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Leder

Rettelse
Redaktionen sætter en ære i, at bladet er uden fejl. Det lykkes for det meste. Men 
i sidste nummer havde ”sætternissen” været på spil. Det sidste afsnit af artiklen 
om Svanholm Cricketklub var faldet ud, herunder at klubben drømmer om at danne 
et damehold. Vi undskylder og bringer artiklen om Svanholm Cricketklub i sin fulde 
længde på vor hjemmeside: www.broendbynettet.dk.

Fra efteråret er Esplanadens re-
daktion åben hver onsdag kl. 13-17. 
Alle er velkomne til at kigge forbi. 
Esplanaden redigeres af en gruppe 
frivillige. Lige nu leder vi med lys og 
lygte efter en redaktør. Der er også 
altid brug for flere kræfter, både til 
det praktiske og til at skrive artik-
ler. Så hvis du har tid til overs og 
gode ideer til artikler, så kig forbi. 
Hvis du vil skrive selv, men ikke 
rigtig kan komme i gang, kan det 
gode humør på redaktionen måske 
inspirere dig. Det rigtige tidspunkt 
til at begynde noget nyt er lige nu! 

Den første skoledag er et minde 
for livet. At man er første årgang i 
en ny skoleordning går sikkert hen 
over hovedet på de yngste elever, 
men for forældre og lærere er for-
andringen stor. Det er første år, 
hvor der kun er én skole i Brøndby 
Strand, selv om den er delt på to 
adresser. Den nye skoleordning har 
til formål at fokusere ekstra på den 
enkelte elevs potentiale, at finde 
de områder, hvor hver enkelt kan 
blive verdensmester.

Det er også første år, Langbjerg-
skolen går ind i en ny æra. Den tid-
ligere skole er i gang med en større 
ombygning. Skolens kælderlokaler 

har i de seneste år lagt rum til en 
række aktiviteter. Fremover kom-
mer skolen til at danne ramme om 
endnu flere aktiviteter, og man 
kan håbe, at det kan skabe en livlig 
erfaringsudveksling og netværks-
dannelse. 

De Frie Midler er en pulje under 
Herfra og Videre, beregnet til at 
skabe netværk mellem personer 
med fælles interesser. Derfor kan 
man først og fremmest søge penge 
til at sætte nye aktiviteter i gang. 
Men undertiden søges De Frie Mid- 
ler også af eksisterende aktiviteter, 
der ønsker at videreudvikle deres 
arbejde. At det også har sin beret-
tigelse kan man se af Rheumparks 
beboerudflugt, som er en efter-
hånden mangeårig tradition.

Vi går efteråret i møde og aktivi-
tetshuse, foreninger og klubber 
bugner af tilbud om spændende 
oplevelser. Brønden holder 1 års 
fødselsdag den 28. august og pro-
grammet for de næste måneder 
vidner om, at Brønden ikke agter at 
hvile på laurbærrene. Esplanaden 
ønsker tillykke. Det føles, som om 
Brønden har været her altid.

Venlig hilsen Redaktionen



Der er masser af diskussion og varm kaff e, når Esplanaden holder redaktionsmøde

Esplanadens redaktion
 – et kreativt og inspirerende fællesskab
Bitten Drews

For cirka 10 år siden læste jeg i Esplana-
den, at de søgte skribenter. Jeg blev an-
taget som frivillig arbejdskraft, og det 
er noget, jeg har sat utrolig stor pris på.
I øjeblikket består Esplanadens redak-
tion af 6 frivillige. Alle er kreative så 
vel som praktiske mennesker, og vi har 
det sjovt sammen. Der er et månedligt 
redaktionsmøde, og her fl yver ideerne 
rundt i lokalet, når vi diskuterer, hvad 
der skal stå i næste nummer. Den, der 
er mest tændt på en ide, kommer til 
at arbejde videre med den. Det er altid 
en balancegang, der er mange ideer og 
ikke altid sider nok.

Esplanaden har åbent 
hver onsdag kl. 13-17. 

Kig forbi med ris og ros, 
eller hvis du gerne vil 

være frivillig
I ugerne efter bliver der skrevet artik-
ler og fundet billeder. Når artiklerne er 
færdige, skal der læses korrektur, for 

vi bryder os ikke om fejl. Så skal bla-
det sendes til layout, og efter endnu en 
korrektur sendes bladet til trykkeriet. 
Så snart det færdigtrykte blad ankom-
mer til redaktionen, bliver det studeret 
grundigt, mens vi langsomt puster ud 
og tænker: ”Det gik da vist meget godt” 
eller trøster os med, at fejl er noget 
man lærer af.

Det praktiske 
Arbejdet på Esplanaden er ikke bare at 
skrive artikler. Vi får breve og mails, der 
fortæller om arrangementer, og de skal 
besvares. Der skal føres regnskab og 
bestilles kontorartikler. Og så skal der 
holdes orden i arkiverne og ryddes op. 
Når bladet kommer fra trykkeriet, be-
gynder travle fi ngre at tælle blade op til 
dem, der skal have tilsendt eller leveret 
bladet. Så er der et pusterum og så be-
gynder vi forfra. Esplanaden udkommer 
ti gange om året, og vi holder fri i juli og 
december.

Vil du være med? 
Måske lyder det som en masse arbejde. 
Og ja, der er perioder, hvor vi har travlt. 
Men vi tænker ikke så meget over det, 
fordi vi går og hygger os sammen.  Men 
vi kan sagtens være fl ere frivillige i re-
daktionen, både til at skrive artikler 
og til det praktiske arbejde. Så hvis du 
har tid og lyst til at være medlem af 
en professionel, frivillig redaktion, så 
kom forbi i vores faste kontortid hver 
onsdag mellem kl. 13 og 17. Her kan du 
møde redaktionens medlemmer og fi n-
de ud af, om det er noget for dig, eller 
give os ideer til nye artikler.
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NYHEDER

EN NY VEJ 
- arrangementer

Kreativitet og Indre Harmoni
Foredrag om kunstterapi torsdag 
den 23. september kl. 14-16 i Café 13, 
Kisumparken 2. Ved at udtrykke sig 
kreativt kan man lære nye sider af 
sig selv at kende og få afl øb for sine 
følelser. Tilmelding: Bayan Saleh, 
tlf: 60656035, mail: bgu@bo-vest.dk 

Forkæl dig selv 
– og giv din skønhed en chance 
EN NY VEJ holder Skønhedsbazar 
torsdag den 30 september kl. 13-17 i 
Café 13, Kisumparken 2.
Gennem et 4 timers mini-kursus i 
personlig pleje, styling og image, kan 
du lære, hvordan dit ydre kan komme 
til at passe med dit indre. 
Tilmelding senest den 23.septem-
ber hos Bayan Saleh, tlf: 60656035, 
mail: bgu@bo-vest.dk

Førtidspensionister 
i arbejde
Café 13, onsdag d. 22. september 
kl. 13-15. Som førtidspensionist 
kan man arbejde i et vist omfang 
uden at det påvirker ens førtids-
pension. Kom og hør en jobkonsu-
lent fortælle om den nye ordning. 
Du kan også møde en førtidspen-
sionist, der har fået arbejde. Se 
mere på hjemmesiden www.foer-
tidspensionister-i-job.dk 
Arrangør: NetværksKontoret

”Lidt mere 
af det hele”
Boligselskabernes Lands-
forenings Imagekampagne

Åbent Hus i Brøndby 
Strand søndag den 
12. september kl. 11-16

Se mere på midtersiderne

Brøndby Strand 
Petanque klub
Af Hans Jørgen Larsen

Landsdelsmesterskabet i kvartet 
afholdes søndag den 12. septem-
ber 2010 på vores baner

Det er landsdelens 8 bedste kvartet-
hold, der kæmper om Landsdelsme-
sterskabet, og om senere deltagelse i 
landsmesterskaberne.  
Desværre har Brøndby Strand ikke 
vundet sin pulje i år, så vi er ikke med, 
men vi har fået arrangementet.
Brøndby Strand Petanque Klub har ba-
ner i et lukket område i Esplanadepar-
ken ud for Æblehaven, Guldborgvej 6.

