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De mange faste brugere af aktivitetshusene Rheumhus, Perlen og Café 13 glæ-
der sig nok over, at sommerferien er ovre, så de igen kan komme forbi og få et 
måltid mad eller deltage i arrangementer af mange forskellige slags. Men det 
varer kun et par uger, før Café 13 igen lukker, denne gang fra den 29. august til 
den 6. september. Café 13 flytter nemlig ud på udstillingen ”Almene Boligdage” 
i Bella Center den 2. og 3. september, hvilket du kan læse om på side 14. Her 
vil folk fra boligbevægelsen i hele Danmark stifte bekendtskab med Café 13 og 
NetværksKontoret, blandt andet med en helt ny audiovisuel præsentation af, 
hvad Café 13 kan byde på. 
Almene Boligdage er både en konference og en messe. Messeområdet er udfor-
met som en bygade med mange andre aktiviteter end Café 13. Udstillingen er 
åben for publikum, så du kan også komme forbi, hvis du får lyst til at se, hvad 
der foregår. Det koster 100 kr. i entré.
I Brøndby Strand tales der meget om image. Det gode image får man blandt 
andet ved at fortælle ”den gode historie” om Brøndby Strand. Når Café 13 delta-
ger i ”Almene Boligdage” er det en god historie, som kan skabe genlyd langt ud 
over vores lokalområde. Da De 9 fik operaen Parsifal til Brøndby Strand, var det 
en lige så god historie. Publikum fra hele Storkøbenhavn fik et positivt indtryk 
af Brøndby Strand. Tonerne fra Parsifal giver stadig genlyd, og De 9 præsenterer 
Parsifal Operakoret for alle gæsterne på ”Almene Boligdage”. For Clausen i Klit-
rosen har det betydet nye gæster fra aktivitetscenteret Hørgården på Amager, 
hvilket du kan læse om på side 5. Den perfekte opskrift på, hvordan man skaber 
et godt image, findes ikke. Men gæster, der får positive oplevelser med hjem fra 
Brøndby Strand, eller får dem, når vi præsenterer os andre steder, er en vigtig 
ingrediens. 

En anden ingrediens er, at vi viser hinanden, hvad vi kan. Et eksempel er Frivil-
ligmessen den 1. oktober i Kulturhuset Brønden. Brøndby Strand har altid været 
kendt for sine mange foreninger og klubber. Messen er et vindue udadtil, hvor 
mange foreninger og klubber fra hele Brøndby viser, hvad de brænder for. Her 
kan du måske finde netop den, som du har lyst til at tage del i. Messen er også 
et forum, hvor foreninger og klubber kan inspirere hinanden og udveksle erfa-
ringer. 

Vi er i de allersidste dage af sommermånederne. Det fremgår af kalenderen 
på bagsiden, at både aktivitetshusene, Brønden, Strandstuen og mange andre 
lægger an til efteråret med masser af aktiviteter. Der er noget for enhver smag 
og enhver alder. Der også mange foreninger og klubber, som ikke står i kalende-
ren, men lever deres eget stille liv med et godt og solidt netværk. Interesserede 
kan finde oplysninger om dem i brochuren ”Din og min Fritid”, som er blevet 
opdateret og er klar til afhentning på NetværksKontoret (se side 5).

Redaktionen ønsker alle et godt
og forhåbentlig solfyldt efterår

LEDER



Farvel til en Ildsjæl
af Elo Christiansen

fotos Anet Tamborg

Inger er død. En af bydelens mange frivillige ildsjæle er ikke 
blandt os mere. Inger var aktiv på flere felter gennem sit 
lange liv i Brøndby Strand; blandt andet i sin boligafdelings 
bestyrelse, i grøn guide - projektet for en del år siden samt 
i Brøndby Jazzklubs arbejdsgruppe og bestyrelse. Inger var 
også i en periode aktiv i vor lokale petanqueklub.

Men vi skal især huske Ingers mere end 10 år lange virke 
som redaktionsmedlem på Beboerbladet Esplanaden. Ikke 
mindst når vi nærmede os deadline for aflevering til tryk-
ker, og når mange eksemplarer af det månedlige blad skulle 
distribueres til ministerier, politikere, foreninger, instituti-
oner osv.; da var luften i redaktionslokalet fyldt med kuver-
ter, labels og frimærker. 

Og måske netop i løbet af disse stunder oplevede vi Inger 
fra en anden side, nemlig ”fru Larsen” med bestemthed, 
kontanthed og beslutsomhed som et fremtrædende karak-
tertræk, men altid med plads til et smil i øjenkrogene.

Æret være Inger Larsens minde.
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Tekst og fotos: Anet Tamborg

Erturul og Bilal er to af de unge, som 
kommer fl ittigt i værestedet. Oktay 
fortæller:
”Tranens Drenge er for drenge mellem 
10 og 18 år. Vi har eksisteret i 10 år og 
har omkring 100 medlemmer. Vi er her 
aldrig på én gang, men i weekenderne 
kommer der omkring 30, og når vi laver 
fodboldaftener, er vi tit over 50”. 

- Hvad laver I? Er det bare 
fodbold og computerspil?
Erturul og Bilal kan ikke lade være at 
grine.
”Det er faktisk Tranens Drenge, som har 
inspireret os til at studere. Flere af de 
ældre er studenter og i gang med ud-
dannelser.  De har været vores rollemo-
deller, det er sejt at få huen, og det er 
sejt at tage en uddannelse. Et af vores 
tidligere medlemmer er tandlæge og 

arbejder i England. Han kommer altid 
forbi her, når han er hjemme og vi tæn-
ker waaw, det kunne også være os”.
”I Tranens Drenge bliver der lagt stor 
vægt på, at alle læser lektier. Vi kan 
hjælpe hinanden, og vi bruger også 
www.lektier-online.dk, hvor unge mel-
lem 7. og 10. klasse kan få lektiehjælp. 
Vi prøver at gøre alle interesserede i at 
klare sig godt i skolen og få en uddan-
nelse. Vi også stolte af, at der i år er 7 af 
Tranens Drenge, der har taget studen-
tereksamen med både 10 og 12 i nogle 
af fagene. Det samme gælder dem, der 
afslutter folkeskolen”, tilføjer Oktay.
Ertorul vil gerne studere økonomi og har 
søgt ind i København, mens Bilal har 
søgt ind på erhvervsøkonomi i Odense.

 - Bliver det så et farvel 
til Brøndby Strand?
”Ikke på vilkår. Brøndby Strand er vo-
res hjem, vi er født her. Man kan tage 

frem og tilbage, også til Odense. Så 
kan man bare læse lektier i toget”. 

- Hvad laver I, når I ikke læser lektier?
”Alle i Brøndby Strand er vilde med 
fodbold og vi er med i de fl este af tur-
neringerne, som Tranens Drenge arran-
gerer. Vi følger også med i nyhederne, 
ser fi lm og spiller computerspil. Og nu 
er det vores tur til at være rollemodel-
ler for Tranens Drenge”. 

