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'Vand' i Brønden
Så er det hverdag i det ny kul-
turhus - sådan da. Der vil altid 
være justeringer, tilpasninger 
og ændringer i forhold til teg-
ningerne. Til gengæld er der 
fuld fart på aktiviteterne. Alt 
fra foredrag over udstillinger, 
cafékoncerter og kort før bladet 
gik i trykken den første store 
koncert i multisalen. Brøndby 
Musikskoles højst kompetente 
big band leverede kvalitet for 
alle pengene sammen med en 
af Danmarks helt store jazz-
sangerinder, Cæcilie Norby. 
Ikke under 200 gæster, hvor 
en stor del indtog aftensmaden 
i Strandcaféen. 

Netop Strandcaféen er et 
nyt og spændende tiltag, ikke 
alene i Brøndby Strand men 
i hele kommunen. I al beske-
denhed er udbudet af disse 
virksomheder ikke overvæl-
dende i betragtning af antallet 
af indbyggere samt det faktum, 
at kommunen også har et gan-
ske markant erhvervsliv. Læs 
mere herom inde i bladet. 

Tanker blandt nogle beboere 
omkring aktivitetshuset Per-
len har imidlertid stillet forslag 
om at lukke et andet spisested, 
nemlig Café Perlen i Hallingpar-
ken. En urafstemning gav dog 
et spinkelt fl ertal for bevarelse. 
Retfærdigvis skal dog anføres, 
at stemmeprocenten var relativ 
lav! Diskussionerne om Perlens 
fremtid har i fl ere år bølget ret 
følsomt. Nu kan Café Perlen in-
genlunde sammenholdes med 
Strandcaféen, som er en virk-
somhed med åbent hver dag 
hele ugen mod Perlens enkelte 
spiseaften, onsdag. Vi har stæ-
digt fastholdt, at det nye spise-
sted i Brønden ikke skal opfat-
tes som en konkurrent til vore 
tre aktivitetshuse; tværtimod er 
der planer om at ”linke” de tre 
huse’s aktiviteter op på Brøn-
dens hjemmeside. Dette natur-
ligvis efter forudgående koordi-
neringer af arrangementer, så 
godt det nu lader sig gøre.

Vi har gjort alt for at følge 
overvejelserne omkring luknin-

gen af postkontoret i Brøndby 
Strand Centrum. Det har nogle 
af vore lokale politikere også. Til 
gengæld kan du i dette nummer 
læse, at afl øseren, et ganske nyt 
koncept i form af en todelt post-
butik åbner 21. oktober i Super-
Best i Brøndby Strand Centrum 
bistået af levende musik.

Siden foråret har boligafde-
lingen Tranemosegårds afdeling 
3, Maglelund forsøgsvis modta-
get fem numre af Esplanaden. Vi 
havde i grunden regnet med at 
fortsætte samarbejdet, men på 
et netop afholdt afdelingsmøde 
besluttede beboerne sig for at 
takke nej til fortsat at modtage 
bladet. Tjah …!

For nogle år siden kunne vi 
følge den polske skulptør Bog-
dans arbejde med at producere 
spændende træskulpturer af 
forskellige dyr. Arbejdet er for 
længst tilendebragt, men først 
nu kan du beskue de herlige 
skabninger i Tranemosegårds 
afdeling 13’s grønne kiler.
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På et ordinært afdelingsmøde i 
BB afd. 606 dette år i maj rejste 
en gruppe beboere spørgsmålet 
om Café Perlens videre eksi-
stens. Efter en relativ følelsesla-
det debat, hvor afdelingsbesty-
relsen gik ind for en bevarelse 
af Café Perlen, blev det med 25 
stemmer for og 24 imod beslut-
tet at sende spørgsmålet om 
Café Perlen skal lukke til uraf-
stemning.
 Forinden blev det dog gjort 
klart at man ikke uden videre 
kan trække sig ud af forpligtel-
serne, da BB afd. 606 indgår i 
et samarbejde med de tre andre 
BB afdelinger om driften af akti-
vitetshuset Perlen, hvor en ikke 
ubetydelig tidsfaktor optræder; 
en pointe, der trods alt hverken 

kan eller bør overses! 
  Efter nogle drøftelser om for-
muleringen af stemmesedlen 
blev urafstemningen gennem-
ført i september måned med et 
resultat, der viste, at 47 stem-
te for ja til en lukning og 49 
stemte nej. De to nok så tætte 
afstemningsforløb må nok en 
gang give anledning til alvorlige 
overvejelser om Café Perlens 

og vel ret beset hele aktivitets-
husets fremtid. Ingen beboere, 
aktive som passive, såvel som 
skiftende ansatte kan være tjent 
med årelange diskussioner af 
enhver art om huset skal i den 
ene eller anden retning, lukkes 
eller bevares.
   Vi er overbeviste om, at bebo-
erne, som betaler omkostnin-
gerne ved driften af aktivitetshu-
set, vil kræve, at de fi re BB 
afdelingsbestyrelser sammen 
med organisationsbestyrelsen 
og Lejerbos administration i 
fællesskab sætter sig på „samme 
side af skrivebordet“ og fi nder 
den optimale driftsform, således 
at huset får mulighed for at leve 
op til sit oprindeligt velvalgte 
navn: PERLEN.                       Ω

Café Perlen
Nogle beboere i BB 606 foreslår Café Perlen nedlagt

  Elo Christiansen

Café Perlens hyggelige tilbygning.

Med åbningen af det nye
 kulturhus Brønden så 

Strandcaféen også dagens lys. 
Et ventet men absolut interes-
sant bekendtskab, som frem-
over bliver en del af vort kul-
turmiljø. Er det nu så specielt? 
Ja: I en kommune med omkring 
35.000 borgere, hvor vi i umin-
delige tider kun har haft ganske 
få dagsåbne restauranter/café-
er, må det nok siges at være 
overordentligt interessant.
  Pia Jensen, som er indehaver 
af Strandcaféen, glæder sig til at 
byde alle velkommen: 
Mandag til fredag fra kl. 10 
- 21 samt lørdag og søndag 
fra kl. 10 - 16. - Køkkenet luk-
ker dog ½ time før.
  Pia overtog for nogle år siden 
'Slagter Kajs' delikatesseforret-
ning på Brøndbyvestervej un-

Strandcaféen
der nav net 'Smørhullet'. 
 Udover den daglige cafédrift 
med diverse frokostanretnin ger, 
a la carte samt månedsmenu 
satser Pia Jensen også på special-

  Elo Christiansen

Et nyt madsted i Brøndby
arrangementer såsom bryllups-, 
konfi rmations- og fi rmafester, 
ligesom der allerede har været 
forespørgsler fra forenings- og 
klubmiljøet.
  Her er det vigtigt ikke mindst 
at fremhæve vore tre aktivitets-
huse, som på ingen måde skal 
betragte Strandcaféen som en 
konkurrent. Vore aktivitetshu se 
har andre åbningstider og pris-
niveauet er selvsagt, driftsfor-
men taget i betragtning, forskel-
ligt. Til gengæld har gæsterne  
nu mulighed for at sammensæt-
te en 'pakke', hvor man indtager 
et måltid mad og derefter over-
værer et af de mange arrange-
menter, der efterfølgende fore-
går i Brønden.             Ω
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Først bedsteforældre, så 
 forældre, derefter børn
  og måske senere børne-

børn. Hvem ved? Flere genera-
tioner efter hinanden har boet i 
samme sommerhus. Og det lig-
ger der endnu.

