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Det tager tid at bygge solide broer, som holder til vind og vejr. Men broer er gode, 
fordi de både i skabelsesprocessen og når de står klar, kan være med til at bringe 
mennesker sammen på kryds og tværs. I boligafdelingen T13 er der blevet bygget 
mange stærke broer gennem tiderne, både mellem beboerne og mellem de institu-
tioner som holder til i afdelingen. Det blev fejret da afdelingen holdt 40 års jubilæ-
um i starten af september. På side 10 & 11 kan du læse hvordan festdagen forløb, og 
så kan du få et indblik i hvordan det var at bo i T13 dengang afdelingen var helt ny.  
Men det er ikke kun T13 som kan bryste sig med 40 år på bagen. 

Også Lundens første klub, ”Tømmermændene”, fejrer 40 års jubilæum i slutningen 
af oktober. Klubben startede som et værksted, hvor beboerne kunne komme og 
reparere deres møbler, men i løbet af årene har de opbygget venskaber og tradi-
tioner, som rækker langt ud over klubbens oprindelige formål. Læs mere på side 7.  

Én ting, som med sikkerhed kan være med til at bygge broer mellem mennesker er 
sport, og i dette nummer af Esplanaden er der masser af inspiration at hente hvis du 
går med tanken om at starte på en ny sportsgren. På side 8 & 9 kan du læse om Halling 
Fitness og deres nyopstartede Zumba-hold. På side 6 giver vi dig et indblik i livet på 
Brøndby Strands skaterbane, og på side 14 bliver du introduceret for streetfodbold. 
Men måske går din interesse mere i retning af sportsgrene, hvor man svinger en ket-
cher. I så fald kan du på side 15 læse om de unge tennisspillere fra Brøndby Strand Ten-
nisklub, som for andet år i træk er ved at kvalificere sig til sjællandsmesterskaberne.  

På side 3 kan du få et indblik i NetværksKontorets nystartede lommepengeprojekt 
hvor unge mennesker mellem 13 og 17 år kan komme og få rådgivning hvis de øn-
sker sig et fritidsjob. På den måde er projektet med til at bygge bro mellem unge 
mennesker og arbejdsmarkedet. 

Derudover kan du som altid se, hvad aktivitetshusene har på programmet på side 
12 & 13. Du kan læse om alle Brønden og Strandstuens spændende arrangementer 
på side 16 & 17, og hvis du vil med på fisketur, skal du kigge nærmere på side 4 & 5.  
Esplanaden ønsker alle en dejlig oktober måned!

Venlig hilsen
Redaktionen 

LEDER



Så er projekt ”Hjælp til Fritidsjobs” skudt i gang!
Af Henriette Almskou  

Foto: Nanna Marie Lyngman

Hvis du er mellem 13 og 17 år har du nu mulighed for at få dig et fritidsjob! Og der er mange gode grunde til at få sig sådan et. 
For eksempel er det jo altid rart at have sine egne penge i lommen, men et fritidsjob giver også rigtig gode forudsætninger for 
senere hen at få et job eller at starte på en uddannelse.

Lidt om projektkoordinatoren og rådgivningen
Jeg hedder Henriette og skal være projektkoordinator i den 
tid lommepengeprojektet kører. Fremover kan du således 
komme til mig hvis du har lyst til og mod på at få dig et 
job. Jeg har arbejdet med unge de sidste 10 år og har erfa-
ring med at fi nde spændende jobs og praktikpladser. Jeg 
kan også fortælle dig om livet på arbejdsmarkedet og give 
dig råd om det at skrive ansøgninger og gå til jobsamta-
ler. Rådgivningen er således for dig som ved hvilket job du 
ønsker dig, men mangler lidt hjælp til en ansøgning eller 
jobsamtalen. Men også for dig som bare er nysgerrig på 
hvad man kan få hjælp til i forbindelse med det at få et 
fritidsjob.

Hvad kræver det egentlig at få et fritidsjob? 
Der er nogle få ting som skal være på plads for at du kan få 
hjælp til at få et fritidsjob:
1. Du skal gå i skole.
2. Du skal som udgangspunkt være motiveret og engage 
 ret. 
3. Når vi har snakket sammen og har fundet et job til dig,  
 skal dine forældre med på banen, og de er selvfølgelig  
 også velkommen i rådgivningen hvis de har spørgsmål.

Behøver man at have mange års arbejdserfaring? 
Nej, det er ikke nødvendigt. Det kan jo være rigtigt svært at 
have arbejdserfaring når man er mellem 13-17 år, så husk 
at kvalifi kationer også kan komme andre steder fra. Det 
kan være ting du laver i skolen, hjemme eller i din fritid, og 
jeg er sikker på at vi i fællesskab fi nde frem til dine stærke 
sider.

Hvis du har fået lyst til at høre mere kan du henvende dig 
i ”Åben rådgivning” i Cafe 13, Kisumparken 2 hver tirsdag 
mellem kl. 15.00 og kl. 17.00. 
Vi starter den 2. oktober 2012. 
Jeg glæder mig rigtig meget til at møde dig og høre hvad 
jeg kan hjælpe dig med.
     
Mange hilsner
Henriette

Projektleder Henriette Almskou
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Bydelsmødrene holder til i beboerloka-
lerne i Ulsøparken 16, st. hver mandag 
fra kl. 17-21. 
Alle er meget velkomne til at komme 
forbi til en uformel rådgivende snak el-
ler blot til hygge og socialt samvær med 
andre kvinder i området.

Hvem er bydelsmødrene?
I foråret blev der uddannet 8 lokale 
bydelsmødre i Brøndby Strand. By-
delsmødrene er en gruppe af frivillige 
kvinder, som støtter og hjælper andre 
kvinder med fx kontakt til kommunen, 
skole og institutioner, fritidsaktiviteter, 
sundhed, kost og motion, børneopdra-

gelse og oversættelse af breve.
Bydelsmødrene i Brøndby Strand taler 
ud over dansk også arabisk, tyrkisk og 
kurdisk.

Hvis du vil vide mere, kan du møde op 
på mandag i Ulsøparken 16 eller ringe til 
NetværksKontoret, tlf. 43 54 22 75.