- Hvilke ønsker har I 
for Tranens Drenge?
”Vi håber, at der bliver ved at være 
midler til at drive stedet, så det også 
er her om 25 år. Vi blev meget glade, da 
vi ved 10 års jubilæet fi k en playstation 
3 af T 13 og et gavekort fra kommunen. 
Men det ville være dejligt, hvis der 
også var penge til udfl ugter en gang 
imellem og til at lave fl ere ting for de 
yngste drenge”.

Studenter fra Tranens Drenge
Erturul og Bilal er to af årets studenter fra Brøndby Strand. Oktay bliver 
student næste år og er desuden ansat i Tranens Drenge et par timer om ugen. 

Esplanaden september 2011
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EsplanadenBeboerbladet

Debatforum 
Esplanaden
Undertiden modtager Esplanaden 
indlæg som svar på artikler fra tidli-
gere numre, som det desværre ikke 
er muligt at fi nde plads til i bla-
det. Derfor opretter vi nu Debatfo-
rum Esplanaden på hjemmesiden: 
www.broendbynettet.dk/Esplana-
den/DebatforumEsplanaden, hvor 
debatten kan få lov til at udfolde 
sig. På hjemmesiden kan man også 
læse vores retningslinjer for tek-
stens indhold. Indlæg til Debatfo-
rum skal indsendes til Esplanadens 
redaktion: esplanaden@brnet.dk 
eller sendes til Esplanaden, Hal-
lingparken 2, stuen.,  2660 Brøndby 
Strand.
Første indlæg i Debatforum hand-
ler om trappen ved Brønden og er 
lagt ud på hjemmesiden.

Byvandring langs 
Rosenåens bredder 
i Brøndby Strand

af Johan Suszkiewicz

Brøndbys største ”fl od”, Rosenå-
en, er for længst væk fra jordens 
overfl ade. Men sporene efter den 
kan stadig ses i landskabet. Og 
de fortæller historie. Under en 
byvandring følger vi Rosenåens 
forløb her i Brøndby Strand og 
mærker historiens vingesus un-
der vejs.
Byvandringen foregår mandag 
den 5. september Kl. 19.00. Mø-
destedet er parkeringspladsen 
syd for Brøndby Strand station. 
Den er arrangeret af Lokalhisto-
risk forening for Brøndby Strand.
Kom og gå en tur langs Rosenåen.

Amagerkansk besøg på Klitrosen
Fredag den 5. august fyldtes Klitrosen med glade ældre mennesker fra aktivitets-
centeret Hørgården på Amager. Centerets leder, Bodil Aaskov, stiftede bekendt-
skab med Klitrosen, da hun medvirkede i Parsifals kor dette forår. De ældre blev 
mødt af et fl ot opdækket frokostbord, hvor menuen bestod af gode gamle danske 
retter, som forloren skildpadde og krustader. Til slut fi k de serveret islagkage til 
kaff en. Besøget blev en stor succes, som Klitrosens leder Hr. Clausen regner med 
at gentage.

Klitrosen 
gentager sidste års suc-
ces med harmonikatræf 
hvor Nodeknækkerne fra 
Vestegnens harmonikaklub 
gæster Café 13. Det foregår onsdag 
den 14. september kl. 15-17, Kisum-
parken 2. Pris 40 kr. inklusiv kaff e og 
kage. Billetter sælges fra Netværks-
Kontoret, Kisumparken 2, tlf. 43 54 
22 75, mail ata@bo-vest.dk.

Opdateret udgave 
af ’Din og min Fritid’ 
Oversigten over Brøndby Strands 
Klubber og foreninger, "Din og min 
fritid"  ligger nu klar i en revideret 
udgave. 
”Din og min Fritid” kan downloades 
på www.broendbynettet.dk eller 
hentes på NetværksKontoret, Ki-
sumparken 2, 2660 Brøndby Strand.  

af ’Din og min Fritid’ 
Oversigten over Brøndby Strands 

Klubber og foreninger i Brøndby Strand

 din & min
 fritid...

Ny Praktikant på Esplanaden
Fra september og året ud er Nanna Lyngman 
praktikant på Esplanaden. Nanna kommer fra 
Roskilde Universitet, hvor hun læser Kommu-
nikation og Kultur- og Sprogmødestudier. Hun 
kommer til at arbejde med alle dele af bladpro-
duktionen, lige fra artikelskrivning til redigering 
af indlæg og layout.   

ces med harmonikatræf 
hvor Nodeknækkerne fra 

Vallensbæk MoseRendsagervej 5,  2625 Vallensbæk

HavneområdetStrandparken (på engen ned til 
vandet mellem Vallensbæk Havn  og Ishøj Havn)

HerstedhøjeNaturcenter Herstedhøje,  
Herstedhøje Allé 1,  2620 Albertslund

Ved VestvoldenQuark Centeret,  Avedøreslettevej 19, 2650 Hvidovre&
Naturskolen,  Voldgaden 21 D,  2605 Brøndby

HakkemosenLervangen 27 (græsarealer  nær Økobasen og Søen),  2630 Taastrup

HerstedhøjeNaturcenter Herstedhøje, 
Herstedhøje Allé 1, 2620 Albertslund

Vallensbæk Mose
Naturskolen, 
Naturskolen, Voldgaden 21 D, 
Voldgaden 21 D, 2605 Brøndby
2605 Brøndby

Ved Vestvolden
Ved Vestvolden
Ved VestvoldenQuark Centeret, 
Quark Centeret, Avedøreslettevej 19,
Avedøreslettevej 19,

 naturens dag på vestegnen– til vands, til lands og i luften
Søndag den 11. september kl. 11–16 
 Læs mere på www.visitvestegnen.dk

– til vands, til lands og i luften

glæd dig til  oplevelser i naturenLuftballon
•	

Falkeshow
•	

Kristian og Katrine kendt fra  

•	
DR’s Lille NørdVandski

•	
GPS- og naturløb
•	

Naturens Ambulance

•	
Officiel åbning på Naturcenter Herstedhøje 

•	

Tips- og lottomidler til friluftslivet

Arrangører:

Arrangementet er sponsoreret og realiseret med støtte fra :

Vindflotte præmier i  fotokonkurrence.Gratis at  deltage

Esplanaden september 2011
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Af: Laura Eiler Wogensen

Fotos: Laura Eiler Wogensen

Midt i juli tog 50 beboere fra Brøndby Strand af sted på 
en uges sommerkoloni med Børnenes Rejsebureau. Tu-
ren gik i år til lejrskolen Kilden, som ligger i Hornsherred 
lige ud til Roskilde Fjord.
Vi var heldige med godt vejr de første par dage, så de 
skønne udearealer blev brugt flittigt. Børnene var i 
vandet flere gange om dagen, og der blev desuden fi-
sket, spillet rundbold, dødbold, tegnet og spillet spil.

Vikingeskibsmuseet og Roskilde Domkirke
Onsdag var det udflugtsdag. Vi skulle besøge Vikinge-
skibsmuseet i Roskilde, og her kunne man få en sejltur 
i et vikingeskib. På grund af regnvejr var der nogle, som 
blev hjemme og hyggede i stedet. De, der kom af sted, 

fik en spændende dag på Vikingeskibsmuseet, og da 
vikingeskibet sejlede ud af havnen, holdt det op med 
at regne.
De familier, der var blevet hjemme, tog alligevel til Ros-
kilde, da de mærkede opklaringen. Der besøgte de Ros-
kilde Domkirke.

