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Nogle gange kan bølgerne gå højt i Brøndby Strand, og i august måned flød bægret 
over, da et  skuddrama udspillede sig i Kisumparken. Heldigvis stod indbyggerne 
sammen og på initiativ af beboer Joan Nielsen blev der i løbet af tre dage arrangeret 
en demonstration. Der deltog omkring 300 mennesker, som demonstrerede under 
sloganet ”Vi vil ikke ha’ skyderi i Brøndby Strand.  Vores børn skal kunne lege trygt.” 
Det er et vidnesbyrd om, at områdets indbyggere står sammen og nægter at lade 
frygt og utryghed sprede sig i lokalområdet. Læs mere om den stemningsfulde dag 
på side 3.

Det er ikke bare lokalt, at Brøndby Strand viser initiativ og fælles front. I første 
weekend af september var aktivitetshuset 13-Huset i afd. T 13 repræsenteret på 
Bella Center til messen Almene Boligdage.  Ansatte og frivillige fra Café 13 gjorde et 
kæmpe arbejde sammen med NetværksKontoret og skabte en utraditionel stand 
på messen, der var bygget op som den rigtige Café 13. Mange kom forbi og fik infor-
mation om de mange aktiviteter og initiativer, der finder sted i Brøndby Strand. På 
side 10 og 11 kan du se billeder og læse nærmere om begivenhederne i Bella Center.    
Det er dejligt, når Brøndby Strand kommer på landkortet og viser flaget. I dette 
nummer kan du også læse et interview med Arslan Ali Ismail fra Brøndby Strand, 
som blev student i år med et imponerende gennemsnit på 10,7. Han fortæller 
blandt andet om det hårde arbejde, han har lagt i studierne, og om alle sine fri-
tidsprojekter. Desuden kan du på side 7 læse om, hvordan André fra 5. klasse på 
Brøndby Strand Skole fik Ramasjangbussen til byen. Den gjorde stop ved Brønden 
to dage i træk, og det blev sendt live på tv. 

Nu hvor efterårsferien er ved at være over os, er det tid til at finde på sjove ting at 
lave, når skolen ikke fylder i skemaet. I dette nummer kan du blandt andet læse 
om Cirkusmuseet i Hvidovre, som er et sjovt og anderledes sted at tilbringe en 
eftermiddag i familiens skød. Der foregår også mange spændende ting i Brøndby 
Strand, både i aktivitetshusene og Brønden. Den første oktober er der for eksem-
pel frivilligmesse i Brønden, og derudover kan børnene komme og fejre Halloween 
i Brøndens (u)hyggelige lokaler i slutningen af måneden. Læs mere om oktobers 
arrangementer både på side 4-5, samt side 12-13 og side 16.     

Selvom efteråret fører rusk og regn med sig tyder det på, at Brøndby Strand sag-
tens kan holde varmen ved at holde sammen og være fælles om både det sure 
og det søde. Det er vi på Esplanaden glade for at være en del af, og ønsker alle et 
dejligt efterår. 

Venlig hilsen
Redaktionen

Fejl 
Redaktionen beklager, at der I sidste nummer blev sat et forkert foto ind i artiklen 
Fra Grønland til Brøndby Strand side 18. Det var en mekanisk fejl, som vi arbejder 
på ikke skal kunne gentage sig.

LEDER



Vi vil ikke ha’ skyderi i Brøndby Strand!
Vores børn skal kunne lege trygt 

tekst og fotos: Anet Tamborg

Taler og balloner med indhold
Joan Nielsen, imam Hasan Korkmaz fra Rødovre Moske, 
borgmester Ib Terp, Feridun Korkmaz fra Tyrkisk Ungdoms- 
og Kulturforening samt formand for T13, Hugo Thuge, holdt 
taler. Det fælles budskab var utvetydigt: Der skal ikke være 
vold i et boligområde. Det gode naboskab er vigtigt for et 
godt og trygt liv og børnene i Brøndby Strand skal ikke have 
den slags minder med i bagagen. Alle må samarbejde for at 
forhindre en gentagelse. Efter talerne sang deltagerne Shu-
biduas Midsommervise med linjen: ”Vi vil fred her til lands”.     
Derefter blev der sendt balloner op. Inde i ballonerne lå en 
seddel med teksten: ”VI vil ikke ha’ skyderi i Brøndby Strand.  
Vores børn skal kunne lege trygt.”

En mur af underskrifter
På en mur i nærheden af det sted i Kisumparken, hvor skude-
pisoden fandt sted, var demonstrationens slogan hængt op 
på et skilt. Da Midsommervisen var sunget, dannede der sig 
en lang kø og deltagerne skrev deres navn under skiltet. Mu-
ren blev fyldt med underskrifter, og derefter stod beboerne 
lidt og snakkede, inden de stille og roligt gik hver til sit.
 - Det var en god oplevelse. Jeg er glad for, at der kom så man-
ge, og især at der var deltagere fra alle boligafdelinger og alle 
aldersgrupper. For skyderiet berører ikke kun Kisumparken, 
men hele Brøndby Strand. Vi var nødt til at gøre noget for 
at vise, at vi ikke vil acceptere at leve i utryghed, sagde Joan 
Nielsen efter demonstrationen.

Det var en stor forskrækkelse, da det store opbud af politibiler kørte ind i Kisumparken i 
Brøndby Strand tirsdag den 16. august. Og endnu mere, fordi det var et skyderi i en gruppe af 
unge, der var årsagen. 
Beboerne i Kisumparken besluttede at protestere. Joan Nielsen og en gruppe beboere fra T 13 
stablede en demonstration på benene i løbet af to dage. Den fandt sted fredag den 19. august 
kl. 17. Der var godt 300 deltagere.  Meldingen fra lokalområdet er, at episoden har ført til me-
gen selvransagelse, og at forældre er mere opmærksomme på, hvad deres børn laver i fritiden.
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Oplysning til forældre om 
uddannelse i Brøndby Strand

I efteråret afholder Brug For Alle Unge en stor 
uddannelsesbasar om ungdomsuddannelser i 
Brøndby Strand. Her vil forældre og de unge i om-
rådet kunne få mere viden om de mange forskel-
lige uddannelsesretninger der fi ndes. 
Udover uddannelsesbasaren bliver der planlagt 
udfl ugter til virksomheder og en erhvervsskole, så 
både forældre og unge kan få et indblik i, hvad en 
uddannelse kan føre til. En række lokale aktører 
har bidraget med deres idéer til indholdet af basa-
ren og hvilke virksomheder, der besøges. 
Brug For Alle Unge er Integrationsministeriets un-
geindsats. Indsatsens mål er at få fl ere unge med 
etnisk minoritetsbaggrund til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse og dermed få tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

De 8 Boligafdelingers 
Juletræsfest!
Sæt et stort kryds i kalenderen ved 
søndag den 4. december kl. 13-17. Da 
holder de 8 boligafdelinger igen i år 
fælles juletræsfest i Kulturhuset Brøn-
den. I næste nummer af Esplanaden 
kan du læse meget mere om festen.

Ny praktikant på 
NetværksKontoret
Frem til jul vil Nana Nielsen være 
praktikant i NetværksKontoret. 
Nana læser Kommunikation og 
Pædagogik – og uddannelses-
studier på Roskilde Universitet. 
I sin praktikperiode vil Nana sær-
ligt have med hjemmesiden og 
årets frivilligmesse at gøre, men 
hun vil også sætte sit præg på en 
række af efterårets andre arran-
gementer i Brøndby Strand. 