Den fælles hjemmeside for bydelen, 
der tidligere hed www.brondbynettet.
dk skifter nu navn og kan fremover fin-
des under www.brondbystrand.dk eller 
www.brøndbystrand.dk. 
Hjemmesiden vil stadig indeholde op-

lysninger om klubber, foreninger, bolig-
afdelinger, aktiviteter m.v. men hjem-
mesiden vil langsomt blive udviklet.
Samarbejdet mellem de 9 boligafdelin-
ger i Stranden vil på deres næste koor-
dineringsmøde i oktober beslutte mere 

om retningslinjer, mål mv. for hjemme-
siden. Der vil dog ikke blive ændret ved, 
at det stadig er en side, hvor de frivillige 
i de forskellige klubber og foreninger 
selv kan styre og opdatere deres hjem-
mesider. 

Bydelsmødrene er klar til at hjælpe
Brøndby Strands bydelsmødre er nu klar til at hjælpe og støtte andre kvinder  
i lokalområdet til at styrke sig selv, deres børn og deres familie. 

www.brøndbystrand.dk ???
Jo - den er god nok

Esplanaden oktober 2012
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Kunne du tænke dig en hyggelig dag på 
havet sammen med andre familier fra 
Brøndby Strand? Så tag med Børnenes 
Rejsebureau på fi sketur søndag den 28. 
oktober.
Vi mødes på Brøndby Strand Station kl. 
9.30 og tager sammen toget til Helsin-
gør, hvor fi skekutteren Arresø ligger. Vi 
forventer at være hjemme igen ca. kl. 19.
Turen koster 70 kr. for børn og 110 kr. for 
voksne. Leje af fi skestang koster 50 kr.

Tilmelding
Der er et begrænset antal pladser på 
turen og tilmelding foregår efter først 
til mølle princippet. Som noget nyt er 
der kun salg af billetter én dag. Det er 
onsdag den 3. oktober kl. 17-18 på Net-
værksKontoret, Kisumparken 2.

Tid til torsk!
Søndag den 28. oktober kl. 9.30

Har du fi sketegn?
Alle personer over 18 år skal kunne 
fremvise gyldigt fi sketegn for at kom-
me med på turen. Lystfi sketegn købes 
på hjemmesiden www.fi sketegn.dk. 
Prisen er 40 kr. for et dagskort og 185 

kr. for et årskort. Kortet er personligt 
og kan ikke deles med andre. 

Har I spørgsmål angående køb af fi -
sketegn, er I velkomne til at kontakte 
NetværksKontoret på tlf. 43 54 22 75.

Esplanaden oktober 2012
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KREA AFHOLDER EFTERÅRSMARKED 
Lørdag og søndag den 6- 7. oktober fra kl. 11- 16 

Smedekaff e
Åbent hus lørdag den 
13. oktober fra kl. 10-13
Er Smedekaff e ekstra sort, eller 
er den bare helt normal?
Det kan du få svar på, ved at 
kigge inden for i den nye/gamle 
smedje ved Søholtgård.
Du kan også høre om smedjens 
og smedefaget historie.

DET FOREGÅR I ULSØPARKEN 6, I 
STUEN.
Her er god mulighed for at få købt 
sine julegaver i god tid. Vi har smyk-
ker, kunsthåndværk, malerier m.m. 
til meget rimelige priser. Husk også 
at vi har åbent hver onsdag fra kl. 10 
-13 og om aftenen fra kl. 19 - 21.

Vil du lære lidt om akvarel, akrylma-
ling, tegning m.m. er du meget vel-
kommen til at komme forbi, og se 
hvad vi laver.
Medlemskontingent er kun 150 kr. 
om året.
Du kan også ringe til Tove tlf.: 43 73 19 
59 eller Grete tlf.: 43 73 52 60.

KREA AFHOLDER EFTERÅRSMARKED 



Drengenes tips til nybegyndere:
1. Køb et billigt board til at starte med.
2. Begynd med at øve dig på græs.
3. Slip frygten og kast dig 100% ud i det.

Tekst og fotos af: Nanna Marie Lyngman

På den to meter høje rampe står Oliver 
klar med sit skateboard. To sekunder 
efter er han på vej nedad i fuld fart over 
imod en pyramideformet forhindring. 
Han når derhen, sætter af og laver et højt 
hop, hvorefter han lander sikkert igen 
med alle fire hjul jorden og kører videre. 
Der er cirka seks unge drenge samlet i 
Brøndby Strands skaterpark denne sep-
tember-eftermiddag. De øver sig i at lave 
tricks, mens de laver sjov og hyggesnak-
ker.  

Kammeratskab og adrenalinsus
Martin og Oliver er to knægte på 13 og 
14 år fra Brøndby Vester. De kommer 
i Brøndby Strands skaterpark så ofte, 

Kick Flipping i Brøndby Strand

de kan komme til det: ”Vi har ikke no-
get sted at skate, der hvor vi bor, men 
dette er en rigtig god bane, som endda 
er ved at blive udvidet”, fortæller Mar-
tin. Der er flere grunde til at drengene 
elsker at skate: ”Man føler sig fri på sit 
skateboard, og så får man det der adre-
nalinsus, hvis det er lige ved at gå galt, 
eller hvis man laver et fedt trick”, siger 
Oliver mens, hans øjne lyser. ”En anden 
ting som er fedt ved at skate er, at alle 
kan lære det, og alle kan være med”, 
fortsætter Martin. Drengene understre-
ger, at alle er velkomne på banen, hvis 
de vil lære at skate, og at man hjælper 
hinanden til at blive bedre. Dog er de lidt 
trætte af, at uvedkommende kommer og 
hænger ud. ”Alle må være her, men det 
er ikke så fedt når folk sidder på ram-
perne så, der ikke er plads til at skate”, 
understreger de. 