Regnvejrsdage fremmer fantasien
De sidste dage af kolonien var også præget af halvdår-
ligt vejr, så børnene måtte sætte fantasien i sving for 
at finde på indendørsaktiviteter. Der blev blandt andet 
spillet, danset, malet henna og lavet drager. Vejret var 
dog ikke dårligere, end at der to aftener blev lavet bål 
og snobrød til alles store begejstring.

Sommerkoloni med Børnenes Rejsebureau
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af Anet Tamborg

fotos: Laura Wogensen og Anet Tamborg

Da Esplanaden var ude at interviewe 
Legepatruljerne, der er startet i Brønd-
by Strand Parkerne i sommeren 2011, er 
det en af de lidt sure dage. Ganske vist 
skinner solen fra en skyfri himmel, men 
hvor er alle børnene, som skal lege?
”Det er ikke altid let at forstå. Når det 
regner, kan der være masser af børn, i 
godt vejr næsten ingen. Lige nu er det 
måske fordi, der er mange på ferie, eller 
fordi det er første uge af Ramadanen, 
hvor mange slapper af i stedet for at 
lege ude”, siger Anass.
Han er en af de ni fra Legepatruljen, der 
er ude i gårdene lige før skoleferiens 
afslutning. Idéen er, at legepatruljerne 
skal sætte lege i gang med børnene. 
Det sker hver torsdag eftermiddag fra 
kl. 16 til 18 i Albjergparken, Kisumpar-
ken og Hallingparken.

Legetøj fra taskens dyb
Man kan kende legepatruljerne på 
deres grønne og sorte trøjer og den 
store taske, der gemmer bolde i for-
skellige størrelser, farvekridt, sjippe-
tove og mange andre ting. 
”Når der er mange drenge, spiller vi 
fodbold på banerne, men det er også 
sjovt med rundbold. Vi drømmer 
også om at spille høvdingebold en 
dag. Vi prøver også at lære børnene 
andre lege som hønemor, kinesisk 
rundbold, ståtrold og ulven kom-
mer”, fortæller Shaheer og Latif, der 
sammen med Anass er Legepatrulje 
i Albjergparken.
”De små kan godt lide farvekridtet 
og de store bolde og sjippetove. De 
fleste har selvfølgelig selv legetøj, 
men tager det ikke altid med ned, for 
det kan blive væk eller gå i stykker. 
Der er nogle børn, som kommer fast 
og finder andre, der vil være med. 

Legepatruljer i Brøndby Strand

Det højeste, vi har været, er 15 børn. 
Det er præcis som vi forestillede os 
at være med i legepatruljen”, siger 
Lejla og Birsen, der er en del af Lege-
patruljen i Kisumparken. I dag leger 
de i sandkassen med nogle mindre 
børn.
I Hallingparken består Legepatruljen 
denne dag af Mariam og Majed. De er 
enige om, at det er sjovt at lege med 
mindre børn. Og at det er dejligt at 
tjene lommepenge ude i den friske 
luft, hvor man samtidig får rørt sig. 
”Den sjoveste dag var, da drengene 
prøvede at sjippe. For selv om de 
faldt, prøvede de igen og igen, indtil 
de blev bedre. Det er en stor gevinst 
at have tasken med alle legesagerne, 
det giver muligheder for mange for-
skellige lege for børn i mange aldre”, 
fortæller de, inden de går i gang med 
at pakke legetingene ud af tasken.
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Tekst og fotos: Johan Suzkiewicz 

En gravplads med syv grave og spor efter godt en snes huse 
viser, at der har været liv her i Brøndby også i oldtiden. Det er 
resultatet af den arkæologiske udgravning som Kroppedal-
museets arkæologer netop har gennemført vest for Brønd-
byvester Boulevard mellem de to motorveje, hvor der nu an-
lægges fodboldbaner.

Forfædre
Området har i et halvt års tid henligget med lange grøfter 
efter museets prøvegravning, som skulle vise, om der var 
grundlag for egentlige udgravninger. Det var der så afgjort.
De gravlagte, som stammer fra jernalderen, sikkert kort efter 
år nul, må regnes som nogle af vore forfædre her i Brøndby. 
Men de mange spor efter bygninger i form af stolpehuller og 
andre fund viser, at det ikke kun var i jernalderen, her boede 
mennesker, men også i bondestenalderen.
Da der er fundet skår fra den første del af bondestenalderen 
(omkring 4000 år før år nul), har der boet mennesker her alle-
rede på dette tidspunkt. Og da der tidligere er fundet levn fra 
den sidste del af denne tidsalder, må det sluttes, at der har 
boet mennesker i Brøndby gennem hele bondestenalderens 
godt 2000 år. Der blev også fundet en stor samling flinteaf-
slag, som viste, at her havde siddet en mand og produceret 

flinteredskaber, ikke mindst økser.
Om der også har boet mennesker på dette område i bronze-
alderen (1800-500 før år nul), er endnu usikkert. Men der er 
tidligere fundet spor efter bronzealderhuse både lige på den 
anden side af Køge Bugt motorvejen og ved golfbanerne. Så 
også i bronzealderen har her været mennesker.

Gravgaver
Der var ikke meget tilbage af de døde. Kun i tre af gravene var 
der, hvad der kan kaldes et skelet. I de andre var næsten alt 
opløst. Der var heller ikke mange gravgaver. I en af gravene 
blev der fundet en bronzenål og i et par andre lidt lertøj. Men 
det var ikke de store rige gaver, de døde havde fået med sig. 
Denne første del af det som kaldes romersk jernalder var ikke 
nogen rig tid i forhold til en senere periode. Og dengang som 
nu var det sikkert ikke velhavere som boede ved Brøndby, og 
da slet ikke nede ved stranden. De døde har dog været hel-
dige at blive gravlagt. Det var det langt fra alle, som blev på 
den tid. Så en vis betydning har de haft.
I forbindelse med gravpladsen blev der fundet et rundt an-
læg, hvor en række stolper har stået i rundkreds. Hvad det 
har været vides endnu ikke. Så vi har stadig overraskelser til 
gode.

Forfædre Dukker Frem af Jorden

Arkæologi foregår ofte nede på knæene, når de store maskiner er færdige. Gravenes indhold tegnes nøjagtigt op.