Esplanaden oktober 2011
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”Ord på verden” 
Forfatteren Adil Erdem har stået 
bag workshoppen ”Ord på verden”, 
hvor han har undervist 13 børn og 
unge fra Brøndby Strand i at for-
tælle historier og skrive digte. Re-
sultatet af workshoppen er bogen 
”Drømme”, hvor mange af digtene 
og novellerne er blevet trykt.  
Torsdag den 22. september var der 
i forbindelse med udgivelsen af bo-
gen et arrangement i Brønden, hvor 
forfatterspirerne læste op af deres 
skriverier.  
Der var også forskellige taler, af 
blandt andet Adil Erdem. Publikum 
var imponeret og stillede mange 
interesserede spørgsmål til bør-
nene om deres oplevelser med at 
deltage i projektet.

”Ord på verden” 



EBRU SANATI 
– MARBLING ART
Har du lyst til at komme og lave Ebru 
Sanati, som er en gammel tyrkisk 
kunstform, der udføres med naturlige 
materialer. Så har du chancen nu.
Denne aktivitet er åben for alle kvin-
der der ønsker at lave og lære Ebru. Vil 
du vide mere, så kontakt mig på mail: 
turkan.geyik@skolekom.dk eller Net-
værksKontoret tlf. 4353 22 75
Aktiviteten afholdes på: NetværksKon-
toret, Kisumparken 2, Brøndby Strand
Lørdag den   8. oktober 2011 kl. 11-13
Lørdag den 15. oktober 2011 kl. 11-13
Lørdag den 22. oktober 2011 kl. 11-13
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Netværkskontoret koordinerer det 
boligsociale projekt Herfra og Videre 
i Brøndby Strand. I deres facebook-
gruppe kan du løbende blive opdate-
ret om de mange spændende og sjove 
arrangementer, som de er med til at 

arrangere. Det gælder blandt andet 
turen til Legoland, Frivilligmessen og 
juletræsfesten. Så gå ind på din face-
book profi l og bliv ven med ”Netværks-
kontoret Brøndby Strand” – så går du 
ikke glip af noget i dit lokalområde!    

	  

Bliv ven med NetværksKontoret på Facebook!

Bydelsmødre 
i Brøndby Strand
Som en del af Herfra og Videre 
starter vi projekt Bydelsmødre i 
Brøndby Strand.
Målet er, at bydelsmødrene skal 
støtte andre kvinder i at fi nde og 
bruge deres ressourcer for at styrke 
sig selv, deres børn og familier.
Hvem er Bydelsmødrene?
•   Bydelsmødre er frivillige kvinder, 

som hjælper andre kvinder.
•   Bydelsmødre har gennemgået og 

bestået bydelsmødre-uddannel-
sen.

•   Bydelsmødre har et stort lokalt 
netværk.

•   Bydelsmødre indgår i et lands-
dækkende netværk.

Vil du vide mere, så kontakt Net-
værksKontoret på tlf: 43 54 22 75

Brøndby Strand 
indtog Legoland

Mange børn i Brøndby Strand havde ventet længe på 
lørdag den 17. september. Det var nemlig dagen, hvor 
De 9 boligafdelinger og Børnenes Rejsebureau havde 
planlagt en tur til Legoland. Ikke færre end 430 bebo-
ere havde købt billet og kl. 8 kørte syv fyldte busser af 
sted fra Brøndby Strand! Dagen i Legoland bød på en 
masse sjove aktiviteter. Også på underholdningsfron-
ten var Brøndby Strand repræsenteret, idet Burhan G, 
som er opvokset her i Brøndby Strand, gav to koncer-
ter i Legoland netop denne dag. Det var glade og lidt 
trætte beboere, der vendte hjem til Brøndby Strand, 
og rigtig mange gav udtryk for at det trods blæst og 
regnbyger havde været en god og oplevelsesrig dag i 
Legoland. 
Tak til alle de glade beboere, der deltog, og særligt tak 
til De 9 boligafdelinger for økonomisk støtte til turen!



Tekst og fotos: Anet Tamborg

Det er ikke enhver beskåret at tage studentereksamen med 
10,7 i gennemsnit. Men det er lykkedes for Arslan Ali Ismail, 
der bor i Brøndby Strand. Han lægger ikke skjul på, at han har 
slidt for at opnå det flotte resultat, men der har været meget 
andet end lektier, der har optaget ham i de tre år på Avedøre 
Gymnasium.

- ”Jeg meldte mig straks til elevrådet, fordi jeg har lyst til at 
være aktiv, der hvor jeg er. Men det allervigtigste var, at jeg 
blev valgt til at deltage i Crossing Borders-projektet. Her læ-
rer unge hinanden at kende på tværs af kulturelle og etniske 
forskelle. Formålet er at skabe et dialogforum og derved øge 
mulighederne for at skabe fred i verden. Jeg har været med på 
rejser til Jerusalem, Budapest og Georgien og det har ændret 
mit verdensbillede totalt at besøge lande, hvor det vi betrag-

Arslan Ismail
- elitestudent fra Brøndby Strand

ter som selvfølgeligheder i Danmark ikke er det. Det har givet 
mig en stor lyst til at hjælpe andre, og det er grunden til, at 
jeg har besluttet at fortsætte med at læse medicin.”, fortæl-
ler Arslan. 
- Er der tradition for at studere i din familie? 
- ”Både ja og nej. Mine forældre har ikke studeret, men vi fem 
søskende læser alle videre. To af mine søstre læser medicin, 
en anden til tandlæge. Min lillebror går stadig i folkeskolen. 
Det har været en stor støtte at have mine ældre søskende at 
tale med om studier og gymnasiemiljøet. Vores forældre har 
lært os, at uddannelse er vigtig, hvis man vil gøre sin indfly-
delse gældende. Så de har støttet os alle ubetinget, siden vi 
startede i første klasse. Jeg startede i Brøndby Strand Skolen, 
men vi kommer oprindeligt fra NordVest i København. Jeg var 
fem, da vi flyttede herud. Så de fleste af mine venner er her-
fra, mest andre fra Avedøre Gymnasium.”