Fra begynder til mester
For Nicky, som er 14 år, er det hans før-
ste dag i skaterparken. ”Det sværeste er 
at lære at holde balancen, men når man 
først har det på plads, går det hurtigt 
fremad”, fortæller han. Og selvom han er 
nybegynder, har han godt styr på, hvad 
de forskellige tricks hedder og er opsat 
på at lære alt fra en ”ollie” til en ”kick 
flip” (se hvordan på www.how2skate.
com/tricktips.htm).
Ingen af drengene har fået nogle alvor-
lige skader, selvom de er faldet og har 
slået sig nogle gange. Det afskrækker 
dem dog ikke, for de elsker at have fire 
hjul under fødderne og at mærke pulsen 
stige, når de udforsker rampernes mulig-
heder.
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Fotos: Nanna Marie Lyngman

I Resenlund er tømmermænd ikke nødvendigvis ensbetydende med hovedpine – snarere tvært imod. Denne oktober måned er 
det nemlig 40 år siden, at de første beboere i området besluttede sig for at samle alt deres værktøj i et fælles beboerrum, så 
de kunne hjælpes ad med at reparere deres møbler. Derfor fi k Lundens første klub navnet ”Tømmermændene”. I anledning af 
klubbens 40 års jubilæum fortæller et af medlemmerne her om alle klubbens aktiviteter gennem årene:

Tømmermænd med 40 år på Bagen

Praktisk arbejde og hyggestunderI første omgang etablerede vi ”Tømmermændene” for, at vi kunne hjælpe hinan-
den med at sætte vores møbler i stand. Pengene var jo ikke så mange dengang, 

så vi havde ikke mulighed for bare at købe nyt, når ting gik i stykker. Foruden re-
paration af møbler byggede vi desuden alle legepladserne i Lunden, hvor besty-
relsen indkøbte redskaberne. Men da ”Tømmermændene” først var stablet på 

benene, fandt vi også på andre sjove ting sammen. Vi begyndte for eksempel at 

lave vin af æbler, som man kunne få gratis fra en æbleplantage, der lå der, hvor 

Æblehaven ligger i dag. Det blev en succes, og vi udvidede konceptet til også 

at eksperimentere med øl-brygning. Vi arrangerede desuden fi sketure, hvor der 

var præmier både til den, der fangede den første og den største fi sk. Og vi tog i 

svømmehallen med børnene og lavede skovture til Trylleskoven.Ballade i gaden
For at skabe fest og farver i kvarteret startede ”Tømmermændene” Lundens 

Børnefestkomite, som arrangerede fester for alle børnene i Lunden, og hvis de 

ville, måtte de tage deres forældre med. Vi startede desuden Lundedagene, som 

var en stor asfaltfest, der blev afholdt i Lunden en gang om året med mad, mu-
sik og dans for alle Lundens beboere. 

Nye tider for tømmermændeneKlubbens medlemmer lagde arbejdskraft i det hele, og stod således for opstar-
ten af rigtig mange ting i Lunden. For os medlemmer har klubben skabt en mas-
se gode venskaber, og vi hjælper hinanden, hvis der er problemer. Der er endda 

nogle af børnene fra dengang, der nu selv blevet medlemmer af klubben. Men 

tiderne har jo ændret sig, så formålet med klubben er i dag mest socialt samvær. 

Vi spiller for eksempel kort, billard, rafl er og ser sport sammen på tv. Vi laver 

også forskellige sammenkomster i højtiderne og arrangerer kroture en gang om 

året. Forhåbentlig vil der også fremover være behov for, at beboere kan mødes i 

uformelle omgivelser, så hvem ved om der i fremtiden bliver både 50-60-70-års 

jubilæum for ”tømmermændene”.      M.v.h.
                                                Finn Madsen

Finn bag baren, som normalt er fyldt med glade 
tømmermænd.

I billardrummet har klubbens medlemmer 
tilbragt mange glade timer

Sejers-skiltene er malet af en af tømmermændenes 
tidligere medlemmer, som arbejdede for Den Kongelige 
Danske Porcelænsfabrik.

7

Esplanaden oktober 2012



Af Søs Vang

Fotos: Michael Mench

De første håndvægte blev bragt ind i 
Halling fitness’ lokaler i 1970. Herefter 
er der sket en stor udvikling, og der er 
nu maskiner til træning af hele krop-
pen. Omgivelserne er i det hele taget 
rare og træningscentret er altid fuldt 
af musik og god stemning. Her fortæl-
ler en af klubbens medlemmer om sine 
oplevelser fra træningscentret. 

Dygtige og kompetente trænere
De ansatte udviser stor venlighed og 
lyst til at hjælpe os, der vover os op af 
den bløde sofa og af sted hjemmefra. 
De kan med rette betegnes som ildsjæ-
le, der udviser stor seriøsitet og har 
megen viden på flere områder. Træner-
staben, som består af 4 instruktører, 
er alle uddannet så de kan hjælpe dig, 
når du skal i gang med at bruge maski-
nerne, og du kan også få et personligt 
tilrettelagt program, når du starter.  
Formanden har desuden mulighed for 
at hjælpe, hvis du har udfordringer på 
kost- og ernæringsområdet, hvis du ek-
sempelvis ønsker at tabe dig. 

Motion gør godt

De lækre lokaler
Der er mange maskiner at vælge imel-
lem, så der er noget for enhver muskel-
gruppe. Træningslokalerne har desuden 
airkondition og stødabsorberende gul-
ve, så du eksempelvis kan sjippe uden 
at få stød i ryggen. Der er ubegrænset 
træning for medlemmer og der er man-
ge hold både blandet M/K og kun for 
kvinder. 

Nyheder i Halling fitness
Der arbejdes på, at foreningen får en 
hjemmeside og kommer på Facebook, 
og der er også en APP til din mobil un-
der udvikling. En gratis APP der blandt 
andet indeholder fitness- og ernærings-
råd. Desuden arbejder bestyrelsen på at 
skaffe penge til flere træningsmaski-
ner. Og på næste side kan du læse om 
det nyeste træningstiltag i klubben, 
nemlig Zumba – lad dig endelig friste.
I Halling fitness lægges der vægt på en 
god omgangstone og at alle skal føle 
sig velkomne, så tag udfordringen og 
kom og vær med i fællesskabet!

Stiftet i 1995 af Leif, Gert og Monna
Medlem af DGI og underlagt Antidoping Danmark Besty-
relsen 
Sted: Hallingparken 5, kælderen
Kontakt:  Formand Michael Mench
    Tlf.: 22 43 80 81
Pris for medlemsskab: 360,- kr. halvårligt
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Tekst og fotos af: Nanna Marie Lyngman

Hofterne vugger fra side til side i takt med de glade sambatoner, som fylder luften 
i Hallingparken Fitness træningslokaler. Det er torsdag aften, og Zumba-timen er 
i fuld gang. Der er mødt ti danseglade kvinder op for at få rørt kroppen og latter-
musklerne. 

Latinamerika møder Brøndby Strand
Motionsformen Zumba kan beskrives som en blanding af dans, fitness og aerobic, 
hvor deltagerne bevæger sig til musik, som i høj grad er inspireret af latinameri-
kanske rytmer. I Hallingparkens lokaler lyser kvindernes ansigter både af glæde 
og koncentration, mens de følger træneren Maria Andersens glidende og rytmiske 
bevægelser. I den time, som træningen varer, når de igennem mange forskellige 
danse, i forskellige tempi og sværhedsgrader. Men der er en lille pause mellem hver 
dans så man kan nå at få pusten og en tår vand. Der bliver joket og grint en masse 
mellem dansene, og alle ser ud til at få fornyet energi gennem træningen. 

