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At holde hus . . .
Vi brugte en del spalteplads 
på vore aktivitetshuse i sidste 
nummer - især PERLEN havde 
vor bevågenhed; og vi havde 
regnet med afklarende oplys-
ninger om PERLEN's fremtid i 
dette nummer. Desværre må vi 
konstatere, at vi ikke kan  be-
rette væsentligt nyt om frem-
tiden - til gengæld må vi også 
konstatere, at PERLEN's café 
er lukket indtil videre; 'sygdom 
af længere varighed' er den of-
fi cielle begrundelse. Til beboer-
nes orientering kan det oplyses, 
at PERLENS fremtid i denne 
omgang formentligt er blevet 
afgjort på et møde i Brøndby 
Boligselskabs organisationsbe-
styrelse i den for gangne uge! 

Samme boligselskab har for 
første gang i 33 år bygget nyt. 
Afdeling 609, ”Bøgelunden” har 
slået dørene op med 12 nye æl-
dreboliger, hvoraf de ni er udle-

jet i skrivende stund. Hils på et 
par af beboerne på side tre.
 Endelig byder vi velkommen 
til Brøndby Boligselskabs nye 
ejendomskontor i Hallingpar-
ken 1, som siden 1. april har 
varetaget de servicemæssige 
op gaver for alle beboerne i BB, 
Brøndby Strand.

Nok en café i et af vore akti-
vitetshuse er lukket; dog af helt 
andre årsager. I sidste nummer 
'lovede' vi, at 'Den nye TRANE' 
- eller hvad navnet nu måtte bli-
ve fremover - åbnede 1. septem-
ber. Vi beklager; den holdt ikke. 
Med håndværkernes gode vilje 
og muligheder påregnes åbning 
den første weekend i oktober.

Og når vi nu er i gang med 
at gøre status over vore 'huse', 
er det da en fornøjelse at kun-
ne fortælle om gastronomiske 
nyheder i RHEUMHUS. Den 

ugentlige onsdagsspisning er 
fra sep tember udvidet til også at 
omfatte mandagsspisning med 
ekstraordinær fokus på sund 
kost! Måske mere fair at kalde 
det fedtreduceret mad.

Uagtet den politiske debat i 
andre lokale medier, kan vi hel-
digvis konstatere, at opførelsen 
af det nye velfortjente kulturhus 
skrider planmæssigt frem. Det 
forlyder oven i købet, at tidspla-
nen fremdeles holder. Sikken 
fest, vi skal have om et år.

Vi har haft „Natteravne“ i 
Brøndby Strand i otte år. Alle 
naturligvis frivillige. Og med 
frivilligt arbejde er det overalt 
således, at til tider er der nok 
af deltagere, og til andre tider 
kunne man godt bruge et par 
mennesker mere. Således med 
vore lokale 'ravne'. Læs mere på 
side fi re.
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Nye ældreboliger i brug
Eva og Ove Stage på terrassen ved deres nye bolig i BB 609 „Bøgelunden“.

At adgangen til det rum-
 melige toilet foregår
 gennem soveværelset, 

blev taget med et stort smil. Det 
var også smil og glæde, der var 
gennemgående, da vi afl agde 
besøg hos nyindfl yttede Eva og 
Ove Stage i de nye ældreboliger 
i Hallingparken eller „Bøgelun-
den“, som det nye byggeri frem-
over benævnes.
 Efter 25 aktive år i Brøndby 
Strand - alle i Hallingparken - 
først nr. 32, siden nr. 34 og nu 
nr. 72 - er Eva og Ove nu ved 
at fi nde sig til rette i den noget 
mindre, men absolut hyggelige, 
lyst indrettede to-rums bolig.
 Udover den mærkbare glæde 
ved den nye bolig gik samtalen 
hurtigt over i parrets aktive liv i 
området. Fra tiden med Brønd-
by Frikirke fra 1988 - 2001 over 

bestyrelsesarbejdet i BB afde-
ling 606 fra 1996 og 10 år frem.
 Ove påtager sig stadig enkelte 
opgaver for sin gamle afdelings-
bestyrelse - f.eks. med opsæt-
ning af plakater og lign.
  Udover fællesinteresserne har 
Eva bl.a. arbejdet 5 år i institu-
tionen Ternebo, hvor hun sør-
gede for mad til børnene. Midt 
i stuen toner et klaviatur frem; 
Eva fungerer bl.a. som pianist 
i forbindelse med parrets akti-
viteter i „Kristent Fællesskab“ i 
Valby Medborgerhus. 
 Et enkelt forhold, som måske 
en gang imellem virkede som 
den velkendte 'dråbe malurt i 
bægeret', var parkeringsforhol-
dene. Her kunne Eva og Ove da 
godt forestille sig noget i retning 
af 'forbeholdt beboerne' i „Bøge-
lunden!“ Redaktionen vil gerne 
viderebringe dette beskedne 

forslag. Der er jo tale om bebo-
ere, som har nået et stade her i 
livet, hvor adkomstforholdene 
til hjemmet bør være optimale. 
KORT OG GODT: Vis dog lidt 
hensyn overfor beboerne i de 
nye ældreboliger; Tak!           Ω

Fakta om BB 609
Afdelingen, som består af 12 
ældreboliger med adressen 
Hal lingparken 56 - 78, er op-
ført, hvor den tidligere bør-
neinstitution var placeret på 
afdeling 606’s areal. Afdelin-
gen er selvstændig - dog p.t. 
uden afdelingsbestyrelse.
 Ejendoms service udføres af 
det nye fælles ejendomskon-
tor for de nu fem BB afdelin-
ger. Ved redaktionens slut-
ning var ni af de 12 boliger 
udlejet.

