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ESPLANADEN - Brøndby Strands beboerblad

Esplanaden udkommer 
ikke i januar og august

DEADLINE: 

15. september 2009 - kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 4. oktober

Kultur - løft
Et kulturhus er ikke blot 
for Brøndbys borgere, men 
af Brøndbys borgere, udtalte 
borg mester Ib Terp forud for 
åbningen af kommunens nye 
kulturhus Brønden, som vi des-
værre, grundet bladets deadline 
før produktion, ikke kan dække 
i dette nummer. Såvel før som 
under kvarterløftprojektet har 
utroligt mange mennesker i 
for skellige netværk, grupperin-
ger, udvalg osv. været med til at 
skabe fundamentet til det kul-
turhus, som i årene fremover 
blandt meget andet skal fun-
gere som noget i retning af en 
'borgernes dagligstue', som en 
forvalter tidligere udtrykte det.
  Har denne proces frem til åb-
ningen været lutter lyksalighe-
der? Ingenlunde, men sådan 
må det være, når så forskellig-
artede miljøer som politikere, 
kommunale forvaltere, fore-
ninger af enhver art, 'alminde-
lige borgere', lejere, grundejere, 
forretningsfolk, institutioner og 

vi kunne blive ved, mødes på 
tværs af dagligdagens interesser 
for at medvirke i en mangeårig, 
kompleks mødestruktur.
  Måske det var på tide, at alle, 
der har deltaget i denne proces, 
foretager et mentalt stop for 
en kort stund og lader hjernen 
overgå til ren grøn (læs: posi-
tiv) tænkning. Og erkender, at 
VI GJORDE DET. Lad alskens 
fornærmeri, surmuleri, irrita-
tioner, frustrationer og lignen-
de adfærd ligge. Lad os i stedet 
høste frugten af de erfaringer, 
for løbet har medført, og bruge 
dem konstruktivt i tiden der 
kommer. Naivt? Muligt, men 
nok langt fra dumt!

Brøndby Strand Centrum er 
også i dette nummer 'under lup-
pen' med kommentarer til cen-
terforeningens formand Lars 
Nielsens indlæg i sidste num-
mer. Vi opfordrer fremdeles 
DIG til at udtrykke DIN hold-
ning ved at sende redaktionen 

et par ord under en eller anden 
form, pr. mail, telefon eller ring 
og kik forbi.

Normalt er bladets leder 
en appetitvækker til indhol-
det. Dette nummer er en delvis 
undtagelse. Den 22. september 
afholder bladets redaktion sam-
men med udgiverkredsen og en 
række deltagere med ekstern 
tilknytning til og interesse for 
bladet et seminar for at drøfte 
en række dilemmaer og udfor-
dringer. Emner, som igennem 
længere tid har været på øn-
skesedlen hos redaktionen i be-
stræbelserne på at videreudvikle 
vort snart 12-årige beboerblad, 
der jo trods alt også har karak-
ter af en lokalavis/bydelsavis.  
Vi glæder os til at berette om re-
sultatet af dette første projekt af 
sin art på Esplanaden.

God fornøjelse med læsnin-
gen på vej mod et helt sikkert 
spændende efterår.
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Efter et uhyre vigtigt til-
 løb i den såkaldte byud-
 valgsperiode fra midten 

af 90´erne, hvori bl.a. indgik 
en betydningsfuld helheds-
plan med markante forslag til 
Brøndby Strands fremtid, tråd-
te Brøndby for alvor ind i en ny 
kulturdivision i sidste uge med 
åbningen af det ny kulturhus 
BRØNDEN i Brøndby Strand.

Der var (engang)
Fra efteråret 1997, hvor Bebo-
erbladet Esplanaden gik i tryk-
maskinerne for første gang, har 
redaktionen fulgt de mange vær-
difulde projekter, som siden har 
været i gang i bydelen; således 
også kommunens nye kulturelle 
fl agskib BRØNDEN.
 Men hvornår startede denne 
kul turhus-snak egentlig; nok 
svært at sige, og alligevel! Som 
vi før har antydet i disse spalter, 
skal vi helt tilbage i 70´erne, 
hvor træer og buske var ME-
GET lave omkring de markante 
højhuse. Dengang var den po-
litiske opbakning dog nærmest 
ikke eksisterende. 
  Til gengæld kom der gang i 
planerne i 1998, hvor nok en 
revision af den såkaldte „Kom-
muneplan“ efter den daværende 
lov skulle revideres. 
  Seks lokale græsrødder og en 
beboerrådgiver besvarede et 
spørgsmål fra forslaget til revi-
sion af den omtalte kommune-
plan: „Skal vi have et kulturhus 
i Brøndby Strand“? Ja, svarede 
de, og dannede en arbejdsgrup-
pe, som i foråret 2000 indleve-
rede et forslag, „Multihus med 
friluftsscene“ til Kommunalbe-

styrelsen, som sagde tak og gik 
ind for en del af forslaget.

Der er (engang)
Den gode skæbne ville (om man 
vil!), at det endelig lykkedes 
Brøndby Kommune at få del i 
de kvarterløftmidler, som alle-
rede fra 1997 blev fordelt af det 
daværende By- og Boligministe-
rium. Den del af Multihusfor-
slaget, som politikerne sagde ja 
til, indgik herefter (vel naturligt 
nok) i dette projekt, som blev af-
sluttet med udgangen af 2007.

Der kommer (engang)
I en pressemeddelelse fra Brønd-
by Kommune kan man under 
overskriften 'Et kulturhus for 
og af borgerne' bl.a. læse: 
 - Drømmen om et kulturelt 
og socialt samlingspunkt med 
pla  cering i Brøndby Strand til 
glæde for hele kommunen har 
længe eksisteret blandt græs-
rødder i Brøndby. Også borg-
mester Ib Terp ser frem til åb-

ningsdagen: „Brønden er ikke 
blot til for Brøndbys borgere, 
men af Brøndbys borgere. Jeg 
nærer en stor forhåbning om, 
at borgerne vil være med til at 
sætte gang i både aktiviteter og 
netværk og hermed sætte dags-
ordenen for, hvad der skal ske i 
huset, og hvordan det skal ske. 
Alle med en god idé, hvad enten 
det er at udbrede kendskab til 
et særligt område, kæmpe for 
en god sag, fortælle en god hi-
storie eller blot hygge sig, kan 
henvende sig.“ 
 Det har været en spændende 
proces, som først nu for alvor 
tager sin begyndelse med aktivi-
teter, som DU blandt andre kan 
blive en del af. Kik forbi BRØN-
DEN og oplev også Strandcafé-
en, hvor du kan indtage fast og 
fl ydende føde. 
 Udover de programsatte ak-
tiviteter som fremgik af sidste 
num mer samt et par nye i dette 
nummer, kan du se mere på 
www.kulturhusetbronden.dk    Ω

Kulturhuset BRØNDEN
slog dørene op i sidste weekend

  Elo Christiansen

Brøndens store sal, der skal bruges til koncerter, teaterforestillinger og lign.
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Fødselsdagen fejredes 1. august.

'Den oversete perle' på vestegnen.

Initiativet til at etablere 
Brøndby Golfklub, og der-
med viljen til at skabe en 

ny friluftsaktivitet i Brøndby, 
har Kommunalbesty relsens ful-
de opbakning og støtte. Det er 
beundringsværdigt at følge, 
hvordan kreative mennesker 
gennem tre år har fastholdt 
entusiasmen, og sammen med 
kommunens embedsmænd og 
teknikere har skabt plangrund-
laget for og derved muliggjort 
anlæg af en golfbane, først og 
fremmest til glæde og gavn for 
alle med tilknytning til Brønd-
by Kommune. Jeg håber, dette 
initiativ vil blive støttet af alle 
i kommunen. - således udtalte 
den daværende borgmester 
i Brøndby Kommune, Kjeld 
Ras mussen, ved  ind vielsen af 
Brøndby Golfklub i 1999.

Startede med ni huller
Det var da også med en vis stolt-

hed, at man kunne tage de før-
ste ni huller i brug i august må-
ned 1999 - med et medlemstal 
på omkring 450 og 135 på ven-
teliste. En kreds af entusiastiske 

golfi nteresserede kunne efter 
fl ere års ihærdigt arbejde for at 
få en ny golfbane på vestegnen 
endelig se et resultat af deres 
anstrengelser.

Status: 1200 medlemmer
Siden hen er det gået 'slag i slag' 
- banen blev i august 2005 udvi-
det med endnu ni huller og har 
i dag lidt over 1200 medlemmer 
hvoraf de 100 er juniorer. Klub-
ben har både en seniorklub, en 
dameklub og en herreklub, som 
alle tilbyder en mængde arran-
gementer i årets løb. 
 Bl.a. kan nævnes dameklub-
bens Pink Cup, som blev spillet 
i juni måned til fordel for Kræf-
tens Bekæmpelse for bryst-
kræft, og hvor der blev samlet 
mere end 40.000 kr. ind til det 
gode formål. Sammenhold og 
socialt fællesskab er stadig ken-
detegnende for livet i Brøndby 
Golfklub, også selv om klubbens 
struktur har ændret sig meget 
gennem de forløbne 10 år.