Zumba er for alle
Træneren Maria har selv danset Zumba i to år, og hun fremhæver, at det er en moti-
onsform som alle kan lære at mestre, og at der er der plads til folk på alle niveauer. 
”Man skal dog være opmærksom på sin egen krops signaler, og gå frem i et tempo, 
som er passende for en selv”, understreger hun. 

Motion og danseglæde
Selvom Zumba træningen kun har været i gang i et par måneder, har kvinderne 
nået at få opbygget en god stemning på holdet. ”Det er det sociale samvær, musik-
ken og dansen, som gør det sjovt at være med”, forklarer en af kvinderne. Det at 
komme i bedre form og tabe et par kilo bliver også nævnt som faktorer, der spiller 
ind i deltagernes motivation til at møde op til Zumba timerne. ”I begyndelsen var 
det lidt svært, men man bliver hurtigt bedre, og det bliver bare sjovere og sjovere at 
være med”, det er alle kvinderne enige om.

Det er tid til Zumba!

Har du fået lyst til Zumba?
Tilmelding:
Maria Andersen
Tlf.: 27 37 82 41
Mail: zumba.brondby@gmail.com

Sted: Hallingparken Fitness 
Pris: 350 kr. for 6 måneder

Du kan læse mere om Zumba på
 www.zumbashoppen.dk
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40 årS juBilæuM

T13 fejrer 40 års jubilæum
Af Nanna Marie Lyngman

Fotos: Ole Hegerlund og Nanna Marie Lyngman

Det er nu 40 år siden at boligafdelingen 
T13 startede op, og det blev fejret i stor 
stil da afdelingen inviterede til fest i 
begyndelsen af september. Dagen var 
spækket med sjov og underholdning for 
folk i alle aldre, og Café 13 stod både for 
en lækker frokostbuffet og for et kæmpe 
burger-gilde til aftensmad. Det fine ar-
rangement blev rundet af med et stort 
festfyrværkeri, så nu er T13 skudt godt 
ind i de næste mange år.

Mange børn fik ansigtet drabeligt dekoreret.

Café 13 serverer lækker frokost med mad fra mange forskellige lande.

Børnene trodser højderne på klatretårnet.

Der er plads til familiehygge for alle pengene til T13's jubilæum.

Esplanaden oktober 2012
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Dengang det hele begyndte
Selvom det bliver spændende at se hvad 
fremtiden bringer for T13, er der også 
masser at se tilbage på hvis man graver 
lidt i fortiden. 40 år er lang tid og der bor 
stadig folk som kom hertil i afdelingens 
spæde begyndelse. Én af dem hedder 
Inge Renberg, og hun har mange histo-
rier at fortælle om livet i T13. Du kan læse 
nogle af dem på de nedenstående linjer.

Fra villahus til liv og glade dage
”Da vi kom hertil i 1972 var der intet – der 
var ikke et træ, ikke et græsstrå”, fortæl-
ler Inge, mens vi sidder ved køkkenbordet 
i hendes lejlighed højt oppe i en af Tra-
numparkens skyskrabere. Men på trods 
af at omgivelserne ikke var lige så grønne 
og frodige som i det villakvarter familien 
kom fra, fandt de hurtigt ud af at miljøet 
herude var helt fantastisk. ”Den måde vi 
kom til at kende de andre beboere på var 
enestående. Vi var alle nytilflyttere og 
havde børn på nogenlunde samme alder, 
så de fandt jo hurtigt sammen”, siger Inge 
og smiler. 

Al begyndelse er svær
Selvom familien hurtigt faldt til, tog det 
alligevel lidt tid før alle ting kom helt på 
plads i Brøndby Strand. ”Til at starte med 
var der hverken farve på højhusene eller 
gadeskiltning, så det var ikke nemt at fin-
de rundt”, fortæller Inge. Hun husker for 
eksempel hvordan hun instruerede sine 

gæster til at finde familiens lejlighed ved 
at køre ned ad Esplanaden og kigge efter 
en lampe med spotlight ud af vinduet. 
Indkøbsmulighederne var heller ikke som 
de er i dag. ”Vi mødre som dengang of-
test gik hjemme med børnene, valfartede 
i flok med vores barnevogne ned til Val-
lensbæk for at handle”, fortæller hun. 
Lidt efter lidt begyndte der dog at komme 
butikker, og banken flyttede ind i et skur 
der hvor parkeringspladsen foran centret 
ligger i dag. ”Den hed Landmandsbanken 
dengang, og jeg var kunde nummer 8. Jeg 
har stadigvæk det nummer”, siger Inge 
med et skævt smil. 

Kvarteret blomstrede
”Da vi havde boet i T13 et års tid, var der 
to mænd fra boligblokken som kom og 
ringede på for at høre om vi skulle lave en 
selskabelig klub for husrækken”, beretter 
Inge som lyser helt op ved tanken. ”Klub-
ben kom til at hedde ”Klub 40”, fordi der 
var plads til 40 personer i de selskabslo-
kaler vi havde til rådighed. Vi holdt fester 
hele året rundt og lavede desuden masser 
af andre arrangementer i kvarteret”, for-
tæller hun. ”Vi startede blandt andet et 
blomsterudvalg, hvor mændene drog på 
torvet tidlig lørdag morgen og købte mas-
ser af blomster, som blev solgt nede foran 
vaskeriet. Dengang var der jo ikke mange 
der havde en bil, så tilbuddet blev taget 
imod med kyshånd”, uddyber Inge. Men 
der var også andre behov som skulle mø-
des. Inges børn ville for eksempel meget 

gerne spille fodbold, men det var svært 
fordi der ikke var andet end stenet jord i 
området. ”Min mand sørgede for at sam-
le en masse mennesker som sammen fik 
ryddet et areal for sten. De arbejdede en 
hel weekend, hvorefter kommunen hen-
tede stenene og lagde et tyndt lag grus på 
det ryddede jordstykke. På den måde fik 
vi en fodboldbane som børnene var utro-
lig glade for”, smiler Inge.