Overjorden er fjernet fra store områder for at læse sporene i undergrunden.
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KURSER I KREA
Kurser i akvarelmaling – akrylmaling og tegning

KREA er en forening for mennesker, der kan lide at arbejde kreativt. Medlem-
merne maler, tegner, laver keramik og skriver. KREA holder udstillinger i blandt 
andet Brønden, deltager på KulturWeekend, Store Legedag og mange andre arran-
gementer med tilknytning til Brøndby Strand. Vi vil også gerne lære fra os. Derfor 
starter vi en række kurser i efteråret. Du behøver ikke kunne noget i forvejen, da vi 
vil prøve at undervise individuelt ud fra den enkeltes ønsker.
Alle kurser foregår i KREAs lokaler Ulsøparken 6 st. Prisen for kurset er medlem-
skab af KREA, som koster 150 kr. om året samt 20 kr. i indmeldelsesgebyr. Det 
betyder, at du naturligvis også kan deltage i KREAs øvrige aktiviteter, som blandt 
andet er: 

• onsdagsåbent hver onsdag fra kl. 10-13
• julefrokost
• sommerfest
• udstillinger af medlemmernes arbejder
• diverse udflugter
• nøgle til KREA, så man kan arbejde, når man har lyst

Kurserne
Akvarelkursus den 28. september -26. oktober alle onsdage fra kl. 19-21 
Akrylmaling den 9. november – til 7. december alle onsdage fra kl. 19-21
Efter jul fortsætter vi med tegning og akrylmaling, også onsdage.

Tilmelding senest den 20. september til
Grete Folman, Kisumparken 121 st.th, tlf. 43 73 52 60 eller 
Tove Munk, Kisumparken 63 st.tv, tlf. 43 73 19 39

-------------------klip her og send tilmeldingen til Grete eller Tove -----------------

TILMELDING

NAVN:……………………………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………...
Tlf:…………………………………… Mail:……………………………………………..

Kurser: Akvarel sep. – okt …………    Akryl nov.- dec. …………    Efter jul …………
Sæt kryds ved de kurser, du ønsker. OBS: Kurserne er for voksne
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Frivilligmesse i Brønden                             
Et samarbejde mellem Brøndby Kommune og Herfra og Videre

Lørdag den 1. oktober    kl. 13-17  i Brønden

Foreninger og Frivillige
af Esther Genker

Hvorfor afholder man en frivilligmesse? 
Det gør man for at fortælle om det store frivillige 
arbejde, der gøres året rundt inden for sundhed og 
helbred, børn og unge, kultur, idræt og meget an-
det her i Brøndby Kommune.
Danmark har altid været et foreningsland og har 
altid bygget på det frivillige arbejde. Hele vort 
idrætsliv er baseret på foreningernes frivillige ar-
bejde. Tidligere var det som regel medlemmerne og 
deres familier, der byggede klubhusene, hjalp med 
at anlægge sportshaller og meget andet. Alle i en 
gruppe yder efter evne og hvad tiden kan række til. 
Lønnen? Den har altid været glæden ved at løse op-
gaver sammen med andre, støtte og/eller hjælpe 
medmennesker. 

Den korte frivillige indsats
Og så er der det stille frivillige arbejde i hverdagen, 
som hverken yder eller nyder taler om. For det er da 
en selvfølge, at man hjælper, hvis naboen ikke kan 
komme til købmanden på grund af et ømt knæ el-
ler hjælper med at fl ytte et møbel, som står i vejen, 
eller bare giver et trøstens ord over en kop kaff e.
Der er altså også brug for en kort frivillig indsats. 
Der er rigtig mange muligheder. Tænk på vor Kul-
turWeekend. Uden alle de mange frivillige hænder 
til afviklingen af meget forskellige opgaver i ca. 3 
dage hvert år i den 2. uge af juni ville KulturWeek-
end ikke kunne gennemføres.

At synliggøre foreningsarbejdet
En måde at synliggøre foreningsarbejdet på kunne 
være, at forskellige foreninger, som drives af frivil-
lig arbejdskraft, i løbet af året på skift præsente-
rede sig med en informationsstand i Brønden og/
eller i Kilden.
Men tilbage til Frivilligmessen i Brønden. Kom ned 
og træf nogle af repræsentanterne for de forskel-
lige foreninger. Se og hør om der er noget, du har 
brug for, eller noget du kunne have lyst til at del-
tage i. Der er masser af uforpligtende frivilligt ar-
bejde.

Frivilligmesse Brøndby
Mød Brøndbys frivillige og foreninger

og hør inspirerende 
oplæg.

              GØR EN FORSKEL 

Brøndby 
Kommune

Brønden

Lørdag den 1. oktober i Brønden, Brøndby Strand Centrum 60

Alle er velkomne til Frivillig-
messen. Hvis din forening ikke er 
tilmeldt, kan det nås endnu, men 
skynd dig. 
Kontakt Anette Hestlund på mail: 
ahe@bo-vest.dk

Du kan møde mange andre 
foreninger på Frivilligmes-
sen Brøndby den 1. oktober 
i Kulturhuset Brønden. Hvis 
du overvejer at blive frivillig, 
kan du møde repræsentanter 
for lokale foreninger og se de 
mange forenings-aktiviteter.

2011 er europæisk frivillig-
hedsår. Formålet er at øge op-
mærksomheden på det frivilli-
ge arbejde. Året skal også vise, 
at frivilligt arbejde styrker in-
teressen for at være aktiv på 
alle niveauer i samfundet. 

Frivilligmessens logo

Brøndby Strand Billardklub

Poter og Klør

Halling Fitness Pak Culture Society

Esplanaden september 2011
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Frivilligmesse i Brønden                             
Et samarbejde mellem Brøndby Kommune og Herfra og Videre

Lørdag den 1. oktober    kl. 13-17  i Brønden

Alle kan bruges til noget
af Anne Bregenov Larsen og Anet Tamborg

Scleroseforeningens lokalafdeling for Brøndby, Hvid-
ovre, Ishøj og Vallensbæk er en af de mange foreninger 
i Brøndby Strand. Næstformand Yvonn Mathiesen fik i 
år 2000 at vide, at hun led af sclerose. Fem år senere 
blev hun aktiv i Scleroseforeningen. 

”Det frivillige arbejde betyder, at jeg har fået et netværk 
af mennesker med samme lidelse, som jeg kan dele 
mine erfaringer med. Men det vigtigste er, at jeg stadig 
kan være aktiv og føle, at der er brug for mig. Jeg har 
altid været aktiv, og tanken om ikke at have noget at 
gøre, var lige så skræmmende som sygdommen”. 

Formålet med Scleroseforeningens lokalafdeling er at 
udbrede kendskabet til sclerose, at engagere sig i det 
politiske liv og lave arrangementer og aktiviteter for 
medlemmer og deres pårørende. Mange af foreningens 
medlemmer gør et stort arbejde. Yvonn er blandt andet 
også sekretær og presseansvarlig.. Hun er desuden ak-
tiv i pr-gruppen omkring Frivilligmessen. 

”Jeg arrangerer zumba og yoga for vores medlemmer – 
og kor. Når man har det sjovt, glemmer man træthe-
den, som følger med sclerosen. Privat har jeg altid godt 
kunnet lide at strikke og det var trist at tænke på, at 
jeg måtte opgive det. Men nu er der kommet noget, der 
hedder strikkeringe, som jeg kan bruge. Så nu strikker 
jeg igen til mig selv samt venner og bekendte”. 

Yvon har været koordinator på mange forskellige pro-
jekter bl.a. SPAR-kampagnen, hvor de handlende i 
SPAR kunne donere deres flaskeboner til Sclerose-
foreningen. Hun arrangerer også løbende møder med 
psykologer, socialrådgivere og selvhjælpsgrupper for 
medlemmerne. 