Ture med Børnenes 
Rejsebureau

BonBon-Land 
Lørdag den 25. september 
Turen er for børnefamilier i Brøndby 
Strand. Bussen afgår kl. 9.00 fra Tra-
numparken 3. Vi er hjemme igen ca. kl. 
18. Billetter købes på NetværksKonto-
ret i Kisumparken 2 inden mandag den 
13. september. 
Pris: 100 kr. for børn til og med 12 år og 
150 kr. for voksne. Penge for købte bil-
letter gives ikke retur efter tilmeldings-
fristen.

Fisketur 
søndag den 17. oktober 
Vi mødes på Brøndby Strand Station kl. 
9.30 og tager til Helsingør, hvor fi ske-
kutteren venter. Vi er hjemme igen om-
kring kl. 19. Billetter købes inden den 1. 
oktober på NetværksKontoret, Kisum-
parken 2. 
Pris: 75 kr. for børn og 100 kr. for voksne. 
Leje af fi skestang 40 kr. Penge for køb-
te billetter gives ikke retur efter tilmel-
dingsfristen. Fisketegn skal fremvises, 
når I køber billetter. 
NB! Fra efteråret skal alle over 18 år 
fremvise gyldigt fi sketegn. Det kan 
købes gennem hjemmesiden www.fi -
sketegn.dk. Pris 35 kr. for et dagskort 
og 140 kr. for et årskort. Har I spørgs-
mål, så ring til NetværksKontoret på tlf.
43 54 22 75.
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Tekst og fotos: Anet Tamborg

Måske husker I Tobias Stæhr Hansen 
fra sidste nummer af Esplanaden. Det 
var ham, der interviewede Alien Beat 
Club, da de optrådte på KulturWeek-
end. Nu har Esplanaden fået lov til at 
interviewe Tobias. 

- Hvorfor er Alien Beat Club dine ido-
ler?
- Først og fremmest fordi de synger 
godt. Og så synes jeg, at deres tekster 
er meningsfulde. De var utrolig søde 
over for mig, og vi snakkede sammen 
både før og efter koncerten. Det var en 
stor oplevelse. Da Esplanaden var ud-
kommet, kom folk og sagde: Hør, er det 
ikke dig, der har været i bladet? Det var 
sjovt.
- Du går stadigvæk i skole? 
- Ja, jeg er kun 12 år og går i 6. klasse. 
Jeg er ikke så vild med at stå tidligt op, 
men selve skolen kan jeg godt lide. Mit 
bedste fag er engelsk, det er vigtigt at 
kunne, når man gerne vil forstå tekster-
ne i musik. Og så gør jeg meget ud af 
dansk, fordi jeg selv skriver tekster, og 
så skal man kende sproget rigtig godt. 
Det er nok en af grundene til, at det var 
let for mig at skrive spørgsmålene til 
Alien Beat Club, som jeg havde forbe-
redt i forvejen.

Tobias – en dreng i Brøndby Strand

- Jeg har fået at vide, at de spørgsmål, 
du selv lavede, var meget bedre end de 
voksnes forslag. Hvad skriver du tek-
ster til?
- Min største interesse er rap musik. 
Her i sommer har jeg deltaget i et rap 
kursus på Østerbro Ungdomsskole i 
København. Vi skriver selv tekster og 

indspiller sange i et profes-
sionelt lydstudie. Læreren 
hedder Adonis, han er selv 
professionel rapper. Det er 
fantastisk spændende. Jeg er 
næsten født med rap, fordi 
min storebror spillede det, da 
jeg var lille. Så jeg har sunget 
det meste af mit liv og også 
indspillet andre numre, men 
ikke så seriøst som på ung-
domsskolen. Det er min sto-
re drøm  at blive rapmusiker. 
- Det er langt at tage til 
Østerbro. Hvad bruger 
du fritiden til, når du er i 

Brøndby Strand?
- Jeg har masser af venner herude, for 
jeg er født her. Nogle deler min interesse 
for rap, og så sidder vi og mixer og den 
slags. Jeg kan også godt lide fodbold. Så 
samles vi nogle stykker på de udendørs 
fodboldbaner. Nogle gange går vi også 
i Brønden og hygger os. Jeg har venner 
mange steder her på Vestegnen, men 
også i Vangede og på Østerbro. Nogle af 
dem har boet her tidligere, andre lærer 
jeg at kende igennem andre venner. 
- Vil du blive ved med at bo i Brøndby 
Strand altid?
- Den slags har jeg slet ikke tid til at 
tænke over, og heller ikke hvad jeg vil 
være. Jeg har så travlt med alle de ting 
jeg laver, og foreløbig er jeg glad for at 
være her. Men jeg ville ønske, at der blev 
lavet sådan et rapkursus på ungdoms-
skolen eller i Brønden. Der er mange 
unge, der elsker rap musik, og så slap vi 
for at tage så langt væk.

redt i forvejen. indspiller sange i et profes-
sionelt lydstudie. Læreren 
hedder Adonis, han er selv 
professionel rapper. Det er 
fantastisk spændende. Jeg er 
næsten født med rap, fordi 
min storebror spillede det, da 
jeg var lille. Så jeg har sunget 
det meste af mit liv og også 
indspillet andre numre, men 
ikke så seriøst som på ung-
domsskolen. Det er min sto-
re drøm  at blive rapmusiker. 
- Det er langt at tage til 
Østerbro. Hvad bruger 
du fritiden til, når du er i Tobias foran fl agudsmykningen i Café 13s gård. Her kan man se 

fl agene fra de fl este af de lande, som indbyggerne i Brøndby Strand 

kommer fra.

Da rapgruppen B-Block blev dannet i Brøndby Strand og fi k lov at optræde, gik Tobias og ønskede, at 
han var med.
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af Hugo Thuge

fotos: Brix Andersen

Rheumparks rejseklub har fem år på bagen, 
og den arrangerer tre ture om året. Trans-
portmidlet er altid bus, og en lille, hårdtar-
bejdende gruppe af frivillige klarer alt i for-
bindelse med rejserne.
Deltagerbetalingen holdes på et yderst rime-
ligt niveau på grund af tilskud: Rejseklubben 
arrangerer loppemarkeder, de to hyggeklub-
ber, ”Poter og Klør” og Miljøklubben” yder 
tilskud, og ikke mindst har beboerne beslut-
tet at yde et årligt tilskud på 30.000 kr. til 
turene.
I år havde Rejseklubben søgt tilskud fra Pro-
jekt Herfra og Videres ”frie midler”. Var det 
ikke bare tilskud til en skovtur? Efter turen er 
jeg ikke i tvivl.  Nogle gange trænger eksiste-
rende, frivillige aktiviteter til et skulderklap, 
for det kan være lige så vigtigt at vedligehol-
de en aktivitet som at skabe en ny!