- Hvad laver du, når du ikke læser lektier?
- ” Jeg kan godt lide at dyrke sport, men der har ikke været 
tid til holdsport. Jeg har spillet tennis, løbetræner og går 
til fitness. Jeg har også haft fritidsarbejde forskellige ste-
der, blandt andet som arbejdsdreng og som phoner i Dansk 
Flygtningehjælp. Jeg har også arbejdet i DGI Byen. Det er 
spændende, fordi man får et indblik i, hvordan virksomheder 
fungerer, og man lærer at omgås vidt forskellige mennesker, 
samtidig med at man tjener nogle lommepenge.”
- Din familie har pakistansk baggrund. Har det gjort det 
sværere for dig at gøre dig gældende?
- ” Jeg synes netop, at jeg er et eksempel på, at man kan gøre 
sig gældende, uanset hvilken baggrund man har. Det drejer 
sig om at turde og så bruge al sin vilje på det. Min religiøse tro 
har haft stor betydning for den måde, jeg har grebet tingene 
an på. Jeg er stolt af, at jeg blev valgt som Avedøre Gymna-
siums bedste ambassadør og blev valgt til at holde studen-
tertalen. Jeg har været meget glad for at gå på netop dette 
gymnasium. Det er et sted, hvor alle mødes i øjenhøjde. Jeg 
har også lært at prioritere min tid, og det tror jeg vil komme 
mig til gavn i fremtiden.

det har ændret mit verdensbillede at 
besøge lande, hvor det vi betragter 
som selvfølgeligheder i Danmark 
ikke er det

Jeg har også lært at prioritere min 
tid, og det tror jeg vil komme mig til 
gavn i fremtiden.
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tekst og fotos: Nanna Lyngman og Anet Tamborg

Brøndby Strand lå badet i rampelys, 
da Ramasjangbussen gjorde holdt 
ved Brønden hele to dage i træk. Det 
var André fra 5. klasse på Brøndby 
Strand Skole, som havde skrevet et 
brev til Ramasjang og dermed sørget 
for at få bussen til byen. André skrev 
blandt andet, at Ramasjang skulle 
kigge forbi ”Fordi vi har det sjovt i sko-
len og vi har det godt sammen”. Han 
fortalte også om bydelens fælles ar-
rangementer, såsom KulturWeekend 
og Legehjørnet som for ham er med 
til at gøre Brøndby Strand og Brønden 
et besøg værd for Ramasjangbussen. 

Dag 1: Dyst mellem Tennispiger og Pi-
gefodboldspillere
Langt over 100 børn og en del voksne var 
forsamlet i Brønden, da bussen holdt 
sit indtog i Brøndby Strand den 7. sep-
tember. Her dystede pigefodboldspil-
lere fra Brøndby IF og tennispiger fra 
Brøndby Tennis Klub mod hinanden i 
fj erpustning, løb med skridttæller, mu-
sik og svære spørgsmål. Men alt blev 

Ramasjang i Brøndby Strand

afgjort med to sekunder i den sidste og 
afgørende konkurrence: At ride på den 
ustyrlige Ramasjanggris, der speedede 
farten op, og var et rodeo værdigt. Pi-
gerne fra Brøndby IF fi k de eftertrag-
tede medaljer, som sikkert kommer til 
at stå side om side med alle deres fod-
boldtrofæer.
For alle de andre børn var det også en 
stor oplevelse. Nogle deltog i den direk-
te udsendelse, andre var tilskuere uden 
for scenen. De, der ikke havde nået at få 
billetter, kunne se udsendelsen på stor-
skærm i et lokale i Brønden. 

Dag 2: Ramasjangs Bydyst og Meget 
Andet
Dagen efter blev der igen gjort klar til 
sjov og leg live fra Brøndby Strand. 
Denne gang foregik løjerne på pladsen 
overfor Brønden. Ramasjangs vært hav-
de selskab af Isam B. fra gruppen Out-
landish, der var glad for at være tilbage 
her, hvor han er vokset op, og hvor den 
succesfulde gruppes musikdrømme be-
gyndte. 

Dagens Rama-
sjang bød på 
mange sjove 
og spændende 
a k t i v i t e t e r . 
Blandt andet de-
monstrerede to kampklædte drenge fra 
Brøndbys cricketklub hvordan sporten 
foregår, og de tre lokale sangtalenter, 
Hasan, Asil og Sami fi k i samklang regn-
buen til at vise sig på himlen. Til sidst 
var det tid til Ramasjangs bydyst, hvor 
det blandt andet gælder om hurtigst 
muligt at skyde fodbolde i mål og kaste 
ringe ned over opstillede pæle. André 
og seks af hans venner skulle forsøge at 
slå rekorden, som på daværende tids-
punkt tilhørte Horsens. De gjorde det 
godt, og gennemførte udfordringerne 
på sammenlagt to minutter og fem se-
kunder, men var ikke helt tilfredse, for 
de var hurtigere til generalprøven. Men 
alt i alt beskriver André og hans venner 
dog oplevelsen som sjov, og de befandt 
sig godt i rampelyset, med alles øjne og 
forventninger hvilende på sig. De endte 
på en fl ot tredjelads og holdt hovedet 
højt, mens de sammen med alle de an-
dre brøndbybørn jublede, og vinkede 
farvel til Ramasjang for denne gang.

Dagens Rama-Dagens Rama-

tekst og fotos: Nanna Lyngman og Anet Tamborg

Brøndby Strand lå badet i rampelys, afgjort med to sekunder i den sidste og 
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af Anet Tamborg

fotos: Brøndby Strand Kirke og Anet Tamborg

I de sidste par år har der været to 25 års 
jubilæer i Brøndby Strand Kirke, først 
selve kirken i 2009 og i år klokkespillet, 
der blev indviet i 1986 og har ikke min-
dre end 48 bronzeklokker.
"Vi er stolte af vores klokkespil og or-
gel, som er eftertragtet at spille på for 
klokkenister og organister. Men det har 
også været spændende være med til at 
bygge en kirke op fra begyndelsen. Jeg 
blev ansat i 1980, hvor den midlertidige 
trækirke på Strandskolevej stadig var 
den eneste kirke i Brøndby Strand, der 
først blev et selvstændigt sogn i 1973. 
Der er 3 sognepræster ansat ved kirken, 

Brøndby Strand Kirke i et Kvart Århundrede

Uffe Garde Nielsen, Anne Vad Gadsbøll 
og jeg selv", siger Lilian Konggaard, 
som er Brøndby Strand Kirkes ”ældste” 
præst.

- Er der forskel på kirken i dag og da 
den blev indviet?
"Ja, det er der. Den gang havde hver 
præst konfirmandundervisningen på 
én skole og vi havde tre hold konfirman-
der hver, altså ni hold i alt. Nu er der to 
hold. Men det er især indstillingen til 
kirken, der har forandret sig. Den gang 
var der mange, som ikke blev døbt. Det 
er næsten alle i dag og jeg tror, at der 
i procent er flere unge, der bliver kon-
firmerede end i 1980-erne. Det er heller 
ikke helt så tabubelagt at tale om tro 
som dengang, hvor der var oprør mod 
alle gamle traditioner og holdninger".

- Ud over de kirkelige handlinger har 
kirken også sociale arrangementer? 
" Vi kalder det menighedspleje og ja, det 
har vi. Det er en fordel at være tre præ-
ster, som kan dække et stort spekter. 
Lige nu har vi oprettet ”Herrehjørnet”, 
som er et mødested kun for mænd. Og 
så har vi glæde af ”Fred og frikadeller”, 
der er børnevenlige gudstjenester og 
bagefter fællesspisning og hyggeligt 
samvær. Desuden er der samtalegrup-
per for mennesker, som er i et sorgfor-
løb. Vi holder også udflugter og mange 
koncerter, og deltager i Kulturweekend. 

Det kan man alt sammen læse 
om i vores kirkeblad Brøndby 
Strand Kirke, der udkommer 
hvert kvartal".

- Der er mange forskellige re-
ligioner og kulturer i bydelen, 
hvordan influerer det på kir-
ken?
"Vi vil gerne være i dialog med 
andre religioner. Men man skal 
ikke glemme, at der også er en 
del indvandrere, som er kristne. 

