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DEADLINE: 

15. september - 2007 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 7. oktober

Kvarterløft går på hæld - det 
betyder ikke færre aktiviteter, 
tværtimod - resultaterne af de 
årelange forhandlinger begyn-
der nu at vise sig, fysisk vel at 
mærke! Den, i fl ere numre af 
bladet - omtalte motionsplads 
- er nu tæt på indvielse. Ejer-
boligerne - om end ikke direkte 
et kvarterløftprojekt - så dog 
part i den positive udvikling af 
Brøndby Strand - er i fuld sving 
med at blive opført; og således 
går vor bydel ind i en spænden-
de fase med aktiviteter, som vil 
præge bybilledet i en tid frem-
over.

Foreningslivet har altid fl o-
reret i Brøndby Strand. Nye 
som ”gamle” er på banen. I dette 
nummer kan du læse om en af 
de allerførste aktiviteter, nem-
lig BSI Håndbold, der startede 
for ikke mindre end 70 år si-
den! Men også Brøndby Strand 
Petangueklub - én af de yngre 
klubber i området, har også 

gang i aktiviteterne; et spæn-
dende samarbejde med Strand-
stuen ligner en rigtig succes. 

De gør det igen - unge musi-
kalske Brøndby Strand-borgere 
har kvalifi ceret sig til årets MGP 
for børn og unge; én gang Ha-
san, som deltog ved sidste års 
„Scenen er din“, er i år blevet til 
to gange Has(s)an, der sammen 
med yderligere tre unge Brønd-
by Strand’ere og en frisk pige 
fra Rødovre har dannet grup-
pen ”Game Over”, er røget igen-
nem nåleøjet og træder op ved 
DR´s MGP-show lørdag den 15. 
september. Vi siger pøj-pøj men 
forhåbentlig ikke ”game over”!

Middelalderlandsbyen - et 
projekt, som fortjener al mulig 
opmærksomhed - har afholdt 
en fremtidskonference, hvor 
der blev gjort status over by-
ens niårige liv og ikke mindst 
taget stilling til fremtiden. Af-
ten- og weekend-åbninger, et 

traktørsted, udvidet kontakt til 
foreninger, interesseorganisati-
oner og erhvervslivet med hen-
blik på at tilbyde landsbyen til 
såvel fi rmaskovture som kurser 
i team-building var forslag som 
blev fremlagt.

Der er ytringsfrihed i Dan-
mark - således er Beboerbladet 
ESPLANADEN også omfattet.
 Bladets ”Redaktionelle ret-
ningslinier“ afstikker dog nogle 
begrænsninger, som blandt an-
det betyder, at den generelle 
integrationsdebat stort set bør 
føres i andre medier. 
 I ESPLANADEN skal fokus 
være på erfaringerne med in-
tegration i vort boligområde og 
lokalsamfund.

Og så kom rygestoploven også 
til Brøndby Strand - Gadebille-
det har allerede ændret sig med 
”tågede” grupper, der hygger sig 
under åben himmel og helt sik-
kert i positiv dialog.

Farvel kvarterløft - goddag fremtid

2

Esplanaden  september 2007



Mandag 8. oktober mellem
 kl. 10-11, kan man roligt 

sætte X i kalenderen. Den dag 
bliver Sundhedsugen skudt i 
gang med masser af aktivite-
ter. F.eks. bliver Motionsbanen 
indviet. Den bliver sat op i uge 
39/40 og kommer til at ligge 
mellem Kulturhuset og multi-
banerne. 15 aktive motionister 
har fulgt planerne hele vejen og 
er kommet med deres ønsker og 
kommentarer hen ad vejen, så 

der skulle blive lidt for enhver 
smag. Der vil blive uddannet 
instruktører, som kan være be-
hjælpelige med de enkelte red-
skaber. Det hele bliver smukt 
omkranset af syrener - og så går 
i hvert fald mine tanker tilbage 
til vor vidunderlige kirsebær-
lund, som snart bliver historie. 
Den skal væk og det kan ingen 
ændre på. Den er syg!
Gartneren blev tilkaldt for at 
vurdere om den kunne fl yttes. 

„Det kan den godt“, sagde han, 
„men det vil være lige så dyrt, 
som at anlægge en ny, og træ-
erne er syge. Dem kan der ikke 
gøres noget ved. De vil dø af sig 
selv.“ Om og eventuelt hvornår, 
der plantes kirsebærtræer igen, 
ved ingen på nuværende tids-
punkt, men: Hvis man omskri-
ver det gode, gamle ordsprog, 
så det bliver til „Kommer tid, 
får man råd“,  har man da lov 
til at håbe.             Ω  

  Bitten Drews

Kirsebærlunden sløjfes
 motionsplads anlægges

Vor smukke kirsebærlund var dødsdømt længe inden Kulturhuset og motionspladsen var planlagt.