Spil med forhindringer
Banen, der i Golfavisen fra 
no  vember 2008 fi k en yderst 
rosende omtale med overskrif-
ten: „Brøndby Golfklub - Den 
Oversete Perle“, byder på nogle 
af Danmarks mest spændende 
huller - samtidig giver det me-
get vand på hullerne et rigt fug-
leliv med svaner, ænder 
og andre fug le, som man 
indimellem godt kan 
ha ve sit hyr med.  Som 
f.eks. en onsdag formid-
dag, som fi re friske golf-
spillere aldrig glemmer:  
 En af spillerne slår et 
fantastisk drive tværs over

Brøndby Strands nabo mod nord:

Brøndby Golfklub fylder 10 år
 Hanne Hancke

søen på hul 5 og går glad sin 
bold i møde for at slå den op på 
greenen i næste slag. Men her 
kommer forhindringen i form af 
svanemor og svanefar samt tre 
unger, som ligger og soler sig 
lige op ad den velspillede bold 
og ikke har tænkt sig at fl ytte 
sig en tomme. Den før så glade 
spiller forsøger at nærme  sig 
bolden, det er jo trods alt hans, 
men dette bliver misforstået af 
den lille familie og fatter (el-
ler er det mutter) nægter ham 
enhver tilnærmelse til den lille 
runde kugle. 
 Det ender med en kamp på næb 
og jern, og med, at den heldige/
uheldige spiller må gi ve op og 
fortrække til stor moro for med-
spillerne. Det var sandt at sige 
ikke 'hans hul', men det viser 
blot, at ikke alt går efter reglerne, 
heller ikke golfreglerne.             Ω

Svanefamilien forlader værdigt greenen. 

 Søren Svendsen
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Mon ikke der er en del 
kvinder, som kender 
til at hverdagen går 

hen og bliver rutine. Man slår 
sine vante folder, og det meste 
af tiden tænker man ikke over, 
at det kunne være anderledes. 
 Men så, indimellem, får man en 
fornemmelse af, at der er mere i 
tilværelsen, og at det kunne være 
dejligt at møde nye ansigter og 
gøre noget helt nyt. Netværks-
Kontorets nye projekt, „En Ny 
Vej“, er kurser for indvandrer-
kvinder, der trænger til et frisk 
pust i hverdagen. 
 Kursusforløbet bliver hver tirs-
dag med start i september 2009 
og løber over et år. Den daglige 
leder er Bayan Gubrail, der kan 
kontaktes på tlf: 6065 6035 el-
ler mail bgu@bo-vest.dk - Jeg 
er selv iraker og af kurdisk af-
stamning. På kurserne vil vi tale 
dansk, men der vil også være 
mulighed for tolkning.

For alle - uanset nationalitet
Alle kvinder med udenlandsk 
baggrund er velkomne, uanset 
nationalitet. Et kursus varer tre 

måneder, så i alt vil der være 
fi re kursusforløb. Det giver ny 
energi at komme ud mellem 
nye kvinder og dele sine erfa-
ringer med dem, og vi håber, 
at der bliver opbygget nogle 
venskaber, som fortsætter, når 
kurset er forbi.

Bliv god til internettet
På kurset lærer man at bruge 
internettet, man bliver bedre til 
dansk og lærer sin krops styrker 
og svagheder at kende gennem 
motion og kostvejledning. Der 
er introduktion til jobsøgning 
og foreningslivet her i Brøndby. 
Hvis man har brug for mere 
dybtgående rådgivning, kan det-

En Ny Vej - 
nyt projekt på NetværksKontoret

te ske individuelt, enten på et 
møde eller telefonisk.
- Hvor er inspirationen til kur-
serne kommet fra?
- Jeg har selv udenlandsk bag-
grund og har nogle af de samme 
erfaringer som de kvinder, kur-
serne er oprettet for. Jeg kom til 
Danmark i 1996 med en land-
brugsuddannelse i bagagen. Jeg 
har taget HG på Ishøj Handels-
skole og siden blev jeg IT-admi-
nistrator fra Niels Brock. Jeg har 
altid interesseret mig for kvin-
ders vilkår og har arbejdet med 
et lignende projekt i Kvinderå-
det. Jeg bor i Brøndby Strand, og 
derfor virker det oplagt at starte 
noget lignende herude. 

Familierne til fællesspisning
Jeg har et stort kontaktnet, og 
herfra vil jeg hente gæstelærere 
til kurset. Vi vil også se fi lm og 
tage på ekskursioner. Og så er 
planen at lave caféaftener med 
kaffe og kage, og en gang om 
måneden at invitere kvindernes 
familier med til en fælles mid-
dag, slutter Bayan Gubrail.     Ω

Den daglige leder Bayan Gubrail.

  Anet Tamborg

Fra september tilbyder Net-
værksKontoret i samarbejde 

med Vestegnens Sprog- og Kom-
petencecenter gratis danskun-
dervisning i boligområdet.

Alle er velkomne, man skal blot 
henvende sig til NetværksKon-

toret, hvis man er interesseret. 
Alle, der ikke er sprogtestet, vil 
blive det, og der vil blive lavet 
hold efter niveau.

Vi skal have samlet et hold på 
omkring 10 personer. 
Planen er, at der starter et hold 

i slutningen at september.
Så kig forbi NetværksKontoret, 
Kisumparken 2, og kom på li-
sten til danskundervisning.
Du kan også melde dig til hos: 
Mette Holck på Netværks-
Kontoret-tlf: 6035 4692 og 
på mail:  mho@bo-vest.dk

Danskundervisning

Hver mandag kl. 10-14
Personlig rådgivning i Café 13 
- start 30 sept. 
Hver onsdag kl. 13-15
Kvindecafé i Café 13 
- start 14. sept.
Hver torsdag kl. 14-18 er der 
telefonisk rådgivning på tlf: 
6065 6035. 
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Du kan være med til at 
lette skolegangen for 
en fl ok dejlige børn og 

unge. Samtidig oplever du selv 
det overskud og den energi, det 
giver at række en hjælpende 
hånd. Har du lyst til at arbejde 
med børn og unge, og har du 
et par ekstra timer om ugen, 
så meld dig som frivillig lektie-
hjælper hos Dansk Røde Kors i 
Brøndby.

Lektiecaféen fortsætter
2. september slår Dansk Røde 
Kors’ lokalafdeling i Brønd by 
dø rene op for en ny sæson i 
lektiecaféen. Lektiecaféen er et 
tilbud til elever i 4.-6. klasse på 
Brøndby Strandskole, der har 
brug for en ekstra hånd til lekti-
erne. Lektiecaféen holder til på 
Brøndby Strandskoles bibliotek 
og drives af frivillige. Lektieca-
féen vil være åben hver onsdag 
fra kl. 13 til 15.
 Stemningen i lektiecaféen er 
hyggelig og afslappet. Børn og 
frivillige har det rart sammen. 

Udover ro og hjælp til lektierne 
kan børnene få en snak med en 
voksen, og som regel er der også 
lidt frugt og saft, når lektierne 
er overstået.

Du kan også hjælpe
Har du et par ledige timer ons-
dag eftermiddag, og kan du lide 
at arbejde med børn - så kan du 
også være med! Og det gælder 
uanset alder, køn og uddannel-

Bliv frivillig lektiehjælper
  Nelima Lassen

Udviklingskonsulent

se. Det kræver nemlig ingen 
særlige forudsætninger at blive 
lektiehjælper i Dansk Røde 
Kors’ lektiecafé, ud over at du 
har tid og lyst til at komme 1-4 
gange om måneden. 
 For mere information - kon-
takt aktivitetsleder Leif Søren-
sen på tlf.: 4373 2035 eller 
skoleleder Krista Jacobsen på 
tlf.: 4328 2950 eller skriv til in-
tegration@drk.dk              Ω

Dansk Røde Kors fortsætter sin lektiecafé på Brøndby Strandskole.

Jeg har boet i Brøndby Strand i 
 over 25 år, men udover en 

dejlig lejlighed, er der mange 
oplevelser, når blot man kigger 
ud af vinduet, oplever larmen 
eller sidder på altanen. 
  Der er utroligt mange, der kø-
rer over for rødt lys i krydset 
Strandskolevej/Brøndbyvester 
Bou levard, endsige tager svin-
get til venstre ad Gl. Køge Lan-
devej også over for rødt. 
  Nå ja, så er der bilræs på parke-
ringspladsen ved centeret samt 
på Bøndbyvester Boulevard. 

Støjgener i Maglelund!
Det er ikke altid, man ser det, 
men larmen fra bilerne vækker 
opmærksomheden. Det samme 
gælder for de forskellige knal-
lertkørere, der lar mer utroligt 
meget. Da jeg i sin tid fi k køre-
kort, gjaldt det røde skilt med en 
hvid streg = indkørsel forbudt. 
Det gælder åbenbart ikke i om-
rådet omkring Brøndby Strand 
Centeret, her kører man lystigt 
ud, hvor det ikke er tilladt. 
  Nå ja, hvis man har travlt, bli-
ver der såmænd også kørt mod 
færdselsretningen!

  De nyeste op levelser er, at der 
bliver dyrket kamphunde-slås-
kamp på arealet ud til Brøndby-
vester Boulevard, hvor der er en 
hundelegeplads.
  Det er ikke personer, som bor i 
bebyggelsen, der benytter disse 
faciliteter, men unge mænd der 
kommer udefra. Jeg håber med 
dette opråb, at området igen bli-
ver fredeligt til glæde for bebo-
erne i bebyggelserne. 

Med venlig hilsen 
Beboer i Brøndby Strand

Læserbrev:
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Musik og dans fylder en 
med glæde og energi, 
så det er en lyst. 

 Glade mennesker, der kommer 
med samme indstilling til at 
læ re dansen og have det sjovt, 
til hyggeligt samvær og et godt 
grin ind imellem - hvad mere 
kan man forlange? Dertil kom-
mer en form for motion, som 
bestemt kan mærkes, men ab-
solut ikke er kedelig. Alt i alt en 
dejlig blanding, som man bliver 
‘høj’ af, men på den gode måde.