Elo Christiansen
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Fru Hansen har været i Kø-
benhavn for at besøge sin 

datter. Hun har glemt sin ta-
ske med pung, mobiltelefon og 
togkort. Hun går dårligt og kan 
ikke overskue, hvordan hun skal 
komme hjem til lejligheden i et 
af de fjerneste højhuse i Brønd-
by Strand. Hun står og ser hjæl-
peløs og forvirret ud uden for 
Brøndby Strand Station. Så ly-
der der en stemme:
„Er der noget, vi kan hjælpe dig 
med?“ Det er en af natterav-
nene i de gule jakker. De ringer 
til fru Hansens mand, der kom-
mer med penge, og inden længe 
er både hr. og fru Hansen på vej 
hjem i bussen. Dette er en op-
digtet historie, men den kunne 
være sand, for det er en af de si-

tuationer, som man kan komme 
ud for som natteravn. 

Startede for år tilbage
Der har været en lokal afde-
ling af natteravnene i Brøndby 
Strand i cirka otte år. Lige nu er 
der ikke så mange frivillige, og 
nye medlemmer vil være meget 
velkomne. 
 „Der er mange, som forestiller 
sig, at vi er ude for mange dra-
matiske oplevelser. Men det er 
ikke tilfældet“, siger natteravn 
Gurli Hansen. „Vi lærer, at vi 
ikke skal løse situationer, der 
kræver professionel assistance. 
Men vi kan sørge for, at den 
nødvendige hjælp når frem, for 
vi er udstyret med mobiltelefo-
ner. Den hjælp vi kan tilbyde, er 
den fra menneske til menneske. 
Vi kan byde på et bolsje eller 
sætte et plaster på fra vores før-
stehjælpskasse.  Alle natterav ne 
får et førstehjælpskursus og del-
tager i en introduktion, inden 
vi kommer på gaden. Og så er 
vi naturligvis sammen med de 
mere erfarne de første mange 
gange“.  

Vi skaber tryghed
„Vi føler os velkomne, når vi 
går vores runder, og folk hil-
ser og standser somme tider 
og snakker. Nogle for hyggens 
skyld, andre fordi de trænger 
til at vende et problem eller en 
situation. Jeg synes, det er en 
god fornemmelse at være med 
til at skabe tryghed, her hvor 
jeg bor. Men jeg får også noget 
tilbage, blandt andet venlighed 

Skab tryghed
bliv natteravn

Natteravnenes
fem gyldne regler

∆  Natteravnene er synlige, ob-
serverer og hjælper, men blan-
der sig aldrig i fysiske urolighe-
der.
∆  Natteravnene går altid i hold 
på tre, gerne af begge køn. De 
går altid i gule jakker.
∆  Natteravnene går altid kun 
udendørs og altid hvor der er 
mennesker.
∆  Natteravnene giver sig tid til 
at tale og lytte, men ved tunge 
problemer henviser de til pro-
fessionelle.
∆  Natteravnene følger ikke no-
gen hjem alene og låner ikke 
penge ud.

fra mange mennesker i min dag-
ligdag. Og gennem natteravnene 
har jeg mødt mange forskellige 
mennesker, som jeg ellers ikke 
havde lært at kende. For vi er 
og vil gerne være en blandet fl ok 
både aldersmæssigt og socialt. I 
øjeblikket er der meget få ind-
vandrere med i vores gruppe, 
men det håber vi vil ændre sig i 
fremtiden.” 

Du er også velkommen
Hvis du har lyst til at blive natte-
ravn eller vil høre mere om dem, 
kan du henvende dig på telefon: 
4354 1932 eller klikke ind på 
hjemmesiden: 
www.natterav nene.dk             Ω

Anet Tamborg

Natteravn Gurli Hansen.
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Beboerklagenævnet i Brønd-
by kommune består af en 

formand, der er jurist, en repræ-
sentant for boligselskaberne og 
en fra Lejernes LO. I Brøndby 
Strand er Bent Myhre formand, 
Ole Frank Larsen, formand for 
BAB i Brøndby Strand, er bolig-
selskabernes repræsentant i Be-
boerklagenævnet her i Brøndby 
og Tove Post repræsentant for 
Lejernes LO. Ole Frank Larsen 
fortæller:
  „Beboerklagenævnet er ikke en 
domstol. Vi prøver at løse sager-
ne i mindelighed, og problemer 
mellem naboer løser sig under-
tiden, hvis de stridende parter 

mødes sammen med klagenæv-
net. Et eksempel er, da et ældre 
ægtepar klagede over familien 
ovenpå, hvis små børn larmede. 
Under sagen døde den ældre 
mand, og hans kone førte sagen 
videre alene. I dag er hun ble-
vet den unge families reserve-
bedstemor. Så lykkeligt går det 
ikke altid, og der er også sager, 
som går lejeren imod. Det kan 
typisk være sager om varme-
regninger. Mange tænker ikke 
over, at à conto varme beregnes 
ud fra en temperatur på 21º.
 Har man mere, kan det blive 
meget dyrt. Andre er utilfredse 
med opgørelsen, når de fl ytter. 
Men mange er ikke klar over, at 
gulvtæpper, der ligger i årevis 
på samme sted, slider lakken 
af gulvet. Ejendomsfunktionæ-
rerne har en vigtig rolle med at 
dokumentere lejlighedens stand 
ved frafl ytning blandt andet ved 
at fotografere skader og slid. 
 Hvis en sag ikke fører til enig-
hed, kan den gå videre til bo-
ligretten, hvor der bliver afsagt 
dom. I Brøndby kommune er 
der kun to sager på ti år, hvor 
beboere er blevet sat ud af lej-
ligheden. Sådan er det også på 
landsplan, kun 5% af Beboer-

Beboerklage-
nævnet

Har du nogensinde været 
i en af disse situationer: ● 
dine naboer larmer uud-
holdeligt ● din varmereg-
ning er uforståelig stor ● 
du skal fl ytte og synes, at 
afregningen er urimelig.