Sådan ser en eksisterende motionsplads ud i Vordingborg, hvor motionsudvalget har været på rekognoscering.
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Det er ikke til at se det, hvis 
man ikke lige ved det, men 

Hasan Shah har gjort det igen. 
 Første gang kvalifi cerede han 
sig til „Scenen er din“, og denne 
gang er han sammen med sin 
gruppe „Game Over“ blevet 
udvalgt som én af de ti deltagere 
i „Melodi Grand Prix“ for børn 
og unge med sangen „Drøm-
melandet“ med tekst og musik, 

Bagerst fra venstre: Azur fra Tranumparken, Amalie fra Resenlund, Josefine fra Rødovre. Foran fra venstre: Hasan S 
fra Tranumparken, Lil' Hassan C fra Albjergparken og Medin fra Tranumparken - tilsammen gruppen GAME OVER.

som han selv har skrevet. Hasan 
fortalte, at han og hans bedste 
ven, som også hedder Hassan, 
men med to s´er, havde gået og 
snakket om, hvad sangen skulle 
indeholde, og efterhånden har 
den snak udviklet sig til en fuldt 
færdig sang og en gruppe på 
seks medlemmer. 
  Store Hasan og Lille Hassan er 
forsangere og resten af gruppen 

bakker op på smukkeste vis. 
  De har travlt, de unge menne-
sker og der er meget, der skal 
falde i hak, når man skal optræ-
de sammen for allerførste gang 
og MGP løber af stabelen som 
stort TV-show den 15. septem-
ber kl. 20.00 på DR.1. 
  Vi ønsker „Game Over“ alt det 
bedste, og råber i kor: KNÆK 
OG BRÆK!“            Ω

MGP for børn og unge
           Bitten Drews Amna Shah

Ny TV-chef på TV-Brøndby
Fra 1. juli er ledelsen af TV-stationen blevet omstruktureret. Således er den 
tidligere daglige leder Ole Hegerlund fratrådt men fortsætter som frivillig 
medarbejder. 
  En nyoprettet stilling som Tv-chef beklædes nu af den tidligere medarbej-
der Jørgen Petersen, der før har været ansat som teknisk chef. Jørgen Petersen.
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I begyndelsen af 1920-erne
 byggedes et sommerhus på 

den senere Monsunvej. I 2006 
blev det revet ned. Et billede på 
udviklingen i Brøndby Strand. 
Det gamle forsvinder til fordel 
for nyt.

På bar mark
Huset var, som det fremgår af 
billederne, i bindingsværk og 
med stråtag. Gennem årene var 
det udbygget med et par ekstra 
fl øje og fra at være sommerhus 
var det i tidens løb blevet indret-

Dette 
hus er 
ikke 
mere

tet til helårsbeboelse. Og som 
det også fremgår af billederne 
blev det i sin tid bygget på bar 
mark. Da det blev revet ned 
godt 80 år senere lå det i tæt be-
byggelse omgivet af trafi kerede 
veje.

Fornyelse eller sanering
Da det blev bygget eksisterede 
hverken Brøndbyvester Bou-
levard eller jernbanen. Da det 
blev revet ned var der S-togs-
station, center og højhuse hvor 
der før var gårde og marker.
  Et helt andet Brøndby Strand 
på omkring 80 år.             Ω

  Johan Suszkiewicz

Birthebo: Bygget som idyllisk sommerhus i tyverne.

Birthebo: Virkede som helårsbeboelse i mange år.

Birthebo: Her fjernes det gamle udtjente hus for at give plads for fornyelse.

Nostalgi eller ej 
- lad falde, hvad
der ikke kan stå
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Brøndby Strand var ikke 
noget tætbefolket om-
råde i 1935. Mest et som-

merhusområde og noget gart-
nerjord. Men der var nogle som 
ville spille håndbold og startede 
en klub. Så nu er der spillet 
håndbold i Brøndby Strand i 
over 70 år.

