamle 
dage i Brøndby Strand lig-

gende, så tøv ikke - men kon-
takt redaktionen.

Johan Suszkiewicz
Privat-fotos
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Strandstuen i TRANEN
Elo Christiansen

Gurli Hansen diskuterede med . . . . . . Brøndbys borgmester Ib Terp.

Det var naturligvis alt i alt
 glæde, der prægede da-

gen, da Værestedet Strandstu en 
holdt reception fredag den 29. 
august i de nye lokaler i det tid-
ligere aktivitetshus TRANEN.

Men…..! helt at skjule det fak-
tum, at tiden i de nye lokaler 
er begrænset, er vel i grunden 
unfair! Når det nye kulturhus 
i Brøndby Strand er indfl yt-
ningsklart, er det også klart, at 
Strandstuen atter holder fl yt-
tedag til forhåbentlig blivende 
lokaler i tiden fremover.
 Selvom denne fl ytning er en 
kendsgerning, udspillede der 
sig et trods alt tankevækkende 
replikskifte mellem en af byde-
lens markante ildsjæle, Gurli 
Hansen, og kommunens borg-
mester Ib Terp om Strandstu-
ens fremtid.
 Gurli erindrede borgmesteren 
om tidligere ret så realistiske, 
og såmænd også nyere nok mere 
teoretiske besparelsesovervejel-
ser omkring bl.a. Strandstuen. 
Men forventeligt kunne borg-

mesteren berolige receptions-
gæsterne med at bekræfte ind-
fl ytningen i det kommende nye 
kulturhus som en sikker kends-
gerning.            Ω

Receptionen var særdeles velbesøgt. Stående i front i storblomstret kjole ses den daglige leder Charlotte Vedel.
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BLBL
Boligselskabernes Lands-

 forening (BL) er en in-
 teresse- og brancheor-

ganisation, der repræ senterer 
både beboere og boligselskaber 
i de almene boliger, der fi ndes i 
Danmark. Her bor der omkring 
en million af hele Dan-
marks befolkning. BL 
er inddelt i 11 kredse. 
 Øverste myndighed er 
repræsen tantskabet, og 
medlemmerne vælges 
fra både boligafdelin-
ger og boligselskaber. 
Brøndby Strand til hø-
rer kreds 9 og er godt 
re præsenteret i BL. 
 Formanden er Allan 
Nielsen fra Tranemose-
gård afd. 15, og desuden 
er 5 af 25 kredsrepræ-
sentanter også her fra, 
nemlig Joan Pedersen 
fra Brøndby Boligsel-
skab, Dorthe Larsen 
og Else Wienholtz fra 
Tranemosegaard, samt 
Ole Frank Larsen og 
Poul Brix Andersen fra 
Brøndby Almennyttige 
Boligselskab.
- De beboervalgte afdelingsbe-
styrelser er noget enestående for 

Danmark, og det er en tradition, 
som vi ønsker at holde fast i. 
  Det er også enestående, at be-
boerrepræsentanterne gen nem 
BLs repræsentantskab har ind- 
 fl ydelse på de mål, som BL har 
for, hvordan udviklingen af 

den almene sektor bør være 
i årene fremover. Kreds 9 er 
meget aktiv, og vi stiller mange 
kritiske spørgsmål til landsre-
præsentantskabsmøderne, der 
foregår to gange om året, siger 
Ole Frank Larsen og Brix An-
dersen, som både er kredsre-
præsentanter og landsrepræ-
sentanter i BL. 
 - Vi holder 5 til 7 møder om 
å ret samt et weekendmøde, 
hvor vi planlægger næste års 

og din boligafdeling

Nogle af BLs mål for det al-
mene boligbyggeri er:
> at undgå ghettoisering
> at fremme en bæredygtig 
udvikling 
> at udvikle beboerdemo-
kratiet
> at udvikle samarbejdet 
med kommunerne yderli-
gere