Måske opgav du at gøre noget 
ved det. Men Brøndby Kommu-
ne har et Beboerklagenævn, hvor 
alle har ret til at klage over disse 
og lignende forhold. Men også 
boligselskabet kan klage, hvis 
en beboer for eksempel mislig-
holder sin lejlighed eller nægter 
at betale en varmeregning.

Hvis du vil klage, er det en 
god idé at tale med bolig-
foreningen. Den vil ofte for-
søge at løse problemet.
Hvis du vælger at gå til Be-
boerklagenævnet, skal du 
være opmærksom på føl-
gende:

∆  Du kan få oplysninger om Be-
boerklagenævnet på Centralfor-
valtningen, Brøndby Rådhus, 
Park Allé 160, 2605 Brøndby 
- tlf. 4328 2828 
∆  Klagen skal være skriftlig. 
∆  Det koster 123.00 kr. at rejse 
en klagesag
∆  Den, du klager over, har ret 
til at se klagen, og dermed også 
hvem den er underskrevet af.
∆  Hvis andre beboere under-
skriver klagen, undgår du, at 
det bliver påstand mod påstand
∆  Mange sager kan løses, uden 
at du bliver indkaldt til møde 
med den eller dem, du klager 
over. 

Hvis du vil undgå en for stor 
frafl ytningsregning:

∆  Gulvtæppet skal tages af hvert 
4. til 5. år og der skal lakeres un-
der det.
∆  Dyreurin ætser lakken af gul-
vet, vask gulv straks.
∆  Grus og sand fra fuglebure 
m.m. virker som sandpapir, fej 
gulvet straks.
∆  Sluk radiatorerne, mens du 
lufter ud.
∆  Husk regelmæssig afkalkning 
af fl iser og toiletter.

klagenævnets sager ender i ret-
ten. Vi har 40-50 klagesager om 
året, og det er forholdsmæssigt 
få i forhold til for eksempel Kø-
benhavns Kommune“.              Ω

Anet Tamborg

Boligforeningernes repræsentant i klagenævnet er Ole Frank Larsen fra BAB.
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Valtins åndehul i en travl hverdag er hans dejlige sommerhus.

Der var ikke noget som hed 
tømrer, murer eller blik-

kenslager, da Valtin var ung 
bygningsarbejder i Tyrkiet. Han 
lavede det hele fra grund til tag. 
Da Esplanaden møder Valtin, 
eller Vahdettin Korkmaz som 
han helt nøjagtigt hedder, er 
han også i gang med at disku-
tere byggeri. Det er nu kun et 
havehus her i Brøndby Strand. 

Soltørrede sten
Nogen har brændt hans brors 
havehus i en af Brøndby Strands 
nyttehaver af. Så nu skal der 
bygges et nyt. Ellers holder Val-
tin mest til i sit eget havehus, 
hvor der også er plads i haven til 
børnebørnene. Her er der ingen 
soltørrede lersten. Men det var 
der den gang for 40 år siden i 
Tyrkiet, da Valtin byggede huse. 
Leret var jo lige ved hånden på 
markerne.
  Det var enfamiliehuse med fl adt 
tag, han byggede. - Man aftalte 
en pris med den, som skulle ha´ 
bygget. Og så gik man i gang, 
siger Valtin. Det startede med, 
at man æltede ler og vand, så 
det kunne formes til blokke, der 
så tørrede i sol og vind.

  Egentlig har der ikke været den 
store forskel på at bygge med 
disse lerblokke og de leca- eller 
gasbetonblokke, som er brugt 
i stor udstrækning her i Dan-
mark.
 Taget var ifølge Valtin lidt mere 
kompliceret. Det var fl adt og 
båret af bambus. Et stærkt, bil-
ligt og hurtigvoksende mate-
riale. Først blev der lagt kraftige 
bambusstammer som bjælker. 
Så blev der lagt tyndere bambus 
som lægter på tværs af bjæl-
kerne, og oven på dem et lag hø 
eller halm. Ovenpå blev der så 
lagt et lag af en blanding, hvis 
det er rigtigt forstået, af ler og 
kalk til at binde det sammen.
 Det gav et fast hårdt tag, som 
alt efter vejret ikke kun holdt 
regnen ude, men også solens 
varme. Ind imellem jobbet som 
bygningsarbejder, hjalp Valtin 
sin far med landbruget. Og det 
med jorden var også det, han 
kom til at arbejde med, da han 
i 1969 som 26-årig kom til Dan-
mark. Her var ikke brug for en 
altmulig-håndværker. Han kom 
til at arbejde i et gartneri. Sene-
re blev det fabriksarbejde, men 
det er en anden historie.          Ω

Bygnings-
håndværker

Efter smeden og mureren 
er vi nu, i serien om gamle 
håndværk, kommet til byg-
ningsarbejderen. Dvs. den 
som arbejder med byggeri 
uden at være specialiseret.  
Og denne gang er vi nok ble-
vet i Brøndby Strand, men 
alligevel søgt længere væk.
  Fremover vil vi stadig ger-
ne have gamle håndværkere 
her fra Brøndby Strand til at 
melde sig og fortælle om de-
res håndværk.