Det gælder for eksempel nogle af øst-
europæerne, afrikanere. I mange af de 
lande, der har en anden religion, findes 
der også kristne mindretal. Vi forsøger 
at lave internationale gudstjenester, 
hvor man kan mødes uanset sprog og 
kristen trosretning, for vi vil gerne være 
åbne for alle". 

- Hvordan gik det til, at du blev præst i 
Brøndby Strand?
"Det var et valg. Jeg er vokset op i en ar-
bejderfamilie i Hvidovre og syntes, det 
var det rigtige sted. Og så var jeg heldig, 
at menighedsrådet ville ansætte mig. 
Menighedsrådet har mange opgaver og 
det kræver stor indsigt og megen tid at 
være med, for de tager stilling til alt det 
praktiske omkring kirkens drift. Rådet 
har blandt andet en kontaktperson for 
kirkens øvrige personale som kordegn 
og kirketjenere, mens de kirkelige hand-
linger hører under provst og biskop. Jeg 
er kommet til at høre til her og har altid 
været glad for at være præst i Brøndby 
Strand", slutter Lilian Konggaard.

Formanden for menighedsrådet
Beate Andreassen og præst Lilian Konggaard

Afslutningskoncerten ved KulturWeekend 2009

Fred  og frikadeller: Fra spisningen efter bør-
negudstjenesterne ”Fred og frikadeller”

Fra gudstjenesten i teltet under KulturWeekend
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Brøndby Strands forvirrende farvepalet

tekst og illustration: Grete Folman

Da Brøndby Strand Planen blev bygget i starten af 70erne, var 
det arkitekterne Sven Høgsbro og Thorvald Dreyer, som stod 
for udformningen. Om de havde gråt og sort på hjernen, skal 
jeg lade være usagt, men kendsgerningerne var, at ingen måtte 
male i gårdhaver eller på altaner. De indvendige vinduespartier 
skulle også forblive sorte. Efter nogle år blev det tilladt at male 
i bestemte farver på altaner og i gårdhaver, langt senere blev 
det tilladt at male de indvendige vinduespartier (mine er hvide 
nu).

Renoveringer og farvevalg
Brøndby Strand har som bekendt gennemgået mange reno-
veringer. Den første var en forbedring af vinduerne. Her valgte 
man en løsning med metalrammer i forskellige farver i de for-
skellige gårde. Farvevalget var ”knækkede” farver: rød - gul - 
grøn - blå. Det så rigtig pænt ud.
Den anden renovering var altanerne og maling af højhusene. 
Her valgte man hvidt i gårdene og pastelfarver på højhusene. 
Lyserød – lysegul - lysegrøn - lyslilla. Et farvevalg, der nok ikke 
matchede vinduesrammerne særlig godt.
Den tredje renovering var dækkene ud for rækkehusene. Da be-
tonrækværkerne blev fjernet, satte man træværk op i stedet. 
Nu valgte man signalfarver: skrigende grøn – lyseblå – mørke-
blå.

Delprojekter og Helheden Brøndby Strand
Man må sige, at de kære arkitekter, som har været forbi Brønd-
by Strand, stort set hver især har valgt sin egen farveskala uden 
at tage hensyn til de øvrige farver i bebyggelsen. Men nu er vi 
kommet tilbage til fortiden. Renoveringen af de nordvendte 
facader er i gråtoneskalaen, og det er også tilfældet med farve-
valget i rækkehusrenoveringen.
Selv om jeg godt kan lide kulør på tilværelsen, må jeg sige, at 
farvevalget på nordfacaderne og rækkehusene langt er at fore-
trække frem for lyserøde højhuse og skrigende grønne ræk-
værk.
Det, der kan undre er, at højt betalte arkitekter farvemæssigt 
kun har set deres eget delprojekt og ikke helheden i Brøndby 
Strand.

PS. Vores tage er også blevet renoveret. Men i modsætning til 
Daruplund/Resenlund, som valgte tage med rejsning, valgte 
vi tage med hældning ned mod bygningernes midte. Det gav 
ingen synlige resultater. Ærgeligt! Havde vi valgt tage med rejs-
ning og i pink, havde farveforvirringen været
total.
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Café 13 indtager Bella Center
Messen på Almene Boligdage blev en stor succes for Café 13.

af Nanna Lyngman

Bag den mørkerøde bar, som er en næ-
sten tro kopi af den der findes i Kisum-
parkens Café 13, står husbestyrer Gitte, 
caféens smilende leder, og langer kaffe, 
kage og fadøl over disken. Hun er, lige-
som resten af caféens daglige personale 
og frivillige, mødt op til messen ”Alme-
ne Boligdage” i Bella Center, for at vise 
hvad Brøndby Strand har at byde på. 
Også NetværksKontorets medarbejdere 
og 13-Husets koordinator er til stede for 
at fortælle alle interesserede om det bo-
ligsociale arbejde, der foregår i Brøndby 
Strand, samt de sociale aktiviteter og 
oplevelser som løbende bliver arrange-
ret. Formålet er at vise Brøndby Strand 
som en attraktiv bydel, og at få ideer til 

nye tiltag samt at give andre inspiration.  

Mangfoldighed og deltagelse
Det er arkitektfirmaet Witraz, der har 
stået for udformningen og opsætnin-
gen af standen i Bella Centeret. Nicolai 
Zwinge, som er hovedansvarlig for de-
signet fortæller, at standen skal vise 

mangfoldigheden og livet i Brøndby 
Strand. Det formidler han blandt andet 
gennem to computerskærme, som ved 
tryk på skærmen, viser små klip, hvor 
beboere i Brøndby Strand fortæller om 
aktiviteterne i Café 13, lige fra vinklub-
ben til fællesbowling. Desuden ønsker 
han at vise vigtigheden i, at beboerne 
deltager i aktiviteterne, hvorfor der er 
indrettet et legehjørne, hvor børnene 
kan lege med perler og tumle rundt i 
en sandkasse. Gül Aydin, som til daglig 
står for mange forskellige aktiviteter i 
caféen, beskriver børnehjørnet som en 
succes, hvor alle hyggede sig. Også fod-
boldspillet, som til hverdag har plads 
i Café 13, skabte stemning og jubel i 

Praktikanterne Nana og Nanna får kamp til stregen Der bliver set videoklip om aktiviteterne i 13-Huset

Mike Whellans og hans ”one man blues band” i Bella Center Hr. Clausen fra Klitrosen kigger forbi messen

”Almene boligdage” er Danmarks 
største konference for landets 
650 almene boligorganisationer. 
Konferencen er suppleret med et 
messe- og udstillingsområde, hvor 
”13-Huset” i år var repræsenteret.
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den hyggelige café. Messedeltagerne 
fik pulsen lidt i vejret, samtidig med at 
de kunne nyde en kold fadøl. I den for-
bindelse kunne de vinde en kasket med 
Café 13 logoet på, hvis de besejrede de 
ellers kompetente praktikanter, Nana 
og Nanna, fra NetværksKontoret. Efter-
følgende havde de mulighed for at tage 
plads ved et af cafébordene, og sunde 
sig ovenpå kampen med en kop kaffe og 
et stykke kage.  

