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Norge vs. Brøndby Strand 
BSI Fodbold havde sommerbesøg af norsk 
klub, som gav dem kamp til stregen

side 3

Koloni, koloni, koloni!
Igen i år drog Børnenes Rejsebureau på sommer-
ferie med et hold glade børn og voksne 

Eid Mubarak
Se hvordan Brøndby Strands Ungdoms- 
og Kulturforening fejrede Ramadanens 
afslutning

side 15side 6

DANMARKS STØRSTE SOLCELLEANLÆG PÅ VEJ TIL 
BRØNDBY STRAND – LÆS MERE PÅ SIDE 10 & 11
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Der er intet som friske, nyopgravede kartofler. I det hele taget er der en stor til-
fredsstillelse, ved at høste de grøntsager og frugter man selv har sået og passet 
hele sommeren. Det kan Mohamed Gonzalez, som er ejer af en nyttehave i Brøndby 
Strand, nikke genkendende til. På side 14 kan du komme med på en rundtur i hans 
solbeskinnede blomster- og grøntsagsbede. 

Og der var muligvis ingredienser fra en af de lokale nyttehaver på bordet under den 
middag, som Brøndby Ungdoms- og Kulturforening afholdt under Ramadanen. 
Der blev under alle omstændigheder serveret lækker mad, så maverne kunne blive 
fyldt op efter dagens faste. Og da solen stod op den 8. august – og ramadanmå-
neden officielt var ovre – bød foreningen på morgenmad og Eid-messe. Du kan se 
billeder og læse om de to arrangementer på side 15. 
 
Når solen i fremtiden skinner ned på lavhusene i boligafdelingen T13 i Brøndby 
Strand, bliver strålerne modtaget af omkring 3000 solcellepaneler. Det nye solcel-
leanlæg skal levere CO2 neutral el til både afdelingen og beboerne og vil samtidig 
medføre, at der kommer til at stå et lavere tal på både afdelingens og beboernes 
elregning. Forberedelserne til byggearbejdet forventes ifølge Hugo Thuge, forman-
den for afdelingsbestyrelsen i T13, at være i gang i slutningen af denne måned. Du 
kan læse mere om det store projekt på side 10 og 11. 

Netop solen var en af de ingredienser, som gjorde årets koloni med Børnenes Rej-
sebureau til en stor succes. Turen gik til Møllelejren i Odsherred, og det blev en uge 
fyldt med leg og sjove oplevelser, som du kan læse mere om på side 6. Samtidig 
med, at de mange glade koloni gæster drog af sted på eventyr, blev Brøndby Strand 
indtaget af en flok fodboldglade nordmænd, som sammen med en flok ligeså fod-
boldglade spillere fra BSI, gjorde grønsværen usikker. Læs mere om det internatio-
nale fodbold træf på næste side. Linedance er en anden sportsgren, som bliver dyr-
ket af en del mennesker i Brøndby Strand. På side 7 kan du læse Vibekes beretning 
om, hvordan det at begynde til linedance gjorde en stor forskel i hendes liv. 

Og sidst, men ikke mindst, byder Esplanaden på et lille lokalt mysterium i denne 
måned. Formanden for lokalhistorisk forening, Johan Suszkiewicz, modtog nemlig 
for nyligt et telefonopkald fra en husejer i Brøndby Strand, der var faldet over no-
get andet end kartofler, da han gravede i sin have. ”Vi har fundet nogle mærkelige 
sten”, lød det i røret, da Johan tog telefonen. Skynd dig om på side 8 og få svaret 
på, hvad dét viste sig at dreje sig om. 

Her på Esplanaden er vi glade for at være tilbage efter sommerferien, og vi ser frem 
til at give jer alle efterårets historier og nyheder fra Brøndby Strand!

Mange hilsner
Redaktionen

LEDER



Morgensamling før fodbolden bliver sluppet løs.
Af Kim Christiansen

Fotos: Kim Brandtberg Olsen

Brøndby Strands lokale fodboldklub BSI 
har siden 1971 haft en tradition, som går 
ud på, at BSI hvert andet år er i Ottestad 
i Norge, og året efter kommer nordmæn-
dene så til Brøndby Strand. Og i år var det 
så BSI, der var værter for ca. 130 børn og 
voksne, der ankom søndag aften den 30. 
juni til spisetid.  