arbejde. Et af målene for de 
kommende år er at have et godt 
samarbejde med kommunerne, 
og det har vi allerede opnået her 
i Brøndby. 
  BLs bestyrelse har ansvaret 
for det løbende arbejde. I be-

sty relsen sidder både 
repræsentanter for bo-
ligselskaber og kreds-
formænd fra de 11 kred-
se.
 Der er netop sket et for-
mandsskifte i bestyrel-
sen, den nye formand 
er Palle Adamsen, som 
tidligere var direktør 
for Lejerbo.
  BL er en af de parter, 
som altid bliver hørt af 
politikerne, før der æn-
dres i lovgivningen på 
hele bo ligområdet. Der-
for mær ker man som 
beboer mest til BLs ar-
bejde på langt sigt. 
  Du kan fi nde yderligere 
oplysninger om Bolig-
selskabernes Landsfor-
ening på www.bl.dk    Ω

BL udgiver Beboerbladet, der bliver husstandsom-
delt til alle, som bor i almennyttigt boligbyggeri. 
Her kan man læse nyt fra andre boligafdelinger 
og også om de mål, som BL arbejder for.

Landsbyggefonden er en 
fond under Boligselskaber-
nes Landsforening. 
  Her kan man søge midler 
til vedligeholdelse af alme-
ne boliger og boligsociale 
projekter. Disse midler er 
med til at fi nansiere hel-
hedsplanen 'Herfra og Vi-
dere', som er et boligsocialt 
projekt i Brøndby Strand, 
der løber indtil 2012.

Anet Tamborg
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Diabetes smitter ikke
- eller gør det?

Spørgsmålet kan besvares
 med både ja og nej. Dia-
 betes 1 ligger i generne, 

men behøver ikke at bryde ud.
  En af de vigtigste årsager til at 
sygdommen kommer til udbrud 
er stress i forbindelse med for 
meget arbejde, chok og lignen-
de. Dvs. at jo mere harmonisk 
man lever, jo bedre er mulig-
hederne for, at man aldrig får 
sygdommen, selvom man har 
anlæg for den. 

Særligt udsatte grupper
Helt anderledes står det til med 
diabetes 2, hvor det er livsstilen, 
der gør sig gældende. Mødet 
henvendte sig især til nydan-
skere, da stigningen i antallet af 
diabetestilfælde er langt større 
hos etniske minoriteter end hos 
etniske danskere. F.eks. har 
hver fjerde herboende pakista-
ner diabetes.
 Efter at Ejaz Ahmad havde budt 
velkommen, talte Perle McDo-
nald fra Brøndby Kommune 
om, hvordan man forsøger at 

oprette et slags sundhedsam-
bassadørkorps bestående af bl. 
a. etniske minoriteter for at få 
netop de grupper i tale. Hun 
fortalte også, at forskellige men-
nesker bliver syge af forskellige 
ting - et stort problem for 1. ge-
nerationsindvandrerne. Risiko-
en for diabetes 2 kan faktisk 
formindskes væsentligt ved blot 
en halv times gåtur hver dag. 

En folkesygdom
Dernæst fortalte læge Iqbal 
Khan om, hvordan han kom til 

Danmark i 1973 og om, hvor-
dan han arbejder for forskellige 
op lysningsorganisationer - nu 
med diabetes som speciale.
  Endvidere fortalte han, at dia-
betes har udviklet sig til at blive 
en folkesygdom. De, der i dag er 
forældre, vil opleve at overleve 
deres børn i langt højere grad, 
pga. det man kalder „cola- og 
fastfoodkulturen“. Hvis det fort-
sætter som nu, vil dødeligheden 
blandt børnene blive dobbelt så 
høj som hos forældrene. Hvis 
ikke den udvikling vendes, vil 
behandlingerne blive så omfat-
tende, at de vil kunne slå bun-
den ud af et hvilket som helst 
lands økonomi, og på verdens-
plan vil det blive katastrofalt.
Han appellerede iøvrigt til kom-
munerne, heriblandt Brøndby, 
om at følge Københavns Kom-
munes eksempel og putte nogle 
forebyggende kroner i projek-
tet, såvel som til den frivillige 
arbejdskraft om at prøve at mo-
bilisere så mange som muligt. 
Når folk bliver 50-55 år gamle, 
går de i stå. Dette gælder især Ejaz Ahmad og Perle MacDonald under en pause ved mødet.