Kunst, opera og blues
Væggen bag baren var dekoreret med 
malerier af kunstneren Grete Folman, 
som bor i Brøndby Strand. Også Parsifal-
koret, som tidligere i år sang til den be-

rømte Wagner opera i Brøndby Strand, 
kom forbi Bella Center og gav et par 
numre. På den måde blev området sat 
på landkortet, som et sted hvor krea-
tiviteten kan få lov at udfolde sig. De 
mange konferencegæster og publikum 
fik ligeledes fornøjelsen af den skotske 
musiker, Mike Whellans. Han tog plads 
på scenen, som også var direkte impor-
teret fra virkelighedens Café 13, med sit 
”one man blues band”, og lod tonerne 
fra mundharmonikaen, guitaren og 
trommernes beat blande sig med hans 
dybe blues vokal. Rundt omkring ved ca-
fébordene vuggede folk i takt og fik sig 
en velfortjent pause ovenpå konferen-
ceoplæg og ”almen bolig-snak”. 

Overordnet set blev publikum budt vel-
kommen i en stand, som emmede af 
liv og aktivitet. Mange af boligmessens 
deltagere var interesserede i at høre om 
de aktiviteter, som finder sted i 13-Hu-
set, og lod til at blive inspirerede til egne 
projekter rundt omkring i landet. Både 
fagligt interesserede og publikum i al-
mindelighed fik på den måde et indblik 
i mangfoldigheden og historierne fra 
Brøndby Strand.

Hygge og leg med perler i børnehjørnet

Operasangerne Joakim Knop og Laila Rong 
Haana giver et nummer fra Parsifal

Sandkassen var populær blandt både store og små

Arkitektfirmaet Witraz har stået 
for standens indretning og design. 
Samme firma står ligeledes bag 
renoveringen af rækkehusene i 
Brøndby Strand Parkerne.
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Rheumhus i oktober

Foredrag om ”arbejdsliv”
Rheumhus holder tre foredrag om ”ar-
bejdsliv”. Første gang onsdag den 19. 
oktober. Anden og tredje gang hhv. ons-
dag den 2. november og onsdag den 9. 
november. Se næste nr. af Esplanaden.

”Arbejdsliv” Havari på 
sorte lørdag  
Onsdag den 19. oktober kl. 19 
Wagn Langebæk fortæller om sit spæn-
dende arbejdsliv som pilot. Blandt an-
det om den sorte lørdag
i 1958 hvor tæt tåge indhyllede fl yve-
station Karup og skabte kaos.
Pris: kr. 10.

Wagn Langebæk var 20 år og pilot, da tåge 25. 
januar 1958 skabte kaos over Flyvestation Karup.

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Doc Houlind Revival All 
Stars
fredag den 21. oktober kl. 20
Revival jazz perioden, som udgjorde 
jazzboomet i 60’erne og 70’erne, er 
basen når Doc Houlind Revival All 
Stars første gang går på scenen hos 
Brøndby Jazzklub i Rheumhus. Det er 
New Orleans jazz leveret af de største 
amerikanske orkestre med Louis Arm-
strong, George Lewis og Kid Ory i front. 
Orkesterleder Søren Doc Houlind spiller 
trompet og synger; på klarinet er Jesper 
Capion Larsen mens Kristian Barfod 
tager sig af trombonen. Ved pianoet 
sidder Lis Krøyer; alle godt bakket op 
af Ebbe Kjærsgaard på banjo, Holden 
Fogh på kontrabas og endelig Ronald 
Andersen på trommer.
Vil du spise aftensmad kl. 18, så ring til 
Urszula en uge før på 2298 2603 efter 
kl. 18.00.
Venlig hilsen
BRØNDBY JAZZKLUB
Elo Christiansen – 2947 2911

Rheumhus aftenspisning 
mandag 3. oktober
er afl yst grundet ferie blandt mange af 
beboerne.
 

Ålegilde i Rheumhus
Fredag den 28. oktober kl. 18
Rheumhus inviterer til stort ålegilde. 
Stegt ål ad libitum med stuvede kar-
tofl er og måske et godt krus øl. Salg af 
kaff e og kage, øl, vand og vin. Et godt 
orkester spiller op til dans fra kl.19 – 23.
Pris: Ål ad libitum: 120 kr.

Rheumhus og Café 13 holder 
lukket i efterårsferien, i uge 
42. Perlen har åbent i efter-
årsferien
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Gensyn med 
Susanne Lana
Den populære sangerinde underhol-
der i Café Perlen
Onsdag den 5. oktober.
Middag: Oksefi let med efterårets 
salat og fl utes kl. 18
Kaff e og kage
Pris for hele arrangementet: kr. 150
Tilmelding senest mandag den 3. 
oktober i Café Perlen eller på telefon 
43 73 42 20
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Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu!
I november kommer Hotspot 
rundt i de tre aktivitetshuse og 
fortæller om deres arbejde med 
at fremme trygheden i Brøndby 
Strand. Hotspot er et projekt 
under Brøndby Kommune der er 
støttet af Integrationsministe-
riet. Du kan møde Hotspot føl-
gende dage kl. 19-20.30:

Den 1. november i Cafe 13, 
Kisumparken 2 
Den 9. november i Perlen, 
Hallingparken 5
Den 28. november i Rheumhus,
Albjergparken 4

På Gensyn!

Café 13 i oktober

13

Hyggeklub i Café 13
Tirsdag den 27. september kl. 17
Kunne du tænke dig at være med til at 
starte en kvindehyggeklub her i Stran-
den, hvor vi mødes i Café 13 hver tirs-
dag kl. 17- 21. Vi starter med at spise 
et lækkert måltid, og bagefter skal der 
bare hygges og snakkes over en kop 
kaff e eller te. 
Hvis nogen har lyst til at tage deres 
håndarbejde med, kan de gøre det. 
Men det er det hyggelige samvær, der 
er i højsædet, og det eneste man be-
høver at medbringe, er sit gode humør.   
Jeg tror at mange, og måske især en-
lige kvinder, vil synes om tanken om at 
bruge en aften på rigtig "tøsehygge". 
Måske kan man endda lokke en nabo 
med, så man kan følges ad hjem igen.
Ideen er blevet så godt modtaget i 
T13's afdelingsbestyrelse og af Café-
folket i Café 13, at vi allerede startede 
Hyggeklubben tirsdag den 27. septem-
ber. Menuen var: Gratinerede rejer - 
Hakkebøf med bløde løg. Har du lyst 

til at være med, så kig ind i Café 13 til 
næste møde tirsdag den 4. oktober og 
se, hvad der sker. 
Gurli Hansen

Torsdagsgæst
Torsdag den 13. oktober kl. 14-16
Klassisk Musik for Alle, foredrag ved 
Per Wium.
Det er ikke nødvendigt at kunne en 
masse musikteori for at få glæde af 
klassisk musik. Oplevelsen er det vig-
tigste – musik er ikke skabt til hjernen, 
men først og fremmest til hjertet.

Sæt kryds i kalenderen 

 

Håndarbejdets Dag i Café 13
Torsdag den 27. oktober kl. 15-17
På Håndarbejdets Dag vil vi gerne præsentere så mange forskellige slags hånd-
arbejder som muligt. 
Har du lyst til at deltage i vores udstilling på dagen og vise, hvad du har lavet 
af håndarbejde gennem tiden? Præsentationen er tænkt som indledning til en 
månedlig håndarbejdseftermiddag i vinterens løb, hvor vi hygger os med vores 
håndarbejde og får ny inspiration, men også gerne en snak om håndarbejdets 
betydning for den daglige husholdning gennem tiderne. 
Tag dine håndarbejder med på dagen eller lav en aftale med Esther Genker på 
telefon 77 99 25 53, hvis du gerne vil låne dem til dagen eller melde dig til ar-
rangementet.