Nordmændene rykkede ind
Hele to busser samt flere personbiler 
havde taget turen fra Stange kommune til 
Brøndby Strand, og det vidner om, at dette 
besøg er meget populært i Ottestad. Alle 
blev bespist i klubhuset og det opsatte 
telt, og derefter blev børnene indkvarteret 
på Langbjerg Skolen. De voksne slog lejr i 

Belægningen i Avedøre eller Idrættens Hus 
i Brøndby.
 

VM i Brøndby Strand
Mandag gik det løs med fællestræning for 
de 12-13 årige drenge og piger fra begge 
klubber, og der blev gået til den. Senere 
på dagen blev holdene fordelt til næste 
dags ”VM-turnering”, og der blev spillet 
træningskampe.  Tirsdag løb verdensme-
sterskabet af stablen. Der deltog 11 lande, 
og der var i alt 120 drenge og piger fordelt 
på holdene. Efter en række meget spæn-
dende kampe løb Japan af med sejren og 
blev verdensmestre. Ovenpå den nervepir-
rende turnering havde de unge brug for et 
lille pusterum, og det fik de. Det meste af 
onsdagen blev nemlig brugt i Bon Bon land, 
til stor fornøjelse for alle. Torsdag gik det 
igen løs med fællestræning og landskamp 
imellem lederne fra BSI og Ottestad. – Det 
var igen i år nordmændene, der vandt.

Stort stævne og afslutning
Den sidste dag bød på et stævne, hvor 
også Brøndby IF og Vallensbæk deltog, så 
her var omkring 180 drenge og piger i kamp 

Norske fodboldspillere fyldte Esplanadeparken

hele dagen. Den sjove og begivenhedsrige 
uge blev sluttet af med et stort grillarran-
gement, hvor alle mødtes på tværs af lan-
degrænser, og hvor der bliver grint og hyg-
get over ugens udfordringer.  

Tak til de frivillige
Lørdag morgen var det farvel og tak for i år 
– og på gensyn næste år, hvor BSI drager 
nordpå. Takket være de mange frivillige, 
lykkedes det igen i år BSI at få afviklet den-
ne uges arrangement til stor tilfredshed 
for alle. Det er en del af fællesskabet i en 
fodboldklub, at mange giver en hånd med i 
den tid de kan overkomme – dermed er der 
endnu flere børn, der får en stor oplevelse.
Vi kan altid bruge flere frivillige, og der er 
desuden altid plads til flere fodboldspillere 
– alle er velkomne!
For mere info, kontakt formand Henrik Pe-
dersen på tlf. 23 60 47 83, eller mail: for-
mand@bsi-fodbold.dk

Turneringens resultater:
Årgang 2000: at BIF vandt foran BSI. 
Årgang 2001: Vallensbæk der vandt 
foran Ottestad, 
Pigerne: Ottestad vandt foran BSI. 

En lille del af madteamet i færd med at  
planlægge dagens opgaver.

BSI-piger vs. Ottestad-piger

Straffesparks drama i over 25 min. Her redder 
Marcus Jensen bolden endnu engang.

Vinderholdet Japan – blandet Dansk/Norsk hold.
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Foredrag om tinnitus
Den 14. september kl. 14-16, 
i Kulturhuset Kilden, mødelokale 1
Anne-Mette Mohr fra ’House of 
Hear ing’ kommer og holder foredrag. 
Udover Anne-Mette Mohr, kommer 
der også en erhvervsaktiv kvinde, 
som har gjort sig mange erfaringer 
omkring det at høre dårligt og have 
tinnitus, men som på trods heraf har 
haft fuldtidsjob.
Der er skrivetolk og Teleslynge.
Alle er velkomne!