Én håndværker
om det hele

Byggeri
I vore dage er byggeriet blevet 
stadig mere ensartet, uanset 
hvor i verden det foregår. Der 
bygges højhuse og skyskrabere, 
hvad enten det er i Amerika, 
Afrika, Asien, Europa - eller 
Brøndby Strand. Tidligere, og 
til dels stadig væk, var byggeriet 
i langt højere grad bestemt af 
klima, praktiske muligheder og 
tradition. Et hus i norden skal 
jo unægtelig være bedre isole-
ret og opvarmet end et under 
sydligere himmelstrøg. Og der 
er bygget betydelig fl ere bjælke-
huse i det skovrige Sverige end i 
det skovfattige Danmark.

Altmuligmand Vahdettin Korkmaz.

Johan Suszkiewicz
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Fredfyldt hyggestund ved en af de små søer.

Hele sommeren har der væ-
 ret en masse skovture for 

pensionister og andet godtfolk.
 En af de allerdejligste gik til Bir-
kegårdens haver den første tirs-
dag i juli, hvor ca. 50 glade bebo-
ere fra Brøndby Strand mødtes 
ved P-pladsen ved Perlen. 
  Vel anbragt i bussen, fortalte ar-
rangøren Lis Sørensen om, hvad 
der skulle ske resten af dagen: 
Middagen var ved en fejltagelse 
annonceret som fl æskesteg med 
sommerens grøntsager og diver-
se tilbehør, en dyrere menu end 
den, der egentlig hørte til det 
be stilte arrangement, men det 
var vi bestemt ikke kede af. Der-
efter var der frit slag til at gå 
rundt i haverne, og kl. 15 var der 
kaffe/the med lagkage. Lis lagde 
vægt på, at turen kun kunne gø-
res så billig, fordi både De 9 og 
Brøndby Kommune havde givet 
tilskud fra midlerne til frivilligt 
arbejde. Dejligt for enhver pen-
sionistpung, at sådan noget kan 
lade sig gøre. Efter den veltilbe-
redte middag gik vi i små grup-
per rundt, som vi havde lyst til.
  Jeg fandt sammen med Marjun 
og Karin, og vi startede i Medita-
tionshaven, hvor vi satte os på en 

bænk og nød stilheden og roen. 
Et stort udendørs rum med en 
fantastisk enkelthed. Kæmpe-
store sten og smukke planter 
lå blandet i de små hvide sten, 
der var revet som bølger. Der 
var virkelig fredfyldt.
 Derefter begav vi os til den ja-
pansk inspirerede have, som er 
på 10.000 m2, og det var noget 
af en oplevelse. Vi gik på balan-
cesten, som var anbragt rigtig 
mange steder, og vi dvælede 
ved de to søer, de mange pa-
villoner, fi gurerne og de meget 

Tur til Birkegårdens Haver
smukt klippede buske og træer 
og sjældne blomster. 
  Vi var så fascinerede af denne 
eventyrlige have, at vi faktisk 
ikke kom videre, før det var kaf-
fetid. Efter at have nydt kaffen 
og den lækre lagkage, var der 
lige tid til et besøg i Butikken, 
som var en oplevelse i sig selv 
med alle de mange romantiske 
gaveartikler og specielle stearin-
lys i skønne farver. 
  Tak for en dejlig dag - både til 
Lis, men også til de to sponso-
rer.               Ω

Lis Sørensen

Gurli Hansen

Forventningsfulde deltagere ved bussen udfor Perlen.

7

Esplanaden  september 2008



I møder dem alle - dem fra 
ejendomskontoret. De gør 
rent, fejer gader og fortove, 

eller passer kontoret, når I be-
stiller nøgler, vaskekort eller 
skal have repareret en vand-
hane, der drypper. Men det er 
nok de færreste, der tænker på, 
hvor meget der er at holde styr 
på, når man har ansvaret for 
1.000 lejligheder med udearea-
ler som på ejendomskontoret i 

Hallingparken. Lokalinspektør 
Kim Dyring deler dagens opga-
ver ud ved kaffebordet klokken 
halv syv. Det er juli, men de ta-
ler også om vagtordningen ved 
vinterens snerydning. Den slags 
skal planlægges i god tid.
 
Småreparationer 
Ejendomskontorets hjerte er 
kontoret. Bag skranken i for-
kontoret er bordet fyldt med 

huskesedler, for der var aften-
åbent i går, og nogle ting måtte 
vente. En ældre mand var ner-
vøs for træværket i sin gårdha-
ve. Han bliver glad og beroliget, 
da varmemester Hugo Ander-
sen besøger ham og ikke fi nder 
fejl. De mindre reparationer 
klarer Hugo Andersen selv, til 
de større reparationer bestiller 
han håndværkere. Han har også 
ansvar for indkøb, både anskaf-
felse af arbejdsredskaber samt 
alle de 'dimser', man skal bruge 
til vedligeholdelse og reparatio-
ner i lejlighederne så som has-
per og låsecylindre. 

Frafl ytninger
Den anden varmemester, Mo-
gens Pedersen, vurderer lejlig-
heder ved frafl ytning og har op-
syn med istandsættelsen.
 Sammen besøger vi en nylig fra-
fl yttet lejlighed, der trænger til 
en kærlig hånd og en nyistand-
sat, hvor de nylakerede gulve 
stråler om kap med solskinnet.

Ejendomskontoret
de tusind detaljers holdeplads

Et kig ind i gårdmændenes hverdag.

Ved morgensamlingen over en kop kaffe tildeles dagens opgaver.

Anet Tamborg
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  „Jeg og tre håndværkere fore-
tager en vurdering af lejlighe-
den. Der bliver taget fotografi -
er, så vi altid kan dokumentere, 
hvordan lejligheden så ud ved 
frafl ytningen.“ 
  Alle oplysninger skal arkive-
res, og alle roser kontordamen, 
der holder orden på alle detal-
jerne. Hver eneste henvendelse 
og reparation bliver registreret, 
og så er der også regnskaberne 
at holde styr på.