 

 

 



Der er egentlig ikke så meget at se. En 
trekant med lidt græs og nogle træer. 
Der, hvor Monsunvej munder ud i Strand-
skolevej, er der skåret et hjørne af. Her 
løb Rosenåen i sin tid. Så dette hjørne 
fortæller historie på sin egen beskedne 
måde.

At læse landskabet
På den modsatte side af Strandskolevej, 
for enden af parkeringspladsen fortæller 
en grøn kile hvor åen kom fra. Så det er 
et af de steder, hvor man af landskabets 
form kan aflæse fortidens historie. 
For et halvt hundrede år siden ville man 
se et helt andet syn, hvis man stod, hvor 
Monsunvej nu munder ud i Strandskole-
vej. Der ville ikke være nogen S-togssta-
tion eller baneskråning. Ikke noget center 
på den anden side af stationen, og ikke 
nogen park-bebyggelser lidt længere 
væk. Man ville se ud over marker. Og hen 
over markerne kom Rosenåen løbende.
Rosenåen kom oppe fra Glostrup og løb 
ned gennem Brøndbyvester mod Brønd-
by Strand. I Brøndbyvester løb åen langs 
bygaden og var derfor en del af bybille-

Rosenåen
- et Historisk Hjørne i Brøndby Strand

det. Men her i Brøndby Strand løb den 
”bare” over markerne. Og den forsvandt 
stort set sammen med gårdene i 1960-
erne.
Helt frem til år 2000 kunne man stadig 
se et åbent stykke af åen i Den grønne 
Kile mellem Køge Bugt- og Holbækmo-
torvejene. Så blev også dette stykke lagt 
i rør.
Her i Brøndby Strand løber den under 
et par hjørner af Centeret frem til ba-
nedæmningen. Indtil begyndelsen af 
1970-erne kan man stadig se dens løb på 
gamle kort.

Sommerhusvej
Monsunvej er en sidevej til Gl. Køge Lan-
devej, og frem til begyndelsen af 1970-
erne sluttede den ved Rosenåen. Mon-
sunvej var en af de første sideveje med 
sommerhusgrunde i Brøndby Strand. 
Tættest ved åen lå Birthebo. I Birthebo 
boede der børn. Så der, hvor den grønne 
trekant har sin langside mod haverne, 
var der i hækken et trådhegn. Det skulle 
hindre børnene på grunden op til åen i at 
falde i vandet. Birthebo blev efterhånden 
bygget om til helårsbolig og lå der helt 
frem til 2006, hvor det blev revet ned til 
fordel for nyt.
Længere oppe ad Monsunvej mod Køge-
vejen lå Monsunen. Det var et sommer-

hus, bygget af en mand, som havde en 
båd, der hed Monsunen. Så det kaldte 
han også huset, og det kom igen til at 
give navn til vejen. Manden solgte sit hus 
og stak ud på Atlanten, hvor han sejlede 
rundt et par år. Men det er jo en anden 
historie. Den kan læses i bogen ”Fra fi-
skerleje til højhus”.
Fra Monsunvej skar Rosenåen skråt ind 
over den nuværende Brøndbyvester Bou-
levard til lidt øst for, hvor Tjørnevangen 
munder ud i Køgevejen. Der hvor benzin-
tanken nu har vaskehal, løb den under 
Køgevejen ved Maglebro og fortsatte så 
ud mod Køge Bugt.
Navnet ”Magle”, som betyder store, eksi-
sterer stadig i blandt andet Maglegårds-
vej og Maglelund. Så også på den led kan 
man læse historien i landskabet, selv om 
der ikke længere er nogen ”Magle”-bro 
på Køgevejen.

Maglebro, da der endnu var åbent land

af: Johan Suszkiewicz

fotos: Johan Suszkiewicz og Brøndby Lokalhistoriske Arkiv
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Gøgleri og Sjov i Efterårsferien
af: Nanna Marie Lyngman

foto: Ebbe Forup

Efterårsferien står for døren, og ugen har mange sjove 
arrangementer for børn og barnlige sjæle. Hvis der lig-
ger små akrobater og cirkusprinsesser gemt i dig og 
din familie, er Cirkusmuseet i Hvidovre alle tiders sted 
at tilbringe en hyggelig dag. Alle hverdage i ferien op-
træder den sjove, spanske klovn, Marte Carbayo, fra 
klokken 11.00-11.30. Bagefter kan man selv udfolde sig 
kunstnerisk på museets anden sal, som er indrettet til 
kreativt værksted især for de 4-12 årige.  

Museets magi
På museets udstilling kan man dykke dybere ned i cir-
kuskunstens udvikling og se sjove billeder og filmklip 
med artister, som trodser tyngdekraften. Man bliver 
imponeret over deres fantastiske kunster, der gang på 
gang overgår det, man troede var menneskeligt muligt. 
Rejsen starter på den grøn- og rød mønstrede trappe, 
som fører fra museets hyggelige foyer og billetkontor 
op til første sal, hvor udstillingen begynder. Herfra bli-
ver den virkelige verden gradvist erstattet af det for-
underlige cirkusunivers, hvor klovnen, akrobaterne og 
cirkusprinsessen slår deres folder.  Man træder direkte 
ind i en manege og bliver budt velkommen med glad og 
rytmisk cirkusmusik og en stemme fra oven, som for-
tæller om cirkuslivet. Belysningen er dæmpet, og man 
kan næsten dufte savsmuldet og smage candyflossen. 
Udstillingen er herfra inddelt i temaer, som tager publi-
kum igennem Danmarks cirkushistorie, akrobatikkens 
verden og linedansens kunst. Man stifter desuden be-
kendtskab med gamle tiders cirkusprofiler, såsom den 
dygtige, men afdøde jonglør Ølund Barley. Han done-
rede sin store samling af cirkusplakater, kostumer og 
rekvisitter til Cirkusmuseet, og det er fundamentet for 
udstillingen. Hele vejen igennem museet kan man se 
det gamle udstyr og de farvestrålende kostumer, som 
har været båret af berømtheder, såsom Diana Ben-
neweis.  Hvis man giver sig tid til at se de mange små 
film og at læse historierne på væggenes plancher, kan 
man blive dybt fascineret af den verden, som åbner 
sig. Museet byder også på interaktive installationer. 
For eksempel kan man gynge i en trapez, mens man 
ser filmklip hvor professionelle artister optræder tyve 
meter over jorden i selvsamme redskab. Efter halvan-
den time i de magiske og forunderlige omgivelser, kan 
man mæt på indtryk gå ud i verden med ny inspiration, 
og lysten til at gøgle.    
Se mere om Cirkusmuseet på  www.cirkusmuseum.dk

Kontakt:
Cirkusmuseet i Hvidovre
Avedørelejren
Hovedporten 6
2650 Hvidovre
Åbningstider
Søn-torsdag kl. 11-15
Entré
Voksne: 50 kr. (6,50 €)
Børn under 18 år: 
gratis i følge med voksne
Fri entré med Copenhagen Card

Kommende cirkusprinsesse hygger 
sig i det kreative værksted

Forundret publikum funderer over hvad motorcyklen laver på linen

Cirkusmuseets hovedbygning
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Er du vild med bøger? 
Den anden onsdag i hver måned
Strandstuen har længe haft en lit-
teraturgruppe, som mødes én gang 
om måneden. Her diskuteres de 
bøger, som gruppen har besluttet 
at læse. Det afføder altid mange 
spændende diskussioner og giver 
nye vinkler på historierne. Hver 
gang får vi en ny ”månedens bog”. 
Litteraturgruppen er svundet lidt 
ind, derfor er nye interesserede vel-
komne. 