Arrangør: Brøndby Lokalafdeling
Kontaktperson: Leif Sønderby
E-mail: broendby@hoereforeningen.dk

Der er stor interesse for sundhed i 
Brøndby Strand, og derfor er vægt-
klubben i Café 13 nu tilbage efter 
sommerferien. Den første gang efter 
ferien, den 7. august, var det med fore-
drag ved diætist Sophie Dornoy. Delta-
gerne lærte her om de grundlæggende 
principper for sund livsstil og gode 
kostvaner, ligesom der blev stillet og 
besvaret flere gode spørgsmål. 
Hvis du også interesserer dig for sund 

livsstil, særligt med henblik på vægt-
tab, kan du hver anden uge komme i 
vægtklubben. Her kan du blive vejet 
og målt om livet, så du kan følge med 
i hvordan det går med dit vægttab. 
Derudover er det en god mulighed for 
at tale med andre, der har samme in-
teresse, og for at udveksle gode idéer, 
opskrifter samt tips til en sundere 
hverdag. 

Så er vægtklubben i gang igen! 
Onsdage i lige uger kl. 16-17.30    

Esplanaden september 2013
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Månedens 
Forsidefoto
Tillykke til vinderen af ’Månedens  
Forsidefoto’-konkurrence, som i denne 
måned blev Vibeke Mandel. 

Fotoklubbens begrundelse:
Billedet er valgt for sine dejlige farver, 
og fordi motivet oser af sommer. Des-
uden er billedet fint komponeret, og 
godt belyst. At det viser en dejlig him-
mel gør jo heller ikke noget.

Vi ser frem til at modtage flere billeder 
fra jer derude! 

Send dem til esplanaden@brnet.dk, og 
skriv ’Månedens billede’ i emnefeltet.

Redaktionen



Smedekaff e i den nye/gamle smedje
Åbent hus lørdag den 14. september kl. 10-13

Er Smedekaff e ekstra sort, eller er den bare helt normal?
Det kan du få svar på ved at kigge inden for i den nye/gamle smedje ved Søholt-
gård, hvor vi giver en kop Smedekaff e. Når vi kalder smedjen for ny/gammel er 
det fordi bygningen er ny, men indholdet er gammelt. Det stammer fra en gam-
mel smedje, som lå på Gl. Køge Landevej.
Så kig inden for i smedjen hvor du kan høre både om smedjens og smedefaget 
historie – og vi tager også gerne en snak om hele Brøndby Strands historie. 

Dansk Kabel TV 
kundesupport
Husk at du i tilfælde af problemer 
med din radioforbindelse og dine 
tv-signaler altid kan ringe til Dansk 
Kabel TV og bede om hjælp. Det 
gælder også, hvis du oplever proble-
mer med din internetforbindelse el-
ler din Dansk Kabel TV-mail. 
Ring på telefon: 44 20 77 02 

Åbningstider: 
Alle hverdage: kl. 9-20
Weekend & helligdage: kl. 10-16

Ny journalist 
på Esplanaden

Fra september måned bliver Espla-
naden beriget med en ny, ung jour-
nalist ved navn Mike Matic. Han går 
i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, 
og er den anden i rækken af unge 
skrivetalenter, der er blevet ansat på 
Esplanaden. Det er kommet i stand 
via den ’Lommepenge-job’-indsats, 
som blev sat i gang sidste efterår. 
Glæd jer til at se, hvad Mike har at 
byde på!

Ny Laura på Netværkskontoret
Aktivitetskoordinator Laura Wogensen gik 1. juni på barsel. Hun er blevet 
afl øst af en anden Laura, nemlig Laura Bielefeldt, som tidligere har været 
ansat som praktikant på Netværkskontoret. 
Laura B. vil varetage de opgaver, der tidligere har været varetaget af Laura W., 
og hun kan kontaktes på e-mail: lbj@bo-vest.dk. 

Esplanaden september 2013
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Tekst og fotos af Laura Bielefeldt

20 voksne og 35 børn. Solskin, leg, hygge og skøn 
natur. Det var ingredienslisten for årets som-
merkoloni med Børnenes Rejsebureau. Og med 
sådanne ingredienser kunne det dårligt blive an-
det end en fantastisk uge, hvilket det også blev. 