Udearealer
Mange af ejendomskontorets 
opgaver kan kun ses, når de ikke 
er gjort. Da jeg samler papir op 
fra en græsplæne sammen med 
en af gårdmændene, tænker jeg, 
at de må sukke ind i mellem, når 
alt det skrald, affald og papir 
de fjernede fra containerrum, 
gange og græsplæner i går, bare 
er blevet erstattet af noget nyt i 

dag. Og ukrudtet vokser lige så 
hurtigt, som støvet lægger sig i 
gange og elevatorer, for ikke at 
tale om regnvejrets fodaftryk. 
Rengøringsdamerne har hver 
deres område og arbejder alene. 
Jeg bliver helt forpustet, da jeg 
hører hvor mange opgange de 
gør rent om dagen. 

Den personlige kontakt
Man kan mærke travlheden, 
men alting foregår med vittig-
heder fygende i luften. Og alle er 
enige om en ting: Det er vigtigt, 
at alting bliver holdt, og at opga-
verne løses hurtigt. Det skaber 
tryghed, når tingene fungerer, 
og det giver et godt miljø. 
 „Vores direkte kontakt til be-
boerne er et sikkerhedsnet“, 
siger Kim Dyring og Hugo An-
dersen. Det er mange gange os, 
der opdager det, hvis en beboer 
har brug for hjælp. I gamle dage 

havde vi tid til at slå en sludder 
af, men desværre er der ikke så 
meget tid længere.              Ω

Et nyt spændende tiltag
 ser dagens lys i Brøndby 

Strand. „Dansk for ordblinde“ 
var tidligere forankret i 'amter-
ne', men efter nedlæggelsen er 
denne form for kompenserende 
undervisning overgået til Un-
dervisningsministeriet. 
  I Brøndby Kommune kan VOF, 
Brøndby i samarbejde med Net-
værksKontoret og Rheumhus  
til  byde gratis test og gratis un-
dervisning.
  Få mere at vide torsdag den 
18. sept. kl. 14 - 17 i Rheumhus, 
Albjergparken 4 samt torsdag 
den 25. sept. kl. 14 - 17 på Net-
værksKontoret, Kisumparken 
2, begge i Brøndby Strand. 
 Ordblindekonsulent Winnie 
Nørskov tager imod.             Ω

 Dansk for
ordblinde
Elo Christiansen

I foråret blev de fi re ejen-
domskontorer i BB slået 
sammen til ét og der blev 
ansat en lokalinspektør, 
Kim Dyring. 
 Kontoret har i alt 16 
medarbejdere. 2 var me-
mestre, 1 kontordame, 
3 til arealpleje, 4 til ren-
gøring og 5 gårdmænd. 
Adressen er: 
Hallingparken 1, stuen 
og telefon er: 7741 6888.
 Åbningstiderne er: 
Mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag: 
Telefontid: 09.00-09.30
kontortid: 09.30-11.00. 
Om onsdagen telefontid: 
16.00-16.30 og kontor-
tid: 16.30-17.30.

Noget for
noget

I NetværksKontorets nyheds-
  brev fra juli kan man blandt 

andet læse om et nyt projekt, 
nemlig „Noget for Noget“. Med 
en pulje penge fra Integrations-

ministeriet kan børn og unge fra 
området hjælpe  til med forskel-
lige opgaver sammen med de 
ansatte. Belønningen kan være 
en tur i biografen eller en week-
endtur.
  Opstilling og nedtagning af bo-
der på KulturWeekend har væ-
ret en af opgaverne. En anden 
var at istandsætte multibanen 
ud for Tranumparken.
  Den opsøgende medarbejde, 
Zahid Mansoor var tovholder i 
projekterne og disse to opgaver 
endte med en sommerhustur til 
Søndervig for 14 drenge og unge 
mellem 13 og 22 år. 
  En yderst vellykket tur hvor 
emner som bandekriminalitet, 
vold og fængsel var blevet di-
skuteret.             Ω

Arbejdsopgaver i forbindelse med  
KulturWeekend kan indgå i 'Noget 
for Noget' projektet.

Elo Christiansen
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Den sidste uge i juli tog 
  50 beboere fra Brønd-
by Strand til Mølle Lej-

ren i Høve. Allerede i bussen var 
humøret højt, for vejrudsigten 
lovede 30o og høj sol hele ugen. 
Og det blev en koloni, hvor stort 
set alle var udenfor hele tiden. 
Mandag aften var vi på en gåtur 
i området, hvor naturvejleder 
Peter Løn viste os nogle impo-
nerende gravhøje og fortalte om 
dyr og blomster. Peter kom igen 
senere på ugen og lærte børnene 
gamle lege.
  Mølle Lejren ligger kun 2,5 km 
fra stranden, så en dag gik vi 
derned og badede. Men der var 
mange brandmænd, så børnene 

foretrak de medbragte badebas-
siner, som var stillet op i haven. 
Det var nogle drabelige vand-
kampe, der blev udkæmpet i de 
to små bassiner. 
  En dag blev der lavet drager 
af sorte plastiksække, som blev 
malet med Børnenes Rejsebu-
reaus logo, og de kom rigtigt 
højt op at fl yve. Den sidste dag 
var der arrangeret skattejagt for 
alle børn. Skatten var 28 poser 
slik, som var begravet enkeltvis 
i en stor sandkasse. Alle børne-
ne skulle fi nde en pose med fød-
derne. Den sidste pose fandt vi 
aldrig, men vi havde en i reser-
ve, så ingen blev snydt. Børnene 
fi k meget sjov ud at forestille 
sig, hvor glad et andet barn på 
koloni ville blive, når det sad i 