En dag i torvehallerne 
på Israels Plads
Den 20. oktober kl. 10 
Vi tager S toget til Nørreport, går en 
tur igennem hallerne og kigger på 
alle de spændende boder. 
Vi starter fra Brøndby Strand sta-
tion og slutter om eftermiddagen 
senest kl. 16, når vi har nydt en hyg-
gelig frokost et sted i den indre by. 
Der er ikke rigtig nogle spisesteder 
i Torvehallerne, så vi finder et hyg-
geligt sted med rimelige priser. Man 
skal selv betale for transport og fro-
kost.
Tilmelding i Strandstuen på tlf.  
43 28 26 88, eller ved henvendelse 
på vores kontor i  Kulturhuset Brøn-
den 1 sal. 

Bogudsalget  
fortsætter!
Der er stadig masser af bøger 
tilbage på bibliotekets ”bog-
vogn” i Strandstuen.

Der er skønlitteratur, faglitte-
ratur og mange gode og sjove 
børnebøger.

Pris pr. bog 10 kr. 

Udstilling:  
Baby’s in black
Indtil mandag den 31. oktober 
Kærlighedshistorien om Astrid 
Kirchherr og den femte beatle, Stu-
art Sutcliffe og The Beatles første 
tid i Hamburg. Mesterligt fortalt 
som graphic novel af den prisvin-
dende tegner Arne Bellstorf. Udstil-
lingen viser en række tegninger fra 
bogen. Oplev sider af Beatles, du 
ikke kendte. 
Udstillingen er støttet af Goethe-
Institut Dänemark – det tyske kul-
turinstitut i København. Fri entré.

Fotoudstilling af  
Bjørn Andersen:  
Custom bikes og biler.
3. – 31. oktober i udstillingsgang 2
Arrangør: Brønden.

Kammerkoncert omkring 
Brøndens Steinwayflygel
Lørdag den 29. oktober kl. 14.00
Kom og hør cellosolisten Ursula 
Smith spille fransk, spansk, tysk, 
dansk og argentinsk kammermusik 
akkompagneret af Tonüa Lehmoh 
på klaver. Desuden fortæller Ursula 
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om celloens udvikling som instrument, 
og hvordan den har inspireret forskel-
lige komponister.
Ursula Smith har studeret på Royal 
Northern College of Music i Manche-
ster, på Yale Universitet og Det kgl. 
Danske Musikkonservatorium, hos Er-
ling Bløndal Bengtsson. Siden 2006 har 
hun arbejdet med Zehetmair kvarteten, 
som har spillet over hele verden. Fra 
1993-2002 var Ursula solocellist i Scot-
tish Chamber Orchestra.
Arrangør: FOF og Brøndby Musikskole 
med tilskud fra Kulturudvalget i Brønd-
by.
Billetter: 60 kr. for voksne og 30 kr. for 
børn – elever fra Brøndby Musikskole 
har gratis adgang.
Billetterne kan købes på www.brond-
bybilletten.dk eller i Brønden i bibliote-
kets åbningstid.

Frivilligmessen Brøndby
Lørdag den 1. oktober kl. 13.00-17.00 
Mød Brøndbys frivillige og foreninger, 
hør inspirerende oplæg, og se hvor du 
kan gøre en forskel. Fri entré.

Teater for de 3-9 årige: 
Askefi s
Mandag den 17. oktober kl. 14.00-14.40
Askefi s bygger på det norske eventyr 
om Askeladden. Kongen udlover prin-
sessen og det halve kongerige til den, 
der kan løse en meget svær opgave. 
Askefi s drager ud i verden og løser op-
gaven. Men da han endelig når frem til 
slottet, vil kongen ikke overholde sit 
løfte…
Gratis billetter til både børn og voksne 
på www.brondbybilletten.dk eller i 
Brønden i bibliotekets åbningstid. Ar-
rangør: Brøndby-Bibliotekerne.

Halloween i Brønden
Fredag den 28. oktober kl. 14.00 - 14.45
Brønden arrangerer en rigtig uhyggelig 
Halloween. Kom og smag på den væm-
melige Halloween-kage, der er bagt ef-
ter en gammel hekseopskrift. Drik blod-
dryppende saftevand til – hvis du tør. 
Program for hele eftermiddagen: 
kl. 15.00-15.20 Hårrejsende histo-
rier fortalt af medlemmer af KREA-
gruppen.
kl. 15.20-16.00 Workshop: klip grufuldt 
og væmmeligt papirklip.
kl. 16.00-17.00 Halloween Spøgelses-
løb. Tilmelding til spøgelsesløbet hos 
Bissan i Brønden senest onsdag den 
26. oktober kl. 19.00.

Lektiecafe i Brønden hver 
torsdag
Hver torsdag er der  LEKTIEHJÆLP i 
Brønden fra kl. 16.00 til 17.30. 
Det  er for børn og unge i alle aldre og 
det er gratis. Tilmelding er ikke nødven-
dig så bare kom forbi.

Sæt kryds i kalenderen den 14. oktoberhvor Kløverstierne indvies i Brøndby.



KLUMME

Søde sommerminder
af: Bitten Drews

illustration: Grete Folman

Godt nok er vi ved starten på den mørke tid, men mens den står på, kan vi glæde os til foråret med lys, sol og åbne 
altandøre, sådan da…

Af skade bli´r man klog – men sjældent rig!
Et år, da vinteren sang på sidste vers, blev der en frygtelig skræppen i birketræet skråt uden for min altan. ”Åh nej”, 
tænkte jeg. ”Ikke skader”! Jeg ville hellere ha´ haft småfugle, men når skaderne holder deres indtog, forsvinder næsten 
alle de andre. Skaderne er så smukke i deres sort/hvide fjerdragt, men så er det positive også sagt. DE ER NOGLE BAN-
DITTER! 
Mens jeg fulgte redebygningen og savnede solsortens sang, 
kom foråret. ”Fedt”, tænkte jeg og begyndte at gøre rent, så 
jeg kunne åbne altanen og nyde solen hele sommeren. Men 
jeg tog grueligt fejl. Skaderne havde lagt æg, og inde i et af 
dem lå en snedig lille fyr med store fremtidsdrømme. Da 
pladsen blev for trang, strakte han sig. ”Knas”, sagde det, og 
ægget revnede. Det første han fik øje på fra reden i birken, 
var mig, der gik og smånynnede henne ved altankasserne. 
”Hun er sød”, tænkte han. ”Hende vil jeg gerne bo sammen 
med”. Dagen kom, hvor ungerne holdt flyveøvelser. ”Min” 
skade fløj først og landede i altankassen. Der sad han længe, 
inden han igen sigtede mod birketræet og ramte. ”DYGTIG”, 
sagde jeg uden at tænke nærmere over følgerne. 