Sommerland
Sommerhuset, der blev bygget i 
1932/33, er et af de sidste gam-
le huse fra den gang Brøndby 
Strand fi k vokseværk som som-
merland. Et nyt stort område 
med sommerhusgrunde udstyk-
kedes omkring 1920 nord for 
Køgevejen omkring Brøndby 
Allé og Ny Mæglergårdsvej.
 Grund ejerforeningen for områ-
det har da også netop fejret sin 
90-års dag.
 Langt de fl este af de tidligere 
sommerhusgrunde er nu bebyg-
get med mere moderne helårs-
huse. Men med enkelte undta-
gelser. Det nævnte sommerhus 
ser, bortset fra maling og en 
tilbygning på bagsiden, stort set 
ud, som da det blev bygget for 
75 år siden. 

Et af de sidste
gamle sommerhuse

Er nu et helårshus
Indvendig derimod har en stor 
del af indmaden været revet 
ned, så der kunne isoleres effek-
tivt og moderniseres. Så huset 
er nu helt i helårsstandard. Men 
det er stadig muligt at se, hvor-
dan en del af Brøndby Strand så 
ud „i gamle dage“.             ΩBagsiden af huset med tilbygning og en hyggekrog.

Havesiden er flot indrammet af buske, træer og blomster..

I 1963 blev der malet et billede af 
sommerhuset, som det så ud på da-
værende tidspunkt.

  Johan Suszkiewicz
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Dagene går på hæld, og 
 de lange vinteraftener 
nærmer sig. Det værste 

turistpres på dyrene i Zoo er 
ved at være ovre, og tirsdag d. 
8. september var dagen, hvor vi 
pensionister skulle se, hvordan 
de putter sig for natten. Dyrene 
altså - ikke pensionister ne. 
 Zoo er helt anderledes, efter 
pu blikum har forladt den. Stil-
heden breder sig, og de brøl, 
man hører, ligger der i regelen 
en god tekniker bag. Da vi stod 
og beundrede tigrene, lød der et 
BRØL bag os!. Det kom fra en 
helt anden retning end løverne, 
så uhyggen bredte sig, og Iben, 
der viste os rundt, havde svært 
ved at holde koncentrationen. 
„Hvor i alverden kommer det 
fra?“ spurgte jeg. Så fl ækkede 
hun i et stort grin og pegede på 
et lille bitte skilt, der viste, at 
hvis børnene gik ind mellem bu-
skene, var der jungle, og brølene 
kom fra en båndoptager. Løver 
og tigre er i naturen vidt forskel-
lige, men i Zoo er forskellen ikke 
så stor. Alle dyr er nysgerrige og 
de betragter os andre, som vi 
ser fjernsyn. Underholdningen 
i Zoo ligger  mest i dagtimerne, 

hvilket er årsag til, at f.eks. tig-
re dér er blevet dagdyr. Og så 
kommer maden praktisk taget 
fl yvende direkte ind i munden.
  At kampen om mad og kvinder 
ikke længere er aktuel, gør også 
en anden forskel. Hannerne i 
Zoo holder sig langt længere 
på toppen end i naturen, og for 
tiden er hannerne i haven både 
gamle og tålmodige. Hvis de 
har vrøvl med deres mange ko-

Når dyrene
går til ro

ner, træder de i karakter, men 
det sker heller ikke. Det tillader 
de ikke, hvorimod ungerne kan 
kravle lige så meget rundt på 
deres far, som det passer dem, 
så længe det altså passer ham.
  Isbjørnene værdigede os ikke 
et blik. Hannen havde gemt en 
lille godbid til natmad, men nød 
ellers bare den sidste aftensol.
De andre gabte. De havde set 
besøgende nok for i dag.          Ω

  Bitten Drews

Isbjørnen har gemt en godbid til natmad.

Mor Ida, med bagen til, har som alle andre mødre stort besvær med at få 
sin unge op af aftenbadet. Tigeren nyder solens sidste stråler.
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Mareridtet
er nu slut

Jeg må rette et par slemme 
 mis forståelser i Carsten 

Nielsens indlæg i september-
nummeret af Esplanaden:

1)  Som kort nævnt i septem-
bernummeret skal der i hver 
kommune være mindst ét post-
betjeningssted, der kan udføre 
alle postforretninger. Post Dan-
mark har bekræftet, at man er 
opmærksom på denne forplig-
telse. Det er ikke særlig pænt af 
Carsten Nielsen på forhånd at 
anklage den forretning, der skal 
drive den nye postbutik, for ikke 
at leve op til sine forpligtelser. 
Giv den dog en chance. Hvis en 
central placering i kommunen 
- som selvfølgelig er principielt 
ønskelig - skal betales med kort 
åbningstid, begynder det at lug-
te af forringelse for borgerne. 
Post Danmarks åbningstider er 
i forvejen urimeligt korte. Un-
der alle omstændigheder ligger 
spørgsmålet uden for kommu-
nalbestyrelsens kompetence.

2)  Planlægningen af Brøndby 
Strand Centrum forhindrer ik-

ke, at fl ere banker slår sig ned. 
Der er altså ikke tale om et svigt 
i planlægningen. Der er bare 
kun én, der har valgt det, og 
det kan vi ikke gøre noget ved 
med den nuværende lovgivning. 
Hvis Carsten Nielsen foreslår, 
at Danmark overgår fra liberal 
økonomi til kommandoøkono-
mi, må han henvende sig til Fol-
ketinget. Han kan jo starte i den 
konservative folketingsgruppe!