Foredrag i Rheumhus
onsdag 17. september:

Bitten Drews

Udsatte grupper kan være børn (for meget sukker) og ældre (for lidt motion).
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Med forventet indfl ytning 
 omkring den 1. december 

i år var det en glad og tilfreds 
formand for boligafdelingen 
PAB 8, der indledte rejsegildet 
i forbindelse med opførelsen af 
otte boliger for psykisk handi-
cappede på et område i Albjerg-
parken, der sidst lagde grund 
til BIC (Brøndby Integrations 
Center).
  I et tilbageblik fortalte Ole 
Larsen, at det hele startede 
med en vuggestue. Derefter 
husede adressen BIC, indtil 
forslag som ungdomsboliger 
såvel som ældreboliger var på 
tale. Det hele endte dog med 
et forslag om at opføre boliger 
for psykisk handicappede. Og 
således har det altid handlet om 
mennesker på vej, eller som Ole 
Larsen udtrykte det: Stedet har 
altid medvirket til at ‘bringe 
mennesker videre i deres liv’, 
og han sluttede med at rette en 
tak til beboere for tålmodighed 

Lejligheder for
psykisk handicappede

Per Zwinge fra Witraz arkitekter med en opmærksom lyttende borgmester 
Ib Terp i baggrunden.

med støjgener, håndværkere og 
i øvrigt alle, som har været in-
volveret i projektet. 
  Arkitekt Per Zwinge fra Witraz 
arkitekter sluttede den mere of-
fi cielle seance med en spøgefuld 
bemærkning om, at huset fak-
tisk ‘lignede, det vi tegnede’!
  Herefter var der sandwich, øl, 
vand og pølser til de mange, 
som var mødt frem.            Ω

indvandrere, og det er det vær-
ste man kan gøre.

Ingen sukker - men motion
Man skal i den alder ændre livs-
stil og stoppe enhver indtagelse 
af hvidt sukker og starte med at 
motionere. Det sukker kroppen 
behøver, får den rigeligt af gen-
nem grønsager, frugter og groft 
brød, og det overskud af insulin 
kroppen producerer, skal motio-
neres væk.  Det sidste indlæg 
kom fra Malik Zoorhar, der ar-
bejder som sundhedsformidler i 
Københavns Kommune og sam-
tidig er formand for Den Multi-
kulturelle Forening. Han blødte 
lidt op på det hele ved med et 
stort smil at fortælle om, at det 
gælder om at lokke, og at det er 
op til de unge at lokke de ældre 
på en kærlig måde.

Gå tur med svigermor
I stedet for at løfte pegefi nge-
ren skal svigerdatteren hellere 
ta' sviger mor under armen og 
spørge: „Skal vi ikke gå en dejlig 
tur?“ På samme måde kan man 
lave den samme mad til alle, 
men tage lidt fra til de ældre, 
inden man kommer ekstra olie 
i. Man må tænke over, hvorfor 
problemet er så stort netop for 
indvandrere. De kommer alle 
fra lande, hvor klimaet tillader 
langt fl ere udendørsaktiviteter, 
og når man er udendørs, bevæ-
ger man sig mere, end man gør i 
en lille lejlighed. DERFOR - OP 
AF STOLEN OG UD OG GÅ; 
BARE - ½ TIME HVER DAG, 
så vil mange af problemerne 
forsvinde som dug for den sol,  
vi har alt for lidt af i Danmark 
store dele af året.              Ω