”Jeg er frivillig, fordi jeg gerne vil gøre noget godt for 
andre og for mig selv. Jeg har et godt liv og forsøger at 
bruge min tid optimalt. Jeg kunne godt falde sammen 
og bare være syg. Men sclerose kommer i anfald, og så 
snart jeg har det godt, bestiller jeg noget. Det giver godt 
humør og overskud, når der er masser af ting at fore-
tage sig,” fortæller Yvonn.

Frivilligmesse Brøndby
Mød Brøndbys frivillige og foreninger

og hør inspirerende 
oplæg.

              GØR EN FORSKEL 

Brøndby 
Kommune

Brønden

Lørdag den 1. oktober i Brønden, Brøndby Strand Centrum 60

Program for Frivilligmessen
Lørdag d. 1. oktober

Kl. 13 Åbning af Frivilligmesse ved borgmester Ib Terp
Kl. 13-15  Messe
Kl. 15-17  Oplæg om Frivillighed
•  Rie Skårhøj ”Skab en blomstrende forening, om moti 

 vation, rekruttering, fastholdelse og synlighed” 
•  Dorte Gotthardsen om samarbejde mellem kommunen  

 og frivillige foreninger
•  Socialdirektør Niels Møller om § 18 samarbejdet

Børnenes Rejsebureau

Brøndby Strand Gøglerne

Strikkeriet i Paraplyen

Esplanaden september 2011
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Rheumhus i september

Miljøklubben
Albjergparken 2p, st.
Kom og vær med. Vi er en social klub, 
hvor man kan spille billard, rafl e 
og deltage i klubbens arrangementer, 
f.eks. fællesspisning, udfl ugter og ban-
kospil.
Der er plads til både mænd og kvinder 
over 18 år. Børn kun i følge med deres 
forældre.                    
Ring til klubben: 43 54 16 51 eller kon-
takt formand John Lennon 26711623 
eller næstformand Lennarth Petersen 
på tlf.:  26625158.
                  

Syng Sammen Aftener 
Første gang torsdag den 29. september  
kl. 19.30 
Brøndby Musikalske Venner arrangerer 
”Syng Sammen Aftener” med kendte 
viser, sange og schlagere. Vi får både 
rørt stemmebåndene og hygget  os 
sammen. Der er gratis adgang.
Brøndby Musikalske Venner (BMV) – er 
støtteforening for Brøndby Kommunale 
Musikskole. 
Når man bliver medlem af Brøndby Mu-
sikalske Venner. går overskuddet ube-
skåret til musikskolens elever. Vi holder 
som altid til i Rheumhus, Albjerg-par-
ken 4 den sidste torsdag i måneden. Se 
også under Rheumhus, side 19.

12

Brunch I Rheumhus
Lørdag den 17. september kl. 10.00
Rheumhus inviterer til brunch. Menu: 
den populære og efterspurgte hjem-
melavede øllebrød med råcreme samt 
de sædvanlige lækre retter, laks, ost og 
frugt m.m. Tilmelding, tlf. 43541138 - 
Pris: 69 kr. Børn under 12 år: 35 kr.

Lørdagscafe i Rheumhus
Lørdag den 3. september kl. 10-14
Kom og besøg os mellem kl.10 og 14. Vi 
serverer ostemadder, smørrebrød og en 
lun ret, kage og kaff e, øl og vand m.m. 
Sæsonens første loppemarked starter 
også denne dag, så kom forbi hvis du vil 
gøre et godt kup. Der bliver rigtig man-
ge ”lopper”.

Jazzfest i Rheumhus
Fredag den 23. September kl. 20
Kom til festlig jazzaften i Rheumhus. 
Vil du spise, er der middag fra kl. 18. Kl. 
20.00 begynder musikken. Billetter kø-
bes i Rheumhus eller hos Jazzklubben.

Folkedans i Rheumhus
Mandag den 26. september kl. 19.30
Folkedans starter op igen her i Rheum-
hus. Som sædvanlig danses der hver 
anden mandag, altid i ulige uger. Vel 
mødt, alle er velkomne.
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Perlen 
i september

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Café 13 i september

Café Perlen er i fuld gang med at 
planlægge efterårets aktiviteter. 
Se efter opslag i Perlen eller spørg 
medarbejderne.

13

VAGABONDER I CAFÉ 13
Knivslibning og foredrag
Tirsdag den 30. august fra kl. 16.00, 
foredrag kl. 19.15
Spøjsen og Vendelboen er nogle af 
de sidste rigtige landevejsriddere i 
Danmark. De medbringer saglig in-
formation, billeder og sandfærdige 
røverhistorier om vagabondernes 
liv, og deres eget ”sliberi”. Man kan 
komme og få slebet sine knive for 
30 kr. pr. kniv. Hør også om lande-
vejsriddernes eget moralkodeks, 
som overholdes håndfast. Det bli-
ver en munter aften, hvor man kan 
stifte bekendtskab med et liv, de 
færreste af os kender.

Torsdagsgæsten 
fortsætter i 2011/2012
Vi gentager succesen med Torsdags-
gæsten i efteråret med nye gæster og 
emner. Pris: 595 kr. for almene delta-
gere og 100 kr. for pensionister, efter-
lønsmodtagere og arbejdsledige (PEA 
tilskud). 
Meld dig til næste års foredrags-
række hos aktivitetsmedarbej-
der Gül Aydin, tlf. 60 35 28 61 eller 
ga@bo-vest.dk. Tag gerne  venner og 
naboer med.
Torsdagsgæsten den 8. september kl. 
14-16
Johannes Bredal: Sperlings Saga - Fra 
Syndikalist til direktør for Dansk Fol-
keferie. Johannes Sperling var en af 
arbejderbevægelsens pionerer. Han gik 
en stor omvej til sit endelige kald i li-
vet, nemlig at realisere ideen om Dansk 
Folke Ferie.

FAMILIEBRUNCH MED HOPPEPUDER OG FERNISERING 
Søndag den 11. september 
Café 13 holder stor brunch for børnefamilier. Der er hoppepude til de yngste og fer-
nisering for voksne. Nyd din søndagsbrunch med familien og venner, mens børnene 
hygger og leger. Børn skal være i følge med voksne. Brunch – voksne 65 kr. børn 
under 12 år 30 kr. 
Krea kunstner Grete Folman udstiller sine fantastiske værker i august og septem-
ber måneder i Café 13. Der bliver holdt fernisering i forbindelse med brunchen, hvor 
du får mulighed for at møde Grete kl. 11.00 – 13.00 og snakke om malerierne. Der vil 
også være noget godt til ganen. (Deltagelsen er gratis.)