Et netværk, der virker
Som sagt kørte vi i bus til Prag, og bussen var 
med rundt på alle ture. Deltagerne passede 
godt på hinanden, hvad man godt kunne 
forstå, når man så på gennemsnitsalder og 
mængden af fysiske skavanker, men deltagerne var seje, de støttede bogstavelig talt 
hinanden, og der var selvfølgelig også yngre og rørige deltagere med! 
Bussen var som en fælles sovesal. Der blev snakket på kryds og tværs om alt muligt. 
Stemningen var til tider løssluppen og humøret højt. Som gæst udefra kunne man lytte 
sig til, at mange kendte hinanden rigtig godt, og at man ”netværkede” hjemme i Rheum- 
park. Ikke sådan at alle hjalp alle, men lige præcis, at man var en del af et fællesskab, 

hvor man interesserede sig for hinanden og støttede 
dem, der havde behov.

Rejseklubbens netværk er specielt, fordi det samler 
beboere fra hele Rheumpark. Fordi det er udsprun-
get af fælles, sociale aktiviteter og derfor er i stand til 
at forny og supplere sig selv. Men allervigtigst, så er 
grundtonen og holdningen i netværket: Vi passer på 
hinanden og vi bekymrer os for hinanden, Rejseklub-
bens netværk virker! Ole Frank fortæller, at det starte-
de med sammenholdet på turene, og at det er fortsat 
med, at man nu også hjælper hinanden i hverdagen. 
Tak for turen.

Med Rejseklubben på bustur til Prag

De Frie Midler – en pose penge, 
der virker!
De Frie Midler er en pulje, der 
søges gennem NetværksKon-
toret. Puljen uddeles løbende 
og der kan søges op til 5000 kr. 
De Frie Midler kan søges som et 
supplement til en aktivitet, el-
ler til at starte en ny aktivitet. 
Alle beboere og grupper i De 9s 
boligområde kan søge De Frie 
Midler. Henvendelse til Anette 
Hestlund, NetværksKontoret, 
Kisumparken 2. Tlf. 43 54 22 75, 
mail ahe@bo-vest.dk. Hun kan 
også fortælle dig, om det formål 
du vil søge penge til, kan dæk-
kes af De Frie Midler
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Af Janne Maj 

Fotos: Laura Wogensen

Mandag morgen holdt bussen klar i 
Brøndby Strand til at medtage alle de 
glade og veloplagte kolonideltagere til 
Skåstrup Strand ved Bogense. Børnene 
glædede sig, og bussen summede af liv 
og feriestemning ved tanken om seks 
dages ferie i det nordvestfynske. Ved 
ankomsten blev vi indlogeret på vores 
værelser, der bestod af 6 og 8 personers 
soverum. Indkvarteringen blev hurtigt 
overstået, og så blev stranden indtaget 
med de medbragte madpakker. I køkke-
net var man startet op med tilberedning 
af aftensmaden, og folk hyggede sig. Der 
var lavet en opgavefordeling, der gjorde, 
at alle havde små opgaver hver dag. Jeg vil 
med smil huske tilbage på Hassan, som fl ere aftener gik i 
køkkenet og frembragte lækre kager til børn og voksne. Jeg 
tror, alle kan sige en stor tak til Hassan for hans daglige ind-
sats i køkkenet. Den nød vi alle godt af.

Egskov Slot og Legoland
På kolonien var der inkluderet to udfl ugter, en til Egeskov 
Slot og en til Legoland. Begge dele var store oplevelser for 
børn og voksne. På begge ture kørte vi med Broby Taxa og 
Turistfart. Chauff øren Sanne var fantastisk sød og behage-
lig, og det gav en god stemning i bussen, også selv om vi 
havde et par køresyge børn med. Hele ugen forløb fi nt, vejret 

var med os, og stranden blev fl ittigt benyttet til både krab-
befi skeri med væddeløb og af de modige, der hoppede en tur 
i Lillebælt. Det var henstillet, at alle børn var på værelserne 
senest kl. 21.00, og at der var ro af hensyn til de små. Det 
synes jeg var en god ide, fordi børnene var udhvilede og fi k 
noget ud af dagene.

Det har været en god og billig måde at holde ferie på som enlig 
mor til 2 små børn. Børnene har fået masser af nye venskaber 
og et godt minde om sommerferien, som de vil huske tilbage 
på med glæde.  Jeg er mor til et barn, der har et handicap, og 
denne form for koloni kan sagtens lade sig gøre med børn der 
har særlige behov eller handicap. Hvis man på forhånd fortæl-
ler, hvilke særlige hensyn der skal tages til barnet, har arran-
gørerne mulighed for at planlægge efter det. Det er med til 
at skabe ro om situationer, der ellers kunne være stressende.
Jeg vil sige en stor tak til Charlotte og Børnenes Rejsebureau 
for deres store arbejde. Tak for vores hyggelige morgener, når 
vi stod i køkkenet og tilberedte kaff e, te og morgenbord.

På Feriekoloni med Børnenes Rejsebureau
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af borgmester Ib Terp,   fotos: Serkan Korkmaz

Med det nye skoleårs start er den nye 
skolestruktur trådt i kraft. Det bety-
der blandt andet, at Langbjergskolen 
i Brøndby Strand er næsten ryddet 
for skoleaktiviteter, og at Nørregårds-
skolen i Brøndbyøster kun vil have et 
meget begrænset omfang af skoleak-
tiviteter. Esplanaden har bedt mig om 
at fortælle, hvad de ledigblevne lokaler 
skal anvendes til. 

Lad mig starte med Nørregårdsskolen, 
som jo ligger uden for Esplanadens pri-
mære interesseområde. Ganske kort: 
Ud over skoleaktiviteter vil bygninger-
ne rumme de fl este af de aktiviteter, 
som hidtil har været placeret i den for 
længst nedlagte Rolandsskolens pavil-
loner – som er nabo til Nørregårdssko-
len. Hertil kommer en række foreninger, 
som fl yttes fra Lindelundsskolen for at 
give plads til den nye store skole. Idræt-
ten vil fortsat have adgang til gymna-
stiksal og svømmehal i mindst samme 
omfang som hidtil. Hermed er Nørre-

Hvad sker der med de nedlagte skoler?
gårdsskolens lokaler fuldt udnyttet. 
De frafl yttede pavilloner vil blive ned-
revet, hvorved der kan frigives plads 
til f.eks. et mindre boligområde (villaer 
eller rækkehuse). Der skal dog gennem-
føres et lokalplanarbejde først.