Beboerinitiativ og opbakning fra bo-
ligafdelingen
De foretagsomme beboere i T13 starte-
de et utal af klubber og foreninger som 
blandt andet talte en gymnastikklub, en 
dartklup, en fiskeklub og en fotoklub. De 
startede også beboerbladet ”Strandlø-
beren” som havde eget trykkeri i bebyg-
gelsen. Alle disse initiativer var mulige 
både på grund af beboernes mange ideer 
og deres gåpåmod, men som Inge under-
streger, var det også fordi boligafdelingen 
og kommunen var gode til at bakke op om 
deres forslag. 

Nye tider
Nu, 40 år senere, mødes Inge ofte med 
mange af de mennesker, hun lærte at 
kende dengang det hele begyndte. Des-
uden er mange af de børn som Inge 
kender fra gamle dage flyttet tilbage til 
Brøndby Strand. Det vidner om at områ-
det stadig har en masse at byde på. Inge 
er i hvert fald ikke i tvivl: ”Jeg bliver her til 
den dag jeg dør, jeg elsker at bo her”.

Inge Renberg på sin altan.

Det er ikke til at tro at denne udsigt for fyrre år siden var en bar jordmark.

40 årS juBilæuM
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 Vinterdepression og lykkepiller? 
Nej tak - vi bruger ”Lela-drugs” 
”Lela-drugs” giver overskud, ”Lela-
drugs” hjælper på humør svingninger, 
”Lela-drugs” får solen til at skinne selv 
på en regnvejrsdag. Kom og prøv 1 time 
Zumba med Lela og dit humør er i top.
Hvad er Zumba - god motion, godt for 
forbrændingen og konditionen. Zumba 
er sjov motion. Har du spist for mange 
is er Zumba løsningen. Aldrig har ef-
fektiv træning været sjovere! Zumba 
er godt både for din krop og dit sind.

Zumba er for alle aldre, kvinder, børn 
og mænd. Du behøver ikke have danse- 
eller fi tnesserfaring. 
Der er 2 hold i Selskabslokalerne, 
Tranumparken 3, mandag kl. 18.00 og 
onsdag kl. 17.00. 
Prisen er 200 kr. pr. måned, der betales 
forud. Ønsker du at betale hver gang 
er prisen 60 kr. pr. gang.  Kom og vær 
med, gratis prøvetime kontakt Bitten 
Skotte tlf. 50 85 88 77 eller på mail 
b.skotte@mail.dk

Ulykker i hjemmet
Onsdag den 7. november kl. 17 - 21
Hvad skal du gøre, for at din familie og 
du føler sig bedre rustet overfor ulyk-
ker? Det kan du lære på et gratis kur-
sus, hvor du får en lang række gode råd  
om, hvordan man øger sikkerheden i 
hjemmet, bilen, fritiden og sommerhu-
set. Desuden omfatter kurset første-
hjælp til de små skader i hverdagen.
Der vil blive udleveret materiale og 
kursusbevis.
Ved kurset serveres en gratis sandwich 
og vand/ka� e.
Tilmelding i Café 13 senest 2. novem-
ber kl. 12 eller på telefon 43 73 81 25.
Kurset arrangeres i samarbejde med 
kriseberedskabet i Albertslund.  

Brunch i Café 13
Søndag den 14. oktober kl. 10 - 13
Vi byder på lækker brunchbu� et for 
hele familien.
Pris kr. 65 for voksne og børn under 12 
år kr. 35.

Efterårsferie
Café 13 holder efterårsferie i uge 42.
Der er arrangementer for børn.

Banko er fl yttet i oktober
Banko er rykket fra den 16. til den 9. 
oktober.

12

Café 13 i oktober

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

3'eren holder 10 års jubilæum

T 13’s pensionistforening 3'eren blev 
stiftet den 1. november 2002. Det 
var et ønske fra nogle ældre beboere 
i vor afdeling. Da vi skulle fi nde på 
et navn, blev 3'eren foreslået, for 
det at blive pensionist, er at træde 
ind i den 3. alder. 
Vi holder vore hyggemøder den 
1. tirsdag i hver måned i Café 13. 
Derudover holder vi foredrag eller 
studiegrupper og tager på ture. Ser 
vi tilbage, har vi haft rigtig mange 
gode oplevelser sammen. Vi har 
haft ture til vore omegnsmuseer, 
Cirkusmuseet i Avedøre, Søfartsmu-
seet, Statens Museum for Kunst, 

Politimuseet og mange andre. I au-
gust 2011 tog vi 3 dage til Bornholm, 
boede på luksushotel i Rønne og 
kørte Bornholm rundt i lejet bil med 
chau� ør. Her i efteråret starter vi 
studiegruppe om "Vor Frue Kirke" og 
Sct. Petri. I oktober besøger vi Post-
museet på Købmagergade. Besøget 
slutter vanen tro med en rar frokost. 
Men kom til vores 10 års jubilæum 
tirsdag den 6. november kl. 12 i Café 
13. Der byder vi på frokostbu� et, 
ka� e og musikalsk underholdning. 
Tilmelding i Café 13 senest torsdag 
den 1. november eller hos Esther 
Genker på telefon  77 99 25 53.  
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Lørdagscafe i Rheumhus
Lørdag den 6. oktober
Vi byder alle velkommen til lørdagscafe 
i Rheumhus lørdag den 6. oktober. 
Cafeen kan denne dag tilbyde smørre-
brød, en lille lun ret, ostemadder m.m. 
Der er  gode muligheder for at hygge 
med venner og naboer, og at gøre et 
godt fund på dagens loppemarked, 
som er fyldt med mange spændende 
ting og sager.

Efterårsferie i Rheumhus
Det er for børn
Forskellige arrangementer vil præge 
Rheumhus i Efterårsferien. Vi vil 
afholde konkurrencer i bordfodbold – 
med hjælp fra spillere fra BIF - bobspil 
og bordtennis. Vi arrangerer desuden 
et loppemarked for børn, hvor de kan 
sælge både tøj og legetøj. Forældre er 
også velkomne. Der vil komme opslag i 
opgangene med nærmere information.

Torsdagsgæsten 
Torsdag den 11. oktober kl. 14 - 16

Ivan Liljebæk fortæller om mennesket 
bag Flemming ”Bamse” Jørgensen. 
Det kommer til at handle om hans 
opvækst som adopteret, hans spæn-
dende karriere som folkekær sanger og 
især om hans glade og fi nulige tekster, 
som vi stadigvæk kan synge med på. 