3)  I en 'Kort og Godt butik' kan 
man ud over kioskvarer også 
foretage de mere dagligdags bil-
letkøb. Det er selvfølgelig ikke 
så godt som et rigtigt billetkon-
tor, men gid der dog også var en 
'Kort og Godt butik' ved Brønd-
byøster Station. Det prioriterer 
jeg. Kommunalbestyrelsen ar-
bejder i enighed på at forbedre 
indkøbsmulighederne i alle tre 
bydele. Men at love ganske be-
stemte butikker eller pengeinsti-
tutter m.v. er urealistisk og kan 
kun forklares med det snarlige 
kommunevalg.

Ib Terp, 
borgmester

Ved en urafstemning som 
 afd.BB 606 skulle holde, 

mener jeg, at det er mere ret-
færdigt, hvis alle 4 afdelinger, 
605-606-607-608 slår sig sam-
men, eller taler sammen om at 
indkalde til et fælles beboermø-
de vedr. café „PERLEN“, i ste-
det for at man prøver at splitte 
de fi re afdelinger og spille be-
boerne ud mod hinanden. Det 
vil være mere retfærdigt i stedet 
for det, der laves idag. 

E. Riksted, Afd. BB 605

Jeg tror, at de fl este i Tranum -
 parken nr. 1 synes, at den 

sidste måneds tid har været 
præget af megen støj. Det kom 
fra min lejlighed 1.3.2, p.g.a 
faldstammen var blevet utæt. 
Den sidder som be kendt inde 
i væggen, og derfor vidste jeg 
ikke noget om det og havde ikke 
mulighed for at se det.
 Men det havde min underbo, så 
det betød for mig, at gulv og væg 
skulle bankes op. Det ville tage 
3-4 dage, fi k jeg at vide, men der 
gik 34 dage med håndværkere, 
så jeg ikke kunne bruge mit 
bad-toilet. Jeg fi k så en nøgle til 
en tom lejlighed i nr. 7. 
  Det måtte jeg så leve med, men 
den blev udlejet, så jeg fi k en 
nøgle, så jeg kunne få mit dag-
lige bad i Kisumparken (gård-
mændenes omklædningsrum) 
- ikke særligt lækkert. Der lugte-
de af kloak, p.g.a. det næsten 
aldrig blev brugt. Så det var et 
hurtigt bad og så hjem igen. 
  Nu efter lang tid har jeg fået 
et nyt og dejligt badeværelse, og 
alle håndværkerne er færdige. 
Og lige en stor tak til kloakarbej-
der-blikkenslager-mu rer og ik-
ke mindst maler. Alle har været 
søde og venlige og kunne godt 
forstå, at jeg savnede mit bade-
værelse. 
 En stor tak til ejendomskonto-
ret for at de ville give mig lidt 
for min ulempe. Blev tilbudt 
en fl aske rødvin, som jeg pænt  
takkede nej til. Det var næsten 
for meget, synes jeg. 

Venlig hilsen
Bjarne Waring

Tranumparken  1-3-2

P.S. Hvad havde de gjort, hvis det 
var en familie med fl ere børn.

Skal Café
Perlen leve

Borgmesteren kommenterer

KREA udstiller
på rådhuset

KREA udstilller fra 7. oktober 
til 4. november egne værker på 
rådhuset. Her ses et af værker-
ne, der vil blive udstillet.
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Brøndby Strand
Postbutik

åbner 21. oktober

Brøndby Strand Postbutik åb-
ner 21. oktober i SuperBest 

i Brøndby Strand Center.
 Post Danmark glæder sig til at 
samarbejde med købmand Lars 
Nielsen i SuperBest og til at prø-
ve noget nyt.
 - Vi vil gerne sikre kunderne 
en hurtig og effektiv betjening, 
og derfor afprøver vi et helt nyt 
koncept i Brøndby Strand Post-
butik med to forskellige kasser, 
siger privatkundechef i Post 
Danmark, Mette Ekelund. 
 - Kunder, der skal indlevere el-
ler hente forsendelser eller købe 
frimærker, benytter kassen i ki-
osk-området, som holder åbent 
mandag til fredag fra 9 - 19 og 
lørdag 8 - 16. 
 - Skal man foretage bankfor-
retninger, benyttes kassen i bu-
tikken, som har åbent fra 11 - 17 
alle hverdage. 
  Købmand Lars Nielsen ser også 
frem til at byde posten indenfor 
i butikken og lover, at åbningen 
21. oktober vil blive fejret med 
kunderne. 
 Posthuset har sidste åbnings-
dag 20. oktober, men kun for 
udlevering af forsendelser og 
salg af frimærker.             Ω

Privatkundechef Mette Ekelund

Kulturhuset 
Brønden
i oktober

Onsdag den 7. oktober
kl. 15.30-17.00 - Ord i bevæ-
gelse. Hør om Brøndby Strands 
historie fortalt af litteraturhi-
storiker Lise Lotte Frederiksen, 
mens vi går rundt i området. 
Pris: 30 kr. 
Mødested: Brønden

∆
Onsdag den 21. oktober
kl. 19.00 - Bob Dylan består. 
To Dylan-kendere, fi lmman-
den Christian Braad Thomsen 
og forfatteren Asger Schack,  
fortæller om Bob Dylan og om 
deres bog: „Bob Dylan - en 
guide til hans plader“.
Pris: 30 kr.
Sted: Brønden

∆
Torsdag den 22. oktober
kl. 17.00 - Bogcafé er møde-
sted for romanlæsere. Kom og 
få tips til til vinterens læsning. 
Bogcaféen byder på litteratur-
quiz med præmie, samt på kaf-
fe/te og en sandwich.
Pris: 30 kr.
Sted: Brønden

∆
Mandag den 9. november
kl. 19.00 - En aften på Færøer-
ne. Forfatter Lisbeth Nebelong 
fortæller om sine to romaner, 
der foregår på Færøerne. Gui-
taristen Mikkel Krag Nebelong 
vil spille stemningsmusik.
Pris: 30 kr.
Sted: Brønden

∆
Arrangør af ovennævnte

begivenheder: 
Brøndby-Bibliotekerne

Fra  29. september er der Job-
guide i Café 13 hver tirsdag fra 
kl. 14-16. Alle er velkomne.
Hvilken uddannelse kunne jeg 
tænke mig, og hvordan kom-
mer jeg i gang? 
Hvilket job vil jeg gerne have? 
Hvilket job kan jeg få lige nu?
Hvordan søger jeg job på Inter-
nettet?
Hvordan skriver jeg ansøgnin-
ger og laver CV?
Hvis du går og spekulerer over 
disse ting, så kan du få råd og 
vejledning hver tirsdag kl. 14-16 
hos Jobguiden i Café 13, Kisum-
parken 2.  Jobguiden er en del af 
projektet Forældre og Samfund, 
som er oprettet af NetværksKon-
toret i samarbejde med Vesteg-
nenes Sprog- og Kompetence-
center.
 Projektet er et kursusforløb, der 
vil øge kendskabet til lokalom-
rådet, børne- og ungeområdet, 
samt uddannelse og job. 
  Vil du vide mere, så kontakt be-
boerrådgiver Mette Holck, Net-
værksKontoret, tlf. 43 54 22 75, 
mail: mho@bo-vest.dk              Ω

Jobguiden

Fredag 18. september kl. 18. 
mødtes 35 tøser i Café 13. 