Vedrørende Langbjergskolen: 
Som den eneste skoleaktivitet fortsæt-
ter Scienceskolen sin virksomhed her.
De nuværende aktiviteter i kældereta-
gen fortsætter uændret.
Idrætten kan anvende sale og hal som 
hidtil.
Daginstitutionerne Mågebo og Ternebo 
er fusioneret og fl yttet hertil.
Klub 17 (værested for voksne med ned-
sat funktionsevne) har hidtil delt lo-
kaler med Strandstuen (værested for 
ældre). Klub 17 får selvstændige lokaler 
på den tidligere skole. De to væresteder 
får således begge forbedret deres loka-
leforhold.
Vestegnens Sprog- og Kompetencecen-
ter (af mange kaldt Sprogskolen) får et 

mindre antal lokaler.
En række beskæftigelsesaktiviteter 
fl ytter hertil.
Brøndby Lærerforening fl ytter sin lille 
administration hertil.
Vi har reserveret et enkelt lokale til 
NetværksKontoret til et eventuelt 
kommende projekt.
Den suverænt største bruger bliver JAC 
Sydvest (aktivitets- og samværstilbud 
for personer med nedsat funktions-
evne). JAC Sydvest har p.t. hovedafde-
ling på Hesselager i Brøndbyvester og 
afdelinger i Hvidovre og Ishøj. De to af-
delinger fl yttes sammen på Langbjerg-
skolen. Der bliver tale om en væsentlig 
forbedring af de to afdelingers lokale-
forhold. 

En del af de nævnte aktiviteter har de-
res økonomi skruet sådan sammen, at 
de betaler husleje. For andres vedkom-
mende er der tale om frigørelse for loka-
leudgifter andre steder. Der er således 
tale om en økonomisk fordelagtig ud-
nyttelse af de ledigblevne skolelokaler.

Fra byggeplads til hyggeligt indrettede lokaler. Langbjergskolen undergår i efteråret en større renovering.
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LIDT MERE AF DET HELE
- OGSÅ I BRØNDBY STRAND
Boligselskabernes Landsforening har gennem de seneste måneder gennemført en me-
get rost imagekampagne i landsaviserne, i tv-reklamer og på nettet. Vi beboerdemo-
krater har selvfølgelig fulgt kampagnen tæt, men vi er sikre på, at rigtig mange ”almin-
delige” borgere i Brøndby Strand også har bemærket kampagnen – om ikke andet så 
af en bestemt grund: fotografer kan ikke lade være med at lave billeder af vores flotte 
højhuse!

Vi har fået fortalt, at fotografen Jan Grarup foreslog  flere fotos fra Brøndby i sit oplæg 
til fotokampagnen, men  BL mente, at man var nødt til at dele sol og vind mere lige. 
Men altså, Grarup har jo ret.  Der er mange flotte og fotogene boligafdelinger i hele 
Brøndby.

BL afslutter LIDT MERE AF DET HELE kampagnen med ”åbent hus” arrangementer over 
hele landet i weekenden 11.-12. september, og Brøndby Strand er selvfølgelig også 
med i finalen. Vi inviterer Vestegnen og omegn til Åbent Hus i Brøndby Strand søndag 
den 12. september fra kl. 11 til 16.

I Brøndby Strand samarbejder vi, og sådan også med Åbent Hus. Alle afdelinger del-
tager, og vi vil anstrenge os for at vise vores gæster alle afdelinger, alle tilbuddene og 
hele området.

Gæsterne starter deres rundtur enten i Rheumhus eller i Café 13. Vi tilbyder ture rundt 
i området på cykel og i minitog. Vi tilbyder at vise ”alle” lejlighedstyper frem. Vi har 
informationsøer i de to aktivitetshuse, hvor man også kan møde repræsentanter for 
vores mange foreninger og beboerklubber. Vi åbner nogle af klubberne. Kommunen er 
repræsenteret med medarbejdere fra Brønden og politikere.

Kender I nogen, der endnu har det til gode at opleve Brøndby Strands lyksaligheder, så 
invitér dem til søndag den 12. september.

Og sidst men ikke mindst: Vi håber, at vi møder mange af jer, når vi viser gæster rundt, 
for når alt kommer til alt, så er det jer, der er områdets bedste ambassadører, og vi er 
sikre på, at I er parate til at fortælle om et dejligt boligområde, hvor der er ”lidt mere af 
det hele” – også af mangfoldigheden.

ORIENTERING FRA

BOLIGAFDELINGERNE I BRØNDBY STRAND 

 Med venlig hilsen

Boligafdelingerne i Brøndby Strand



åbent 
hus
Boligafdelingerne i Brøndby Strand
åbner dørene for dig og din familie 
på søndag den 12. september 
kl. 11-16. Vi glæder os til at se dig i
Rheumhus, Albjergparken 4 eller
Café 13, Kisumparken 2.
Besøg begge aktivitetshuse!

Gratis  
forfriskninger  
og plakater, 

så længe 
forsyningerne 

rækker.



åbent 
hus
Boligafdelingerne i Brøndby Strand
åbner dørene for dig og din familie 
på søndag den 12. september 
kl. 11-16. Vi glæder os til at se dig i
Rheumhus, Albjergparken 4 eller
Café 13, Kisumparken 2.
Besøg begge aktivitetshuse!

Gratis  
forfriskninger  
og plakater, 

så længe 
forsyningerne 

rækker.
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GÆSTER I DE ALMENE BOLIGAFDELINGER I BRØNDBY STRAND
ÅBENT HUS SØNDAG DEN 12. SEPTEMBER FRA KL. 11 TIL KL. 16

HVORFOR INVITERE GÆSTER?

Det korte svar er: Fordi det er rart at få besøg! Det mere præcise svar: Vi vil gerne have 
nye gæster til Brøndby Strand – til vores boligafdelinger, for der er stadigvæk for man-
ge, der slæber rundt på en fordom om Brøndby Strand som et forfærdelig trist og gråt 
sted. Et sted med utryghed og høj kriminalitet – en ghetto! 

Hvordan tør vi invitere gæster? For størstedelen af vores huse er af beton, og den er 
grå – især i regnvejr, og vi er et samfund med beboere fra rigtig mange lande. Får gæ-
sterne ikke bare bekræftet deres fordomme?

Selvfølgelig tør vi åbne vores døre for omverdenen! Alle vi, der er glade for at bo i 
området, har været ude for at skulle forklare og forsvare vores valg af bosted. Det har 
somme tider været træls, men til gengæld har vi aldrig problemer, når vi først har haft 
folk på besøg. De oplever de gode lejligheder, de grønne områder, og den rolige og be-
hagelige atmosfære, hvor folk lever i fordragelighed uanset baggrund. En del af os har 
hørt bemærkningen: ”Jeg havde aldrig troet jeg skulle bo i Brøndby Strand, men nu 
flytter jeg aldrig herfra”.

Det er præcis formålet med Åbent Hus i Brøndby Strand:  Vi vil gerne fortælle, vise frem 
og komme i snak. Vi lægger os i selen for at lave et flot arrangement, som hele området 
kan være stolt af, og som involverer mange beboere, for vi har meget at tilbyde.

ARRANGEMENTET

Som fortalt har vi inviteret vores gæster til at møde op enten i Rheumhus eller i  
Café 13. Det er ligegyldigt, hvor man starter, for rundturen slutter i det andet aktivi-
tetshus.

I husene byder vi på forfriskninger og har infomateriale om kommunen og området, 
om alle fritidstilbuddene – og selvfølgelig også om lejlighederne,  og hvordan man kan 
komme i betragtning til en. Klubber, foreninger og ”Brønden” vil være repræsenteret i 
husene og nogle klubber vil være åbne for besøg.