Renoveringen af Postillonen i PAB afd. 8
- i modvind og fint selskab 

Af Anet Tamborg

Fotos Witraz og Ole Larsen

I 2009 blev den gamle daginstitution 
Storkely i PAB afdeling 8 bygget om til 
ejendomskontor, afdelingsbestyrelses-
kontor, selskabslokale og beboerlokale. 
Det nye hus blev efter en konkurrence 
blandt beboerne døbt Postillonen. Arki-
tektfirmaet Witraz, som står bag reno-
veringen, beskriver bygningen som en 
”integration af landskab og bygning”.  
De hvide cirkler på tag og gangarealet 
udenfor skal være med til at gøre huset 
letgenkendeligt.  Det er det blevet, og 
det er også blevet stærkt omdiskuteret.
Nogle beboere finder cirklerne flimren-
de og forvirrende. De er desuden glatte, 
hvilket kan være et problem om vinte-
ren, når de ikke kan ses i sneen, og man 
risikerer at glide. Derfor ønsker nogle be-
boere, at de bliver fjernet. Andre synes, 
at det er et dejligt brud i monotonien.

Arkitekturens Dag og Spansk Tidsskrift
I arkitekturens verden er der helt andre 
toner.  
Arkitekturens Dag, som er Arkitektfor-
eningens vindue udadtil, har hvert år 
et tema. I år er det ”Kvalitet i almene 
boligkvarterer”.  Hjemmesiden for Arki-
tekturens Dag har valgt at sætte et foto 
af pladsen ved Postillonen på forsiden, 
som et eksempel på en nyskabelse i 
renoveringen af de almene boliger. Ar-
kitekturens Dag finder sted den 30. 
september. 
Den spanske arkitekturblog Vulgare 
har også lagt mærke til Postillonen. 
Bloggen præsenterer seks bemærkel-

sesværdige landskabsprojekter fra 
Danmark, hvoraf pladsen ved Postil-
lonen er det første. Bloggen udgiver 
en ny udgave hver måned ,og her kan 
man også finde udvalgte projekter 
fra mange lande i verden.
Det er en stor ros til arkitektfirmaet 
Witraz, at renoveringen bliver be-
skrevet disse to steder. Arkitektver-
denen bedømmer ud fra de æsteti-
ske aspekter ved et byggeri eller en 
renovering, mens beboerne som regel 
er mere interesserede i brugsværdien. 
Først når de to ting går hånd i hånd, må 
en opgave siges at være løst til perfek-
tion.

Læs mere om Arkitekturens Dag på:
http://www.arkitektforeningen.dk/agenda/arkitekturens-dag-2010.
Se hele bloggen Vulgare på
http;//www.vulgare.net/category/denmark

Renoveringen af Storkely var en større sag Postillonen inden gårdrummet blev renoveret
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CAFÉ 13 PÅ ALMENE BOLIGDAGE I BELLA CENTERET 
Fredag den 2. og lørdag den 3. september

Besøg Bella Centret lørdag den 3. 
september og drik kaffe i Café 13
Café 13 og NetværksKontoret flytter i Bella 
Centret i anledning af Boligselskabernes 
Landsforenings store boligkonference og 
udstilling ”Almene Boligdage”. Udstillingen 
produceres af Dansk Arkitektur Center med 
støtte fra Realdania fonden. 
På udstillingen finder du Café 13 i messe-
området, der er bygget op som en bygade 
med bygninger i fuld størrelse, interiør, gal-
lerier, stande, aktiviteter og underholdning. 
Entreen for at besøge hele messeområdet er 
100 kr.

I 13-Huset i Bella Centret kan du
• Komme til to koncerter med Mike Wel-

land
• Se udstillinger om Café 13 og Brøndby 

Strand 
• Lade dine børn lege i børneområdet
• Drikke gratis kaffe og vand
• Møde NetværksKontoret

På udstillingen kan du også se
• Bolig- og arkitekturudstilling
• Leverandørstande
• Boligorganisationernes stande
• Stande for frivillige organisationer
• Gallerier og caféer
• Tre scener med musik, oplæg og under-

holdning

Almene Boligdage 2011 er Dan-
marks største konference og mes-
se for ansatte og valgte i landets 
650 almene boligorganisationer 
og beslutningstagere.   Du kan få 
mere at vide på www.bl.dk/alme-
ne boligdage.

Det koster 100 kr. at besøge hele messeområdet.

 BL's direktør efterlyste på et tids-
punkt ideer til at vise de aktiviteter, 
som foregår i boligafdelingernes ak-
tivitetshuse. T 13's afdelingsbesty-
relse foreslog BL at flytte 13-Huset 
ind i BellaCenteret! En del af Café 13 
og NetværksKontoret i Bella Centret 
er kulisser, men der er en god del af 
det rigtige inventar samt ansatte 
og frivillige fra begge steder. Stan-
den rummer også en supermoderne 
interaktiv udstilling.

Café 13 er lukket fra den 29. 
august til den 6. september i 
forbindelse med udstillingen 
på Almene Boligdage

15
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STRANDSTUEN I SEPTEMBER
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Nye aktiviteter:

Værestedernes Cykelhold 
Hver torsdag kl. 10 (så længe vej-
ret tillader det). Der stiles ikke efter 
Tour de France, men derimod sund 
og god motion, når vi cykler rundt i 
Brøndby og omegn. Cykelholdet er et 
samarbejde mellem Møllehuset og 
Strandstuen.  Medbring selv mad-
pakke, drikkevarer og siddeunderlag. 
Yderligere oplysninger fås hos Lene 
i Strandstuen, tlf. 43 28 26 88, eller 
Lisbeth i Møllehuset, tlf. 43 28 26 80.

Pakistansk kvindegruppe
Hver tirsdag og onsdag fra kl. 12 – 15  
Pakistanske kvinder mødes i Strand-
stuen og laver forskelligt håndarbej-
de. Syr på maskine, strikker, hygger 
sig og snakker. Kom forbi hvis du har 
lyst, det koster ingenting, kun de 
materialer du bruger.

Eksisterende aktivite-
ter, blandt andet:

Knipling
Hver torsdag kl. 12 – 15.30
Kunne du tænke dig at lære at knip-
le, så har du muligheden på Strand-
stuens kniplehold, der 
indtil videre består af 6 damer. Hol-
det starter igen den 1. september. 
Nogle har kniplet i mange år og an-
dre er begyndere. Vi vil gerne vise

dig, hvordan  
man gør, og 
Strandstuen 
har materia-
ler, du kan 
låne, så kan 
du fi nde ud 
af, om det er noget for dig.

Strikkecafé
Hver anden tirsdag kl. 16 – 19
Strikkecaféen har været en stor suc-
ces og fortsætter frem til september 
den sidste tirsdag i måneden. Deref-
ter afholdes den hver anden tirsdag, 
til og med begyndelsen af december.  

Engelsk for begyndere
Hver tirsdag kl. 10 – 11.45 fra den 6. 
september
Undervisningen fortsætter hele ef-
teråret. 

Computer-undervisning 
for begyndere
Hver tirsdag kl. 12 – 14. fra den 6. 
september
Tilmelding er nødvendig, da der er et 
begrænset antal pladser.
Ring til os på tlf. 43 282 688 eller 
mail til jahof@brondby.dk el. chv@
brondby.dk 

Sommeren går på hæld og fra september 
starter Strandstuen både nye og aller-
ede eksisterende aktiviteter. Se også 
vores opdaterede sider på nettet under: 
www.brondby.dk. Følg stien: borger/æl-
dre og pension/aktiviteter og væresteder.