Dans og motion
Squaredans er en mangfoldig 
form for dans, som giver god 
kondition, både til hoved og 
krop. Men ikke mere, end at alle 
kan være med. Samtidig er det 
ikke nødvendigt at troppe op 
med en partner - der er masser 
af dansene, hvor man skifter 
partner hele tiden - så derfor er 
det også en god danseform, hvis 
man er single og gerne vil danse 
squaredans.

 Brøndby Squaredansere er 
ikke en forening af elitedan-
sere, men en forening med ca. 
50 medlemmer, der vægter 
dansen og det sociale sam-
menhold i foreningen lige højt. 
Her er plads til alle, uanset om 
man har danset før. Blandt tra-
ditionerne kan nævnes: Juleaf-
slutning med dans og julebuffet 
og ‘nytårskur’, hvor der ønskes 

Brøndby Squaredansere
starter ny sæson i Kilden

godt nytår med et glas cham-
pagne før dansen. Desuden  sæ-
sonafslutning med spisning - og 
ikke mindst den festlige opvis-
ning  på KulturWeekend, som 
nu har været på programmet i 
fl ere år i træk.

Dansedag i Brønden
Af nye tiltag påtænker man at ar-
rangere en fælles dansedag i det 
nye kulturhus Brønden. Tanken 
er at lave en multi-etnisk dan-
sedag, hvor forskellige grupper 
viser deres danse, hvorefter alle 
prøver at danse de forskellige 
danse. Ønsket er at se og op-
leve andre folkeslags danse og 
samtidig slå bro mellem forskel-
lige kulturer. Man hører meget 
gerne fra grupper, der har lyst 
til at deltage i et sådant arrange-
ment. Kontakt evt. Brøndby 
Squa redanseres formand Erik 
Ovdal på tlf: 4373 1106. E-mail 
ovdal@post.tele.dk - Du kan 
læse mere om Brøndby Square-
dansere på hjemmesiden: www.
brondbysquaredansere.dk       Ω

Danserne udfolder sig her på en smuk baggrund ved KulturWeekend 2009.

Levende musik - og en dygtig caller - så kører det.

 Hanne Hancke  Erik Ovdal
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Hold op hvor vi slæbte 
sten og kålhoveder. Og 
rundt om os var det bar 

pløjemark, siger Inger Larsen 
om den sommerhusgrund, hun 
og hendes mand købte i 1956 på 
Hyttebovej i Brøndby Strand.
  Når de slæbte kålhoveder, var 
det fordi, det var en tidligere 
rød- og hvidkålsmark, som nu 
var udstykket til sommerhus-
grunde. Og fl ere af vejene var 
stadig markveje.

Stadig nyt
Da Brøndby Strand først i sid-
ste århundrede udviklede sig til 
sommerhusområde, skete det 
langs Gammel Køge Landevej. 

Sommerhus på bar mark
Men her blev pladsen hurtigt for 
trang. En hel del af jorden var 
også på daværende tidspunkt 
udnyttet som gartneri.
  Så allerede omkring 1920 ud-
stykkedes et større sommer-
husområde nord for Køgevejen 
i enden ud mod Vallensbæk, 
omkring den nuværende Ny 
Mæglergårds Allé. Da pladsen 
også her blev for trang, fortsatte 
udstykningerne af sommerhus-
grunde nordpå med en forlæn-
gelse af Ny Mæglergårds Allé 
frem til midten af 1950-erne.
Inger har nu boet i den samme 
lejlighed i Ulsøparken i 35 år. 
Men begyndte som nævnt sin 
Brøndbystrand-tilværelse med 
en sommerhusgrund.
  Da de gamle kålhoveder med 
mere var ryddet væk, kom der 
sommerhus på grunden. Og så 
blev der ellers dyrket grøntsa-
ger. -Vi slæbte store mængder 
porrer, kartofl er og meget an-
det med hjem, fortæller Inger. 
Og det med at slæbe var helt 
konkret. Det skulle med ind til 
byen.
-Vi boede jo på Vesterbro og 
skulle passe arbejdet. Så vi tog 
bussen til Brøndby Strand hver 
lørdag eftermiddag og bussen 

hjem igen søndag aften. Tænk 
hvad man har budt sig selv, si-
ger Inger.

Helårshuse
Efter en del år blev det da også 
for meget med den rakken frem 
og tilbage. Så i 1963 røg som-
merhuset, og der blev bygget hel-
årshus i stedet for. Og sådan er 
det jo gået med hovedparten af 
Brøndby Strands sommerhuse. 
De er udskiftet med helårshuse.
 I Maglegårdskvarteret, hvor 
også Hyttebovej ligger, er der 
stadig enkelte sommerhuse, nu 
ombygget til helårsbeboelse. 
Men også her er langt det meste 
nu regulære helårshuse. Men 
derfor kan man jo godt dyrke 
grøntsager i sin have.             ΩDen rå pløjemark før bebyggelse.

Ingers færdige sommerhus.

 Johan Suszkiewicz
 Inger Larsen

Nye spil i Strandstuen
Værestedet Strandstuen får nyt tilholdssted. Den 31. august slår vi dørene op til vores nye lokaler i Kul-

turhuset Brønden. Med de nye lokaler følger også nye aktiviteter og et tættere samarbejde med bibliote-
ket og kulturhuset som helhed. Strandstuen vil fra 1. september bl.a. tilbyde en ugentlig dag, hvor man kan 
prøve det interaktive sportsspil kaldet WII. Med et joystick kan du spille alt fra tennis og golf til bowling og 
bueskydning på vores storskærm. Det er nemt og sjovt, men du skal bruge din fysik og lave de bevægelser, 
som sporten kræver (i begrænset omfang). Vi lægger ud med bowling og golf, da det er sportsgrene, mange 
mennesker har stiftet bekendtskab med, og som fungerer rigtigt godt i 'virtuel' form. 
  Der spilles backgammon hver tirsdag kl. 13, og der varmes op til turneringen i uge 41 som er Brøndby Kom-
munes offi cielle sports- og motionsuge, vi håber på stor deltagelse. WII spillet er også på programmet i uge 
41, og der vil blive afholdt konkurrence i de to ovennævnte sportsgrene - god fornøjelse.                 Ω
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Værestedet 17 er et klubtilbud 
for voksne udviklingshæm-

mede, hvor de efter arbejdstid 
kan komme 3-4 gange om ugen 
i tidsrummet 17-22, samt hver-
anden lørdag 10-17. 
 Der tilbydes et godt og sundt 
måltid mad samt aktiviteter, 
billard, mv. 
  I klubregi udvikles sociale re-
lationer og netværker etableres, 
hvor også pårørende inddrages. 
  Værestedet 17 tager sine nye lo-
kaler i brug i Kulturhuset Brøn-
den mandag den 31. august.
 Samme lokaler benyttes iøvrigt 
af Strandstuen i dagtimer ne. 
Værestedet 17 holder - vanen 
tro - åbent hus sidst på året. 

Anonym Familie Rådgivning er et åbent tilbud for gravide og 
familier med børn og unge under 18 år i Brøndby Kommune.
 Vi tilbyder en professionel rådgivning - uden at du/I bliver 

registreret. Alle er velkomne. Du har mulighed for at mødes med en 
professionel op til fi re gange. 
  I den anonyme familierådgivning, kan du få hjælp til at afklare pro-
blemer eller få et godt råd.

Vi kan blandt andet hjælpe med: 

•  Vanskeligheder i forældrerollen 
•  Svært ved at sætte grænser 
•  Delebørn, dine, mine og vores 
•  Parforholdsproblemer 
•  Samvær/skilsmisse 
•  Sygdom i familien 
•  Dødsfald 
•  Trivsel i skolen 
•  At få hverdagen til at fungere 
•  Usikkerhed omkring dit barns udvikling 
•  Mistanke om misbrug 
•  Sorg/krise eller reaktioner på akutte hændelser 

Hvem er vi? 
Rådgiverne består af uddannede medarbejdere fra Børneforvaltnin-
gen i Brøndby Kommune, som alle har erfaringer og indsigt i børns og 
unges udvikling og de problemer, der kan opstå i en familie. 

Og hvad kan vi tilbyde? 
Du kan komme forbi eller ringe på AFR´s mobiltelefon. Vi aftaler at 
mødes i Rådgivningen i Familiehuset. Du tager måske dit barn, din 
partner eller andre med. Vi drøfter dine bekymringer; hvordan de er 
opstået, hvem det berører, samt afsøger idéer og nye handlemulighe-
der. Vi aftaler en ny tid, så du kan komme igen, og vi kan følge op. 
AFR fi nder sted i Familiehuset -
Telefonisk henvendelse: tlf:nr. 2037 6384 
Tog : Brøndbyøster Station - Bus 130 eller 135 
Personlig henvendelse: Familiehuset, Horsedammen 38 K,
2605 Brøndby - Åbent tirsdag kl. 15.00 - 18.00 

Med venlig hilsen 
medarbejderne i Anonym Familie Rådgivning,
Nicola Gregory

Anonym Familie 
Rådgivning 

Værestedet 17

Allround
Linedance

Kom og få en gratis prøveti-
 me hos Allround Linedan-

ce. Der starter et begynderhold 
på Søholtskolen onsdag den 9. 
september kl. 19.00. Vi danser 
bl.a. cha-cha-cha, vals og funk 
til alle typer af musik. Line-
dance er for alle - uanset køn og 
alder - og uanset om du aldrig 
har danset før. 
  Linedance er solodans på linie. 
Til hvert stykke musik er der 
mindst en dans, som danses 
af den enkelte danser, men på 
række og geled sammen med de 
øvrige dansere.
  Generelt er Linedance sjovt 
og meget socialt, fordi man ud-
fordres på sine danseevner og 
hukommelse, samtidig med at 
man knytter nye sociale bånd 
til sine holdkammerater.
 Du kan få yderligere oplysnin-
ger på www.allroundlinedance.
dk eller på telefon: 2617 1517.