Det hele begyndte mandag morgen den 8. juli på parke-
ringspladsen i Tranumparken. Deltagerrekorden for antallet 
af kolonideltagere blev sat i år, så bussen var fyldt til bri-
stepunktet af både mennesker, bagage og forventninger, da 
den trillede af sted mod Møllelejren i Odsherred.  
Fem minutter efter bussens ankomst til lejren var alle bør-
nene tilsyneladende forsvundet. Ved nærmere eftersyn var 
de dog bare allerede i fuld gang med forskellige lege rundt 
omkring på den store naturgrund. Så alt imens ungerne 
spillede bold, klatrede i træer, sjippede eller prøvede kræfter 
med junglestien, havde forældrene fred og ro til at få båret 
al bagagen ind og komme på plads på værelserne. 

En uge fyldt med sjov 
Mandag, tirsdag og torsdag blev brugt på leg, sjov og vand-
pjaskeri i den bagende sol, som kolonien var velsignet med 
hele ugen. Onsdag stod der Sommerland Sjælland på pro-
grammet. Det var et rigtig sjovt udflugtsmål for både store 
og små, hvor tiden fløj afsted med trampoliner, rutsche-
baner, vandland, guldgravning, roning og meget andet. Vi 

var så heldige at have en bager med, så hver morgen 
duftede spisesalen af nybagt brød. De øvrige mål-
tider blev tilberedt på skift af de voksne deltagere, 
hvilket skabte liv og glade dage i det store industri-
køkken og resulterede i lækre og veltilberedte målti-
der, som alle nød i fulde drag. 

Nye legekammerater og venskaber 
Selvom det var en skøn koloni hele vejen igennem, 
var det bedste nu alligevel det utrolige sammenhold, 
der udviklede sig mellem deltagerne. Mange kendte 
ikke hinanden i forvejen, men på trods af det, var der 
ved ugens afslutning lavet flere aftaler familierne 
i mellem; både legeaftaler for børnenes vedkom-
mende og hyggeaftner for de voksnes. Derfor er det 
at tage på koloni med Børnenes Rejsebureau ikke 
blot en uges dejlig ferie, men også grundlaget for nye 
venskaber, der kaster frugt af sig hele året. Vi glæ-
der os allerede til næste år, hvor forhåbentlig mange 
både nye familier som gengangere tager med!

En solbeskinnet sommerkoloni med 
Børnenes Rejsebureau
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Af Nanna Marie Lyngman

Fotos: Nanna Marie Lyngman & Allround Linedance

To sambatrin, fulgt af et sailorstep og tre chasséer. Hvis 
du kombinerer disse dansetrin med et godt radiohit og 
en masse danseglade mennesker, er du godt i gang med 
en omgang ’linedance’. Og denne form for dans er blevet 
dyrket lystigt i Brøndby Strand siden 2004, da et par pas-
sionerede dansere etablerede foreningen ’Allround Line-
dance’. 

Ned ad bakke
I ’Allround Linedance’ er der på nuværende tidspunkt om-
kring 140 medlemmer – og én af dem hedder Vibeke. Hun 
er formand for foreningen, og for hende har linedance en 
ganske særlig betydning. Det var nemlig dansen, der fik 
hende ovenpå efter et langt sygdomsforløb. ”I 25 år ar-
bejdede jeg som gruppeleder i familieafdelingen i Frede-
riksberg kommune, hvilket jeg elskede. Men da jeg er født 
uden min højre underarm, gjorde det, at jeg sled meget på 
min venstre arm. Til sidst var den så overbelastet, at jeg 
risikerede at miste førligheden i den, hvis jeg blev ved med 
at arbejde”, fortæller Vibeke. På det tidspunkt var hun 42 
år, da hun fra den ene dag til den anden måtte lægge sit 
aktive liv, med kimende telefoner, spændende møder og 
gode kollegaer på hylden. Fra da af var hun nødt til at tage 
den helt med ro for at aflaste armen – ”Jeg kunne end ikke 
røre i en gryde eller bladre i et ugeblad”, forklarer Vibeke. 