Vi opfordrer folk til at komme på cykel, hvis de vil se hele området. Turen med minito-
get når ikke ud i alle hjørner.

Vi laver aftaler med mange beboere, der har lyst til at vise deres lejlig-
heder frem. Vi vil have alle afdelinger og næsten alle lejlighedstyper på 
hylderne.  Vi skal have aftale om mange lejligheder, for når først gæster 
og beboere begynder at snakke sammen …

Arrangementet bliver annonceret bredt; men en personlig invitation er 
altid bedst, så hvis du kender nogen, så bed dem sætte kryds i kalende-
ren den 12. september.



Tekst og fotos: Serkan Korkmaz

I september 2009 vedtog kommunalbestyrelsen en omfattende æn-
dring af skolestrukturen i Brøndby Kommune, hvor Strandområdet 
er det mest berørte. De tidligere tre skoler er lukket til fordel for én 
skole fordelt på to adresser med det fælles navn Strandskolen. I den 
nye skolestruktur går eleverne i 0-3 klasse på Strandskolen og i 4-9 
klasse på den tidligere Søholtskolen. Det er således en anderledes 
første skoledag, ikke bare for eleverne, men også for lærerne, der 
skal udvikle det nye skolesystem.

Brøndby Kommune er ikke den eneste kommune, der på nuværen-
de tidspunkt har indført det nye skolesystem. Eleverne kan se frem 
til kun at dele skole med jævnaldrende, mens lærerne kan se frem 
til at målrette undervisningen mod en særlig aldersgruppe. Der skal 
fokuseres på særlige evner, for målet er at finde verdensmesteren i 
den enkelte elev. Der er blevet indkøbt interaktive tavler og fagbø-
ger, og skolerne undergår en større renovering.
Årets første skoledag lignede en hvilken som helst anden morgen i 
Danmark, men dagen var helt speciel for de mange nye, håbefulde 
og spændte børn, der skulle have deres første skoledag. Esplana-
den var med børnene for at overvære dagen.

Alle er mors og fars egen verdensmester
Spændingen var stor i 1.B blandt de stolte forældre, der var dukket 
op med hver deres verdensmester i hånden. Lærerne var der med 
store smil, klar til at modtage gamle som nye elever.
Alle kom efterhånden på plads, og efter navneopråbet blev årets 
første indledende spørgsmål stillet, nemlig hvad de enkelte elever 
havde lavet i deres sommerferie. Camping, badning og fødselsdag 
var meget varme emner i klassen, og det hele gik op i en større hel-
hed, da en af eleverne fortalte om sine fødselsdagsgaver.
Nogle var mere tilbageholdende end andre, og det er da også helt 
naturligt, når man er en af de omkring 18 nytilkomne elever i klas-
sen, der kom fra Søholtskolen og Langbjergskolen. Men heldigvis 
kunne man altid lige se over på far eller mor for at få et lille blink 
eller et vink med en vognstang om, hvad det nu lige var, man havde 
lavet i sommerferien.
Lærerne har forberedt sig på dette skoleår siden efteråret. Og 
Brøndby Kommune har store forventninger til det nye skolestruk-
tur, som lærere og elever står overfor. Der vil formodentlig ikke gå 
lang tid, før eleverne vænner sig til de nye omgivelser. Tiden må 
vise, hvilke gåder og mysterier, de kommende verdensmestre vil 
løse. Men lige nu er nisser og tandfeer også en vigtig del af deres 
liv. Man kan ikke forvente andet af børn, end at de først og frem-
mest er børn.

En anderledes første skoledag

Alle elever får deres personlige kasse med navn, så de kan holde styr på 
deres ting

Allerede første dag i skolen skal man lytte nøje efter

Første skoledag er en stor oplevelse og kan godt være lang
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Øernes Blues Band        
Gæster Café Perlen. 

Onsdag d. 1. september 2010 fra kl. 18. 
Kom og få en oplevelse ud over 
det sædvanlige. Menu: Ribben og 
råstegte kartofl er, Kaff e og Kage
Pris: 120 Kroner. Sidste tilmelding 
mandag den 31. august 2010 kl. 14.
Hallingparken 5, 2660 Brøndby 
Strand, Telefon: 43724220

Beef & Blues
Fredag den 3. september
kl. 18.00-22.00 
Mike Wellans One Man Blues Band er 
igen i Brøndby Strand og optræder på 
Café 13’s udendørsscene. Det bliver 
en rigtig skotsk aften, hvor vi varmer 
op med store skotske bøff er på gril-
len, med skotsk øl og skotsk whisky. 
Gæster, der ikke skal spise, har ad-
gang fra kl. 20.00.
Pris: 125 kr. inklusiv grillmenu, 60 kr. 
kun musik.
Billetter købes i Café 13, telefon 43 73 
81 25. Sidste salgsdag tirsdag den 31. 
august.

Ud og se med din café
Cirkusmuseet
Danmarks sjoveste museum
Søndag den 5. september kl. 11.00 

For børnene er der cirkusworkshop, 
hvor de under professionel instruk-
tion kan prøve en række forskellige 
cirkusdiscipliner.
For  de voksne er der rundvisning, 
hvor vi hører nogle af de forunderlige 
historier, som den fantastiske cirkus-
verden gemmer på. Kl. 13 spiser vi 

vores Café 13 frokost i Cirkusmuseets 
bygning på 2. sal.
Mødested: Vi mødes kl. 10.45 foran 
Cirkusmuseets bygning, Hovedporten 
6, Avedørelejren.
Pris: Voksne 100 kr.  Børn 35 kr. Bil-
letter kan købes i Café 13, ejendoms-
kontoret T13, Perlen og Rheumhus 
fra den 13. august til den 27. august.

Søndagsbrunch
Søndag den 12. september 
kl. 10.00  - 13.00

Torsdagsgæsten
Torsdag den 9. september 2010 
kl. 14.00 - 16.00

Poul Hertz
Det siges, at man er mest modtagelig 
for indtryk i barndommens tid. Ind-
tryk som efterhånden bliver en del 
af vores personlighed.  Poul Hertzs 
foredrag er en hilsen til vores dejlige 
børnebørn med ønsket om, at de en 
gang kommer til at interessere sig for 
fortiden.  Foredraget er det første i en 
serie, der købes samlet. Sidste fore-
drag fi nder sted i marts 2011.
Tilmelding: aktivitetsmedarbejder 
Gül Aydin på 60 35 28 61 eller gua@
bo-vest.dk, senest torsdag den 9. 
september.
Pris: 630 kr. og 380 kr. for pensioni-
ster, efterlønsmodtagere og arbejds-
ledige (PEA tilskud). Der er gratis kaf-
fe og kage med i arrangementet.  Det 
detaljerede program kan ses i Café 13.