På en græsmark
Før der kunne spilles håndbold, 
måtte spillerne ha´ fat i en le.
  For de første år blev der spillet 
på et hjørne af Avedøre Kasernes 
areal hvor Gl. Køge Landevej nu 
går over motorvejen på græn-
sen til Hvidovre. Kasernens jord 
nåede helt herned, og græsset 
måtte slås, før der kunne spil-
les. Det har ikke været de bedste 
forhold klubben har haft. Heller 
ikke senere.
  Af gode grunde er der ingen 
tilbage i klubben, som spillede 
med fra starten. Men Irene på 
75 år og Astrid på 69 har begge 
været med i mange år. Og de 
kan huske da der blev spillet på 
græsset ved den nye Strandskole 
lige da den var åbnet i 1950.
 Ud over græsbanen var der et 
skur til bolde m.m. men ellers 
intet. Så der måtte klædes om 

Håndbold i 70 år 
i Brøndby Strand

udendørs. Og om vinteren tog 
man i en periode helt ind til 
Avedøre Kaserne for at træne 
i deres gymnastiksal. Der blev 
også en overgang trænet på 
Tjørnehøjskolen. 
  Så samlede Irene, som var 
træner for et pigehold, de små 
spillere ved stationen for at tage 
bussen. Bag efter tog man bus-
sen tilbage igen - og skulle hu-
ske alle børnene!

Tre generationer
Astrid er den ældste af tre ge-
nerationer i klubben. Hendes 
datter Yvonne, som er klubbens 
kasserer, startede som seksårig 
og kan snart holde 40 års jubi-
læum. Og hendes to børn spil-
ler også i klubben. Så det er en 
slags familieforetagende.
 Alle understreger da også 
at klubben, med navnet BSI 
Håndbold, er meget mere end 
kun håndbold. Der er et stort 
socialt sammenhold og for dem, 
som har været med i mange år, 
er det en del af deres liv.
 Klubben har netop holdt åbent 

hus for at gøre opmærksom på 
sin eksistens. Der var en gang, 
hvor klubben havde over 200 
medlemmer. Nu er man nede 
på små hundrede, og det vil 
man gøre noget ved.
  Det med BSI, Brøndby Strand 
Idrætsklub, skyldes, at man tid-
ligere var sammen med andre 
sportsgrene i en fælles klub. Nu 
er håndbolden selvstændig.
  Når klubbens historie fortæl-
les handler det ofte om fodbold. 
- Men håndbolden var med fra 
starten, understreger den tid-
ligere formand Jørgen Christi-
ansen. Han sidder fortsat i et 
fællesudvalg sammen med de 
andre BSI-klubber, fodbold, 
badminton og bordtennis.
 Og skulle nogen have fået lyst 
til at være med i klubben, og 
eventuelt nyde godt af Astrids 
kaffe og kage i kantinen, så kan 
de roligt ringe til formanden Pia 
Hansen på 20 20 20 49.
 Og der spilles ikke længere 
på en bar græsmark. Nu hol-
der klubben til i Søholtskolens 
sportshal.              Ω Astrid skærer kagen for.

Gammelt s/h avisudklip fra 1971. Bagerst til venstre ses Irene Bennedsen.

                 Johan Suszkiewicz
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Inviteret

Igen er jeg inviteret
indenfor

i de varme stuer
og lykken
fosser ud af murstenene
og i et kort øjeblik
bliver jeg
omsluttet af den
men den
er andres indbo
og stille vandrer
jeg tilbage
til højhuset
og lytter til melodierne
der svinder
i nattens søvn

Nete Eriksen

Der er så dejligt ved Brøndby 
Strand; store dejlige områ-

der med masser af grønne bu-
ske og træer. Men så en dag her 
ved foråret går det helt galt. Di-
verse buske og træer har fået en 

ordentlig omgang. Først beskar 
man meget heftigt ved buske og 
træer, oppe på Esplanaden (se 
billedet), derefter blev området 
ved Esplanaden/Hallingparken 
ret kraftigt nedlagt. 
 Nu er/bliver der kun græs og 
et par birketræer, og det er nok 
ikke det sidste sted, der vil nok 
komme fl ere nedlægninger! 
 Nu er mit spørgsmål: Hvorfor 
skal det nedlægges? Det har ta-
get år at få så meget dejligt grønt 
og så bliver det bare nedskåret!  
               I. Larsen, Ulsøp.

Træer og buske
forsvinder

Den forurenede sø 

Dette kunne være et af Brøndby Strands idylliske åndehuller, hvis blot de kommunale myndigheder 
ville holde 'stien ren' og rydde op i al den andemad og andet uønsket beplantning, der invaderer søen 
og dens omgivelser, samt sørge for ordentlige tilgangsforhold til søen, der ligger lige nord for Englun-
den, hvor Kettehøjvej løber ud i Ulsøparken.

Der kunne være så smukt ved:

Elo Christiansen
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Søndag 29. juli kunne Brønd-
 by Strand Petanqueklub 

fejre sin første standerhejsning 
i sin 11 årlige historie. Skt. Hans 
dag 24. juni fi k klubben nemlig 
doneret et dannebrogsfl ag af 

Klitrosen, ved Erich Clausen. 
Petanquebanerne, der ligger i et 
lukket område ud for Æbleha-
ven, har gennem tiden udviklet 
sig fra en stenørken til en oase, 
og utallige er de, der fra højhu-
sene har kunnet se aktiviteterne 
på banerne. 
  Clausen er en af disse og han 
syntes det kunne være en rig-
tig god idé med et Dannebrog i 
Esplanadeparken. Det ville stå 
godt til farverne i dette område.