Velbesøgt tur til
Mølle Lejren

sandkassen og pludselig fandt 
en pose slik. Nogle af børnene 
overvejede endda at grave deres 
pose ned igen, så endnu fl ere 
børn ville blive glade.
  Det var en rigtig dejlig koloni, 
hvor der blev hygget og snakket 
rigtig meget. Det var en fornø-
jelse at se børnene boltre sig og 
lege sammen på kryds og tværs i 
den kæmpe have. Der blev knyt-
tet venskaber, som helt sikkert 
vil leve videre hjemme i Brønd-
by Strand.
  Vi tager til Mølle Lejren igen 
næste år i uge 31. Det er en sjov 
og billig måde at holde ferie på.
  Hvis du selv har fået lyst til at 
komme på koloni, så se efter i 
Esplanaden og på www.broend-
bynettet.dk til foråret.            Ω

Peter Løn lærte børnene gamle lege. Her spiller de ringspil. Indsat et foto med Børnenes Rejsebureaus logo på dragen.

Mette Holck,
Beboerrådgiver
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Brøndby i Bevægelse

Michael Buch Barnes (th) er med ved udskæring af lagkager sammen med Ib 
Terp og foreningens formand Yacub Jawed (tv).

Mariam Ahmad i sin flotte rød kjole.

Den lokale pakistanske 
 forening Pak Culture 
Society markerede den 

pakistanske uafhængighedsdag 
(14. august for 61 år siden) søn-
dag den 24. august ved et stort 
arrangement på Søholtskolen. 
  Udover uafhængighedsdagen 
var projektet ”Brøndby i Be-
vægelse” et tema under festlig-
hederne. Perle MacDonald fra 
Brøndby Kommunes Social- og 
Sundhedsforvaltning var invi-
teret til lejligheden for at oplyse 
foreningen om mulighederne 
for at igangsætte aktiviteter in-
denfor bl.a. motion og med sær-
lig fokus på kvinderne. 
  Også borgmester Ib Terp hav-
de taget imod invitationen og 
deltog i arrangementet.
  Foreningen har allerede igang-
sat svømme- og gymnastikakti-
viteter på Strandskolen.          Ω

Imtiaz (tidl. klovn og julemand) underholder på vanlig vis de mange børn.

Ejaz Ahmad (tv), Perle MacDonald og Yacub Jawed (th).

Foreningen har 
allerede igangsat 
svømme- og gym-
nastikaktiviteter 
på Strandskolen

Elo Christiansen
Bitten Drews
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling inden kl. 11.00. 

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

Pigeklub 
Mandag og onsdag 
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. 
Henv: Jens Rathje 4373 7063.

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

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

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

Man. & ons. aftenspisning
fra kl. 17.30-19.30
Husk tilmelding dagen før på 
telefon: 4354 1138 

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 17.30 og spillene begynder 
kl. 18.30

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

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

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

Hver tirsdag kl. 12.00-16.00 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 
Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131.

Aktivitetshuset
PERLEN

Lokalinspektør Kim 
Dy  ring: 7741 6888

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

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00.

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Hyggeklub
Onsdag + torsdag kl. 19.00-23.00.

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

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00.

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

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

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler

Henvendelse  til lokalinspektør Kim 
Dyring 7741 6888 på ejendoms-
kontoret i åbningstiden: man., 
tirs., tors., og fred. 09.00 - 11.00 
samt onsdag kl. 16.00 - 17.30.

Som noget nyt er der fra september måned også spiseaften mandag. Vi holder åbent 

fra kl. 17.00 til 19.30. Mandag serveres sund og fedtfattig mad til rimelige priser. Børn 

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

Tranen er stadig lukket - Såfremt håndværkernes planer holder, påregnes 

den offi cielle åbning at fi nde sted den første weekend i oktober måned
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Jazz i september
Brøndby Jazzklub åbner efter-
året fredag 19. september med 
seks garvede musikere i orke-
stret „5-banden + 1“. Husk klub-
bens nye spillested, RHEUM-
HUS, Albjergparken 4, Brøndby 
Strand, hvor der fremover er 
spisning til hvert arrangement. 
Dørene åbnes kl. 17.30 og mu-
sikken er på fra kl. 20.00. Me-
nuen i september er stegt fl æsk 
med persillesovs. Spisebilletter 
kan købes frem til og med tirs-
dag den 16. september. Ring til 
Urszula på telefon 4373 5226.

Gratis
Tai Chi undervisning

for alle efterlønnere og
pensionister i Brøndby.

Det startede onsdag 20. august 
og fortsætter til onsdag 24. 
juni 2009. Det foregår på Lin-
delundsskolen, sal 2, Bredager 
160, 2605 Brøndby kl. 1 7 - 18. 
Yderligere information på tlf: 
3675 1803 eller 2559 9228. Se 
eventuelt www.knudtaichi.dk

Brøndby Seniorråd
afholder temadag om 
Inkontinens

Tirsdag 16. sept. kl. 10
i 'Møllesalen' på Gildhøjhjem-
met, Brøndby Møllevej. Syge-
plejerske Nina Seidelin-Prip fra 
Brøndby Kommune kommer og 
fortæller om genoptræning og 
om hjælpemidler. 
Der serveres kaffe/te med brød. 

Gratis adgang for alle.

Diabetes i Brøndby
Alle nydanskere inviteres til et 
foredrag af læge Iqbal Khan om 
diabetes. - Det foregår i
 Rheumhus, Albjergparken 4

onsdag 17. sept. kl. 19.00 til 
21.30. Der bliver serveret kaf-
fe/te og sandwich. Tilmeldning 
på tlf: 2944 2958 eller på mail 
brondbydiabetes@gmail.com

Vel for første gang har en bo-
ligorganisation i Parkerne 

ansat en lokalinspektør. De fi re 
BB afdelinger sammenlagde 
som bekendt de fi re ejendoms-
kontorer den 1. april. Dette kan 
du læse meget mere om andet-
steds i bladet.