Banko
Tirsdag den 14. september 19.30

Eid-fest
Onsdag den 22. september 
kl. 16.00 – 18.30

Klitrosen 
gentager sidste 
års succes med 
harmonikatræf med 
Nodeknækkerne fra 
Vestegnens Harmonikaklub
onsdag den 15. september kl. 15-17 i 
Café 13, Kisumparken 2. Pris 40 kr. in-
klusiv kaff e og kage. Billetter sælges 
fra NetværksKontoret, Kisumparken 2
Tlf. 43 54 22 75, mail ata@bo-vest.dk
Så syng dog med Danmark

60´er Fest
i Rheumhus
Fredag den 24. september kl. 18.00
Med temaet ”De glade 60´ere og 70´ere” 
står Rheumhus i spidsen for en god og 
glad beboerfest fredag den 24. sep-
tember. Tag gerne det gamle 60´er tøj 
på og lad os nyde de lokale musikere, 
Renés DJ Band, der spiller forrygende 
god musik fra de fede 60´ere og 70´ere. 
Vi samles om musikken, den festlige 
stemning og en god 60´er inspireret 3 
retters menu.  Pris: 105,00 kr. Billetter 
kan købes i Rheumhus.

Arrangementer i Café 13
Klitrosen 
gentager sidste 
års succes med 
harmonikatræf med 
Nodeknækkerne fra 
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Læserbrev

Så fi k vi endelig postkasser alle sammen. Nu skulle alt jo være så godt, men lige meget hvad afdelingsbestyrelserne og 
lejerforeningerne sætter i værk, så er der altid nogle beboere, der er utilfredse.
Desværre har vi oplevet gang på gang, at beboerne bare smider reklamer og aviser på gulvet under postkasserne. Jeg har en 
enkelt gang spurgt en beboer: ”Hvorfor gør du det der?” ”Jamen jeg har sat et mærke på postkassen om, at jeg ikke ønsker 
reklamer, men de ”satans” postbude kan vel heller ikke læse!”
Vi har fået en fl ot minicontainer ved siden af postkasserne, og så skulle problemet vel være løst. Men ak, der er stadig 
nogle, der smider aviser og reklamer i foyeren eller sågar i elevatoren. Tag jer dog sammen, kære beboere, vi vil jo gerne alle 
sammen bo pænt. Vi smider da heller ikke aff ald inde i vores lejlighed, vel?
Der har været episoder, hvor nogle morede sig med at pille etiketterne med ’post til døren’ eller ’ingen reklamer tak”, af 
postkasserne. Jeg vælger at tro, at det var drengestreger, og det er heldigvis holdt op igen.
Der har været klaget over, at så sidder postkasserne for højt eller for lavt. Men kære beboere: Vær dog en smule positive i 
stedet for hele tiden at ytre jeres utilfredshed. Husk: Vejen mellem mennesker, altså den korteste, er et smil. Ak ja, sådan 
er der så meget.

Venlig hilsen 
Ditte Jeier

Sommerfest på Årets Vådeste Dag

Tekst og fotos: Lars Sørensen

Gårdrådet i Hallingparken havde arrangeret sommerfest lørdag den 14. august. Vi krydsede fi ngre for at vejrguderne var 
med os, for vejrudsigterne var ikke gode. Klokken 14 var der mødt en masse forventningsfulde børn og voksne op til 5- kamp 
uden at vide, hvad det gik ud på. De skulle igennem ringspil, hammer og søm, bue og pil, luftgevær og til sidst sækkeløb. 
Der blev kæmpet om hvert enkelt point af både store og små. Børnene ville gøre alt for at vinde over forældrene, og for-
ældrene skulle nok bevise overfor børnene at de ku’ det der. Gårdrådet havde bagt kage og lavet kaff e, og der var juice til 
de lidt yngre, for man kan som bekendt ikke kæmpe på tom mave. Yngste deltager var 6 år og ældste var 40+, og alle kom 
sikkert igennem uden at blive drivvåde.
Klokken 18 skulle vi feste i det opslåede telt. Det var heldigt, at vi valgte at få lagt gulv i teltet. Vorherre havde nemlig valgt 
dagen til at slå rekord i nedbør. Men gejsten fra eftermiddagen blev taget med til aftenfesten, så det blev vi ikke slået ud af.
Vi startede med at trække lod på indgangsbilleterne om 10 æsker chokolade. Og så var grillene klar til det medbragte kød, 
tilbehøret havde gårdrådet sørget for. Bagefter var vi alle klar til aftenens store begivenhed: Karaoke-konkurrencen. Der var 
solo-optræden, duo og sågar en gruppe der kaldte sig 5 Chicks, bestående af 3 piger og 2 drenge. Der blev sunget og danset 
til den store guldmedalje, og alle deltagerne fortjener en stor ros, for det kræver stort mod at stille sig op og synge foran 
andre. Aftenen fortsatte med musik og lidt til ganen, og der blev danset af både store og små. Gårdrådet vil gerne rette en 
stor tak til alle frivillige hjælpere. Uden jer havde det aldrig kunnet lade sig gøre. Håber vi ses igen til næste år.

 Med Venlig Hilsen
 Gårdrådet
   Afd 606
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Tekst Hanne og Poul Lindeleg

Vi kom fra et baggårdshus uden bad og 
varmt vand på Gl. Kongevej på Frede-
riksberg, hvor vi gav 375,- kr. i kvarta-
let plus petroleum. For at bo i Brøndby 
Strand skulle vi have en indtægt på 
43.000 kr. om året. Vi var nyuddan-
nede som rørlægger og frisør og havde 
en lille dreng på 3 måneder. Huslejen 
var på cirka 1900 kr. om måneden. Vi 
havde privat dagpleje det første år, for 
der var kun vuggestue i Maglelund. Så 
kom vuggestuen Vibely i Albjergparken. 
Med en husleje på 1900 kr. og en vugge-
stueplads til 500 kr. var der ikke meget 
tilbage at leve for, når den samlede ind-
tægt var cirka 3700 kr.

Mudderfradrag
Kun det første højhus i Tybjergparken 
var færdigt. Så vi boede på en byg-
geplads og gik i mudder til knæene. 
Vi fi k et mudderfradrag i huslejen på 
omkring 150 kr. om måneden. Man 
måtte nærmest stille gummistøvlerne 
ved busstoppestedet, når man skulle 
i byen. Der var endnu ikke S-tog, så vi 
skulle gå til Gammel Køge Landevej og 

tage bus 121. Vi kunne også tage bus 131 
til Glostrup. Vi mener at kunne huske, 
at den var gratis de første år. 
Man var begyndt at forberede S-banen, 
der var en lang vej uden sveller og skin-
ner, som vi kunne benytte til Vest-
volden. Det var og er stadig et dejligt 
område, når man har lyst til at gå på 
opdagelse med børnene i naturen. Så 
var der stranden, den kunne vi snildt 
lugte, når der var pålandsvind. Der lå et 
lille kaff ehus i nærheden af Sejlerhuset 
Optimisten ved den store P-plads og 
indsøen. Ud for kaff ehuset gik en lang, 
lang gangbro ud til et par gamle pram-
me, der var fyldt op med sten. Herfra 
kunne man bade. Poul meldte sig ind i 
fodboldklubben (BSI). Det viste sig, at 
der var fl ere, han kendte fra Frederiks-
berg, så vi byggede stille og roligt en ny 
vennekreds op. Hanne, der arbejdede 
som damefrisør i Brønshøj, fi k arbejde 
som med- hjælper i Børneha-

ven Tranebo, der lå 
200 meter fra vo-

res hjem.

Stunt og lammeblod
Vi boede i Tybjergpar-

ken 97, tredje sal til 
højre, så der var 

god udsigt til 

ven Tranebo, der lå 
200 meter fra vo-

res hjem.