  Med på idéen 
I Petanqueklubben havde man 
selv puslet med tanken om et 
fl ag på banerne, men af bl.a. 
økonomiske grunde, var der ik-
ke sket noget. Så bogstaveligt 
talt, kom denne gave som sendt 
fra himlen, og modtaget med 
stor begejstring og glæde. Et 

fl ag, og fl agstang skal stå fast, 
især i modvind. Derfor tog det 
lidt mere end en måned at få 
fundamentet i orden. 
 Men alle, der kommer forbi, 
kan nu glæde sig over en 6 me-
ter fl agstang, med et Danne-
brog, der vajer over Petanque-
klubbens baner. 

  Andre er velkomne 
Vil du se nærmere på fl agstan-
gen og på, hvordan man spiller 
petanque, holder klubben åbent 
hus, ikke alene under arrange-
mentet 'Brøndby I Bevægelse' i 
uge 41 (8.-14. oktober) men al-
lerede fra 1. september og sæso-
nen ud, er der kontingentfri ad-
gang. Spilletiderne er tirsdage 
10:3o, torsdage 13:oo, søndage 
13:oo, og et par timer frem eller 
så længe, man har lyst.           Ω

Formanden  Johnny (th) og Hans 
Jørgen hejser for første gang flaget.

Som sendt
fra himlen

   Bjørn Petersen

Indsat foto: Den glade giver 
Erich Clausen fra Klitrosen 

Trods den truende himmel blev der spillet petanque efter alle kunstens regler.
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Der er masser af aktivitet
 i Strandstuen onsdag 
formiddag. Der skal 

smø res sandwiches og laves 
kaffe og når det er overstået, 
dra ger man i samlet fl ok til 
petanquebanerne i Esplanade-
parken. 
  Det gjorde jeg også den dag, 
helt alene og forsinket. Jeg 

Strandstuen på besøg
i Petanqueklubben

havde set ud ad vinduerne og 
det både regnede og blæste. Det 
var GRÅT, og jeg var sikker på, 
at der ikke ville være et øje. Dér 

tog jeg godt nok fejl. Flaget var 
oppe og der var fuld gang i spil-
let. Jeg må indrømme, at jeg 
aldrig rigtig har kunnet forstå, 
hvad der får voksne mennesker 
til at kæmpe om en lille oran-
gefarvet kugle, kaldet grisen, 
men lysten til at være med blev 
større og større. De havde det 
så sjovt. På den bane, jeg især 
fulgte, spillede to herrer mod 
to damer. Der var kamp til stre-
gen og efter at ha' haft milime-
termålebåndet fremme, måtte 
damerne erkende, at de havde 
tabt 13-0. Pyt med det. De fort-
satte bare som mix-double efter 
frokostpausen. Det styrtede ned 
og man sad lårene af hinanden, 
men der var altid plads til en til, 
så snakken gik livligt.
 Adrie Nielsen er glad for både 
Strandstuen og petanque, hun 
kommer selv om hun ikke må 
spille pga. en forestående knæ-
operation. „Det er så dejligt at 
komme ud“, siger hun og hun 
går også til både patchwork og 
svømning. Jens Rathje havde 
det også rart. „Min kone Käte 

spiller“, sagde han, og tilføjede 
„og jeg hygger mig“. 
  Käte laver også kort i Strand-
stuen og begge deltager i banko, 
ølsmagning, ture og lignende.
Da fro kosten var overstået, brød 
solen frem og spillet fortsatte. 
Banerne var stadig våde og man 
kan roligt sige at „de hyggede 
sig som små ål i pladder“ og jeg 
vandrede hjemad fast besluttet 
på, at det spil vil jeg også prøve 
en dag.               Ω

Humøret er i top uanset vejret.

Nu er det på høje tid til målebåndet

  Bitten Drews

I pauserne er der tid til en hyggestund i klubbens selvbyggede 'forsamlingshus'. 
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I maj måned afholdt ”Mid-
delalderlandsbyen i Brønd-
by” en konference med 

deltagelse af  kom mu nale sam-
arbejdspartnere, lo  kale  virk-
som  heder og øvrige interes-
serede med det formål at gøre 
status over, hvad landsbyen har 
opnået af resultater på de godt 
ni år, den har eksisteret. Samt 
at samle inspiration og nye 
idéer til landsbyens fremtidige 
udvikling. 
  