Jazzaften i Rheumhus
Fredag den 19. oktober 
Så er det igen tid til et brag af en 
jazzfest i Rheumhus. Vi serverer af-
tensmad fra kl. 18.30, men menuen 
forbliver en hemmelighed lidt endnu. 
Musikken begynder kl. 20, og det er 
denne aften Bourbon Street Jazzband 
der spiller op til hygge og dans.
Billetter til arrangementet kan købes i 
Rheumhus og gennem Brøndby Jazz-
klub.

13

Rheumhus i oktober

Perlen i oktober

Susanne Lana er gæst i Café Perlen
Onsdag den 17. oktober kl. 18
Så er der atter musik og dans i Café 
Perlen når Susanne Lana og Bent kom-
mer og optræder. 

 I den anledning server vi middag 
bestående af fl ødestuvede kartofl er, 
dampet porre og kold kryddermariner-
et nakkefi let. Fra kl. 19.30 vil der være 
ka� e og kage.

Pris for alt dette er kun kr. 85. 

Billetter skal købes og hentes i Café 
Perlen, Hallingparken 5.

Sidste frist for tilmelding er torsdag 
den 11. oktober.



Af Zahid Mansoor, opsøgende medarbejder (B&U 
projekter), NetværksKontoret  

Fotos: Tobias Cromwell

Efter længere tids forberedelse har 
foreningen FDC09 startet en street-
fodboldturnering i Brøndby Strand. Den 
første del løb af stablen på Multibanen 
ved Tranumparken tirsdag den 4. sep-
tember. Turneringen kommer til at køre 
alle tirsdage mellem kl. 16-19 indtil den 
16. oktober, hvor der er finale. Allerede 
på turneringens første dag var der man-
ge unge, stemningen var god, og FDC09 
havde sørget for forplejning i form af 
vand og forskellige grønsager.

Foreningen FDC09
FDC09 er en forening, der stræber efter 
at lave aktiviteter for børn og unge, som 
giver dem muligheder for at komme 
godt ind i voksenlivet. De stabler man-
ge forskellige ting på benene, såsom 
volleybal, fodvolley og futsal. Arran-
gørerne sørger desuden for at udvikle 
rollemodeller ved at inddrage unge fra 
lokalområdet som medansvarlige i ar-
rangementet. Det sker ved at teamet af 
lokale unge som hjælper arrangørerne, 
får sig en uddannelse i coaching, og at 
de endda får papir på, at de har delta-
get, så de kan skrive det på CV’et. Når 
de har gennemgået forløbet, er der des-
uden jobmuligheder for dem, som har 
gjort det godt. De vil nemlig kunne få et 
lønnet job når FDC09 arrangerer stæv-
ner og turneringer i andre byer. Her er 
teamet af unge så med til at uddanne 
andre unge fra det lokalområde, hvor 
der spilles næste gang.

På følgende adresse kan du blive opdateret på stillingen i 
turneringen og se billeder fra kampene: 
http://fdc09.com/2012/09/04/brondby-strand-d-4-9-12/

Streetfodbold

Danmarksmesterskabet i sigte!
Gennem turneringen kæmper drengene 
om førstepladsen, og dermed en plads 
i den videre konkurrence mod hold 
fra andre byer. Vinderne af Brøndby 
Strands lokale turnering skal nemlig vi-
dere og spille om Sjællandsmesterska-
berne, og hvis de vinder her går de vi-
dere til Danmarksmesterskaberne. Alle 
der har lyst til at komme og heppe på 
de dygtige hold som har nået finalen er 
velkomne på multibanen ved Brønden 
fredag den 5. oktober, som begynder kl. 
16 og åbnes ved en tale af borgmester 
Ib Terp.

Vel mødt!
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Af Nanna Marie Lyngman

Fotos: Irena Tully

I foråret besøgte Esplanaden tennisba-
nerne i BST for at møde U-10 holdet, som 
dengang var de stolte indehavere af tit-
len som Sjællandsmestre. Vi har besøgt 
dem igen, for at se hvordan det går. Det 
viser sig, at søde smag af succes igen er 
indenfor rækkevidde, idet de er tæt på 
at generobre mesterskabet. De har nem-
lig lige nået i finalen - denne gang i U12 
rækken. Vejen hertil har budt på overbe-
visende sejre mod klubber som Ballerup, 
Albertslund og Hedehusene, hvorefter de 
slog nordsjællandske Espergærde i semi-
finalen.

Flotte resultater
Det dygtige og motiverede hold består 
af Jacqueline Tully, Emilie Rosenmejer, 
Jeppe Nesbit og Magnus Olsen. Sidste 
års medlem af vinderholdet, Michelle 
Tully, har imens haft travlt med at spille 
individuelle turneringer på Dansk Tennis 

Forbunds rangliste og har allerede opnå-
et flotte resultater gennem at vinde flere 
turneringer – bl.a. Farum Sommer Cup, 
hvor hun i finalen slog en af sine største 
rivaler, Karoline Ken fra Køge Tennisklub.  

At holde balancen
Holdets træner Irena Tully fortæller, hvor 
stolt hun er af disse unge, dedikerede 
spillere, som knokler hver eneste dag for 
at nå langt. ”Vi prøver at finde en balance 
mellem hårdt arbejde og det at have det 
sjovt samtidigt”, fortæller hun. Irena har 
mange visioner for spillerne, og hun ny-
der at motivere og coache dem, og sæt-
ter stor pris på det gode samarbejde med 
BSTs cheftræner Thomas Rosenmejer.  

Efter en lille pause fra tennisbanerne 
hvor de unge tennisspillere drikker en 
masse vand, får de ømme muskler mas-
seret, og hvor de også har nået at fjolle 

De sjællandske tennismestre 
fra BST er ved at gøre det igen!

lidt rundt, er det tid til mere træning. For 
som Irena siger: ”Jo hårdere vi træner i 
dag, jo nemmere kan vi vinde i morgen…”.

Se mere på BSTs hjemmeside:  http://
bstennis.dk/

Det samlede hold.

Michelle Tully med sin pokal fra Farum Sommer Cup
Michelle sammen med sin storsøster Jacqueline Tully, 
og hendes pokal fra Vallensbæk Open turnering.
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BRØNDEN I OKTOBER

Workshop og eventyr mel-
lem bøgerne - med rollespil 
og sværdkamp
Fredag den 19. oktober kl. 11-14
Rollespilsakademiet inviterer til sværd-
bygning og rollespil mellem bøgerne i 
biblioteket i Brønden. 
I workshoppen laver børnene selv sværd 
til rollespillet. Derefter starter rollespil-
let ”Eventyret mellem bøgerne”. Nogle 
af eventyrpersonerne er sluppet ud af 
bøgerne og går nu rundt på biblioteket. 
Personerne kan kun sendes tilbage til 
bøgerne, hvis børnene løser nogle op-
gaver. 