Velkomstdrinks på den dejlige 
terasse/gårdhave. Maden var 
en fryd for øje og sjæl, en stor 
tallerken med mange forskelli-
ge delikatesser og dertil rødvin, 
hvidvin eller øl og vand. Kl. 20 
kom der en mandlig mavedan-
ser til stor be gejstring for alle os 
tøser. Derefter mannequinop-
visning og salg af dejligt tøj.
 Til sidst var der kaffe og kon-
fekt og chokolade til alle.Tusind 
tak for en strålende, dejlig aften 
til Gitte og Cül Aydin. Vi glæder 
os til næste tøseaften.  Ditte J.

(forkortet af redaktionen)

Tøseaften
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Da Kenneth Johansen i
 2001 fl yttede til Brønd-
by Strand, havde han 

en udmærket lejlighed i Køben-
havn. Men da han havde truffet 
sin nu værende kone, besluttede 
de at fl ytte sammen i hendes lej-
lighed for ikke at rykke hendes 
børn ud af deres miljø. I starten 
bo ede de i Kisumparken, men 
i 2004 fl yttede de til Ulsøpar-
ken. I juni 2009 blev Kenneth 
Johansen valgt til formand for 
boligafdelingen BB 605. 

Opvokset på Nørrebro
- Min kone boede i Brøndby 
Strand som barn og gik på 
Søholtskolen. Hun vendte tilbage 
som voksen. 
 Jeg kommer derimod fra Køben-
havn NV og boede der i min barn-
dom og ungdom. Jeg gik i skole 
på Grundtvigsskolen lige midt i 
NVs hjerte. I begyndelsen syntes 
jeg ikke, at der  var noget miljø i 
Brøndby Strand. Men det er for-
di, tingene ikke sker på gadeplan 
som i NV, hvor man er tæt på bu-
tikker og caféer. Efterhånden har 
jeg fundet ud af, at her er masser 
af liv og kultur og miljø. Faktisk 
er der mange fl ere tilbud end i 
NV, og her er noget for enhver 
smag og for alle aldersgrupper. 
I NV er de eneste tilbud til unge 
de kommunale ungdomshuse. 
Men jeg kan se, hvor meget vores 
børn nyder alle Brøndby Strands 
aktiviteter, vores søn har deltagt 
i streetfodbold og vores datter er 
med i alt, hvad hun kan nå. Selv 
har jeg spillet fodbold på hygge-
plan i Brøndby, men lige nu har 
jeg for travlt.

Fik sin have ryddet
Hvordan kom du ind i boligar-
bejdet?
- Det var lidt af en tilfældighed. 
Vi bor i en stuelejlighed med 

have, og en dag blev haven ryd-
det, uden at vi vidste hvorfor. Så 
gik jeg til den årlige generalfor-
samling for at få svar på, hvad 
der var sket. Senere blev jeg op-
fordret til at stille op til besty-
relsen og blev valgt ind. Jeg har 
aldrig før boet i alment byggeri, 
så boligarbejdet var helt nyt for 
mig. 

Bruger sin sunde fornuft
Hvilke tanker gjorde du dig, 
inden du blev valgt som for-
mand?
- Jeg sagde ikke bare ja, men 
tænkte mig grundigt om. Men 
en bestyrelse er ikke kun en 
formand, og tre af bestyrelses-
medlemmerne har mange års 
erfaring. Det får det hele til at 
glide lettere. En af dem har boet 

her siden Brøndby Strand blev 
bygget. Først og fremmest bru-
ger jeg min sunde fornuft, den 
kommer man ret langt med. 
Når der er ting, jeg er i tvivl 
om, kan jeg også altid rådføre 
mig med Cristen Jensen i BBs 
administration eller Michael 
Buch Barnes, som er formand 
i BB 606. Desuden har jeg læst 
KABs Håndbog i Almene Boli-
ger grundigt. Vi er enige om at 
uddelegere opgaverne mellem 
bestyrelsens medlemmer, så de 
så vidt muligt ligger inden for 
den enkeltes interesser og vi-
den. Jeg arbejder inden for IT 
og derfor har jeg, udover de an-
dre opgaver, påtaget mig at op-
datere vores hjemmeside www.
broendbynettet.dk/boligafde-
linger/BB605 

Sund fornuft og
troværdighed

  Anet Tamborg

er nøgleord for formanden for BB 605

Kenneth Johansen, formand for BB 605 på sit kontor.
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Har en god IT-baggrund
Er du uddannet inden for IT?
- Jeg har ikke nogen formel ud-
dannelse. Jeg gik ud af skolen 
som 16-årig og fi k arbejde hos 
fi rmaet IKON i kopibranchen. 
Jeg var i IT-afdelingen. Bagef-
ter arbejdede jeg et års tid som 
konsulent og kom til analyse-
instituttet GfK på Frederiks-
berg, hvor jeg i dag er IT-chef. 
Nu har jeg besluttet, at jeg vil 
have papir på det, jeg kan, så 
jeg er lige begyndt at læse HD. 
Det betyder fi re år mere på 
skolebæn ken. Men jeg kan godt 
lide udfordringer, det er også en 
af grundene til, at jeg besluttede 
mig for at sige ja til at blive for-
mand for boligafdelingen.