Nina Steiness
instruktør
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Jeg har fået lov til at kom-
mentere Centerforeningens 
indlæg i seneste nummer af 

Esplanaden. Centerforeningen 
kommer ind på mange ting, så 
jeg nøjes med korte kommenta-
rer til de enkelte punkter:
1.  Jeg er enig med Centerfor-
eningen i, at et meget stort cen-
ter ikke er realistisk. Men hvis 
der viser sig mulighed for at få 
lidt fl ere butikker, end ICP har 
anset for muligt, bør vi da se 
positivt på det. Erfaringen er jo 
også, at for nogle butikstyper er 
det en fordel for butikkerne, at 
de har konkurrenter. Kunderne 
foretrækker nemlig ofte et cen-
ter, hvor de kan sammenligne 
fl ere butikkers tilbud.
2.  Centret vil derudover vinde 
stærkt ved at få andre aktivite-
ter, der tiltrækker mennesker 
(= potentielle kunder). Dette er 
Centerforeningen også inde på. 
Så langt er vi enige.
3.  Men at afgrænse centret til 
lige netop de nuværende fysiske 
rammer + en beskeden bygning 

mellem centret og stationen er 
efter min mening for snævert. 
Så kan der hurtigt blive „sat 
prop i“ udviklingen. Hvis mu-
ligheden byder sig, bør centret 
åbnes og integreres i en større 
helhed. Det vil være bedst for 
både kunderne og de erhvervs-
drivende, også de nuværende. 
Det kræver investeringer - vel 
at mærke private investeringer. 
Kommunen hverken må eller 
vil investere i butikscentre. 
4.  En - tiltrængt - forskønnelse 
af centret er også et privat an-
liggende, bortset fra de kommu-
nalt ejede arealer.
5.  På et tidspunkt var Brøndby 
Strand Centrum inde i et inter-
nationalt it-fi rmas overvejelser 
om placering af en dansk fi lial. 
Det glippede, men en sådan ak-
tivitet med både arbejdspladser, 
kunder til centret og forhåbent-
lig selskabsskatter bør vi også 
være åbne overfor.
6.  Kommunen havde ikke hjem-
mel til at sige nej til Netto's åb-
ning ud til P-pladsen. Derfor 
har vi ikke brugt tid på at over-

veje, om denne åbning er hen-
sigtsmæssig.
7.  P.t. foreligger der kun en 
skitsemæssig helhedsplan for 
området. Når vi kommer til 
lokalplanen, skal bl.a. vej- og 
stiforløb bearbejdes nærme-
re. Selvfølgelig skal vi have så 
sikre trafi kforhold som muligt. 
I øvrigt må trafi kken til post-
huset formodes at falde med 
den fremtidige anvendelse til 
udvalgsvarebutikker - se næste 
punkt.
8.  Spørgsmålet om dispensa-
tion til, at posthuset fremover 
kan anvendes til butikker, be-
handles i kommunalbestyrelsen 
i august. Et fl ertal i Teknik- og 
Miljøudvalget anbefaler dispen-
sation, men kun til udvalgsvare-
butikker, fordi fl ertallet - på linie 
med Centerforeningen - mener, 
at borgerne især har brug for et 
større udbud af udvalgsvarer. Et 
mindretal anbefaler, at der også 
gives tilladelse til restaurant, 
piz zeria el.lign. Jeg formoder, 
at kommunalbestyrelsens fl er-
tal vil følge udvalgets fl ertal.   Ω

Kort kommentar:

Om Brøndby Strand
Centrums fremtid

 Ib Terp, Borgmester

I foråret udskrev Netværks-
 Kontoret fotokonkurrencen 

‘Brøndby Strand i Billeder’.
  Præmierne blev uddelt på Kul-
turWeekend. Der var også plan-
lagt en udstilling af de tre vin-
derbilleder og andre udvalgte 
billeder, men på grund af vejret 

Fotoudstilling i Café 13
kunne det ikke gennemføres. 
Derfor udstilles fotografi erne 
nu i Café 13.
  Udstillingen åbnede onsdag 
den 19. august i Café 13, lige 
inden mødet om resultaterne 
af spørgeskema-undersøgelsen 
‘Na boskabet.dk’

Fotografi erne kan ses i Café 13 
fra: Torsdag den 20. august 
til tirsdag den 6. oktober.

Mange hilsner
NetværksKontoret
Anette Hestlund,
sekretariatsleder 

d
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Apropos golf
For at gøre sporten mere brugervenlig, så alle kan 
være med, og for at undgå såkaldte handicapspil, 
har man forsøgt at indføre nye regler for det ædle 
spil. Herved håber man på, at fl ere vil melde sig ind 
i klubberne landet over.
  Her er et hul på en prøvebane, som man selv som 
absolut nybegynder burde kunne opnå at få 'hole-
in-one' på.

Det var med nogen over-
 raskelse det i juli/
august numret af Es-

planaden stod at læse, at post-
kontoret i Brøndby Strand stod 
foran lukning, og en del af op-
gaverne overfl yttes til en af bu-
tikkerne i Centret. En udvikling 
der er klart utilfredsstillende for 
områdets beboere, og for kom-
munen som helhed, i og med at 
det sidste postkontor i kommu-
nen nedlægges, og dermed er 
33.000 borgere uden ordentlig 
postbetjening.
 Selvfølgelig er det rigtig, som 
formanden for Centerforenin-
gen Lars Nielsen skriver i sam-
me nummer, at en frigivelse af 
1.000 m2 giver øget mulighed 
for butikslivet i området, som 
der absolut er brug for. Flere 
udvalgsbutikker er afgjort øn-
sket. Det kan ikke være rigtigt, 
at områdets borgere skal lægge 
deres indkøbskroner uden for 
kommunens grænser. Et stærkt 
lokalt handelsliv er et aktiv for 
ethvert område. Med til et ak-
tivt handelsmiljø indgår for mig 
også såvel offentlige som private 
servicebutikker.
 Derfor er det et tab for områ-
det, og for Brøndby i øvrigt, vi 
kommer til at stå uden egentlig 

postbetjening, samt at stationen 
ved Brøndby Strand gennem en 
årrække har klaret sig med en 
Kort og Godt butik.
 Jeg mener afgjort, der er tale 
om forringelser for et områdes 
beboere. når de ikke længere 
kan betjenes i en specialforret-
ning. Dette uanset om det er 
dagligvarer eller serviceydelser. 
Eksempelvis er der også kun 
ét pengeinstitut i centret. Både 
Helhedsplanen og den øvrige 
opmærksomhed på Brøndby 
Strand viser, at bydelen helt til-
bage da udbygningen tog fart, 
aldrig er blevet planlagt ordent-
ligt. Noget kan vi ændre på.
Andet kan vi ikke.
  Mere end 10.000 borgere 10-
12 km uden for Københavns 
Centrum er i mine øjne dårlige-
re stillet end mange provinsbor-
gere.Det er helt klart uaccepta-
belt. Jeg ved godt, vi selv i nogen 
grad er skyld i udviklingen, ved 
at vi hjemme ved PC`eren selv 
betaler vore regninger, bestiller 
og køber billetter m.v. Men der 
er altså borgere, som i dag - og 
også i fremtiden - aldrig bliver 
fortrolige med en PC, samtidig
med jeg kan have mine tvivl om, 
at medarbejderne i en postbutik 
i et hjørne af et supermarked 

Serviceforringels

kan give den samme betjening 
som på et rigtigt posthus.
 Enhver kommune skal efter 
min mening have de mest ba-
sale servicefunktioner i form af 
pengeinstitutter samt post- og 
billetkontor. Det er muligt, der 
ikke er økonomi i at opretholde 
postkontoret i Brøndby Strand, 
men så må der være økonomi 
i at placere et postkontor dæk-
kende hele kommunen et cen-
tralt sted i kommunen, og dette 
kontors åbningstid så begræn-
ses til nogle timer dagligt. Et 
postkontor dækkende hele kom-
munen kunne placeres i for-
bindelse med bygningen af det 
fælles bibliotek over for rådhu-
set. Hvor gerne jeg end vil, tror 
jeg ikke på en placering i selve 
Brøndby Strand området, med 
mindre transportforbindelserne 
ændres markant.
CARSTEN B. NIELSEN
kommunalbestyrelsesmedlem

 Privat
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Café 13
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen
Tirsdag og torsdag kl. 
10.00-20.00, onsdag og 
fredag kl  10.00-15.00. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, 
kaf fe, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokostbuffet
Tirs-fred. kl. 11.30-13.00.

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

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

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

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger.
Kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063
Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10.00-12.00.
Henv: Jens Rathje 4373 7063
 
September-arrangement:
Torsdag 24. sept kl. 17-20 er der fæl-
lesspisning for enlige med børn. Spise-
billetter skal købes senest mandag 21. 
sept. hos Mette Holck NetværksKonto-
ret - 4354 2275 el. 6035 4692.

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

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

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

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

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

Mimre-banko
Anden onsdag/md. 
Spillet starter kl. 12.30.

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus.

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

Aktivitetshuset
PERLEN

4373 4220
Husbestyrer Thorsten
Cafeén åben:
Mandag kl. 9-17, tirsdag 
+torsdag kl. 9-14, onsdag 
kl. 9-19,  fredag lukket. 
Dagligt: Kaffe/te/vand/ 
ostemad/smørrebrød og
varm mad kl. 11.30-13.00.
Aftenspisning
Ons. - varm mad. Skal be-
stilles tirs. inden kl. 14.

Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

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

Blomsterbinding
Opstart primo september.
Ring til Marianne tlf: 3677 9513

Netcafé
Mandag og onsdag kl. 14.00-17.00.

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00.