Stunt og lammeblod
Vi boede i Tybjergpar-

ken 97, tredje sal til 
højre, så der var 

god udsigt til 

Brøndby Strand anno 1971

alle sider. Det skete ikke sjældent, at 
der blev stjålet skabe og andet inven-
tar fra byggepladsen. Midt på dagen 
kom en lastbil med køl/fryseskabe til 
Albjergparken, samme nat blev de hen-
tet igen. Det var også meget alminde-
ligt, at folk forsvandt i nattens mulm 
og mørke. Vi formoder, at huslejen var 
for dyr, og at de havde fået opbygget en 
uoverskuelig gæld.

Mange af indfl ytterne i de første år kom 
fra saneringslejligheder i København. 
Nogle mente, de var blevet sendt langt 
ud på landet. Andre tog det som en 
kærkommen lejlighed til at invitere fa-
milie og venner hver weekend. Det var 
bestemt ikke kedeligt, når stuntman-
den ovre på anden sal lige skulle vise, 
hvordan man springer på hovedet ud og 
lander på den lille græsplæne nedenfor, 
rejser sig, børster sig af og går op og 
fortsætter festen. Det kunne også ske, 
at vi kom ned i parkeringskældrene og 
troede, at der var sket noget frygteligt, 
for der løb blod ned fra et rækkehus. 
Det viste sig, at familien bare havde 
slagtet et får ude i deres baghave. Så-
dan var der så meget den gang
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NYT FRA BRØNDEN

Strandstuen

Foto: Sole Nørgaard

Efter en stille og rolig sommer i Brønden og et brag af en fødsels-
dagsfest går det igen løs med en masse aktiviteter, arrangemen-
ter og oplevelser i Kulturhuset. Du fi nder efterårets program på 
Kulturhusets hjemmeside www.kulturhusetbronden.dk. Her kan 
du også tilmelde dig Brøndens nyhedsbrev, som udkom første 
gang i august. Vi ser frem til endnu et efterår i kulturens tegn!

Stort retrospektivt modeshow
med tøj fra 40, 50 og 60erne
DJ spiller den tids musik og der 
bliver vist danse som jitterbug og 
twist.  
Har du sjovt og spændende tøj 
fra disse tidsperioder, vil vi ger-
ne låne det. Eller vil du gerne gå 
med tøjet som model, så hen-
vend dig på Værestedet Strand-
stuen på 1 sal i Kulturhuset, ring 
til os på tlf. nr. 4328 2688 el. mail 
os på strandstuen@brondby.dk 

Computerkursus
Har du lyst til at lære det allermest 
grundlæggende, som at åbne com-
puteren, styre musen, tjekke og 
skrive mail, søge oplysninger på 
internettet, gemme fi ler, skrive 
dokumenter samt lettere billedbe-
handling. Så mød op onsdag den 1. 
september og hver onsdag i hele ef-
teråret i tidsrummet 9:30 – 12: 00. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Foredrag 
med 
bestseller-
forfatteren 
Kim Leine 

Tirsdag den 21. september kl. 19
Kim Leines forfatterskab er et nådes-
løst, men kærligt portræt af det mo-
derne Grønland med familieproble-
mer, druk, selvmord og tilfældig sex. 
Billetter à 30 kr. kan købes i Brønden, 
på Brøndby-Bibliotekerne, i Kilden og 
på www.brondbybilletten.dk. 

Julie Bertelsen 
i Brønden
- støttearrangement for udsatte 
børn i Grønland
I samarbejde med ARKEN, RED 
BARNET og Julie Bertelsen holder 
Brønden støttearrangement for 
grønlandske børn den 17. septem-
ber, kl. 15.00. Du kan også lære at 
lave din egen tupilak i en kreativ 
workshop. En tulipak er en lille fi -
gur, der beskytter imod farlige ting 
og fj ender.
Mød op den 17. september i Brøn-
den og vær med til at sætte fokus 
på Grønland, grønlandsk kultur og 
udsatte børn og unge i Grønland.
Strandcafeen tilbyder en lækker 
Sea-food-menu. Husk at bestille 
bord på tlf. 35 11 30 25. 

Brøndens 
legestue
Legestuen er åben hver mandag 
mellem kl. 10 og 12. Vi åbner vores 
Bevægerum og sørger for, at I har 
adgang til legetøj, puder og måtter. 
Har I forslag, eller ønsker til legestu-
en, så send gerne en mail, og vi vil 
se, om vi kan hjælpe med at iværk-
sætte nye ideer og tiltag. Kontakt: 
Anne Bregenov-Larsen, email: aas@
brondby.dk eller Marie Engberg-Ei-
riksson, email:maben@brondby.dk.
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MAN TROR, DET ER LØGN!

v i r -
k e d e , 

skulle han 
være blevet i 

cirka 18 måneder. 
Efter mange henvendelser og ærgrelser 
og omkring 1000 kr. til reparation, kom 
jeg i tanke om Forbrugerankenævnet. 
De rådgav mig, og 14 dage efter virkede 
den.
 
Og – nu er de 
igen begyndt 
at dukke op, 
r e k l a m e r n e 
for syreneutra-
liserende tyg-
getabletter. Dem 
har, blandt andre jeg, brugt 
en formue på, og det blev værre 
og værre. En dag var der en fiks 
fyr, der fortalte mig, at symp-
tomerne på for meget og for 
lidt mavesyre er de samme. For 
meget mavesyre kan drikkes væk 
med et glas vand, i hvert fald for en 
tid, men ved for lidt mavesyre går gæ-

ringen fra maven ikke ordentligt i gang, 

og så presses den smule mavesyre, der 
er, op i spiserøret og ætser både mave-
mund og spiserør. Prøv at drikke saften 

af l/2 citron i stedet for og se hvad der 
sker. Jeg var skrækslagen bare ved 
tanken, men en dag, hvor min hals-
brand ikke kunne blive værre, tog jeg 
mod til mig. Halsbranden var klaret 

på cirka 15 min. Og det er der ingen 
ben i! Det har jeg aldrig hørt om på apo-
teket, men avancen er nok også større 
på halsbrandtabletter end på citroner. 

Sidst men ikke mindst kommer en rekla-
me for Lotto. Den står den danske stat 
bag. ”DET ER SÅ NEMT, OG SÅ KOM-
MER DEN SKATTEFRIE GEVINST DI-
REKTE IND PÅ DIN KONTO”! Det er efter 
min mening intet mindre end folkefor-
førelse! Ikke ét ord om, hvad det koster 

og ikke 
s å               

meget s o m 
en antydning af, at der i dag sandsyn-

ligvis findes flere ludomaner end niko-
tinvrag. DET ER DOBBELTMORALSK og 
dobbeltmoral er altså ikke dobbelt så 
godt som moral.

KLUMME

Af Bitten Drews

hvilket det jo desværre 
også  ofte er. Jeg taler om re-
klamer, som bliver pisket ind 
i hovederne på os i den bedste 
sendetid på TV.
”Det er mesterhakket – det er 
mesterhakket – det er kvalitet, 
det er mesterhakket”, står Søren 
Gericke og brøler ud gennem hus-
alteret adskillige gange hver aften. 
Lad mig sige det med det samme: 
Jeg er fuldstændig og totalt ligeglad 
med, hvem der har hakket mit kød. Det 
må en førsteårs lærling godt gøre, men 
jeg vil sætte stor pris på, at det er en 
ansvarlig mester, der vælge kødet ud. 
Det er trods alt mig, der skal putte det 
i munden.
 