Vil gøre afdelingen kønnere
Har I konkrete planer for afde-
lingen?
- Lige nu er vi ved at skabe over-
blik over de mange forskellige 

opgaver og uddelegere arbejdet 
mellem bestyrelsesmedlemmer-
ne. Vi har planer om at lave et 
stort fælles arrangement for be-
boerne, hvor vi håber, at de selv 
vil deltage i forberedelserne. Det 
har vi ikke haft længe. Gårdene 
bliver skam brugt, men mest af 
familier med små børn, og det 
kunne være rart, hvis andre også 
fi k lyst til at bruge dem. Derfor 
planlægger vi at gå på markvan-
dring i alle de grønne områder 
for at se, hvordan man kan gøre 
gårde og grønne kiler mere ind-
bydende. Jeg vil også gerne gøre 
bestyrelsen mere synlig i bolig-
området. Det må være rart for 
beboerne at vide, hvad vi arbej-
der med, og det giver dem også 
bedre mulighed for at komme 
med idéer til aktiviteter og for-
bedringer. På langt sigt tænker 
jeg på, hvordan man kan holde 
udgifterne nede. En af fremti-
dens helt store omkostninger 

vil blive el og varme, og her har 
beboerne selv indfl ydelse på 
forbruget. Derfor ville jeg gerne 
i gang med en fælles indsats, så 
alle lærer, hvordan man med 
enkle metoder kan spare både 
penge og energi. Jeg går selv ind 
for en grøn tankegang og hører 
til dem, der slukker lyset, når 
jeg går ud af et rum.

Holder hvad vi lover
Det lyder slet ikke af så lidt.
- Det er, hvad vi mener, vi kan 
overkomme her og nu. Et af vo-
res principper er, at vi tager en 
ting ad gangen og ikke slår stør-
re brød op, end vi kan bage. Jeg 
lægger som sagt vægt på, at be-
styrelsen er synlig i boligområ-
det, men lige så meget på, at vi 
er troværdige. Det bliver man, 
når man holder det, man lover. 
Jeg tror, at beboernes engage-
ment langt hen ad vejen afhæn-
ger af vores troværdighed.      Ω

Man køber da bare et fl ygel!
 Jovist, blot man slipper 

minimum 200.000 gode dan-
ske kroner. Hvem er 'man'? 
  Såmænd alle Brøndby Kommu-
nes borgere, hvis ikke der duk-
ker et kontroversielt forslag op 
til fi nansiering af dette uund-
værlige instrument.
 Og det gjorde der. Brøndby Mu-
sikskole har barslet med et 'Køb 
en tangent' projekt. Du køber 
ganske enkelt en tangent, som 
blot koster 3.200 kr. og bliver 
således medsponsor. Der kan 
også vælges en rabatløsning, 
hvor man køber en hel oktav på 

12 tangenter; Den koster 35.000 
kr. - altså knap 3.000 kr. styk-
ket. Jamen, det er da også man-
ge penge og hvor mange tan-
genter er der i det hele taget på 
et fl ygel? Det sidste først.
  88 stk. Og så til prisen og hvem 
er 'man'? Brøndby Musikskoles 
folder om projektet kan ses på 
bibliotekerne samt kulturhuse-
ne og foreslår bl.a. at forenin-
ger, klubber og lignende kan 
købe et sponsorat. Gå sammen 
med din opgang, din vej eller 
din madklub osv. 
  Forudsætningen for sponsor-
aftalerne er dog, at der som et 

minimum bliver solgt 66 tan-
genter.
  Får man da overhovedet noget 
andet end et fl ygel til Brønden?
 Ja da! Sponsorer har fordele. 
Sponsoromtale på Brøndens 
hjem meside i 2-3 år. 
 Omtale på Brøndens elektro-
niske infotavler - der forventes 
250.000 besøgende i løbet af et 
år. Sponsor-billetter til arrange-
menter i Brønden alt efter antal 
købte tangenter og fl ere andre 
goder. Men se meget mere her-
om på Musik skolens hjemme-
side www.brondbymusikskole.
dk                          Ω

Køb en tangent
intet kulturhus (Brønden) uden et fl ygel
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Lige nu kan man glæde sig
 over det nye gavlmaleri i 

afdeling BB 607, som springer 
en i øjnene med sine glade og 
livlige farver. Det er kunstneren 
Aage Schmidt, der har udført 
maleriet. Og formanden for BB, 
Aksel Borresen, har været med-
virkende til, at det blev muligt 
at sætte det nye maleri op. Aksel 
Borresen fortæller:
- Da Brøndby Boligselskab holdt 
40 års jubilæum, blev det blandt 
andet fejret ved at udsmykke af-
deling BB 607 i Brøndby Strand 
med et gavlmaleri. Men efter-
hånden var det så slidt af vind 
og vejr, at det ikke kunne repa-
reres. Derfor undersøgte vi mu-
lighederne for at få et helt nyt 
gavlmaleri. BB afd. 607 kunne 
afse et mindre beløb, og BB be-
sluttede så at donere resten. Vi 
glæder os, hver gang vi kan gøre 
en af vore boligafdelinger ind-
bydende med et stykke kunst, og 
bagefter er det så op til afdelin-
gen at holde det ved lige. Vi har 
valgt kunstneren Aage Schmidt, 
fordi han har udsmykket en stor 
del af gavlene på Nygårds Plads, 
hvor Brøndby Boligselskab, der 
i daglig tale kaldes BB, holder 
til huse. Her har gavlmalerierne 
altid været til glæde for både be-
boere og forbipasserende.      Ω

Ny kunst i
Brøndby Strand

I de grønne kiler i T 13 er der
 kommet en helt ny dyrebe-

stand af vilde dyr som krokodil-
ler, slanger og en hel skildpad-
defamilie. I den ene grønne kile 
stod der i forvejen en smukt 
udskåret træskulptur, der fore-
stiller en seng. Det er samme 

  Anet Tamborg

Det farvestrålende gavlmaleri kan nydes, når man gæster Café Perlen.

kunstner, Bogdan, der har lavet 
de vilde dyr. For nogle år siden 
var han en slags huskunstner 
for T 13, blandt andet lavede 
han en træskulptur sammen 
med børnene i det daværende 
aktivitetshus Tranen. Skulptu-
ren skal forestille en trane, og 

den står nu i Café 13. Nu kan 
alle glæde sig over Bogdans 
egne dyreskulpturer i en træ-
sort, hvis farve gløder mod de 
grønne græsplæner. På side 11 
kan man nyde synet af de fl otte 
fi gurer, der boltrer sig på græs-
plænen og fl iserne.              Ω

Træskulpturer i T13

 Elo Christiansen

  Anet Tamborg
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En Ny Vej
I sidste nummer af Esplanaden 
blev der fortalt om Netværks-
Kontorets nye projekt 'En Ny 
Vej', som er en kursusrække for 
kvinder med udenlandsk bag-
grund, der trænger til et frisk 
pust i tilværelsen.
 Desværre kom vi til at skrive 
nogle forkerte tidspunkter på 
nogle af de tilbud, der fi ndes i 
kurset. Her er de rigtige tider:

Hver mandag kl. 10-14:
Personlig rådgivning i Café 13 
med start den 5. oktober.
Hver onsdag kl. 13-15:
Kvindecafé i Café 13 med start 
fra den 30. september.
Hver torsdag kl 14-18:
Telefonisk rådgivning på tlf: 
6065 6035 med start fra den 
1. oktober.