Kim Dyring
Med en ikke ringe tid i luften er 
de fi re BB afdelingers nyansat-
te lokalinspektør, Kim Dyring 
'kommet ned på jorden'!
  Fra 1978 og frem til ansæt-
telsen i Brøndby Strand har en 
ganske væsentlig del af Kim 
Dyrings arbejdsliv foregået som 
en slags militær fl yveleder med 
base i det nu nedlagte tjene-
stested i Vedbæk. Fra 1997 til 
2002 var Kim udstationeret i 
en Nato-enhed i Köln. Arbejdet 
var opgaver over bl.a Bosnien 
og Kosovo i de såkaldte Awacs 
radarfl y. 
  Umiddelbart efter „9/11“ kata-
strofen i New York var Kim end-
videre udstationeret i otte uger 
med Awacs-fl yet. I Danmark 

betød justeringer af forsvarets 
arbejdssteder, at Kim blev til-
budt job i Karup, som han og fa-
milien dog takkede nej til. Efter 
et job som bygningsansvarlig på 
Flyvestation Skalstrup ved Ros-
kilde, følte Kim, at behovet for 
luftforandring nu var på plads, 
og herefter er vi ved nutiden 
i form af jobbet som lokalin-
spektør i Brøndby Strand; et job 
med vel et par ekstraordinære 
udfordringer. Velkommen til 
Kim Dyring, der for øvrigt har 
en 'ugentlig debat' med sine 
medarbejdere, da han med sin 
baggrund på Østerbro 'vover' at 
holde med FCK! 

Anita Dreiland Hansen
På ejendomskontoret fungerer 
Anita Dreiland som sekretær.  
Anita kommer fra et job hos de-
tailkæden Inspiration, hvor hun 
i 23 år beskæftigede sig med 
indkøb og marketing. 
 Anita har det rigtigt godt med 
kontakten til de mange søde og 
fl inke beboere, som hun fortsat 
glæder sig til at servicere.        Ω

Nye medarbejdere 
i BB

Lokalinspektør Kim Dyring med sin sekretær Anita Dreiland Hansen. 

Elo Christiansen
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Det var Anette Hestlund og 
 Esther Genker der starte-

de BS-Seniormotion. De havde 
fået den ide, at der sikkert var 
nogle beboere her i Stranden, 
som havde lyst til at gå stavgang 
sammen med andre. Da der før-
ste gang blev sat dato på, var 
der 32 borgere, som mødte op, 
og straks blev tanken om en for-
ening født. Siden er foreningen 
vokset til over 50 medlemmer, 
og der er dannet mange venska-
ber gennem det sociale samvær.
Vi er alle slags mennesker. 
 De fl este af os er raske, nogle 
har lidt skavanker, og enkelte 
lider af svær sygdom, som gør, 
at der må holdes en pause fra 
motionen. Men vi tænker meget 
på hinanden, og ind imellem er 
der nogle, som græder sammen, 
fordi livet kan være så smerte-
fuldt. 
  Men det er mest det glade og 
optimistiske samvær, som gør 
BS-Seniormotion til noget sær-
ligt. Som den tirsdag i august, 
hvor vi var en hel busfuld, som 
drog afsted til Malmø og Hel-
singborg. 
  For mange af os var det første 
gang, vi kørte over Øresunds-
broen og så Turning Torso. Det 

gjorde oplevelsen endnu større, 
at Judys grandnevø Adam stod 
og ventede på os ved foden af 
denne fantastiske bygning. Han 
gav os en guidet tur rundt i by-
delen, hvor han fortalte levende 
om de mange forskellige byg-
ninger, og at det var en helt be-
vidst tanke, at intet skulle ligne 
hinanden. 
 Hver bygning havde sin egen 
arkitekt, derfor var materialer 
og udseende så unikke. Trafi k-
ken er ledt under jorden, så hver 
bygning har også sin egen ga-
rage i underetagen med direkte 
opgang til lejlighederne. Farve-
valget på husene og de små ka-
naler gav os et indtryk af både 
ro og bevægelse i området. 
  Noget af det, som gjorde et 
stort indtryk på mig, var det 

store ældreboligkompleks i fl ere 
etager med en kæmpe glaskup-
pel i midten. Her kunne de æl-
dre sidde i ly for blæst og kulde i 
et landskab med mange smukke 
og sjældne planter - og udsigten 
var direkte ud til vandet. Hvor 
dejligt at bo sådan et sted i sit 
livs efterår. 
 Efter rundvisningen kørte vi til 
Søderåsen, hvor nogle af os gik 
op til Kopparhattan. Da stien 
var noget smattet, valgte jeg 
og et par andre at tage de fl ere 
hundrede trappetrin ned igen. 
Det var noget, der sved lidt i 
lårene bagefter, men pyt!!! Så 
kørte vi videre til Helsingborg, 
hvor vi spiste sen frokost i Dun-
kers Kulturhus og så lidt af hu-
set, og derefter var det afgang 
med færgen og næsen vendt 
mod Brøndby Strand. 
 Samtlige deltagere på turen 
sender en stor tak til Netværks-
kontoret og “De Frie Midler”. 
Uden tilskuddet fra jer kunne 
turen ikke arrangeres, så alle 
havde råd til at tage med på 
denne dejlige og oplevelsesrige 
tur. Også tak til ildsjælene Ib og 
Judy for tilrettelæggelse af tu-
ren. I kan bare det der med at 
glæde andre.              Ω