Pensionistklub
Tirsdag kl. 13.00-15.00.

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen
2940 6310

Strikkeriet - Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub - Onsdag og torsdag kl. 19.00-23.00.

Udlejning/lån af lokaler
  Café Perlen: 4373 4220

Henvendelse i åbningstiden: 

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag/md. kl. 19.30
Vi synger kendte viser og sange. 
Gratis adgang. Alle er velkomne.
Brøndby Musikalske Venner.
Erik Steffensen - tlf: 4373 0013
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Ældredans i Perlen
Onsdag 16. september

mellem kl. 19 og 22

Formedelst 35 kroner per per-
son kan du komme til fest med 
levende musik i Perlen. Vi sør-
ger for kaffe og kage. Du kan kø-
be øl, vand, rød- og hvidvin. 
 Derudover kan du starte afte-
nen med spisning kl. 17 til en 
pris af 45 kroner per person.
 Tilmelding til både dans og 
spisning skal ske senest tirsdag 
15. september kl. 12.

Vi glæder os til at se jer
Thorsten og Susan

Vejrgudernes drillenisse var 
på spil den 11. august, da 

Erich Clausen havde arrange-

Nodeknækkerne hos 'Clausens'

ret koncert i Klitrosen. Der var 
stærk blæst og udsigt til byger. 
Hvad gør man så?  Clausen 
fl yttede resolut harmonikaor-

kestret Nodeknækker ne, kaffe, 
jord bærlagkager og prinsesse-
stænger ned til Café 13, og nis-
sen fl yttede heldigvis ikke med. 
Nodeknækkerne kan varmt an-
befales. 
  De spillede alle de go’e, gamle 
som Katinka, Katinka og Eviva 
Espana. 
  De havde medbragt sangbøger, 
så alle fi k rørt stemmebåndene. 
Det var en skøn eftermiddag, 
hvor der var 'guf' både for øre-
gange og ganer og efter at ha’ 
sunget os hæse og spist os igen-
nem bl.a. metervis af prinses-
sestænger og drukket 30 liter 
kaffe, må man nok sige, at suc-
cessen var hjemme.            Ω

  Bitten Drews

Er du 'vild med dans'?

- så kan du nu få styret
dine lyster i Perlen!

Sang og harmonikamusik blev flyttet til Café 13 på grund af vejret.

I den forløbne periode har du i medierne - blandt andre i Espla-
 naden - kunnet læse, at postkontoret i Brøndby Strand Centrum 

skulle lukke til efteråret, eller skulle det? Flere medarbejdere i Post-
Danmark udtalte sig i fl ere retninger! 
  Til Folkebladet har Ib Terp udtalt, at loven foreskriver, “at alle 
postforretninger skal kunne udføres i det/den sidste til-
bageværende postkontor/postbutik”. I dette blads juli udgave 
kunne du læse, at en aftale om postbutik i SuperBest forventedes at 
falde på plads inden længe, og at mere herom kom i dette nummer. 
Fakta er, at ‘pakkerne’ efter al sandsynlighed nu er faldet på plads. I 
SuperBest indrettes et postafsnit og et pengeafsnit fordelt på to sted-
er i butikken, udtaler formand for centerforeningen Lars Nielsen. 
  Ved redaktionsslut er det endelige tidspunkt for åbningen endnu ikke 
bekendtgjort.                           Ω

Sidste nyt om
postbutikken

m
 Elo Christiansen

Posthusets nuværende placering. Postbutikkens kommende placering.
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Petanque stammer fra Fran-
  krig og er kommet til Dan-

mark sidst i 1970’erne. 1994 
var det store gennembrud i 
Danmark. Fra at være få klub-
ber omkring storbyerne er pe-
tanque i dag landsdækkende 
med et stort aktivitetsniveau. 
  Vores baner ligger i Esplana-
debunden lige over for Ældre-
centret Æblehaven, Guldborg-
vej 6. Kommer du på cykel eller 
gående i Esplanaden, er det lige 
ud for de nye, hvide huse.
  Vi har 10 baner og vi er 34 
medlemmer, men vi vil gerne 
have fl ere, som kigger ind til 
os for at prøve. Det er smadder 
hyg geligt og selvfølgelig hjælper 
vi nye medlemmer. Du kan låne 
kugler hos os. Vi har åbent søn-
dage og torsdage kl. 13.00, og vi 
har åbent tirsdage kl. 10.30.
  Sidste sommer og igen i år har 
vi spillet turneringer mod andre 
klubber, og i år blev vores første 
hold nr. 1 i deres pulje og har 
kvalifi ceret sig til slutrunden. 
  Vi har også nogle interne tur-
neringer, bl.a. en udfordrings-
tavle, TOP turnering og vi af-
holder klubmesterskab. Du kan 
gå ind på vores hjemmeside og 
se alle informationer på www.
bs-pk.dk               Ω

Et spil med ’gris’ og kugler

Ud over selve spillet er der tid til hyggeligt, socialt samvær.

Det går ud på at holde tungen lige i munden og komme tættest på 'grisen'.

  Hans-Jørgen Larsen

Tag med Børnenes Rejsebu-
 reau til Bonbon-land søn-

dag 27. september. Vi mødes 
kl. 9.00 og er hjemme igen kl. 
18.00. Busserne afgår fra Tra-
numparken 3. 
 Der er plads til alle, der vil med, 

Børnenes Rejsebureau
Tur til Bonbon-landstur

Fra turen til Bonbon-land i 2008.

blot du køber billetter inden 
mandag 14.september. Billetter 
købes hos beboerrådgiver Mette 
Holck på NetværksKontoret i Ki-
sumparken 2. Det koster 100 kr. 
for børn under 12 år og 150 kr. 
for voksne at deltage.               Ω
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At Mark og Martin er kunst-
 nere, er der for mig ingen 

tvivl om. Deres kunstform er 
grafi tti og den kan lidt ind i sep-
tember måned stadig ses i 'Gal-
leri Rheumhus'. Der er milevid 
forskel på dét, de laver, og dét 
man ser på steder, hvor det ab-

Grafi tti kunst
i Rheumhus
solut ikke hører hjemme. D.v.s. 
på nye kulturhuse, i underførin-
ger, på biler og alle andre steder 
i det offentlige rum, hvor man 
ikke er blevet bedt om at 'ud-
smykke' med initialer, skjulte 
trusler og lignende. Farverne er 
utroligt dyre, hvilket de er ble-
vet netop for at be grænse gra-
fi tti på togvogne o.l., men det 
går ud over seriøse kunstnere, 
der laver grafi tti dér, hvor gra-
fi ttien hører til, nemlig på bil-
leder i rammer, på skateboards, 
på platter på vægge og hvor el-

lers man bliver bedt om at ud-
føre sin kunst. Personligt havde 
jeg en drøm om, at få udsmyk-
ket min altan med grafi tti, men 
den går ikke. Det bliver for dyrt, 
men et besøg på Rheumhus kan 
ikke vælte nogens budget.       Ω

  Bitten Drews

Søndag 11.oktober tager Bør-
 nenes Rejsebureau til Hel-

singør og går ombord på M/S 
Arresø, for derefter at sejle ud 
på en fem timers fi sketur. 
 I oktober er torskene trukket 
ud mellem sildene, og der fi skes 
derfor på omkring 30 meters 
dybde, hvor sildene opholder 
sig, og torskene jager.
 Der er mulighed for at leje fi -
skestænger ombord, men de 
skal bestilles ved tilmelding. 
Vi mødes på Brøndby Strand 

Station kl. 10.00 og er hjemme 
igen omkring kl. 19.00. Hvis vi 
fanger rigtig meget, er der mu-
lighed for at få fangsten kørt 
hjem i bil. M/S Arresø er en 
fi skekutter, der er godkendt 
af Søfartsstyrelsen og opfyl-
der alle de krav, som stilles til 
danske lystfi skerfartøjer, f.eks. 
redningsudstyr, lønningshøjde 
m.m. Arresø har en besætning, 
der går meget op i, at folk skal 
hygge sig på turen. Hvis du øn-
sker at have redningsvest på un-

Tag på fi sketur med
Børnenes Rejsebureau

der sejladsen, skal du selv med-
bringe den. Husk endelig også 
varmt tøj, fodtøj efter vejret og  
madpakke. Billetter købes hos 
beboerrådgiver Mette Holck på 
NetværksKontoret i Kisumpar-
ken 2. Det koster 100 kr. at del-
tage. Leje af fi skestænger koster 
50 kr. Sidste frist for tilmelding 
er fredag 2.oktober.             Ω

Så er der atter gang i Brøndby Jazzklub, der slår 
 efterårsdøre ne op i Rheumhus, Albjergparken 4, 

- fredag den 18. september kl. 20.00 - med THE SPI-
RIT OF NEW ORLEANS. Ragtime, blues, marcher, lo-
vesongs, evergreens og egne kompositioner ligger un-
der for taktstokkens swingen og assisterer beredvilligt 
dansen på gulvet. Det starter med spisning kl. 18.00. 
Billetter skal bestilles/købes senest tirsdag 10. septem-
ber hos Urszula på telefon 4373 5226 efter kl. 17.00.