Der vil blive vist fi lm og arran-
geret ekskursioner og lavet ca fé- 
aftener med kaffe og kage. Og 
én gang om måneden bliver der 
fællesspisning.             Ω

Den daglige leder, Bayan Gubrail, 
har altid interesseret sig for kvin-
ders vilkår og rettigheder bl.a. i et 
lignende projekt i Kvinderådet.
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

Frokostbuffet
Tirs. - fred. kl. 11.30-13.00. 

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.00.
To retter mad. Salatbuffet med hjem-
mebagt brød.

Legestue 
Fredag kl. 12.00-15.00. 
Banko 
Hver 3. tirsdag/md. kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10.00-13.00.
Kom og vær med til hyggelige timer. 
Henvendelse nødvendig til 
Erik Larsen - tlf: 4353 0213

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger.
Kl. 10.00-12.00. 
Henv: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte.
Torsdag kl. 10.00-12.00.
Henv: 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.bro-
endbynettet.dk/aktivi-
tetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 4354 1138

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 13.00 og spil begynder kl. 14.00.

Loppemarked
Første lørdag/md. kl. 10.00-15.00.

Mimre-banko
Anden onsdag/md.
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

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag/md. kl. 19.30.
Vi synger kendte viser og sange. 
Gratis adgang.
Erik Steffensen - tlf. 4373 0013

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer

Thorsten

Caféen åben:
Mandag kl. 9-17.
Tirsdag og torsdag 
kl. 9-14.
Onsdag kl. 9-19.
Fredag lukket.

Dagligt: Kaffe/te/vand/
ostemad/smørrebrød og 
varm mad. 
kl. 11.30-13.00

Aftenspisning
Onsdag varm mad. Skal bestilles 
tirsdag inden kl. 14.

Hygge-banko
Første tirsdag/md.
kl. 19.00-22.00. 

Blomsterbinding
Ring til Marianne 
telefon: 3677 9513

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Netcafé
Mandag og onsdag kl. 14.00-17.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning af selskabslokaler
kontakt Café PERLEN

Telefon: 4373 4220
Henvendelse i åbningstiden.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub: Onsdag og torsdag kl. 19.00-23.00.
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Man kunne måske kalde
 det - FROM VEGAS 

TO BRØNDBY STRAND - for 
Rheumhus har valgt at mar-
kere, at det i år er 40 år siden, 
Elvis startede sin alt for korte 
karriere i Las Vegas.
  I 1969 skrev Elvis kontrakt 
med det da nyopførte Interna-
tional Hotel - idag Hilton - om 
et arrangement hvert år. Elvis 
skulle give to koncerter pr. dag, 
et dinner show og et midnats 
show. Den første koncert var 
den 31. juli 1969. Det blev til ialt 
352 koncerter med den sidste 
koncert den 12. december 1976.
  År 1969 var i virkeligheden 
et godt år for Elvis. Efter den 
store succes med „68 comeback 
showet“ fi k Elvis igen lyst til at 
indspille i Memphis. Sidst han 
havde gjort det var i 1954 og 
1955 i SUN Studie, hvor Elvis 
begyndte sin karriere. Denne 

'Elvis Show' i Rheumhus

gang var det i American Sound 
Studie, hvor han spillede sam-
men med lokale musikere, og 
her lavede Elvis nogle af sine 
største hits, som In The Ghetto, 
Don´t cry daddy og Suspicious 
Minds. 
  Jeg håber, showet i Rheumhus 

og så bliver et hit, så vi måske 
år 2013 igen kan lave et jubi-
læums show for Elvis Presley, 
denne gang med titlen - FROM 
HAWAII TO BRØNDBY 
STRAND.  

Tage Jensen,
Tybjergparken 93.3.th.

Hyggebanko
i Perlen

Så starter vi igen hyggebanko
 i Perlen. 

Tirsdag 6. oktober kl. 18 
begynder plade salget og spil-

Jazz i
Rheumhus

Fredag den 23. oktober kl. 20
 spiller et svensk band:

Björn Ingelstam Band 
Fra kl. 18 kan man få en middag 
mod forudbestilling. 
 Billetter købes hos Urszula se-
nest torsdag 15. okt. på tlf. 4373 
5226 fra kl. 18. 
 Yderligere oplysninger på www.
brondbyjazzklub.dk               Ω

lene starter kl. 19. Der spilles 
15 spil med fuld gevinst til alle 
med banko. 

Pladen fuld giver 200 kr., 
to rækker giver 100 kr. og 
på en række er der 50 kr. 

  Ekstra banko nummer på 1 ræk-
ke. Ved banko under 10 numre 
- en ekstra fl aske vin. 
 Rygning skal foregå udendørs, 
og det er ikke tilladt at med-
bringe egne drikkevarer. 
  Vi er færdige ca. kl. 22.00.
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Danse-aftenen i Perlen

Vi sørger for kaffe, kage og 
musik til en pris på 35 kr. 

pr. person. Der vi være mulig-
hed for at købe øl, vand samt 

Onsdag den 16. september

rød- og hvidvin.  Som aftensmad 
kan du få hakkebøf med bløde 
løg og kartofl er formedelst 45 
kr. pr. person. Tilmelding til 

arrangementet skal ske senest 
tirsdag den 20. oktober kl. 12 i 
Café Perlen, evt. telefonisk 4373 
4220 eller 3084 5867.              Ω

Næste danseaften onsdag 21. oktober fra kl. 19 til 22

Der var masser af plads på
 dansegulvet og masser af 

højt humør. Musiker Lars Berg-
green spil lede glad musik fra 
vores ungdom, som vi kunne 
synge med på. Et meget fl ot ar-
rangement af Perlen (ved Thor-
sten og Susan). Arrangementet 
gentages i oktober med forhå-
bentlig mange fl e re deltagere. 
 Det kan varmt anbefales at mø de 
op til denne festlige og fornøjelige 
aften, uanset om man er par eller 
single.           Danse-entusiasten.