Elo Christiansen

PAB 8s beboerformand Ole Larsen.
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Efter 17 år i Brøndby Kom-
 mune inden for ældreom-

rådet syntes Ulla Svendsen, det 
var tid til nye udfordringer. Den 
1. maj bød det daværende akti-
vitetshus TRANEN velkommen 
til Ulla som projektmedarbejder 
på fuld tid og som 'højre hånd' 
for leder Gitte Dinéss. Det blev, 
som mange ved, et kort ophold.
 Allerede midt i juni måned luk-
kede TRANEN og medarbejder-
ne for beredte fl ytningen til det 
nye aktivitetshus i Kisumpar-
ken, Café 13. 
 Hvilken ballast kommer Ulla 
da med? 14 år på Gildhøjhjem-
met, tre år på Ældrecentret på 
Nygårdsplads samt i perioder 
vikar i Æblehaven her i Brøndby 
Strand. Så selvom familielivet 
trives i Fløng ved Roskilde, var 
de overordnede fysiske rammer 
ikke ukendte for Ulla Svendsen, 
der glæder sig til fremtiden i 
Café 13. Ulla’s faglige baggrund 
er en uddannelse som køkken-
assistent suppleret med bl.a. en 
lederuddannelse. 
  Interessen for den gastronomi-
ske verden ud mønter sig endvi-
dere i et fritidsjob som under-

Gittes nye
'højre hånd'

viser på Ungdomsskolen i Høje 
Taastrup. Ullas opgaver i Café 
13 vil være det daglige ansvar 
for arbejdet i køkkenet samt at 

fungere som en slags 'sparrings-
partner' for de aktiverede for at 
sikre disse en positiv og fremad-
rettet tilværelse i Café 13.        Ω

Tranen bliver 
til Café 13

Ulla Svendsen i gang med det nødvendige kontorarbejde.

Elo Christiansen

9 sept. inviterede Esther Genker, Pensionistforeningen 3´eren, til besøg på 
Greve Museum. Der var afgang kl 11.00 fra den gamle Trane. Vi blev modtaget 
af museets direktør, der foretog en omvisning, som varede en time. Vi fi k fortalt 
om og så en masse  Hedebo-syning. Det var fantastisk, når man tænker på, hvad 
de havde af værktøj (nåle etc). 
  Der var rundvisning til  en gammel stue og et køkken. Vi kom også til et rum, 
hvor der var alskens ting og rariteter. Efter omvisningen besøgte vi en café, hvor 
Esther havde bestilt mad. Caféen var ikke stor, men Esther havde da fået bestilt, 
hvad vi ønskede. Der er gratis adgang til Museet. Prøv en tur en søndag eftermid-
dag - det vil blive en stor oplevelse.                       Inger Larsen

Et museumsbesøg
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Så sker det. Lørdag den 11. 
 okt. afl everer den gamle Tra-

ne sine aktiviteter til den nye 
Café 13 i Kisumparken 2. Efter 
en længere proces med møder 
og en omfattende behovsanaly-
se blandt beboerne i Tranemo-
segårds afdeling 13 (Silergår-
den) slår Café 13 dørene op. 
 Der er lagt op til en ny gene-
ration aktivitetshuse i Brøndby 
Strand med planer om bl.a. 
brunch søndag formiddag. 
 I behovsanalysen ses blandt 
meget andet ønsker om fl ere 
aktiviteter for børn, en løsere 
struktur, hvor man ikke nød-
vendigvis behøver at bestille 
mad i forvejen, fl ere aktiviteter 
i weekenden osv. Som en mor 
udtrykker det: „Et sted, hvor 
børnene lige kunne løbe over og 
købe en is. Så kunne vi måske 
gå efter og drikke en øl eller en 
kop kaffe. Måske blev man så 
også hængende til lidt mad“.
  Eller som en anden mor ud-
trykker det: „Min mand har 
travlt i forretningen, men bør-
nene og jeg ville gerne bruge 
det. Kunne man lave et te-hus? 
Og noget med kager“.
  Tiltrækning af fl ere frivillige 
er et stort ønske, som husets 
daglige leder Gitte Dinéss har 
lagt vægt på. Det bliver rigtigt 
spændende at følge udviklingen 
i Café 13, der i øvrigt disker op 
med noget af et blikfang - nem-
lig med en bar-ø!             Ω