Mange talere
Formand for Beskæftigelsesud-
valget, Gert Raasdal opfordrede 
i sin velkomsttale alle til at lade 
visioner komme frem uden at 
skele til økonomi og andre be-
grænsende faktorer. 
  Søren Buhl Hornskov, ad-
junkt ved Copenhagen Business 
School, omtalte oplevelsesøko-
nomi som dels traditionel øko-
nomi med salg af oplevelser og 
dels det at sælge en vare ved at 
pakke den ind i en teaterople-
velse, for en helt anden pris end 
varen i sig selv repræsenterer. 
Således kommer der et aspekt 
af indlæring ind i billedet.
  Søren Ejlersen fra ”Årstider-
ne” udbredte sig over den brede 
vifte af tilbud og oplevelser, der 

stammer fra ”Årstiderne”´s op-
rindelige idé om ordentlige rå-
varer som den nødvendige for-
udsætning for et godt måltid. 
 Niels Erik Rasmussen fra 
”Bornholms Middelaldercen-
ter” udmalede det spændende 
landskab, hvor det er netop hi-
storisk, videnspædagogisk for-
midling af oplevelser, som er 
omdrejningspunktet for at ska-
be en selvstændig økonomi. 
  
Underholdning i pauserne
I pauserne mellem oplæggene 
diverterede Middelalderlandsby-
en med fægtekampe og musik 
af to af de grupper, landsbyen 
arbejder sammen med, nemlig 
Insanis Solis og Virelei.
  Til slut diskuteredes en række 
indlæg, der alle omhandlede, 

hvad landsbyen i fremtiden kan 
bruges til. Blandt andet frem-
kom et forslag til en oplevelses-
sti gennem Brøndby Strand fra 
nutidens byggeri tilbage til for-
tiden med  den langt mere over-
skuelige samfundsorden.
 Også en idé om at holde week-
end-åbent og måske etablere en 
middelalder-kro. 
 En dejlig frokost fra Tranen 
satte punktum for en idérig og 
udviklende dag.              Ω

Middelalderlandsbyen

Nybrovej 11, 2605 Brøndby

tlf: 4017 8707 el. 2163 9203

hjemmesiden:

www.middelalderlandsbyen.dk

Uddrag af Mid-
delalderlands-

byens referat af 
konferencen af-

holdt 10. maj

Middelalder-tanker i maj
Et udsnit af deltagerne til konferencen i Middelalderlandsbyen.

I pausen blev der udkæmpet 'drabelige' kampe.
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Fra tid til anden modtager vi indlæg fra læsere, som ikke bliver bragt, da indhol-
det efter redaktionens opfattelse i mere eller mindre grad strider imod bladets 

”Redaktionelle retningslinier”, der løbende gennemgås og justeres efter nærmere 
aftale mellem bladets udgiverkreds og bladets redaktion

 
Integrationstemaet er et af emnerne og vi bringer derfor et uddrag af retningslinierne, som netop beskriver 

denne del af bladets programpolitik:

Integrationsdebatten kan også føres i Esplanaden. Der vil kun være begrænset 

spalteplads til den generelle diskussion om fl ygtninge og indvandrere. I stedet 

skal bladet fokusere på konkrete, positive og negative erfaringer med integration i 

boligområdet og lokalsamfundet. Ytringsfriheden er en lovfæstet ret med vide rammer, 

men . . . hadske, fremmedfjendske og racistiske ytringer bringes ikke i bladet, og ingen 

må hænge andre ud på grund af særlig kulturbaggrund.

Et andet emne, som ligeledes tilgår bladet er ønsket om at bringe salgsannoncer. 

Af retningslinierne fremgår:

Kommercielle annoncer optages ikke i bladet.

For øvrigt er vore læsere naturligvis velkomne på såvel telefon som på bladets adresse med tanker, idéer og 

lignende til vort snart 10 år “gamle” lokale beboerblad.                        Redaktionen

Indlæg fra vore læsere

Grunden til ejerboliger
Som de fl este nok har obser-

veret er byggeriet af de 48 
ejerboliger i umiddelbar nær-
hed af Ældrecentret nu påbe-
gyndt. Vi regner med at bygge-
riet er færdigopført omkring 1. 
oktober 2008, siger boligkon-

sulent Helle Vagner fra selska-
bet Boligplan i Brøndbyvester, 
der står for salget af ejendom-
mene; men allerede omkring 
den 1. november i år forventes  
en prøvebolig klar til fremvis-
ning. Fra søndag 16. september 

åbner Boligplan en salgsvogn 
ved byggeriet. Her  efter kan in te-
resserede en tid frem hver søn-
dag fra kl. 12-14 og hver tirsdag 
fra kl. 16-18 hente yderligere 
oplysninger om de attraktive 
boliger, slutter Helle Vagner.