Jazz i september Fritidsmesse 2009
Igen i år arrangerer Brøndby Kommune Fritids-
messe 

søndag 20. september kl. 12-16 
i Nørregårdshallen, Horsedammen 42, 
2605 Brøndby.
Der er gratis entré. 
 Messen giver den besøgende et indblik i det rige 
udbud af gode og spændende fritidstilbud, der 
fi ndes i Brøndby.
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NetværksKontoret har væ-
ret så heldig at møde en af 
Brøndby Strands unge 

selvlærte IT-udviklere. Når man 
taler med ham, fortæller han 
om masser af idéer til web-tje-
nester, som han drømmer om 
at berige det danske cyberspace 
med.  Men når 17-årige Arslan 
Azal spiller fodbold sammen 
med de andre unge i T 13, ville 
de færreste gætte på, at han la-
ver hjemmesider til internettet 
og har sin egen webside. 
  Den hedder www.phpartikler.
dk og her lærer han andre at 
programmere gennem artikler 
og erfaringsudveksling. Arslan 
blev hurtigt klar over, at hans 
fremtid skulle have noget med 
webdesign og programmering 
at gøre, så den drøm begyndte 
han allerede at forfølge som 
13-årig. I dag har han stribevis 
af websites-bedrifter bag sig 
- og endnu fl ere i støbeskeen. 
NetværksKontoret lærte Arslan 
at kende, fordi der manglede 
hjælp til omredigering af kon-
torets hjemmeside på www.bro-
endbynettet.dk
- Jeg fi k en computer, da jeg var 
12 år, fortæller Arslan. Når jeg 
kig gede på hjemmesiderne, fi k 
jeg altid lyst til at lære de store 
programmeringssprog  og lave 
mine egne systemer. Siden er 
tingene gået hak i hak.

Er selvlært 
- Jeg lånte bøger på biblioteket 
og studerede websider, hvor 
man kan lære webprogramme-
ring og så var det bare at sprin-
ge ud i det. Jeg brugte næsten 

al min fritid på 
det, fordi det in-
teresserede mig 
så meget. Da jeg 
blev dygtigere, 
be gyndte jeg at 
lave hjemmesi-
der for andre på 
freelancerbasis, 
blandt andet for 
frisøren i Brønd-
by Strand Cen-
teret og Tranens 
Drenge. 
 Det strømmer 
stadig ind med 
freelancearbejde. 
I øjeblikket har 
jeg en aftale om 
at hjælpe en af
boligafdelingerne herude med
at sætte deres hjemmeside op. 
 Min egen webside er en af de 
mest velbesøgte i Danmark med 
omkring 140 besøg om dagen. 
Det er jeg ret stolt af. Jeg får 
og så fl ere og fl ere freelance pro-
jekter, så jeg har ret travlt.

Vil være blandt de bedste
Du er meget ung. Hvad har du 
af planer for fremtiden?
- Jeg er jo det, man kalder auto-
didakt, altså selvlært. Jeg stude-
rer stadig til web-programmør 
på freelancebasis, men jeg er 
be gyndt på den grafi ske uddan-
nelse på Københavns Tekniske 
Skoles Medieproduktionsafde-
ling. Det skader ikke at have et 
papir på det, man kan. Lige nu 
er jeg ansat i praktik i et fi rma 
på Københavns IT Universitet, 
som arbejder med programme-
ring og løsninger inden for 
TYPO3, som er det system, som 

www.broendbynettet.dk er ba-
seret på. Min drøm er at blive 
en branddygtig webudvikler 
med mit eget professionelle sær-
præg, som adskiller mig fra an-
dre udviklere og designere. 
 Det er dejligt, når man kan 
gøre sin største interesse til sit 
arbejde. Og listen med idéer 
hjemme på tegnebordet vokser 
og vokser. 

Fritiden
Hvad laver du i din fritid?
- Jeg spiller fodbold for at få 
motion. Og så arbejder jeg i 
Tranens Drenge en gang om 
ugen. Jeg bor hjemme og har 
tre søskende. Vi har altid boet 
i Brøndby Strand, så jeg kender 
en masse mennesker herude.  
Det er et godt sted at bo, her er 
masser af ting, man kan gøre i 
fritiden. Men jeg må indrømme, 
at jeg mest sidder foran compu-
teren, slutter Arslan Azal.        Ω

Web-udvikler med fart på

IT-eksperten Arslan Azal hjælper mange i lokalområdet.

 Anet Tamborg

Arbejde og fritidsinteresse er det samme
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Som den eneste bedste-
 forælder deltog Erik de
 Blanc fra Hallingparken  

1 sammen med sit barnebarn 
Markus på otte år i sommerens 
feriekoloni med Børnenes Rej-
sebureau; og det var en herlig 
oplevelse, fortæller Erik, der i 
år var med for tredje gang.

Masser af dyr
Godt nok slappede vi af om af-
tenen, men ellers var det en 
højst aktiv ferie for en alders-
gruppe, der gik fra barnevogns-
stade til Eriks 64 år! Der var 
heste, geder og lamaer, som de 
store børn passede. Til de min-
dre var der ridetur; naturligvis 
iført passende hjelme.
  Der blev spillet banko og gået 
på skattejagt, ligesom mange 
udendørs spil var på banen.

Sommerland Sjælland
En af dagene foregik i Som-
merland Sjælland, der nok ikke 
kræver yderligere bemærknin-
ger. En kendsgerning var dog, 
at med turen fulgte en stribe 
MEGET trætte deltagere, som 
kom noget tidligere til køjs end 
ellers under ferieopholdet.
  Selvom de mange oplevelser og 
aktiviteter da fylder meget, er 
mad nu engang også vigtigt, og 
den var der rigeligt af, siger en 
veltilfreds Erik. Det gode vejr 
ansporede til mad over grill på 
bålpladsen. 

Rigeligt mad og drikke
Erik har en stor tak til alle de 
frivillige i Børnenes Rejsebu-

Morfar og ungdommen

Som skrevet i artiklen var mor-

far Erik med på turen sammen 

med sit barnebarn Markus. Det 

er dog kun morfar, der bor i 

Brøndby Strand. Derfor en op-

fordring til andre bedsteforæl-

dre, som har børnebørn uden-

for bydelen, om også at melde 

sig til andre ture og næste års 

koloni, der for øvrigt går til Bo-

gense på Fyn i uge 28.

reau, der sørgede for mad, kaffe 
og te såvel som is, slik og frugt 
hele dagen lang. Når de unge var 
faldet omkuld og i søvn, var der 
dog sparsomme stunder til re-
fl eksion blandt resten af 'holdet' 
inden også de fi k til en velfor-
tjent nattesøvn. Jeg kan varmt 
anbefale andre bedsteforældre 
til at tage deres kære børnebørn 
med på sådan en tur.             Ω

 Elo Christiansen
 Charlotte Hansen

Morfar Erik med en kop kaffe i en hyggestund med børnene.

Vi fik serveret dejlig mad og drikke.

Den tur må gentages næste år
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Hvad med at lave en 
knallertbane i Brøndby 
Strand? Eller sætte nogle 
fl ere gynger op, lave fl ere 
netcaféer, bedre belysning 
og fl ere bænke? 
  
 Det var nogle af de ønsker, der 
kom frem i spørgeskema-under-
søgelsen naboskabet.dk i for-
året. På et møde i Café 13 den 
19. august blev resultaterne af 
undersøgelsen gennemgået, og 
her kom deltagerne med endnu 
fl ere forslag. 

Kan man for eksempel la-
ve konkurrencer mellem 
gårdene om, hvem der kan 
holde bedst rent, eller for-
års- og efterårsarrange-
menter med leg, hygge og 
oprydning? 

Folk er meget tilfredse
Selv om der er masser af ting 
at tage fat på, så er beboernes 
tilfredshed med at bo i De 9 bo-
ligafdelinger i Brøndby Strand 
stor og over gennemsnittet, når 
man sammenligner med andre 
boligområder, der har gennem-
ført naboskabs-undersøgelsen.
 Der er også stor tilfredshed 
med forholdet til naboerne og 
trygheden, og mange er over-
ordentlig tilfredse med de fysi-
ske rammer. Dette er nogle af 
konklusionerne i rapporten om 
naboskabs-undersøgelsen, der 
blev gennemgået af Stine Kofod 
fra KAB på mødet i Café 13.
- Der er 7.510 beboere over 6 år 

i De 9's boligområde, og heraf 
har 1.466 besvaret spørgeske-
maet. Det er omkring 20%. Er-
faringen viser, at svarprocenten 
i så store boligområder er la-
vere end i mindre. Men 1.466 
er mange besvarelser, og derfor 
er en svarprocent på 20 et re-
sultat, der bestemt giver et fi n-
gerpeg om beboernes forhold til 
boligområdet og deres ønsker 
for fremtiden. For eksempel 
har mange svaret, at de gerne 
ville deltage i aktiviteter, hvis 
de bliver spurgt, og det tyder 
på, at der er et stort potentiale 
at trække på i Brøndby Strand, 
sagde Stine Kofod på mødet i 
Café 13.

Yderligere forslag
Sekretariatsleder Anette Hest-
lund fra NetværksKontoret gen-
nemgik de beboerønsker, der 
var fremsat i undersøgelsen og 
ridsede op, at forslag som bed-
re legepladser og fl ere bænke 
er noget, man kan samarbejde 
om i de enkelte boligafdelinger, 
mens bedre belysning og læste-
der for børn og unge må ske i 
samarbejde med kommunen, 
og at NetværksKontoret kan sør-
ge for bedre information om de 
aktiviteter, der allerede fi ndes i 
Brøndby Strand. 
- En  spørgeundersøgelse som 
na boskabet.dk er et godt red-
skab for De 9 som helhed til 
at gøre Brøndby Strand til et 
endnu bedre sted at bo, og mø-
det i aften viser beboernes store 
engagement. Afdelingsbestyrel-

serne vil nu gå tilbage i de en-
kelte afdelinger og diskutere 
re sultaterne og de idéer, der er 
kommet frem, sagde talsmand 
for De 9, Ole Frank Larsen.
  Det kan du læse i rapporten om 
naboskabet.dk              Ω

Spørgeskema-undersøgelsen 

na bo skabet.dk 

er en del af helhedsplanen 'Her-
fra og Videre', som gennemføres 
i et samarbejde mellem De 9 og 
Brøndby Kommune. De 9 er et 
partnerskab mellem ni boligaf-
delinger i Brøndby Strand. 
 NetværksKontoret i Kisumpar-
ken 2 koordinerer 'Herfra og 
Videre'. Rapporten om under-
søgelsen kan læses på www. 
broendbynettet.dk/Netværks-
Kontoret/Naboskabsundersø-
gelsen eller afhentes på Net-
værksKontoret, Kisumparken 
2, mellem 10 og 15. Ring gerne 
i forvejen: tlf. 4354 2275.