Nyt tilbud: Café 13

Den kommende bar-ø er ved at tage form. Dog mangler det vigtigste: øllerne.

Det nye forkromede køkken, som skal betjene de mange gæster, der kommer.

Tranens afl øser 
Café 13

Elo Christiansen

Indvielse af Café 13
Lørdag den 11. oktober kl. 10 - 13

serverer dit nye beboerhus „CAFÉ 13“ gratis brunch. Der er ligeledes rundvisning i huset med vort nye 
køkken og en bar-ø. Der underholdes med jazzmusik, lodtrækning af gavekort og klovnerier med Benny 
Schumann som „Hej klovn“. Alle er velkomne.         Den nye adresse er: Kisumparken 2.
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen - 
Tirsdag og torsdag 
kl. 10-20, onsdag og 
fredag kl  10-15. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 10.00-15.00.

Fællesspisning (fra 21. okt.)
Tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.00
To retter mad. - Salatbuffet med hjem-
mebagt brød.

Legestue 
Fredag - kl. 12.00-15.00

Pilates
Fredag kl. 9.00-12.00.

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.

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00
Henv: Jens Rathje 4373 7063. 

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. 

Se menu på www.bro-
endbynettet.dk/aktivi-
tetshuse/Rheumhus.

Man. & ons. aftenspisning
fra kl. 17.00-19.30
Husk tilmelding dagen før på 
telefon: 4354 1138 

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 17.30 og spillene begynder 
kl. 18.30- (Aflyst 3. oktober)

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Hver tirsdag 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

Ejendomskontoret: 
7741 6888

Hygge-banko
Første tirsdag i måneden
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

'Kom og vær med'
Onsdag kl. 18.00-20.00
Tegne og male på købte lærreder
Lav dine egne smykker - halskæder/
armbånd med perler -kostpris 10 kr.

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Silke/stofmaling - Torsdag + fredag fra kl. 13.00-16.00 - tlf: 2460 1716.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler

Henvendelse  til Ejendomskonto ret 
telefon: 7741 6888 i åbningstiden: 
mandag, tirsdag, torsdag og fre-
dag kl. 09.00 - 11.00 samt onsdag 
kl. 16.00 - 17.30.

Som noget nyt er der også spiseaften mandag. Vi holder åbent fra kl. 17.00 til 19.30. 

Mandag serveres sund og fedtfattig mad til rimelige priser. Børn under 3 år spiser 

gratis og børn mellem 3 og 12 år spiser for halv pris.

OBS: Café 13 holder lukket
i efterårsferien - Åbner den 
21. oktober. - Husk dog den
officielle indvielse lørdag
den 11. oktober.
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Værestedet Strandstuen
Tranumparken 3A

Fra den 21. oktober vil der hver tirsdag kl. 11.00 være engelskunder-
visning for begyndere og øvede. Det er gratis at deltage og man kan 
købe kaffe for 10 kr. Ligeledes vil vi fra den 7. oktober hver tirsdag  kl. 
13.00 påbegynde kortspil-dage, så har du lyst til at lære engelsk og/el-
ler spille kort så kom og vær med.

Stor fernisering
i Rheumhus

Rheumhus indbyder til stor fernisering fredag 17. okt. kl. 17 - 19. 
Du kan bl.a. opleve skulptør Alice Wilken og  billedkunstner Kirsten 
Lund, der vil udstille deres værker i smukke former og farver. 