Arrangementet henvender sig til børn i 
alderen 8-13 år.
Varighed: 2½ - 3 timer
Gratis billetter udleveres i skranken ef-
ter først til mølle princippet fra den 1. 
oktober i bibliotekets åbningstid (kun 
20 pladser).

Udstilling: 
På rejse i Somaliland
Fra den 2. oktober til den 31. oktober.
I oktober viser Brønden en udstilling af 
Anet Tamborg med fotos, genstande 
og ordsprog samlet i den nordlige del af 
Somalia, også kaldet Somaliland.
Kom og se billeder af nomader, bryl-
lupstraditioner og byer, hvor gammelt 
og nyt mødes. Læs somaliernes gamle 
ordsprog, hvoraf nogle minder om vores 
egne og se genstande fra både by- og 
nomadekulturen.
Udstillingen vises i udstillingsgang 1 og 
foyeren.

Kære Beboer i Brøndby Strand
Du og din familie inviteres tilBASARom kommunens og fritidslivets mange tilbud 

Fredag d. 5. oktober 2012kl. 15.00 – 18.00i KULTURHUSET BRØNDEN

Kære Beboer i Brøndby Strand
Du og din familie inviteres tilBASARom kommunens og fritidslivets mange tilbud 

Fredag d. 5. oktober 2012kl. 15.00 – 18.00i KULTURHUSET BRØNDEN

ER DU STREET?STREET SOCCER TURNERING

DET ER GRATIS! 

TILMELDING PÅ DAGEN. 

TIrsdag d. 04. SEP. KL.: 16.00 

Tjek: facebook.com/fdcnul9 

MAX: 6 spillere pr. hold. 

KOM i god tid!

STÆVNEDAGE

se hjemmesiden 

www.fdc09.com 

SCAN KODEN 

ARRANGØRER

FOR PIGER & DRENGE 8 - 18 ÅR 

BRØNDBY STRAND CENTRUM 
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GRATIS
snacks og drikke

ALLE er velkomne

GRATIS
snacks og drikke

ALLE er velkomne

FINALEN I

STREETFODBOLD

ÅBNES AF

BORGMESTER IB TERP

KL. 16.00
FINALEN I

STREETFODBOLD

ÅBNES AF

BORGMESTER IB TERP

KL. 16.00

Lørdag den 27. oktober kl. 14.
Slagtøjssolisten Matias Seibæk, som 
er uddannet fra Det kongelige dan-
ske Musikkonservatorium, står for en 
spændende koncertrejse ind i slagtøjs-
repertoiret. Det bliver en farverig kon-
cert med instrumenter lige fra balinesi-
ske bambusinstrumenter til kinesiske 
gong'er og den klassiske lilletromme.  

Billetter á 60 kr. kan købes på http://
brondby.billetexpressen.dk/ 
eller i Kulturhuset Brønden, Kulturhu-
set Kilden og Brøndbyvester Bibliotek.
Arrangementet er et samarbejde mel-
lem Brønden, Brøndby Musikskole og 
FOF, og er støttet af Kulturudvalget. 
Næste kammerkoncert er lørdag den 
24. november kl. 14.

Kammerkoncert med unge talenter 
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Josephines tøjsalg 
i strandstuen
Fredag den 5. oktober kl. 11.

Syng Dansk i Brønden med 
Keld og Hilda Heick
Torsdag den 25. oktober kl. 11 - 13.30.
Efterfølgende er der musik og sang med 
harmonikaspillerne.
Billetter kan købes i værestederne 
Strandstuen eller Møllehuset fra den 
10. september til den 12. oktober, eller 
så længe lager haves.

Pris: 100,- kr. inkl. sandwich, kaff e og 
te. Dørene åbner kl. 10.30
Der kan ikke reserveres billetter.
Billetter kan ikke købes ved indgangen.
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STÆVNEDAGE

se hjemmesiden 

www.fdc09.com 

SCAN KODEN 

ARRANGØRER

FOR PIGER & DRENGE 8 - 18 ÅR 

BRØNDBY STRAND CENTRUM 

(ASFALTBANEN V. BRØNDEN) 
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GRATIS
snacks og drikke

ALLE er velkomne

GRATIS
snacks og drikke

ALLE er velkomne

FINALEN I

STREETFODBOLD

ÅBNES AF

BORGMESTER IB TERP

KL. 16.00
FINALEN I

STREETFODBOLD

ÅBNES AF

BORGMESTER IB TERP

KL. 16.00

Gratis lektiecafé hver 
onsdag kl. 15.30-17.30 
Et super tilbud til dig der har brug 
for hjælp til f.eks. lektier - projekter - 
jobansøgninger - kontakt til myndighe-
derne. 
Lektiecaféen er åben for alle børn, unge 
og voksne.
Arrangører: Frivillige fra Ungdommens 
Røde Kors og Brønden.

Efterlysning!
Vi søger frivillige til Computer vejled-
ning på begynderniveau. 
Kontakt Vivi Mekky eller Charlotte Ve-
del i Strandstuen på 4328 2688.

Strikkecafé
Tirsdag den 2. og 16. oktober kl. 16-19.
Vi hygger os med strikketøjet og hjæl-
per hinanden, hvis der er noget, som vi 
ikke kan fi nde ud af. Pris 30 kr. for kaff e 
og brød. 
Alle er velkomne.

Kom og vær med til et hyg-
geligt spil banko!
Onsdag den 31. oktober kl. 11.
10 spil koster 50 kr. inkl. kaff e. 
Banko-bolle kan bestilles for 15 kr.

STORT bogsalg 
– kom og gør et kup 
Dette foregår fra mandag den 22. oktober til 
og med lørdag den 27. oktober
Find læsning til efterårets mørke timer, når 
biblioteket i Brønden afholder stort bogsalg 
i foyeren. Det drejer sig om alt fra romaner, 
billedbøger og fagbøger, til cd'er, tegneserier 
og blade. 