Spørgeskema-undersøgelsen
naboskabet.dk i Brøndby Strand

  Anet Tamborg
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Udfyld nedenstående skema og fortæl, hvilken type aktivitet, du kunne tænke dig at del-
tage i, så kontakter vi dig og snakker nærmere om, hvad netop du brænder for:

Navn:______________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Tlf:________________________________________________
Mail:_______________________________________________
Jeg vil gerne være frivillig - sæt kryds,______
Jeg vil gerne komme med idéer - sæt kryds____
Jeg vil gerne deltage i imagearbejdet - sæt kryds____
Du skal afl evere ovenstående til NetværksKontoret, Kisumparken 2, eller maile det på ahe@bo-vest.dk

„Trafi klys“

Resultaterne af spørgeske-
 maundersøgelsen er sam-

let i en række tabeller, hvor 
man kan se, hvordan besvarel-
serne fordeler sig i procent.
  De kaldes „Trafi klys“. Der er 
lavet et trafi klys for hvert af 
de temaer, som undersøgelsen 
stillede spørgsmål til, nemlig: 
Tilfredshed, naboskab, kon-
takter uden for boligområdet, 
tryghed, det fysiske miljø, res-
sourcer samt accept af forskel-
lighed. Hvis du er interesseret 
i, hvordan undersøgelsen blev 
besvaret i netop dit boligom-

råde, kan du også fi nde de tal 
i rapporten. Desuden er der et 
udpluk af nogle af de ønsker, 

som beboerne har skrevet ind i 
skemaet og endelig en sammen-
fatning af resultaterne.

RØD: Ikke tilfreds, GUL: Tilfreds, GRØN: Meget tilfreds

I Café 13 kan man med jævne
 mellemrum opleve anden 

etnisk mad og en stemning, 
der gør rejser næsten 
overfl ødige.
 Den 21. august var 
der „latinamerikansk 
aften“, og det var inte-
gration, så det batter. 
Man fi k både majs- og 
kartoffelkage med ok-
sekød, rosiner, oliven 
og æg og dertil tomat-
salat. 
 Efter hovedretten var 
der friske, eksotiske 
frugter fra de pågæl-
dende lande. 

Det smagte vidunderligt, og 
måltidet var fremstillet af Ma-
ria Ortiz Loguercio fra Spanien, 

Leonora Millan fra Columbia 
og kreeret af aftenens arran-
gør Miguel Loguercio fra Chile. 

Alle bosiddende i Brøndby 
Strand. Hjælp til det 'grove' 
fi k de af Café 13’s velvillige 
personale. 
 Medens maden gled ned 
spillede Miguel Baez´s 
kvartet, der bestod af 
både danskere og chi-
lenere, smægtende la tin-
amerikanske melodier, og 
han selv spillede og sang så 
inderligt, at selv mere 'kø-
lige' danske hjerter kunne 
briste. Man gik derfra og   

         følte sig glad indeni.         Ω

Latinamerikanske rytmer

Miguel Baez i sort i spidsen for sin kvartet.

  Bitten Drews
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 Anne Bregenov-Larsen

Det var med sved på pan-
 den, at en gruppe unge 
fra værestedet Tranens 

Drenge hjalp til med at tømme 
de sidste bøger i bogbussen 
o ver i det nye Brøndby Strand 
Bibliotek i det nye kulturhus 
Brønden.

Farvel i bogbussen
I mere end to år har en stor del 
af Brøndby Strand Bibliotek 
været pakket ned eller været til 
midlertidigt udlån i bogbussen 
på parkeringspladsen. Onsdag 
eftermiddag efter skole mødte 
otte drenge op for at hjælpe til 
med at bære bøgerne ned i det 
nye bibliotek - i det nye kultur-
hus Brønden. 
 Ærmerne var smøget op, og 
drengene var spændte over at 
være nogle af de første til at se 

det (næsten) færdige hus: ”Vi 
glæder os til det nye kulturhus 
og til, at biblioteket åbner igen.
Det bliver rigtig fedt at få et 
kulturelt samlingspunkt her i 
Brøndby”.

Hurra for Tranens Drenge
Tranens Drenge er et værested 
for unge i alderen 10-18 år, pri-
mært drenge med anden etnisk 
baggrund end dansk. Omkring 
100 børn og unge holder til i 
værestedet, hvor der er lektieca-
fé og internetcafé, hyggeaftener 
samt arrangerede udfl ugter til 
bl.a. svømmehal og biograf.

Rum til de unge i Brønden
Bibliotekar Marie Engberg Ei-
riksson og kulturkoordinator 
Anne Bregenov-Larsen er glade 
for at have de unge med lige fra 

Så er bøgerne tilbage
Brøndby Strand Bibliotek er nu reetableret i Brønden

starten. ”Det er vigtigt, de føler 
ejerskab til huset, så de vil bru-
ge det og hjælpe med at passe 
på det. Derfor er der også ind-
rettet et specielt rum til de unge 
i Brønden, med Wii, Playstation 
3, tegneserier og masser af blø-
de møbler”.

Ungdomskultur i Brønden
Den 19. september arrange-
rer 'Herfra og Videre', Tranens 
Drenge og Brønden streetfod-
boldturnering på Multibanen og 
counterstriketurnering i Brøn-
dens Multisal. Se Brøndens pro-
gram for tilmelding. Alle unge i 
Brøndby er velkomne.
  Ønsker du yderligere oplysnin-
ger, kan du  kontakte bibliote-
kar Marie Engberg Eiriksson 
eller kulturkoordinator Anne 
Bre genov-Larsen.             Ω

Tranens Drenge stillede beredvilligt op, da der skulle flyttes bøger.                     Sole Nørgård
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Tirsdag den 1. september til onsdag den 30. september
Masker, mennesker og fi nurlige monstre - Teater for øjet: Oplevelsesudstilling af Mime- og maskekunstner 
Torben Jetsmark. - Fri entré. - Sted: Brønden, Brøndby Strand Centrum 60.

Tirsdag den 1. september til onsdag den 30. september 
Fotoudstilling: Fraktioner af et hus - Brøndens husfotograf Niels Ole Nørgård udstiller fotos. - Fri entré.
Sted: Brønden, Brøndby Strand Centrum 60.

Fredag den 4. september kl. 14-17 
Kreativ maskeri - Lav din egen maske eller maske maleri. KREA hjælper dig. - Fri entré
Arrangør: KREA-Gruppen. - Sted: Brønden, Brøndby Strand Centrum 60.

Udstillinger i Brønden:

Tirsdag den 8. september 
Læsningens dag
Onsdag den 9. september kl. 19-21 
Rap-Workshop: Kom og gi´ den op med rapperen Babak Vakili - Gratis billetter fra den 31. august i Brøn-
den, Kilden og på Brøndby-Bibliotekerne. - Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne.
Dagene den 14. + 19. + 21. + 23. september kl. 19-23 
Ord på verden - skriveværksted med forfatteren Adil Erdem - Gratis billetter fra den 31.8. for alle under 18 
år - ellers 30 kr. - pr. gang. Billetterne fås i Brønden, Kilden og på Brøndby-Bibliotekerne. 
Sted: Brønden, Brøndby Strand Centrum 60.
Lørdag den 19. september kl. 13-17
Streetfodbold på Multibanen - Fri entré.
Lørdag den 19. september kl. 19 
Counterstriketurnering  
Tilmeld dig på www.td2660.dk 
Fri entré.
Torsdag den 24. september kl. 19 
Koncert Cæcilie Norby 
og Brøndby Bigband
Billetter: 75 kr. - fra 31.aug. i Brønden,
Kilden og på Brøndby-Bibliotekerne.
Søndag den 27. september 
kl. 14-14.50 
Familieforestillingen (børn fra 3 år): 
Karius og Baktus - Gratis billetter fra
den 14. september i Brønden, Kilden
og på Brøndby-Bibliotekerne.
Onsdag den 30. september kl. 11
Banko i Strandstuens lokaler. 
Tilmelding nødvendig.

Arrangementer i Brønden:

På l. sal har biblioteket en indbydende og lys afdeling med frit udsyn 
til alle sider og højt til loftet. Der er placeret møbler, så man i ro og 
mag kan studere det materiale, man ønsker at låne med hjem.

 Elo Christiansen

Brøndens åbningstider:

Mandag-fredag   09.00-21.00
lørdag-søndag     10.00-19.00

Strandcaféens åbningstider:

Mandag-fredag    10.00-21.00
lørdag-søndag      10.00-19.00
Køkkenet lukker ½ time før.

Bibliotekets åbningstider:

Mandag-torsdag   14.00-18.00
fredag                      12.00-16.00
lørdag                      10.00-14.00
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Jeg kan ikke forstå, at kirke-
 klokkerne skal ringe så me-

get, som de gør. Der bliver rin-
get i tide og mest i utide. Hvad 
skal det gøre godt for. Man kan 
vel begrænse det, så de ringer 
f.eks. solen op og ned og når der 
er kirkelige handlinger. Som det 
er nu, holder der ikke engang en 
bil eller en cykel ved kirken. 