Brøndby Strands boligsociale
arbejde udvides fra årsskiftet

Helhedsplanen 'Herfra og Videre' trådte i kraft i sommeren 2007 med 
indsatsområderne: Børn og unge, netværk og image. Senere blev der 
ansøgt om en tillægsbevilling til den oprindelige ansøgning. Denne er 
nu bevilliget og træder i kraft fra årsskiftet. 
  Det betyder, at beboerrådgiveren bliver ansat i 'Herfra og Videre' 
og indsatsområderne udvides til også at dække beboerrådgiverens ar-
bejdsfelter. Det drejer sig blandt andet om følgende: 
At styrke det lokale netværk, ældreområdet, beskæftigelse og integra-
tion. Helhedsplanen 'Herfra og Videre' fi nansieres af Landsbyggefon-
den, Brøndby Kommune og De 9, som er en sammenslutning af ni bo-
ligafdelinger i Brøndby Strand, der har indgået en partnerskabsaftale. 
NetværksKontoret i Brøndby Strand koordinerer 'Herfra og Videre's 
aktiviteter.

NetværksKontoret afholder sit 
første netværksmøde lørdag 25. 
oktober i Café 13, Kisumparken 
2, i Brøndby Strand. 

Overskrifterne er: 
  Den almene sektors udfor-
dringer, samarbejdet mellem 
boligafdelingerne og kommunen 
samt rekruttering af frivillige.
  Der er to oplægsholdere: Se-
niorforsker Lars Engberg fra 
SBI og Anders Jacobsen, kon-

sulent ved Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde. Dagen sluttes 
af med tre workshops, hvor del-
tagerne kan komme med deres 
ideer til det videre arbejde og 
hvilke udfordringer de ser.
  
  Der er blandt andet inviteret 
kommunalpolitikere og embeds-
mænd, bestyrelserne fra De 9’s 
boligafdelinger, repræsentanter 
for de fem boligselskaber, samt 
frivillige fra boligområdet. 

Netværksmøde
lørdag 25. oktober

PERLEN
Hvad sker der?

Desværre har bestræbelserne på 
at skabe en ny 'PERLEN' endnu 
ikke båret frugt. 
  En arbejdsgruppe har over 
sommerferien drøftet aktivi-
tetshusets fremtid. Vi er dog 
ikke i stand til at fremlægge 
konkrete planer, som klart giver 
et billede af, hvorledes PERLEN 
- hvis cafédrift har været lukket 
siden sommerferien - fremover 
vil præsentere sine aktivitets-
tilbud. Et vigtigt aspekt i drøf-
telserne har naturligvis været, 
hvorledes driften rent ledelses-
mæssigt skal foregå. 
  Som bekendt har PERLEN 
hidindtil - i modsætning til de 
to andre aktivitetshuse - væ-
ret administreret af fi re bolig-
afdelinger. Vel nok et til tider 
ret problematisk forhold? Ikke 
desto mindre har gruppen ar-
bejdet med tanker om en sty-
regruppe netop bestående af en 
repræsentant fra hver af de fi re 
BB-afdelinger samt en lokalin-
spektør og en husbestyrer.
  Lokalinspektøren skulle såle-
des være ansvarlig for den dag-
lige ledelse. Det har imidlertid 
været nødvendigt at stoppe op 
for en stund, idet netop lokalin-
spektør Kim Dyring er fratrådt 
sit job med omgående virkning, 
angiveligt grundet samarbejds-
problemer! 
 Vi håber at kunne oplyse positivt 
nyt i næste nummer af bladet.

Elo Christiansen

Foreninger og klubber med 
relation til Brøndby Strand 
- sæt kryds i kalenderen ons-
dag den 26. november. 
NetværksKontoret inviterer 
til møde. Mere i næste num-
mer af Esplanaden.
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Hyggebanko i Perlen
tirsdag 7. oktober

Kl. 18 åbner pladesalg og kl. 19 
starter spillene. Der er 15 spil 
med gevinster - fuld plade 200 
kr, 2 rækker 100 kr. og 1 række 
50 kr. Husk ingen rygning in-
dendørs, og der vil ikke være 
spisning denne aften.