Og – så er der naturligvis den med Peter, 
der ikke går, før det virker. Godaw do! 
Peter, som vist nok hed Thomas, kom 
med PC’en, proppede  stikket i kontak-
ten og sagde: ” Nu må du ikke røre den 
de første 24 timer”. Hvis han skulle være 

blevet, 
til den 
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Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 10-20.
Onsdag og fredag kl. 10-15. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

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

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

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10-13.
Kom og vær med til hyggelige timer.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

Slibning af knive og sakse
Afl everes i åbningstiden
Priser fra 40 kr. og opefter.

Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser er 20 kr. pr. styk.

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

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

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

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

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

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

Mimrebanko
Anden onsdag i måneden.
Spillet starter kl. 12.30

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 
Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus
Hver tirsdag kl. 12-16. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaff e. 
Henv.: 
Lizzie Taggaard Nielsen:26 85 16 10  
mail:htn@brnet.dk
Anette Jørgensen: 31 61 65 85

Syng Sammen Aften
Starter igen til september.

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-15.
Køb af stadeplads i cafeen.

Aktivitetshuset PERLEN 
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 42 20
Husbestyrer Thorsten

Caféen åben:
Mandag kl. 8 - 14.
Tirsdag kl. 8 - 14.
Onsdag kl. 8 - 19.
Torsdag kl. 8 - 14.
Fredag lukket.

Dagligt:
Kaff e/te/vand/ostemad/smørrebrød 
og varm mad. Dagens suppe kr. 20.
NYT: Coff ee to go.

Aftenspisning 
Onsdag varm mad fra kl. 17-19.

Ny klub i Perlen
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 12.30-15.00.
Henv.: Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10-13.
Henv.: Jens Rathje, tlf. 43 73 70 63

Netcafé – Nu gratis

Skakklub: Torsdag kl. 19-23.

Fædregruppen
Tirsdag 19-22.
Henv: Korkmaz tlf. 21 70 81 86

Udlejning af selskabslokaler
kontakt Café PERLEN
Telefon: 43 73 42 20
Henvendelse i åbningstiden.

Paraplyen
Hallingparken 3, 
Tlf.: 29 40 63 10

Pensionistklub: Tirsdag kl. 13-15.
Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub: Ons- og torsdag kl. 19-23.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
Klubber og foreninger 
i Brøndby Strand

i
i
i

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINE TIL NÆSTE BLAD:

Har I arrangementer i oktober måned, så 
send redaktionen et tip om tid, sted og 
arrangement. Deadline er den 15. sep-
tember kl. 12. Næste blad uddeles senest 
søndag den 26. september. Vi tager for-
behold for fejl og mangler i kalenderen. 
 

KALENDER – september   

 Computerkursus
 Onsdag den 1. september kl. 9.30-12.00

Herefter hver onsdag 
Lær at bruge din computer 
Sted: Strandstuen

 Øernes Blues Band
 Onsdag den 1. september kl. 18

En oplevelse ud over det sædvanlige – husk 
danseskoene 
Sted: Perlen

 Beef and Blues
 Fredag den 3. september kl. 18 - 22

Mike Whellan optræder til en rigtig skotsk 
aften 
Sted: Café 13's udendørsscene

 Loppemarked i Rheumhus
 Lørdag den 4. september

Har du ting du vil sælge så ring 43541138 og 
få en plads. Sted: Rheumhus

 Ud og se med din Café
 Søndag den 5. september kl. 10.45

Rundvisning på Cirkusmuseet – Danmarks 
sjoveste museum. Mødested: Foran 
Cirkusmuseets bygning, Hovedporten 6, 
Avedørelejren..

 Alpha og Beta Kursus
- en mulighed for at udforske den kristne 
tro. Mandag den 6. september kl. 18 og 
efterfølgende mandage (Aftensmad kr. 30) 
Sted: Brøndby Strand Kirke.

 Torsdagsgæsten - foredragsrække
 Torsdag den 9. september kl. 14 - 16

Poul Hertz: "Én gang barakunge, altid 
barakunge".  
Sted: Café 13

 Søndagsbrunch
 Søndag den 12. september kl. 10 - 13

Sted: Café 13

 Åbent Hus i Brøndby Strand
 Søndag den 12. september kl. 11 - 16

Fremvisning af forskellige typer lejligheder 
og andre aktiviteter 
Der er åbent i aktivitetshusene.

 PETANQUE  
 Landsdelsmesterskabet i kvartet
 Søndag den 12. september kl. 10 og resten   
 af dagen

Sted: Brøndby Strand Petanque Klubs  ba-
ner i Esplanadeparken ud for Æblehaven 

 Ord på Verden
 Mandag den 13. september kl. 16 - 18

Skriveværksted med forfatteren Adil 
Erdem hver mandag.Tilmelding: Mail til 
ungdomsskolen@brondby.dk (hold 81-18). 
Sted: Brønden

 Banko
 Tirsdag den 14. september kl. 19.30

Sted: Café 13

 Klitrosen
 Onsdag den 15. september kl. 15-17

Harmonikatræf med Nodeknækkerne 
Sted: Café 13

 Brøndby Jazzklub
 Fredag den 17. september kl.18 spisning

Copenhagen Washboard Five spiller op til 
dans kl.20 
Sted: Rheumhus

 Grønlandske forbindelser
 Fredag den 17. september kl. 15 - 19

Workshop og fernisering. 
Sang: Julie Bertelsen. 
Sted: Brønden

 Spiseklubben for enlige med børn
 Mandag den 20. september kl. 17-20

Tilmelding senest onsdag den 15. septem-
ber. Sted: Rheumhus

 Et liv på kanten i Grønland
 Tirsdag den 21. september kl. 19

Foredrag af forfatteren Kim Leine 
Sted: Brønden

 Førtidspensionister i arbejde
 Onsdag d. 22. september kl. 13 - 15

Som førtidspensionist kan man arbejde i et 
vist omfang. Arr: NetværksKontoret 
Sted: Café 13

 Eid-fest
 Onsdag den 22. september kl. 16 - 18.30. 
Sted: Café 13

 Kreativitet og Indre Harmoni
 Torsdag den 23. september kl. 14 – 16
Foredrag om kunstterapi  
Tilmelding: Bayan Saleh, tlf.: 60656035 
Sted: Café 13

 60´er FEST med Musik og Mad
 Fredag d. 24. september kl. 18.00
Musik: Renés DJ Band 
Sted: Rheumhus

 BonBon-Land med  
 Børnenes Rejsebureau
 Lørdag den 25. september kl. 9 til ca. kl. 18
Turen er for børnefamilier i Brøndby Strand.
Mødested: Bussen ud for Tranumparken 3

 Brøndby Strand Folkedanserlaug 
 Mandag den 27. september 
Levende musik med spillemandsorkestret 
”Kontra Otte”.  
Sted: Rheumhus

 Forkæl dig selv,  
 og giv din Skønhed en Chance 
 Torsdag den 30. september kl. 13 - 17

Mini-kursus i personlig pleje, styling  
og image.  
Sted: Café 13

 Legestue for Babyer og Deres Forældre
 Hver mandag kl. 10-12

Sted: Brønden
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