        Elo Christiansen

Grundarealerne til de kommende 48 ejerboliger er ved at blive planerede.
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

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

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

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

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

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

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

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding på tlf: 
4354 1138 senest tirsdag.

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 18.00 og spillene begynder 
kl. 19.00

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

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

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

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

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

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

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

Strikkeriet
Mandage kl. 13.30-16.00 

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00 
(Ferielukket - juli & august)

Blomsterbinding
Onsdage i ulige uger kl. 19.00-22.00
(Ferielukket - juli & august) 

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdage kl. 10.00-12.00

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

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

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

Pensionistklub

Tirsdage kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Flittige hænder          (Forventet start i september)

Mandag+onsdag+torsdag fra kl. 1830 - 21.30
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Kronisk sygdom
På onsdagene 5. sept., 12. sept., 
19. sept., 26. sept. og 3. okt. alle 
dage kl. 17:00 vil der være kur-
sus i patientuddannelse - lær 
at leve med en kronisk syg-
dom - i Rheumhus, Albjergpar-
ken 4. Dog ikke 12. sept., hvor 
undervisningen er henlagt til 
Brøndby Strand Bibliotek. 
  Prisen for hele kurset, der også 
inkluderer en undervisnings-
bog, er sat til 200 kr. 
  Kurset er beregnet for alle med 
kronisk sygdom og evt. deres 
pårørende. Programmet er gen-
nemprøvet i mange lande, og det 
støttes af Komitéen for Sund-
hedsoplysning og TrygFonden. 
Undervisere er: Pernille Frand-
sen, Lars Ole Andersen og Maria 
Sørensen. Hvis du vil have yder-
ligere oplysninger eller tilmelde 
dig kurset skal du kontakte Lars 
Ole Andersen, Brøndby Kom-
mune tlf: 4328 2306 eller på e-
mail: lod@brondby.dk.

Rygestop nu
Alle torsdagene 20. sept., 27. 
sept., 4.okt., 11. okt. 25. okt., 15. 
nov. 20. dec.  kl. 19 til 21 lægger 
Rheumhus, Albjergparken 4 lo-
kaler til rygestopkurser. 
Alle mandagene 17. sept., 24. 
sept., 1. okt., 8. okt., 22. okt., 
12. nov., og 17. dec. kl. 18:30 til 
20:30 er der rygestop-kurser i 
Kilden, Nygårds Plads. 
  Pris: 250 kr. Tilmelding e-mail: 
brondby@rygestopkonsulenter-
ne.dk eller tlf: 7028 1020.

Rheumhus
Lørdag 15. september mellem 
kl. 10 og 13 laver vi en lækker 
brunch - tilmelding er nød-
vendig 

Brunchen består af: 
Røræg med bacon, cock-
tailpølser, rullepølse, ost, 
pandekager med sirup, 
frugt/grønt og nutella.
PRIS: 
pr. voksen 55 kroner og 
pr. barn 25 kroner.
  Drikkevarer kaffe, te, mælk og 
juice skal betales særskilt. 
  Vi håber at mange vil fi nde vej 
til Rheumhus denne lørdag for-
middag 
Vi tilbyder også fredagshygge:

Fredag 28. september 
mellem kl. 18 og 23 

 med tilmelding til spisning.  
Gitte, Rheumhus

Linedance
Kom og lær at danse linedance 
af instruktør Lisbeth Willman 
Petersen.

Fredag 21. september
kl. 18 - i Tranen

 Vi tænder grillen kl. 17.30 og 
serverer grillet revelsben ad li-
bitum med salat og fl utes, samt 
et glas vin for kun 45 kroner.
 Tilmelding i Tranen tlf: 4373 
8125 senest 18. september

Gitte, Tranen

Danmarks 
guldaldermalere

Jeg synes vi har rigtig mange 
fi ne kunstmuseer i Danmark - 
både nye og ældre. 
 I dette efterår vil Pensionistfor-
eningen 3´eren holde studie-
kreds over Den Hirschsprung-
ske Samling på Østerbro lige 
bag Statens Museum for Kunst. 