Der begyndte at ske underlige ting i mit hjem. Dugen lå pludselig skævt. Rugbrødet var ikke lukket ordentligt til. Fyr-
fadslysene stod ved siden af stagerne, og der lå pastaskruer rundt omkring i det meste af huset. Jeg spekulerede på, 
om jeg var begyndt at gå i søvne. Men den første solstråle var kun lige akkurat begyndt at titte frem, da min nat blev 
flænset af et øresønderdøvende skrig. Jeg røg ud af sengen med et brag og strøg ud i køkkenet. Skaden sad på toppen af 
hjørneskabet og råbte ”Godmorgen” på skadesprog. Jeg stoppede op som ramt af lynet, og var både våd og kold under 
den ene fod. Han kiggede frejdigt på mig og gentog sin morgenhilsen. Jeg følte, at jeg stod i skadeklat til anklerne og 
råbte; ”Kan du så komme ud din skiderik”, mens jeg baskede med armene som vinger og med garanti så ”farlig” ud. ”Ja, 
ja, ja”, svarede han overlegent, mens han så mig dybt i øjnene samtidig med, at han hoppede ned på gulvet og videre 
ud over altangulvet, hvor han lagde nok en klat. I altankassen stoppede han op og sagde, så vidt jeg kunne høre ”Skøre 
kælling”. Jeg lukkede vinduerne efter ham og gik i tænkeboks under dynen. 
Da jeg vågnede for anden gang den dag, var det drønhedt. Solen bagte på min tillukkede altan og mine blomster råbte 
efter mig, inden de lagde sig ned og opgav. Jeg åbnede vinduerne og ønskede mig et haglgevær. Der var klatter overalt, 
han havde rigtig hygget sig. Jeg hængte uroer op. Fire styk som jeg havde købt i Bulgarien. ”Ha”, tænkte jeg og gik i gang 
med at rense klatter væk. Nu er det slut med ham. 

Fortsættes i næste nummer
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9 - 20.
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.
Fredag kl. 9 - 13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 12 og spil begynder kl. 13.

Mimrebanko
Anden onsdag i måneden.
Spillet starter kl. 12.30

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter – Lokalafdelingen
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 39655448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden kl. 19.30-
21.30 i sept. – okt. – nov.

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-14.
Køb af stadeplads i cafeen.

OBS: Rheumhus har fremover igen 
åbent hver fredag fra kl. 9 til kl. 13.

Aktivitetshuset PERLEN
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf: 43 73 42 20
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8 -14
Onsdag kl. 8 – 19
Fredag lukket
 
Dagligt:
Kaff e, the, øl, vand, smørrebrød og 
dagens ret

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11 – 14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18 – 23

Halling Drenge
Tirsdag kl. 18 – 23

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13 – 16

Skakklub mandag kl. 18 – 23.30

Fotoklub tirsdag kl. 18 – 23

Blomsterbinding onsdag kl. 18 – 23

Strandens Spilleklub torsdag kl. 18 – 
23.30

Mødreklub fredag kl. 18 – 24

Lørdagsaftenhygge  kl. 16 – 24

Fodbold søndag kl. 12 - 24 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

tid...tid...tid...tid...tid...

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuff et med 
hjemmebagt brød.

Banko: Hver 3. tirs./md. kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

Brunch
Anden søndag i måneden. 
Voksne 65 kr./børn 35 kr.

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henv.: Gül Aydin 60 35 28 61

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19-21.
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i november: Send et tip  
om tid, sted og arrangement senest 15. oktober kl. 12.  
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline den 
8. oktober. Bladet uddeles senest søndag den 30. oktober.
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

KALENDER – oktober 2011

Frivilligmesse i Brøndby
Lørdag den 1. oktober kl. 13-17
Sted: Brønden

Aftenspisning i Rheumhus 
Mandag den 3. oktober er aflyst

Alpha kursus
Mandag den 3. oktober kl. 18
Emne: Hvorfor og hvordan skal jeg bede?
Vi begynder med aftensmad – pris kr. 30
Sted: Brøndby Strand Kirke

Susanne Lana underholder i Perlen
Onsdag den 5. oktober kl. 18
Tilmelding senest mandag den 3. oktober
Sted: Café Perlen

Brøndby Jazzklub
Søndag den 9. oktober kl. 14
Søndagsmatinémed Sophisticated Five, fri 
entré
Sted: KILDEN i Brøndbyøster

Alpha kursus
Mandag den 10. oktober kl. 18
Emne: Hvordan leder Gud os?
Vi begynder med aftensmad – pris kr. 30
Sted: Brøndby Strand Kirke

Torsdagsgæst i Café 13
Torsdag den 13. oktober kl. 14-16 
Foredrag v/Per Wium
Klassisk musik – teori for alle
Sted: Café 13

Askefis  - Teater for de 3-9 årige 
Mandag den 17. oktober kl. 14–14.40
Sted: Brønden

Havari på sorte lørdag
Onsdag den 19. oktober kl. 19
Wagn Langebæk fortæller om sit arbejdsliv
som pilot
Sted: Rheumhus

En dag i torvehallerne på Israels Plads
Torsdag den 20. oktober kl. 10 – ca. 16
Mødested: Brøndby Strand Station
Arr: Strandstuen

Brøndby Jazzklub
Fredag den 21. oktober kl. 20
Doc Houlind Revival All Stars
Sted: Rheumhus

Alpha kursus
Mandag den 24. oktober kl. 18
Emne: Helligånden?
Vi begynder med aftensmad – pris kr. 30
Sted: Brøndby Strand Kirke

Håndarbejdets dag i Café 13
Torsdag den 27. oktober kl. 15-17
Præsentation af forskellige håndarbejder
Sted: Café 13

Halloween i Brønden
Fredag den 28. oktober kl. 14–14.45
Sted: Brønden

Ålegilde i Rheumhus
Fredag den 28. oktober kl. 18
Stegt ål ad libitum – musik fra kl.19-23
Sted: Rheumhus

Kammerkoncert 
Lørdag den 29. oktober kl. 14
Cellosolisten Ursula Smith spiller  
kammermusik
Arr.: FOF og Brøndby Musikskole
Sted: Brønden

Alpha kursus
Mandag den 31. oktober kl. 18
Emne: Hvordan modstår jeg det onde?
Vi begynder med aftensmad -  pris 30 kr.
Sted: Brøndby Strand Kirke.

Udstilling: Baby’s in black
Indtil mandag den 31. oktober
Sted: Brønden

Fotoudstilling af Bjørn Andersen
Fra 3. – 31. oktober
Custom bikes og biler
Sted: Brønden

Lektiecafé i Brønden
Hver torsdag kl. 16–17.30
Lektiehjælp for børn og unge
Sted: Brønden

Er du Vild med Bøger?
Anden onsdag i hver måned
Litteraturgruppe
Sted: Strandstuen

Alpha kursus
Mandag den 31. oktober kl. 18
Emne: Hvordan modstår jeg det onde?
Vi begynder med aftensmad – pris kr. 30
Sted: Brøndby Strand Kirke
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Rheumhus og Café 13 holder lukket i efterårsferien, i uge 42.
Perlen har åbent i efterårsferien.