Brøndby - forstads-
drømmen går i opfyl-
delse
Forlaget JS/Danmark har udgivet 
hæftet ”Brøndby – forstadsdrøm-
men går i opfyldelse”, som beskri-
ver mange sider af livet i Brøndby. 
Her kan man læse om strand og 
havnemiljø, om foreningslivet, for-
stadens historie, seværdigheder og 
meget andet.
Hæftet er udgivet i samarbejde 
med Brøndby Kommunes Kultur- 
og Idrætsforvaltning og skal funge-
re som inspiration for alle, der øn-
sker et større indblik i kommunens 
aktiviteter. 
Udgivelsen er reklamefi nansie-
ret, og boligselskaberne i Brøndby 
har bakket op om udgivelsen. Det 
samme har en lang række af kom-
munens og boligselskabernes leve-
randører. Hæftet er gratis, og kan 
hentes i Brønden. Brug det til at 
udforske, hvor dejlig en kommune 
Brøndby er!
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Vigtig information:
NYT VALGSTED I 
BRØNDBY STRAND 
BYDEL
Når statsministeren udskriver fol-
ketingsvalget 2011 skal vælgerne 
i Brøndby Strand stemme et nyt 
sted. Hvis du tidligere har stemt 
på Langbjergskolen eller Søholt-
skolen, skal du ved det kom-
mende folketingsvalg afgive din 
stemme i Kulturhuset Brønden. 
Det vil stå på dit valgkort, hvor du 
skal stemme. Du får valgkortet 
med posten i ugen op til valget. 

Beatles i Brønden
Udstilling den 27. september – 
31. oktober. 
Den tyske tegneserietegner Arne Bell-
storff  har høstet stor anerkendelse for 
sin grafi ske fortælling Baby’s in black 
: Historien om Astrid Kirchherr og den 
femte beatle, Stuart Sutcliff e. Nu bliver 
en række tegninger fra bogen udstillet i 
Brønden. Baby’s in Black er den tragi-
ske og rørende kærlighedshistorie om 
den femte beatle Stuart Sutcliff e og 
den tyske fotograf Astrid Kirchherr. Bo-
gen er samtidig en unik dokumentarisk 
skildring af The Beatle’s første perfor-
mative år i Hamburg, tysk subkultur i 
60erne og mødet med rock’n’roll music. 
Se udstillingen og oplev sider af The 
Beatles, du ikke kendte.
Udstillingen er støttet af Goethe-Insti-
tut Dänemark – det tyske kulturinstitut 
i København.

Ramasjang-bussen med 
”RamaChancen” kommer 
til Brønden
Onsdag den 7. september fra kl. 17.00.
Kom og se med når Ramasjang-bussen 
kigger forbi biblioteket i Brønden. 
Det sendes live i fj ernsynet når Rama-
Chance-konkurrencen på kløgt og fysi-
ske udfordringer skydes i gang, og to 
hold dyster i kampen om Ramasjang 
Pokalen. Vær med til at heppe på del-
tagerne når de skal en tur op på den 
ustyrlige Ramasjang-gris. 
Gratis billetter til både børn og voksne 
fås på www.brondbybilletten.dk eller i 
Brønden i bibliotekets åbningstid.
Arrangører: Ramasjang og Brøndby-
Bibliotekerne.

Brøndens Steinwayfl ygel 
danner rammen om 3 kam-
merkoncerter i efteråret
Lørdag den 24. september kl. 14.00.
Den unge og lovende pianist, David 
Munk-Nielsen fremfører klassiske vær-
ker af Carl Nielsen, Mozart og mange 
andre store kunstnere. Han er 12 år og 
startede med at spille klaver som 5-årig 
hos Mark Schneider. Nu bliver han un-
dervist af professor ved Århus Musik-
konservatorium, Anne Øland. I 2010 
vandt han 1. præmie ved Nordsjællands 
klaverfestival og i 2011 blev han, som 
yngste pianist udtaget blandt 150 unge 
pianister fra hele verden til den interna-
tionale klaverkonkurrence Bang & Oluf-
sen PianoRAMA-Competition.
Arrangører: FOF og Brøndby Musikskole 
med tilskud fra Kulturudvalget i Brønd-
by. Billetpris: 60 kr. for voksne og 30 kr. 
for børn – elever fra Brøndby Musiksko-
le har gratis adgang.
Billetterne købes på www.brondbybil-
letten.dk eller i Brønden i bibliotekets 
åbningstid.
De 2 næste kammerkoncerter fi nder 
sted henholdsvis den 29. oktober og 
den 19. november.

Ord på Verden udgiver 
digtsamlingen ”Drømme”
Torsdag den 22. september kl. 17 i 
Strandstuen
Brøndby Ungdomsskole inviterer til re-
ception i anledning af udgivelse af bo-
gen ”Drømme”, som er digte og noveller 
skrevet af 10 unge fra 13-17 i Brøndby 
Strand. De deltog i projektet ”Ord på 
Verden” sammen med forfatteren Adil 
Erdem.



Over Grønland til Brøndby Strand

tekst og foto: Anet Tamborg

Jens Ejner Nielsen er 80 år. Han til-
bringer en del af sin tid med at læse 
Meddelelser fra Grønland, som er en 
publikation, der fortæller om forskning 
i grønlandske forhold, især samfunds-
historie. Jens Ejner Nielsen læser den, 
fordi de numre, der omhandler tiden 
fra 1950erne og tyve år frem, er en del 
af hans egen historie. Her kan han læse 
om gamle venner, bekendte og familie.
 ”Jeg er født i Undløse Sogn på Sjælland. 
Efter realeksamen blev jeg uddannet i 
kommunen. Efter uddannelsen meldte 
jeg mig til at blive udstationeret i Grøn-
land og var der i over tyve år. Her fandt 
jeg også min kone, og da børnene blev 
store, rejste vi til Danmark, så de slap 
for at være på kostskole. Vi kom til at 
bo i Brøndby Strand, og jeg arbejdede i 
Københavns Amt, indtil jeg blev pensio-
neret i 1995”.
- Var det dengang, du blev aktiv i det 
lokale arbejde i Brøndby Strand? 
”Jeg var den tredje, der flyttede ind i 
boligblokken. I 1972 blev der lavet en 
radioklub, som jeg kom med i. Vi la-
vede blandt andet walkie-talkies. På 
den måde fik jeg mange kontakter. Se-
nere kom jeg med i menighedsrådet og 
blev endnu senere kasserer for menig-
hedsplejen. Det var spændende, fordi 

den nye kirke var ved at blive bygget. 
Vi havde møde med arkitekterne hver 
anden uge. Jeg deltog både da grund-
stenen blev nedlagt, og da kirken blev 
taget i brug i 1984. Det sidste var meget 
højtideligt. Der var en procession med 
biskoppen i spidsen, da de religiøse 
genstande som alterkalken blev flyttet 
til den nye kirke. Biskoppen havde skre-
vet en ny salme, der senere blev optaget 
i den nye salmebog. Så der er et varigt 
minde fra den dag. Klokkespillet blev 
lavet et par år senere, og der var også 
penge til at få forbedret orglet”.
- I dag er du formand for T 13s pensio-
nistklub 3-eren.
”Det blev jeg i 2006. Den daværende for-
mand, Esther Genker, havde for meget 
om ørerne og overvejede at nedlægge 
klubben. Men min kone syntes, at det 
var en god forening, og hun opfordrede 