 De ringer bare ikke behageligt, 
når man gerne vil sidde på alta-
nen. Det er så højt så slut med 
at høre radio og se tv, mens det 
står på. Og klokkespil er til for 
de 8-10 stk., der sidder og hører 
på. Og de kommer udefra, for 
alle andre, der vil høre det og er 
i nærheden, har ingen proble-
mer  med at høre det. Bemærk, 

Hvem ringer klokkerne for?

Det er et godt spørgsmål, du 
 stiller, for i dag er der ikke 

særlig mange mennesker, der 
rent faktisk ved, hvem klokker-
ne ringer for.
  Først lidt historie: Den gang de 
første kirker blev bygget i 800- 
tallet, var de for de handelsrej-
sende, der kom til Danmark. De 
havde brug for kirker, og lang-
somt begyndte kirker at dukke 
op i Vadehavsområdet. Men i 
begyndelsen måtte man ikke 
sætte tårne med klokker på kir-
kerne, da det var en fremmed 
og mærkelig lyd for vore gæve 
vikinger. Efterhånden blev dog 
også danskerne kristne, og klok-
kerne kom på. 

Ringer for sognet
Klokkerne ringer for sognet. 
Det er derfor, du kan høre dem 
fra din altan, og det er derfor, 
de ringer uafhængigt af, om der 
står folk foran kirken. Om søn-
dagen ringer de til gudstjeneste 
for sognet. Første gang en halv 
time før. Her er det meningen, 
at man skal se at få det fi ne søn-
dagstøj på. Anden gang er 15 
minutter før, og der skal vi ud 
af døren. Tredje gang er et par 
minutter før gudstjenesten. Så 
er det tid til at fi nde sin plads 

inden bedeslagene, hvor vi sam-
ler os om det, der skal ske. 
  Klokkerne ringer solen op og 
ned. Her kan man sige, at de 
ringer for Vor Herre. Vi glæder 
os over en ny dag om morgenen, 
og vi takker for den forgangne 
om aftenen. Luther sagde vist, 
at de ringede, så du kunne hu-
ske på Gud og bede din bøn, om 
du så sad på møgbunken.
   Ved begravelser ringer vi den 
døde ud af sognet, det er en stor 
trøst for de efterladte, at lyden 
går helt op til himlen, når den 
afdøde bliver kørt væk. 
  Der er faste regler for, hvor 
længe vi må ringe. Ved bryllup-
per ringer vi også for at fejre 
brudeparret, desuden spiller 

vores organist/klokkenist på 
klokkespillet for de nygifte.

Verdenskendt klokkespil
Klokkespillet er, som du selv 
nævner, noget som folk kom-
mer langvejs fra for at høre. Vi 
har et stort klokkespil i Brøndby 
Strand Kirke, som er kendt ude 
i verden, og som vi er meget 
stolte af. Vores organist er ud-
dannet til at spille på klokkerne, 
og holder koncerter fl ere gange 
om året. Ligesom der kommer 
klokkenister fra hele verden for 
at spille for os. Når jeg er på fe-
rie i Tyrkiet, nyder jeg at høre 
minareten kalde til bøn fem 
gange om dagen. Det minder 
mig om, hvor jeg er, og at kul-
turer og religioner er forskellige 
rundt om i verden. 
   I Danmark har vi også forskel-
lige kulturer og religioner i dag, 
men så længe et langt overve-
jende fl ertal af befolkningen er 
medlem af Folkekirken, så er 
det kirkeklokkerne, vi lytter til.
Jeg håber, at du med denne for-
klaring vil fi nde mere glæde ved 
klokkerne fremover.

Mange venlige hilsner 
Anne Gadsbøll

sognepræst ved
Brøndby Strand Kirke

når det nu bliver mørkt igen, så 
er det ligesådan. Centret er luk-
ket - ikke et menneske på gaden 
- men de ringer stadig. Der må 
kunne stilles på den  elektronik,  
så alle bliver tilfredse. Skulle 
der  være en hver gang, de rin-
ger, begrænser det sig selv.

Med venlig hilsen
 Beboer i Tranumparken

Kære læserbrevsskribent!

Kirken med det berømte klokkespil.

Læserbrev:

Svar:
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Vestegnens Sprog- & Kompe-
tencecenter har sammen med 
NetværksKontoret fået midler 
fra Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration til 
et nyt projekt - målrettet for-
ældre. Projektet har tre temaer, 
som vil danne grundlag for for-
skellige kursusforløb i løbet af 
det næste år, inden for hvert af 
følgende emner:
●  Kend dit lokalområde
● Børn og unges skole og fri-    
tidsliv
● Få mere at vide om uddan-
nelsessystemet og arbejdsmar-
kedet
  Projektet starter i september. 
Hvis du selv, din familie eller 
venner har lyst til at deltage i 
kurserne, eller bare gerne vil 
vide mere om projektet, kan 
du henvende dig til Mette Holck, 
NetværksKontoret telefon: 6035 
4692, mail mho@bo-vest.dk
 Der vil være en jobguide i Café 
13 hver tirsdag kl. 14 - 16. Her 
kan du få hjælp til at søge job, 
lave CV og jobansøgninger 
m.m.
 Det gælder for alle, også unge, 
der ønsker fritidsjob. Rådgiv-
ningen er anonym og begynder 
tirsdag 29. september.

Man skal ikke altid tro det
  værste, når unge mænd 

står og maler på bagtrapper og 
gangbroer. De fem unge mænd, 
som i øjeblikket opholder sig på 
gangbroen i Ulsøparken i dagti-
merne, er ved fjerne grafi tti ef-
ter aftale med ejendomskonto-
ret. Bagefter skal der males med 
maling, en lokal farvehandler 
har sponsoreret. Arbejdet er et 
'Noget for Noget' projekt, der til-
rettelægges af  Den Opsø gende 
Medarbejder Zahid Mansoor, 
de unge selv og T 13's inspektør 
Torben Birkebæk.
 - Det er et rigtig godt samar-
bejde. Beboerne ser resultatet 
af de unges arbejde, og det er et 
godt signal, at de er med til at 
forskønne vores område. Gang-
broerne har længe trængt til en 
kærlig hånd. De unge og Den 
Opsøgende Medarbejder tilret-
telægger selv arbejdet, men vi 
følger selvfølgelig med i, hvor-
dan det går, og vi er glade for 
initiativet. Vi er også glade for, 
at erhverslivet støtter projektet. 

Det viser et engagement i vores 
boligområde, og jo bredere kon-
taktnet vi har i bydelen, jo let-
tere bliver det at samarbejde på 
alle fronter, siger Torben Birke-
bæk. Der har været fl ere 'Noget 
for Noget' projekter i Brøndby 
Strand, blandt andet maling af 
bagtrapper i højhusene og hjælp 
ved arrangementer i Café 13. 
 - Projektet er på en gang gra-
fi ttibekæmpelse og forskønnel-
se. Sidegevinsten er, at de unge 
kommer til at føle et ansvar for 
nærområdet og er med til at for-
bedre dets image. De får pålagt 
et overkommeligt ansvar, og 
motivationen er ikke bare 'No-
get for Noget'. De får et indblik 
i at arbejde og samarbejde. Det 
hele følges op med samtaler, 
som får dem til at tænke længe-
re frem i livet. Gennem samar-
bejdet med ejendomskontoret 
lærer de også medarbejderne at 
kende, og det giver en god kon-
takt i hverdagen. Der er planer 
om, at vi fortsætter med at male 
de andre gangbroer i T 13, af-
slutter Zahid Mansoor.             Ω

Forældre, børn
og lokalmiljø

Gangbroen i Ulsøparken males

'Noget for Noget'

Samarbejde mellem ejendomskontoret
og erhvervslivet

  Anet Tamborg

Haves:
103 m2 - 1.sal i Dyringparken 
hus leje pr. måned: 6.365 kr.
Ønskes:
2-3 vær. lejlighed max: 5.5.00 
kr. i husleje pr. måned.
Kontakt på e-mail:
  ninnalpviinberg@yahoo.com

Forskønnelse af gangbroerne i Parkerne.                     Omar-al-Jiburi.
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Jeg har haft en lang sygeperi-
 ode og har haft meget brug 

for hjælp. Jeg har altid været 
selvhjulpen og aktiv og har selv 
passet mit hjem og min egen 
hygiejne. 
  Pludselig står jeg her og ved 
ikke, hvad der skal ske med 
mig, når det hele bare ikke er, 
som det plejer. 
  Så kom min søde overbo Jan-
nie og hjalp mig. Først med 
indkøb, men siden også med 
personlige ting. Jannie er altid 
meget hjælpsom og tjenestvil-
lig, sød og opmærksom.

  Jannie ringer daglig eller rin-
ger på for at høre, om der er no-
get, jeg mangler eller skal have 
hentet på posthuset eller på 
apoteket. 
  Jeg ved ganske enkelt ikke, 
hvordan jeg skal takke dette 
søde medmenneske. 
   Jannie! det ville være rigtig 
dejligt for mig, hvis du kunne få 
månedens  buket, for er der én, 
der fortjener den, så er det dig. 

 
Med venlig hilsen

Rosa Hove
Maglelund

Månedens blomst
Er blomsten kommet

for at blive?

Læsere med lidt mere end kort-
tids-hukommelse kan måske 
erindre, hvorledes vi 'i gamle 
dage' (sådan ca. for et års tid 
siden) uddelte blomster til per-
soner, der burde ha' en lille op-
muntring i hverdagen. Nu har 
vi igen fået en mulighed for at 
give en blomst. Har du også 
en ven, der bør ha' et lille lys-
glimt i den grå hverdag, så hen-
vend dig trygt til redaktionen 
- helst skriftligt eller via  e-mail 
espla@yahoo.dk

Overboen Jannie får overrakt månedens blomst af Rosa Hove.                       Inger Larsen
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