Musikalsk underholdning i foyeren med 
Line, som synger og spiller mens du shopper 
bøger. Dette foregår fredag den 26. oktober 
fra kl. 14-15.30



KLUMME

Farvel til en ven

Af: Bitten Drews

Illustration af Grete Folman

Det er altid svært at sige farvel til en 
ven. Også selvom denne ven ikke er le-
vende. Jeg husker tydeligt, da jeg skulle 
sige farvel til min lille lyseblå Renault 
8. Den og jeg havde haft så meget sjov 
sammen. Dengang jeg havde den, var 
den på svenske plader, fordi jeg den-
gang boede i Småland, selvom jeg ar-
bejdede i Danmark. Politiet var virkelig 
ude efter skattesnydere, og de stop-
pede mig op til 3 gange om dagen, når 
jeg var i København. En morgen kom 
jeg kørende ad H. C. Ørstedsvej. Der lå 
en politibil to biler efter mig, og jeg var 
ikke i tvivl om, hvem de var ude efter. 
Pludselig var der et hul i den modkø-
rende trafik. Min lille Renault kunne 
vende på en tallerken, så jeg snuppede 
den modkørende bane og vinkede glad 
til betjentene, da jeg kørte forbi dem. 
Først så de vantro ud. Dernæst flække-
de de af grin. De havde ikke en chance i 
deres store øse. 

Tiderne har ændret sig, og i dag er det 
min lille ”pensionist-kærrer”, jeg skal 
sige farvel til. Vi har virkelig slæbt sam-
men, siden jeg fandt den blandt ”lop-
perne” på KulturWeekend for længe si-
den. Jeg købte den for 15 kr., fyldte den 
med mindre ”loppefund” og drog glad 
hjem. 
Den har siden da slæbt flasker, sylte-
tøjsglas, reklamer, aviser og brugt tøj 
til Røde Kors ned ad trapperne, og et 
utal af gode sager op til 3. sal. Hvis jeg 
ikke havde haft den, var jeg nok død af 
sult. Den har troligt fulgt mig til stran-
den med alt hvad dertil hører, fulgt med 
mig i tog og busser til Møn, hvor min 
søn bor, og båret mit malergrej til KREA 

hele vinteren igennem, samt kamera og 
blok ud på opgaver for Esplanaden. Nu 
kan den ikke mere. Den græder så hjer-
teskærende, så snart jeg bare har fyldt 
bunden, at folk holder sig for ørerne. 
Det hjælper ikke at smøre den, og hvis 

jeg skal have en anden i samme kvali-
tet, skal jeg af med den formue, som 
jeg ikke har. Det allerværste er, at når 
den skal på pension, bliver det blandt 
storskraldet i kælderen, men det har 
jeg ikke fortalt den endnu.
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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 http://brondbynettet.dk/
rheumhus

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

Søndags-banko
Næste gang 2. september. Dørene 
åbnes kl. 12 og spil begynder kl. 13.

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 

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdagscafé og Loppemarked starter 
op igen lørdag d. 1. september.
Ved køb af loppebord kontakt 
Rheumhus.

Jazz i Rheumhus
Jazz starter op igen i d. 21. september 
med musik af Pee Dee Jazzband.

Syng Sammen Aften
Syng sammen aften starter igen i sep-
tember, sidste torsdag i måneden.

Folkedans
Folkedans starter i september, 
mandag i ulige uger.

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:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

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

Pigeklub 
Tirsdag 15.30-17.30

Krop og velvære
Tirsdag kl. 19-22 
Onsdag kl. 10-15 

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Blomsterbinding onsdag kl. 18-23

Strandens Spilleklub torsdag 
kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag fra kl. 18-23

De unge søndag fra kl. 17-23

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.brondbynettet.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.: Öslem, tlf. 52 30 56 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.brondbynettet.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 d. 15. oktober kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline  
d. 8. oktober. Bladet uddeles senest søndag d. 28. oktober. 
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen.  
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

Café 13 holder efterårsferie i uge 42
Banko i Café 13 er rykket fra den 16. til den 9. oktober

Strikkecafé i Strandstuen
Tirsdag den 2. og 16. oktober kl.16-19
Sted: Strandstuen

Udstilling: På rejse i Somaliland
Fra tirsdag den 2. oktober og måneden ud
Fotos, ting og ordsprog fra Somaliland
Sted: Brønden

Josephines Tøjsalg i Strandstuen
Fredag den 5. oktober kl. 11
Sted: Strandstuen

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdag den 6. oktober kl. 10
Hygge med venner og naboer samt lop-
pemarked
Sted: Rheumhus

Efterårsmarked i Krea
Lørdag-søndag den 6. og 7. oktober kl. 
11-16
Køb dine julegaver i god tid
Sted: Ulsøparken 6, Stuen

Torsdagsgæsten i Rheumhus
Torsdag den 11. oktober kl. 14-16
Ivan Liljebæk fortæller om Flemming 
”Bamse” Jørgensen og hans liv, 
men især om hans ofte finurlige tekster
Sted: Rheumhus

Brunch i Café 13
Søndag den 14. oktober kl. 10-13
Lækker brunchbuffet for hele familien
Sted: Café 13

Workshop i Brønden
Fredag den 19. oktober kl. 11-14
Rollespil og sværdkamp – eventyr mellem 
bøgerne
Sted: Brønden

Jazzaften i Rheumhus
Fredag den 19. oktober kl. 20
Bourbon Street Jazzband spiller op
Sted: Rheumhus

Bogsalg – kom og gør et kup
Mandag den 22. til og med lørdag den 27. 
oktober
Sted: Brønden

Syng dansk i Brønden 
Torsdag den 25. oktober kl. 11-13.30
Keld og Hilda Heick underholder
Arr.: Strandstuen
Sted: Brønden

Halloween-disco i Café 13
Fredag den 26. oktober kl. 19-22
Partyshakers fyrer den af
Sted: Café 13

Musikalsk underholdning 
Fredag den 26. oktober kl. 14-15.30
Shop bøger mens Line underholder i 
foyeren
Sted: Brønden

Kammerkoncert med unge talenter
Lørdag den 27. oktober kl. 14
Farverig koncert med slagtøjssolisten 
Matias Seibæk
Arr.: Brøndby Musikskole og FOF
Sted: Brønden

Fisketur – Tid til Torsk
Søndag den 28. oktober kl. 9.30
OBS: Billetsalg kun onsdag den 3. oktober 
kl. 17-18 
på NetværksKontoret
Arr.: Børnenes Rejsebureau
Mødested: Brøndby Strand Station

Banko
Onsdag den 31. oktober kl. 11
Sted: Strandstuen
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