 Thorsten

Mit navn er Gül Aydin og
  jeg 46 år. Jeg er født og 

opvokset i en multikulturel by, 
Istanbul i Tyrkiet. Jeg kom til 
Danmark i 1984 som politisk 
fl ygtning.
 Jeg er uddannet pædagog og 
har studeret samfundsfag og 
psykoterapi. Jeg har blandt an-
det arbejdet i et mor-barn pro-
jekt i Århus, som souschef og 
konstitueret leder i en børne-
have i Ishøj og konsulent i Nat-
teravnenes Landssekretariat.
  Jeg har altid interesseret mig 
for samfundsudvikling, og der-
for har jeg involveret mig i 
forskellige organisationer på 
frivillig basis. Jeg var aktiv i 
bl.a. indvandrerforeninger, fag-
be vægelsen, krisecentret Dan-
nerhuset, og Natteravnene i 
Rød ovre og København City. 
Jeg har lavet radioprogrammer 
på tyrkisk og i længere perioder 

skrevet artikler om Danmark til 
en tyrkisk avis, der bliver udgi-
vet i Tyrkiet.
   Jeg startede i september i Cafè 
13 som aktivitetskoordinator. 
Min opgave vil være at binde ak-
tiviteterne sammen og udvikle 
forskellige tilbud til alle beboe-
re, både børn, voksne og ældre, 
etniske danskere og beboere af 
anden etnisk oprindelse. 

Ny aktivitetskoordinator i Café 13

 Som person er jeg idérig og er 
åben for nye muligheder. Kom 
derfor forbi og snak med mig, 
hvis du har en idé eller et initia-
tiv. Jeg kan bl.a. være med til, at 
beboerne kan få kendskab til og 
forståelse for hinanden og der-
med få et bedre fællesskab.
  Jeg glæder mig meget til at 
møde dig, så vi kan sætte nogle 
aktiviteter i gang.            Ω

Den nye aktivitetskoordinator i Café 13, Gül Aydin.
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Café 13 i oktober
Tirsdag den 6. oktober kl. 19 holder folketingsmedlem Özlem Sara Cekic foredag om sin opvækst og 
svære integrationsproces her i Danmark, når man har tyrkisk baggrund.
Lørdag den. 10. oktober ml. kl. 18 og 24 fejrer Ca fé 13 sin 1-års fødselsdag med storslået grillaften. 
Tilmel ding senest onsdag 7. oktober - prisen er 125 kr./person. 
Søndag den 11. oktober fortsætter fødselsdagen ml. kl. 10 og 13 med brunch og lagkage - pris 65 kr. 
Børn under 10 år halv pris.
Tirsdag/onsdag/torsdag den 13./14./15. oktober (i efterårsferien) vil der være forskellige aktiviteter 
for børn og unge - kom ned og deltag i hyggeligt samvær.
Fredag den 23. oktober ml. kl. 18 og 21 afholdes en af de populære vildtaftener med alt godt fra den 
danske fauna. Tilmelding senest den 16. oktober - prisen er her 125 kr./person.

Glæde og fest på en hverdags-
 aften. Sådan foregår det, 

når den nye klub 'Spiseklub for 
enlige' afholder sine fællesspis-
ninger. Børnestemmerne gjalder 
i en af de sidste sommeraftner i 
Café 13´s gårdhave og blander 
sig med de voksnes latter. 
  Mette Ulldal fra NetværksKon-
toret mød te en af deltagerne, 
Meulawe Kamberi, nogle dage 
efter sidste fællesspisning.
  - En spiseklub for enlige er 
et rigtig godt initiativ både for 
børn og voksne, siger Meulawe, 
som er enlig mor til tre. Hun 
har deltaget i den sidste af de 
i alt fi re fællesspisninger, som 
klubben har afholdt. Selvom 
hun kun kendte én af de andre 
forældre, synes hun, det var rig-
tig hyggeligt og regner bestemt 
med at deltage igen. Hun har 
også planer om at lokke andre 
af sine enlige venner til at melde 
sig til. Også Meulawes børn var 
glade for at deltage i fællesspis-
ningen. De lærte en masse nye 
børn at kende. 
  - Det glæder os forældre at se, 
hvor meget børnene nyder det, 
og samtidig kan vi voksne få tid 

til at snakke sammen. På den 
måde får både børn og voksne 
et frirum, og det er dejligt, især 
når man samtidig kan være på 
det samme sted. 
  Meulawe besluttede at deltage 
i spiseklubbens fællesspisning, 
fordi hun gerne ville lære andre 
enlige forældre at kende. Det er 
netop en del af idéen bag Spi-
seklub for enlige. Der er mange 
ting, som enlige forældre har 
tilfælles, og det er godt at kunne 
støtte hinanden både med det 
praktiske og med at have nogen 

at hygge sig med, mens børnene 
leger. Meulawe har ikke nogen 
familie, og derfor betyder det 
rigtig meget at have en anden 
form for netværk, der hvor man 
bor. Fællesspisning for enlige 
arrangeres af NetværksKonto-
ret og Café 13. Der er fællesspis-
ning fast en gang om måneden. 
Næste gang torsdag 29. oktober.
Der er opslag i din opgang forud 
for hver fællesspisning. Du kan 
også kontakte NetværksKonto-
ret eller Café 13.

Bon appetit.

Spiseklub for enlige 
et arrangement med fællesspisning for enlige forældre og deres børn

Spiseklubben er stedet, hvor du kan hygge dig og få nye venner.

  Anet Tamborg
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 Bitten Drews
Elo Christiansen
Inger Larsen

Brøndens åbning

Omkring 1.300 mennesker havde 
 fundet vej til åbningsfesten for det 

ny kulturhus Brønden. Indvielsen blev 
holdt med pomp og pragt, hvor trylle-
kunstner, levende musik, teaterforestil-
ling, wii konkurrence og maskeudstilling 
blot var nogle af ingredienserne.
  Inden snoren til huset blev klippet 
holdt borgmester Ib Terp og formand 
for Kulturudvalget Anne-Mette Stampe 
taler efterfulgt af Niels Jakobsen fra Aar-
hus Arkitekterne samt John Frimann, 
som repræsenterede 10 boligafdelinger i 
Brøndby Strand.                Ω

 Elo Christiansen
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Historier og planer
28. oktober kl. 19.00-21.30

Kulturudvalget afholder en
 aften i kulturhusets tegn. 