Vi vil se lidt på familien Hirsch-
sprung og dens kontakt til nogle 
af de danske guldaldermalere og 
på hvordan den Hirschsprung-
ske Samling opstod og senere 
blev overdraget til offentlighe-
den. Efter studiekredsen arran-

gerer vi en tur ind på museet 
og nyder den fi ne samling, som 
omfatter kunstnere som Th. 
Lundbye, C. W. Eckersberg, L. 
A. Ring, Fritz Syberg og nogle af 
skagensmalerne.
Studiekredsen holdes i TRA-
NEN, Tranumparken 3A på føl-
gende tirsdage: 
 4. og 18. september samt 2. 
og 23. oktober kl. 13. 
Deltagerprisen, som også dæk-
ker kaffe eller the, er kr. 25,- pr 
gang. Der er ingen tilmelding - 
bare kom. 
Alle er velkomne.        Esther G.

Kom til studiekreds i Tranen om:
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Det frivillige arbejde, be-
 boernes engagement og 

hjælpsomhed, vores Kultur-
Weekend og andre festligheder 
samt den faldende kriminalitet. 
Det er alle ting, der - ifølge Has-
san Kalkan - er med til at gøre 
Brøndby Strand til et stadig 
bedre sted at bo.  
  Hassan, der er tyrkisk kur-
der, har boet med sin familie 
i Brøndby Strand siden 1986. 
At Hassan er glad for at bo i 
området ses ved hans store so-
ciale engagement. Blandt andet 
kender han mange af områdets 
unge mennesker fra sin tid som 
pædagogmedhjælper på Lang-
bjerg SFO. 
  For holdet mellem Hassan og 
de unge er præget af gensidig 
respekt og Hassan hjælper ofte, 

hvis én er kommet i vanskelig-
heder eller mangler et job. 
  Takket være sit store netværk 
og sit vellidte væsen fungerer 
Hassan indimellem som bin-
deled mellem de unge og deres 
forældre, hvis der er behov for 
det. Hassans engagement om-

Det bliver bedre 
- og bedre 

fatter udover de unge, også fest-
lige arrangementer: 
  „Jeg er meget glad for Kultur-
Weekend; det er altid en stor 
succes og det er sjovt at delta-
ge. Der er rigtig mange, der er 
med og som giver en hjælpende 
hånd. På den måde lærer mange 
beboere hinanden at kende. For 
nogle år siden spillede jeg Prins 
Henrik i vores revy og det var 
rigtig skægt“ fortæller Hassan, 
der også er glad for de gård-
fester, der bliver holdt et par 
gange om året. „Nogle gange er 
der op mod 100 mennesker, der 
deltager i vores gårdfest. Jeg sy-
nes, at festerne er et godt signal 
at sende, og de er med til at ska-
be god kommunikation mellem 
beboerne. Det gør, at man hilser 
mere på hinanden bagefter“.  Ω

Altid smilende Hassan Kalkan

Kulturstafettens
'2 ugler 'er kreeret

af Tove Munk, KREA.

Kulturstafet:

Kulturhuset kommer til at ligge mellem de fire fremhævede flagstange med flag, der på 'første spadestik-dag' var  
placeret, så man kunne danne sig et indtryk af, hvor meget plads huset vil optage i fremtiden.                               Elo C.

Kulturhusets placering
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Da Vestegnen var besat

  Annie Mølgård fortæller om 
den gang englænderne besatte 
Sjælland med 30.000 soldater 
og belejrede København. 
  Selv om belejringen, der af-
sluttedes med bombardemen-
tet af København i 1807, kun 
varede i to måneder, var der en 
kontakt mellem de britiske sol-
dater og den danske befolkning 
på Vestegnen. Annie Mølgård, 
der har skrevet speciale om den 
engelske besættelse, vil holde et 
gratis foredrag om denne epi-
sode i Danmarkshistorien:

mandag 3. september 
kl. 19 i store sal 

Brøndby Strand Bibliotek 

Syng Sammen Aften

 Brøndby Musikalske Venner 
afholder 'Syng Sammen Aften'

 
torsdag 27. september 

kl. 19.30 i store sal 
Brøndby Strand Bibliotek

Der er fri entré og alle er meget 
velkomne til at synge med på 
kendte viser, sange og slagere.

Erik Torp Steffensen 

Var ikke en 'elefantsti'

I Esplanaden juni 2007 er der et 
billede af en sti med tulipaner, 
som ifl g. teksten skulle være en 
tidligere elefantsti.
  Dette er ikke korrekt. Der var 
ikke trampet en sti på det om-
råde; til gengæld er der en sti 
længere mod øst efter minigolf-
banen af sten, og den sti er der 
så sandelig endnu, og er ikke 
gjort smuk af kommunen.
  Jeg har tænkt på at skrive, hver 
gang jeg cyklede forbi stien, 
men nu skulle det være.