Brøndby Strand Petanque Klub
Der har været afholdt turneringer om klubmesterskabet 2008. Vinder 
i single blev: Jørgen Nielsen, vindere i double blev: Sonja og Bjørn og 
vindere i triple blev: Sonja, Åse og SvendÅge. Puljevindere blev: Pulje 
1: Sonja Christensen, pulje 2: Nick Nielsen, pulje 3: Jørgen Nielsen og 
pulje 4: Ruth Larsen.

Fv: Åse, SvendÅge Sonja, Bjørn, Grete og Nick.

Vinderne på sejrsskamlerne

Hans-Jørgen Larsen

Middelaldertur til Lolland - Lørdag den 20. september var jeg med 
Middelalderlandsbyens Venner på en rundtur på Lolland, og vi så en række 
gamle kirker og en borg. Vi fik udførligt fortalt om livet i middelalderen af 
Villiam Berg fra Middelalderlandsbyens Venner. På fotoet udpeger han no-
get,  der især interesserer Jens Degerbøl, der skygger for solen for at se det. 
Vi startede fra Brøndby kl. 9 og kom hjem kl. 17.30. Inger Larsen

Endnu få pladser
NetværksKontoret tlf: 4354 2275 har endnu billetter til 10 kr./stk

Tur til Middelalderlandsbyen
der bliver arrangeret af Børnenes Rejsebureau. Her kan man delta-
ge i madlavning over bål (halal), bueskydning, smykkefremstilling, 
sjove middelalderlege og udklædning i gamle dragter.

Middelalderen
på lokalarkivet

I efterårsferien uge 42 indtager 
middelalderen

Brøndby Lokalarkiv
Pilegården

Korsdalsvej 136 
Villiam Berg fra Middelalder-
landsbyen og Sole laver en mid-
delalderudstilling. Der vil være 
en række aktiviteter for børn og 
andre barnlige sjæle. Der er fri 
entré. Kontakt tlf: 3641 5060 
ang. åbningstider. 

Hvor gemmer
bogbussen sig?

Mange mennesker ønsker at 
frekventere bogbussen i Brønd-
by Strand, men kan ikke lokali-
sere den. Vi håber  med pilen at 
kunne hjælpe dem. Kulturfor-
valtningen arbejder på en ty-
deligere markering af bussens 
placering.
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Køkultur ved fi skebussen -  Fredag mellem kl. 10.15 og 10.30 lige før 
fi ske bus sen ankommer til Brøndby Strand Centrum, stiller kunderne sig pænt 
i kø for at handle, og her går der ikke fisk i rækkefølgen.

Brøndby Seniorråd holder Temadag
Tirsdag den 14. oktober kl. 12 i Møllesalen - Brøndby Møllevej (Gildhøjhjemmet)

Høreforeningens Landsformand Søren Dalmark kommer kl. 12.15, og fra Tale-HøreInstituttet (THI) kom-
mer Halina M. kl. 12.50. Herefter er der pause, hvor der bydes på kaffe og te med brød. Så kommer Søs 
Bencke fra Phonich Ear og taler om hjælpemidler. Der er gratis adgang for alle.

KREA-GRUPPEN udstiller igen 
i år på Brøndby 
rådhus. 
Denne gang både 
ke ramik og bille-
der. Udstillingen 

fi n der sted fra den 1. oktober til 
den 4. november.