mig til at blive formand. Esther er sta-
dig meget aktiv, og vi hjælper hinanden 
med at finde på ideer til udflugter. Vi var 
blandt andet i Andelslandsbyen Nyvang 
ved Holbæk for nogle år siden. Det var 
meget spændende for mig, fordi mange 
af bygningerne er fra lokalområdet, som 
ikke ligger langt fra min fødeegn. Jeg har 
stadig kontakter til mine klassekam-
merater fra realskolen i Stenlille. I som-
mer fejrede vi 52 års jubilæum og spiste 
frokost i Café 13. Nu har vi besluttet at 
mødes hvert år i fremtiden”.
- Hvilke andre interesser har du?
”Jeg er meget interesseret i slægts-
forskning og har fundet mine aner til-
bage til 1705. Det er spændende, men 
det er også et langsommeligt arbejde. 
Og så har jeg mine to børn, børnebørn 
og to oldebørn. Jeg har slet ikke tid til at 
kede mig”.

Jens Ejner Nielsen holder stadig forbindelsen ved lige med sine klassekammerater fra realskolen. Her mødes de i Café 13 sommeren 2011.
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9 - 20.
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.
Fredag kl. 9 - 13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på 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. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 396 5448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden kl. 19.30-
21.30 i sept. – okt. – nov.

Loppemarked
Den første lørdag i måneden kl. 10-14.
Køb af stadeplads i cafeen.

OBS: Rheumhus har fremover igen 
åbent hver fredag fra kl. 9.00 til kl. 
13.00

Aktivitetshuset PERLEN
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf: 43 73 42 20
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8 -14
Onsdag kl. 8 – 19
Fredag lukket
 
Dagligt:
Kaff e, the, øl, vand, smørrebrød og 
dagens ret

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11 – 14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18 – 23

Halling Drenge
Tirsdag kl. 18 – 23

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13 – 16

Skakklub mandag kl. 18 – 23.30

Fotoklub tirsdag kl. 18 – 23

Blomsterbinding onsdag kl. 18 – 23

Strandens Spilleklub torsdag kl. 18 – 
23.30

Mødreklub fredag kl. 18 – 24

Lørdagsaftenhygge  kl. 16 – 24

Fodbold søndag kl. 12 - 24 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

tid...tid...tid...tid...tid...

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

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

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

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.00
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

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

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

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19.00-21.00
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162

19

Esplanaden september 2011



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

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i september: Send et tip  
om tid, sted og arrangement senest 15. sept. kl. 12.  
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline den 
8. sept. Bladet uddeles senest søndag den 26. sept.
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

KALENDER – september 2011

Vagabonder i Café 13
Tirsdag den 30. august fra kl. 16
Foredrag kl. 19.15
Sandfærdige røverhistorier om vagabon-
dernes liv
Sted: Café 13

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdag den 3. september kl. 10 – 14
Med sæsonens første loppemarked
Sted: Rheumhus

Alpha kursus
Mandag den 5. september kl. 18
”Hvem er Jesus?”
Vi begynder med aftensmad – pris kr. 30
Sted: Brøndby Strand Kirke

Byvandring  
”Langs Rosenåens Bredder”
Mandag den 5. september kl. 19
Arr.: Lokalhist. Forening for Brøndby Strand
Sted: Parkeringspladsen syd for Brøndby 
Strand Station

Engelsk for begyndere
Fra tirsdag den 6. september kl. 10 – 11.45
(herefter hver tirsdag)
Sted: Strandstuen

Computerundervisning for begyndere
Fra tirsdag den 6. september kl. 12 – 14 
(herefter hver tirsdag)
Sted: Strandstuen

Ramasjang-bussen i Brønden
Onsdag den 7. september kl. 17
”RamaChance” konkurrence sendes live i 
TV. Arr: Ramasjang og Brøndby-Bibliote-
kerne.
Sted: Brønden

Torsdagsgæst i Café 13
Torsdag 8. september kl. 14-16
Foredrag v/Johannes Bredal
Sperlings Saga: Fra syndikalist til direktør 
for Dansk Folkeferie
Sted: Café 13

Familiebrunch + Fernisering
Søndag den 11. september kl. 10-13
Stor brunch for børnefamilier samt
åbning af udstilling af maleren Grete 
Folman
Sted: Café 13

”Naturens Dag på Vestegnen”
Søndag den 11. september kl. 11-16
Arr.: Vestegnens kommuner
Yderligere information: www.visitvesteg-
nen.dk

Alpha kursus
Mandag den 12. september kl. 18
”Hvorfor døde Jesus?”
Vi begynder med aftensmad – pris kr. 30
Sted: Brøndby Strand Kirke

Klitrosen
Onsdag den 14. september kl. 15-17
Harmonikatræf med Nodeknækkerne
Billetter fås på NetværksKontoret
Sted: Klitrosen, Kisumparken 2

Brunch i Rheumhus
Lørdag den 17. september kl. 10
Se side 12-13
Sted: Rheumhus

Alpha kursus
Mandag den 19. september kl. 18
”Hvordan kan jeg tro?”
Vi begynder med aftensmad – pris kr. 30
Sted: Brøndby Strand Kirke

Jazz i Rheumhus
Fredag den 23. september
Spisning kl. 18. Musik fra kl. 20
Sted: Rheumhus

Klaverkoncert i Brønden
Lørdag den 24. september kl. 14
Den 12-årige prisvinder David Munk-Nielsen
spiller klassiske værker
Sted: Brønden

Folkedans i Rheumhus
Mandag den 26. september kl. 19.30
Herefter hver anden mandag (ulige uger)
Sted: Rheumhus

Alpha kursus
Mandag den 26. september kl. 18
”Hvorfor og hvordan læse Biblen?”
Vi begynder med aftensmad – pris kr. 30
Sted: Brøndby Strand Kirke

Beatles i Brønden – udstilling
Fra tirsdag d. 27. september – 31. oktober
Udstilling af en række tegninger fra
bogen Baby’s in Black
Sted: Brønden

+Syng sammen Aften
Torsdag den 29. september kl. 19.30
Første gang i den nye sæson
Arr.: Brøndby Musikalske Venner
Sted: Rheumhus

Værestedernes Cykelhold
Hver torsdag kl. 10
Arr.: Møllehuset og Strandstuen
Sted: Strandstuen

Pakistansk Kvindegruppe
Hver tirsdag og onsdag fra kl. 12 – 15
Sted: Strandstuen

Knipling
Hver torsdag kl. 12 – 15.30
Sted: Strandstuen

Strikkecafé
Hver anden tirsdag kl. 16 – 19
Sted: Strandstuen

Frivilligmesse 
Lørdag den 1.oktober kl. 13-17
Mød foreninger og klubber fra Brøndby
Sted: Brønden
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