Nina Henriksen
Albjergparken

Red: Undskyld til alle elefanterne

Toner som fra himlen

Brøndby Strand Kirkes dejlige 
klokkespil vil (bortset fra søn- 
og helligdage) i september må-
ned spille følgende melodier:

Kl. 9: 
„Alt, hvad fuglevinger fi k“
Kl. 12: 
„Septembers himmel er så blå“
Kl. 16:
„Sensommervise“
Kl. 20:
„Vi pløjed' og vi så'de“

Røgfri - Hyggebanko
tirsdag 4. september
i Perlen, Hallingparken 5

Vi spiller 15 spil med fuld ge-
vinst til alle med banko, samt 
et oprydningsspil. Gevinster på 
pladen fuld er 200 kr. på 2 ræk-
ker 100 kr. og på en række 50 
kr. Ekstra banko nummer på 
1. række. Ved banko under 10 
numre - en ekstra fl aske vin. 
  Vi har minibanko, hvor vi af-
krydser bankonumrene. Prisen 
er her 15 kr. så må vi se hvor 
stor puljen bliver. Pladesalget 
åbner kl. 18 og spillene begyn-
der kl. 19. Det er forbudt at 
medbringe egne drikkevarer.
  Der er spisning i caféen mod 
forudbestilling på 4373 4220.

Husk beboerhuset er røgfrit , så 
al rygning skal foregå udenfor, 
hvor der er overdækket.

Den gale/geniale læge
Søren Ventegodt

På biblioteket i Brøndby Strand 
stiller Søren Ventegodt op til et 
debatmøde:

tirsdag 25. sept. kl. 19
Han vil fortælle om, hvordan det 
føles at blive hængt ud i pressen, 
om sine nedture, og om sin frygt 
og vrede over den behandling 
både Ekstrabladet og DR-tv har 
udsat ham for. 
 Mange vil huske at han i 2005 
blev anklaget for bl.a. overgreb 
på sine psykiske patienter. Po-
litiet konkluderede, at der ikke 
var begået noget strafbart. Kom 
selv og diskuter med lægen.
  Billetter til 30 kroner stykket 
kan købes i Brøndby Bibliote-
kerne, hos AOF-Brøndby og i 
Kulturhuset Kilden.

Jazz i september
Brøndby Jazzklub starter den 

nye sæson fre. 21. september 

kl. 20 med KIMS BACON, der 

er forstærket med gæstesolist 

Gerhard Ellerbæk. Spillested 

som vanligt store sal, Brønd-

by Strand Bibliotek.
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Esplanaden (tlf: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk •  Elo Christiansen (tlf: 4354 1311/2947 2911)

Seniorrådet har fået 'nyt kontor' på rådhuset. Stående fra venstre: Kaj Nilsson, Kaare Kjær-Madsen. Siddende fra ven-
stre: Freddy Rasmussen, Annelise Petersen, Bente Petersen og Svend Sørensen. Gurli Hansen var ikke tilstede den dag.

Den 2. august var der glæde 
 i Seniorrådet og medlem-

merne nærmest sprudlede ved 
receptionen på Rådhuset, hvor 
de på „Gangen for Borgerser-
vice“ har fået rådighed over en 
hyggelig sofagruppe én gang om 
ugen. 
 Formand Annelise Petersen 
bød velkommen og fortalte, hvor 
meget det betyder for rådet, at 
kunne gi’  en god service og da 
mange i forvejen kommer på 
Rådhuset, vil det gøre alting me-
get lettere. 
 
Frivilligt arbejde
Formand for Socialudvalget 
Eva Roed bød med et glad smil 

velkommen på kommunens 
vegne og opfordrede til, at man 
i arbejdet bl.a. oplyser om f.eks. 
venneforeninger for kommu-
nens ple jehjem. På egne vegne, 
kan jeg tilføje, at der i disse for-
eninger bliver lagt en form for 
frivilligt arbejde, der virkelig 
betaler tilbage i form af glæde, 
taknemmelighed og forhøjet 
livskvalitet. 
  Man behøver ikke at ha’ til-
knytning til et plejehjem for at 
blive medlem, så grib telefonen 
og ring til Seniorrådet. Også det 
kan de være behjælpelige med.

Tider og steder
Du kan fi nde dem på rådhuset 

torsdage kl. 12-14. På Strand-
stuen den 2. tirsdag i hver må-
ned eller på telefonsvareren 
4328 2296. MEN - Seniorrådet 
tager sig ikke bare af problemer 
og spørgsmål. 

Kom til foredrag
De inviterer til foredrag den 
12. september kl. 12.30-15.00 i 
Møllesalen, Brøndby Møllevej 
og emnet er: 

Latterens betydning
på helbredet 

  Kom og mød en glad og festlig 
Elsa Zachariassen og få et godt 
grin - det er ganske gratis!      Ω

Seniorrådet har fået husly 
på rådhuset

    Bitten Drews