Johan Suszkiewicz

Bitten Drews

Rundtur i Dragør - Inger Larsen: 1. september var der arrangeret en tur 
rundt i Dragør med Lo kalhistorisk forenings  venner. Afgang var fra Brøndby 
Strand station. Vi kørte kl. 18.00. Der var aftalt møde med Henning Sø rensen 
(tidl. ansat ved Brønd by Lokalarkiv) kl. 18.30 . Han fortalte om Dragør, og 
det var utroligt, hvad  han vidste, på den korte tid, han havde været der, ca. 
2 år. Jeg havde et par spørgsmål til ham, som jeg så fik svar på. Da vi hav de 
travet rundt ca. 1½ time, var der bagefter kaffe på deres lokalarkiv, som viste 
sig at være det tidligere Rådhus. 

Byttelejlighed
Haves: 4 vær. - 5.000 kr Gillesager Brøndbyøster 
Ønskes: 4-5 vær. - gerne 1. sal og opefter i Brøndby 
Strand. -           Mehmet Harmanci - tlf: 2860 7694

Møde om Vestvolden

Vestvolden er et gammelt mi-
litæranlæg, men også et grønt 
rekreativt friluftområde. Den 
strækker sig gennem fi re kom-
muner, bl.a. Brøndby. Og netop 
nu planlægges et millionprojekt 
for at restaurere Vestvolden.
Voldens historie og de store pla-
ner fortæller Lisbeth Hollensen 
fra Brøndby Lokalarkiv om på et 
møde i

Rheumhus, 

Albjergparken 4  

man dag  27. oktober kl. 19.00.

Alle er velkomne til mødet, som 
er arrangeret af Lokalhistorisk 
forening for Brøndby Strand.

Jazz i
oktober

Søndag den 12. oktober kl. 14.00 
står den på søndagsmatiné i Kul-
turhuset KILDEN i Brøndby-
øster, hvor Wichmanns Dream 
Team underholder. Brøndby 
Jazzklubs ordinære arrange-
ment er fredag den 24. oktober 
i Rheumhus i Brøndby Strand, 
hvor Copenhagen Washboard 
Five er på scenen kl. 20.00. Der 
er spisning kl. 18.00, som dog 
skal bestilles senest fredag den 
17. oktober hos Urszula på tele-
fon 4373 5226.
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Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (telefon: 2947 2911)

Månedens blomst
Hvem skal have

den næste blomst?

Månedens blomst har fået 
en opblomstring i år. Nu er  
ventelisten reduceret, så hvis 
du kender en, der for tjener 
en lille erkendtlighed i hver-
dagen, henvend dig trygt til 
redaktionen. Vi vil herefter 
sørge for, at dit ønske bliver 
opfyldt snarest uden udgifter 
for dig. - Vi betinger os blot 
at måtte offentliggøre begi-
venheden her på bagsiden. 

Inger Larsen

Undertegnede vil meget 
gerne  indstille Susi (Evy) 

Mor tensen, Hallingparken 1, til 
månedens buket. 
 Jeg var for et par år siden langt 
nede og kunne ikke fi nde ud af 
min økonomi. En dag tilbød 
Susi at hjælpe mig. 
 Dette har gjort, at jeg har fået 
udskiftet mit hjem for første 
gang i mange, mange år. Der 
var penge til at holde 80 års 
fødselsdag, og der er også penge 
til hverdagen. Den dag i dag er 
jeg uden pengesorger. 
 Så Susi har siden gået med mig 

i banken, når pensionen går ind, 
og når vi kommer hjem, bliver 
der lavet en kuvert med penge 
til hver uge samt en kuvert til 
opsparing. 
  Derfor fi k jeg en uforglemme-
lig fødselsdag, og jeg har også 
fået nye møbler og tæpper. Min 
garderobe mangler heller ikke 
noget. 
 Også vores samvær hos Lis i 
Paraplyen er dejligt. Jeg vil ger-
ne på denne måde vise min tak-
nemmelighed og glæde til Susi. 

Ruth Rasmussen
Hallingparken 1

Susi har her fået overrakt en buket af den taknemmelige Ruth.