Gurli Hansen Erik Møller

Motion og venskab 

BS-Seniormotion på
bustur hinsidan
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I de sidste to år har Brøndby 
Strand haft sin egen fod-

boldklub, som startede helt på 
bar bund. Der blev oprettet et 
seniorhold og efter et år også 
et U 16. Grønne Stjerne kunne 
tilbyde baner at spille kampe 
på, og derfor meldte man sig 
ind der. De havde også et hold 
i overskud i serie 4, som fod-
boldklubben overtog. U 16 blev 
hurtigt så gode, at de rykkede op 
som seniorspillere, så klubben 
fi k to seniorhold, et i serie 5 og 
et i serie 4. I dag spiller klub-
ben under BSI, Brøndby Strand 
Idrætsforening. Men der var ik-
ke ret mange penge til at købe 
udstyr for, og det var en stor 
mangel. I dette forår fandt klub-

ben ud af, at NetværksKontoret, 
som koordinerer aktiviteterne 
under ‘Herfra og Videre’, har 
en pulje, der støtter aktiviteter 
under De 9 boligafdelinger i 
Brøndby Strand. De ansøgte og 
fi k 5.000 kr. 
- Vi brugte pengene til at købe 
spilledragter, fodbolde til træ-
ning og andet nødvendigt ud-
styr. Når man spiller mod an-
dre i serierne, er det vigtigt at 
præsentere sig som et rigtigt 
hold, og ikke bare løbe rundt 
i gamle afl agte trøjer og sok-
ker. Uden pengene fra De Frie 
Midler havde det varet meget 
længe, inden vi havde haft råd 
til det, siger Tigani Charif, der 
er leder af fodboldklubben og 

'De Frie Midler'
Fodboldholdet fi k klubdragter for 'De 

Frie Midler' af NetværksKontoret

også af beskæftigelsesprojektet 
Værestedet, som mange af spil-
lerne deltager i.
- Vi skiftede til BSI, fordi Grøn-
ne Stjerne gik over til Køben-
havnerafdelingen og vi gerne vil 
være lokalt baseret. Nu starter 
vi nok forfra i serie 6, men vi 
kan kæmpe os opad igen, for 
mange af drengene er rigtig 
gode spillere. Fodbold er som al 
anden holdsport langt mere end 
konkurrence. Hvis en spiller får 
gult eller rødt kort, må de an-
dre knokle ekstra hårdt for at 
erstatte ham, mens han er ud-
vist. Så man lærer både noget 
om disciplin og samarbejde ved 
at spille fodbold, slutter Tigani 
Charif.              Ω

Hvis du bor i De 9 og er med i en gruppe, en klub eller forening, der mangler penge til udstyr, 
oplevelser eller en foredragsholder, kan du også søge De Frie Midler. Der gives ikke tilskud til 
forplejning ved lukkede arrangementer. ‘De Frie Midler’ administreres af NetværksKontoret. 
Det er let at udfylde ansøgningsskemaet, og man kan søge op til 5.000 kr. Henvend dig til An-
ette Hestlund på NetværksKontoret, Kisumparken 2. Tlf. 4354 2275, e-mail: ahe@bo-vest.dk

Brøndby
Musikalske Venner

nu i Rheumhus
Albjergparken 4

2660 Brøndby Strand

Grundet lukningen af bibliote-
ket i Brøndby Strand Centrum 
er Brøndby Musikalske Venner 
fl yttet til Rheumhus. 
  Vi samles den sidste torsdag 
i månederne sept., okt., nov., 
jan. feb. og mar. 
  Vi synger kendte viser, sange 
og schlagere. Vi starter torsdag 
25. september kl. 19.30.
  Der er gratis adgang for alle.

Erik Torp Steffensen
telefon: 4373 0013

Fredag 17. oktober arrangerer

en tur til Middelalderlandsby-
en, Nybrovej 11. Formiddagen 
går med at lave smykker, slå reb 
og fi ltre uld. Vi laver mad  (ha-
lal) over bål, og derefter er der 
bue skydning og andre middel-
alderlege. Dagen slutter med at 
„bombardere borgen“. Alle har 
mulighed for at blive klædt ud i 
middelalderdragter. Det koster 
10 kr./pr. næse at deltage. Der 
er kun  plads til 40 deltagere, 
så skynd dig at tilmelde dig på 
NetværksKontoret på tlf: 4354 
2275 inden fredag 10. oktober.

Middelalderlandsbyen appellerer til 
alle - børn såvel som voksne.

Anet Tamborg
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Månedens blomst
Nu syntes jeg, at en mand 

har fortjent at få måned-
ens buket. Det er Henrik Sør-
vin. Han har hjulpet mig utro-
ligt meget, siden jeg brækkede 
min venstre hånd. 
  Hvad enten det drejer sig om 
at hente møbler i et eller andet 
varehus, om et møbel skal sam-
les, ja kort sagt alt er han be-
hjælpelig med. 
  Efter jeg havde brækket min 
hånd, spurgte han, om jeg hav-
de meldt det til min forsikring.
  Det havde jeg ikke skænket en 
tanke. Men på grund af Henrik 
fi k jeg en erstatning, der har væ-

ret stor nok til, at jeg har kunnet 
få ordnet mine tænder. 
  Uden Henrik var der mange 
ting, jeg ikke havde klaret. 
  Der var mange andre, jeg kun-
ne fremhæve, som har været 
behjælpelige i denne svære tid, 
men jeg får jo nok ikke lov at 
give dem alle blomster.
Men alligevel vil jeg gerne takke 
både Jørn og Jim. - Tak til jer 
alle. 
  Det er rart med venner man 
kan regne med.

Diana Asbæk 
Albjergparken

Henrik Sørvin beundrer den fine buket, Diana Asbæk her overrækker ham.

Hvem skal have
den næste blomst?

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

Inger Larsen