Ønsket er at takke alle de drifti-
ge borgere, som har været med 
til at realisere drømmen om 
endnu et kulturhus i Brøndby. 
  Aftenens program byder på hi-
storier om Brønden og om pla-
nerne for huset med bl.a. Hus-
gruppen, borg mesteren Ib Terp 
og kulturudvalgsformanden 
Anne-Mette Stampe, kultur- og 
idrætschefen Gert Fabrin og 
Brøndens personale, som vil 
lægge op til debat om fremti-
dige aktiviteter i Brønden. 
 Lise Bisballe, oprindelig ud-
dannet væver og initiativtager 
til de sociale og kulturelle virk-
somheder 'Kulturkælderen' og 
'Underværket' i Randers, vil 
kom me med inspiration og øse 
af sin erfaring med at opstarte 
et kulturhus. 
  Der vil være lidt godt til ganen 
og musisk underholdning af 
Brøndbykoret fra Brøndby Mu-
sikskole.             Ω

Brøndens mange masker
17. oktober kl. 16.00-17.00

Mime- og maskekunstner, 
 krea tør, aktør og iscene-

sætter Torben Jetsmark gæster 
Brønden med den unikke fore-
stilling 'Brøndens mange ma-
sker'.
„Udadtil ligner Brønden en pæn 
arkitekttegnet æske, men frem-
over vil den blive forvandlet til 
mange ting: En spillebule, en 
koncertsal, en dramaklub, en 
balletsal, en maskinstation, et 
edb-værksted“, fortæller Jets-
mark. Forestillingen, der er 
skre vet i anledning af Brøndens 
åbning, leger med tanken om, 
hvilke forskellige slags menne-
sker, der vil komme til at mødes 
i Brønden, og hvilke aktiviteter, 
som vil udfolde sig i disse møder. 
Efter forestillingen vil der være 
mulighed for at træffe kunst-
neren og prøve nogle af hans 
originale, håndlavede masker. 
Siden Brøndens åbningsfest 
28. august i år har Brøndens be-
søgende kunnet nyde Jetsmarks 
udstilling 'Mennesker, masker 
og fi nurlige monstre'. 
  Torben Jetsmark er uddannet 
skuespiller fra det Kgl. Teater, 
og han har gået både i klovne-
skole hos Dario Fo og på mime-
skole hos Lecoq i Paris.
  Der er hermed lagt op til 'klov-
nerier' med både indsigt og hu-
mor.                                Ω

For børn og unge
10. oktober kl. 16.0-18.00

Fra 10. oktober og de følgen-
 de tre lørdage er der capo-

eiratræning for børn og unge i 
Brønden.  Caboeira indeholder 
elementer af dans, kamp, musik 
og akrobatik fra den rige og livs-
glade afrobrasilianske kultur.
  Der er mere bevægelse på pro-
grammet, når ny ju-jitsu-for-
ening, WJJF, byder velkommen 
i Brønden og tilbyder alle inte-
resserede en gratis prøvetime. 
Der er også noget for de små 
med hang til det kreative.
 KREA-gruppen fra Brøndby 
Strand laver et børnekunstar-
rangement, hvor børnene kan 
lave plancher med saks og rive-
teknikker. Plancherne vil efter-
følgende blive udstillet i Brøn-
den.                           Ω

Aktiviteter i Brønden
 Anne Bregenov-Larsen
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Dyregården laver
Strandens længste

snobrød

Sommerens store begivenhed 
løb af stabelen da Dyregår-

den forsøgte at komme i Gui-
ness Rekordbog ved at fremstil-
le 'Verdens længste snobrød'.
 Rekorden på 170 meter, der  
blev sat ved et spejdersammen-
træf i 1985 på Sjælland, blev 
dog ikke slået. Dyregårdens for-
søg fandt sted i forbindelse med 
kommunens sommersjov i slut-
ningen af juni.              Ω

Til gengæld kan Dyregården må-
ske prale med at have 'Verdens 
renligste hængebugsvin', der ses 
ved et af deres sjældne badeture.

Øverst: Snobrødet måles op til at 
være lidt over otte meter.
Til venstre: Brøddet er ved at være 
spiseklart.

Mike Whellan spillede blues i Brønden 4. september

  Elo Christiansen

  Elo Christiansen

Foreningen KulturWeek-
 endens Støtter invite-

rede til forrygende blues 
med det irske 'one-man-
orchestra' -fænomen, Mike 
Whellan, der før har gæstet 
Brøndby Strand. 
 Mr. Whellan 'håndterer' 
trom mer, guitar, mundhar-
pe og sang, vel at mærke 
alene mand. Når mundhar-
pe og sang undtages, tilmed  
på én gang. Og på toppen 
fik vi en art musikalsk rap 
på mundharpen. 
  En aften med god mad fra 
Strandcaféen og højt musi-

kalsk tempo.               Ω
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Esplanaden (telefon: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Hanne Hancke (telefon: 4074 6833)

Hvem skal have
den næste blomst?

Endnu en blomst er blevet over-
rakt til et menneske, der gør en 
ekstra indsats for sine medmen-
nesker i hverdagen. 
 Kender du også en sådan per-
son, så henvend dig til bladet, 
hvorefter vi sørger for, at dit 
ønske bliver opfyldt og at be-
givenheden bliver foreviget 
her på bagsiden. Vi hjælper dig 
gerne med at skrive dine oplys-
ninger ned.
 Vort telefonnummer og vor e-
mail adresse fremgår af neden-
stående bjælke.

Månedens blomst
Anita Dreiland har modtaget en velfortjent buket blomster af Dina Dzafic fra Dyringparken. Inger Larsen

Hvis en telefonsamtale skul-
 le o verskride ejendoms-

kontorets telefontid et par mi-
nutter, kan man som regel reg-
ne med, at Anita Dreiland også 
be svarer et 'for sent' opkald. 
  Anita har siden efteråret 2008 
været ansat på de fi re BB afde-
lingers ejendomskontor i Hal-
lingparken 1. Som skrevet den-
gang var Anita som sekretær 
rig tig glad for kontakten med de 
mange søde og fl inke beboere.
  Og glæden har vel nok bredt 
sig til beboerne, siger Dina Dza-
fi c fra Dyringparken, der mente 
at det var på tide at kvittere 
med en buket blomster. Anita er 

utrolig fl eksibel og afl aster vir-
keligt et travlt ejendomskontor; 
f.eks. da Dina’s 80-årige foræl-
dre, som bor i samme afdeling, 
skulle fl ytte til et af højhusene.
 Selv mindre opgaver, som be-
boerne under normale omstæn-
digheder selv klarer, men som i 
den høje alder kan være proble-
matiske, assisterer Anita med.
  En historie med nogle 'forstyr-
rende', men 'legale' træer, fi k 
Anita også klaret med sin van-
lige fl eksibilitet. Træerne var til 
nogen gene for beboere højere 
op i bygningen. 
  Nok en stor tak til Anita fra en 
glad og tilfreds beboer.   Dina D.
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