Fra nedslidt til ’fit’
Igennem de næste 3 år kom hun lige så stille til hægterne 
igen. Og en dag var der en veninde, som foreslog Vibeke at 
tage med til linedance. ”Jeg var solgt fra første færd – Det 
var som at komme til fest! Og samtidig har det at dyrke 
motion jo den effekt, at det skaber endorfiner oppe i hjer-
nen, hvilket er med til at formindske de kroniske smerter, 
jeg altid render rundt med”, siger Vibeke smilende. Den dag 
i dag er hun oppe på at danse fire gange om ugen, hvoraf 
hun selv underviser to af dagene.

Ingen slinger i linedancen
Foreningen har hold helt fra begynderstadiet til konkur-
rencedansere – der er endda et par verdensmestre tilknyt-
tet klubben. ”Hos ’Allround Linedance’ har vi smidt cow-
boyhatten og lassoen hen i hjørnet, hvilket ellers er det, 
som mange forbinder med linedance – men her byder vi i 
stedet op til blandt andet cha-cha-cha, funk og vals – og 
vi danser til alle de fede hits, som dagligt spiller i radioen”, 
fortæller Vibeke, der samtidig understreger, at ’Allround 
Linedance’ er en forening, der rummer alle, der har lyst til 
en svingom! 

Sæsonstart: 
Mandag den 2. September 

Torsdag fra kl. 12.00-13.30: 
Begynder/Let øvet i Brønden.

Torsdag fra kl. 19.30-21.00: Be-
gynderhold på Brøndby Strand 
Skole i aula syd.

Kom og få en gratis prøvetime!

Pris: 600 kr. for en hel sæson
Plus 100 kr. i foreningskontin-
gent

Få mere information på 
www.allroundlinedance.dk

Hos ’Allround Linedance’ er der plads til alle

Vibeke i fuld gang med at undervise et af sine hold

Allround Linedance viste hvad de kunne under KulturWeekend

Vibeke i sin haveSenior-holdet i Allround Linedance
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Tekst og foto af Johan Suszkiewicz

”Vi har fundet nogle mærkelige sten”, lød det 
i telefonen. De var ved at grave et hul i haven 
til et gyngestativ, og så dukkede disse ”mær-
kelige” sten op. Ovale med en rille i. Tydeligt 
menneskeskabte.

Spor efter fiskeri
Det viste sig at være synk til et fiskenet, hvilket 
vil sige lodder til at tynge nettet ned.
Bevidst eller ubevidst er nettet på et tidspunkt 
blevet begravet i jorden. Nettet er så rådnet 
væk og synkene er blevet tilbage som tegn på 
tidligere tiders fiskeri ved Brøndby Strand.

Og det er ikke tilfældigt, at de blev fundet net-
op her. Den grund hvor de lå nedgravet, er en 
del af en oprindelig lang strandgrund som gik 
fra Gl. Køge Landevej og ned til stranden ved 
Køge Bugt. Frem til Strandparken blev anlagt, 
i slutningen af 1970erne, gik strandlinjen no-
genlunde ved inderkanten af de nuværende 
strandsøer. Og i enden af denne grund op mod 
Køgevejen ligger et gammelt fiskerhus. Det 
kan ikke ses på huset nu, men det er bygget for 
næsten hundrede år siden i 1917 af fisker Jens 
Peter Hansen. Han var født i 1875 og fiskede 
hovedsagelig med bundgarn her ved Brøndby 
Strand. Og han har da sikkert siddet nede i bag-
haven mod stranden og bødet sine garn. 

Fortælling fra et gammelt foto 
At der blev bødet garn i dette område frem-
går af et gammelt fotografi af en anden fisker, 
Hans Lyreskov, som på billedet sidder med sine 
garn kun omkring 100 meter fra, hvor de ”mær-
kelige” sten blev fundet.
Så fundet i haven er med til at fortælle histo-
rien om den gang, der var fiskere ved Brøndby 
Strand. Og fortiden kan ofte dukke frem af jor-
den.
Der blev fisket ved Brøndby Strand så sent som 
under krigen 1940-45. Men det blev efterhån-
den for besværligt, da bådene skulle ligge langt 
ude på grund af det lave vand. Fiskerne flytte-
de lidt efter lidt deres både til regulære havne 
andre steder. Men der er stadig fritidsfiskere i 
Brøndby Havn.

Mærkelige sten i en have
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KURSUS I KREA
Akvarelmaling – akrylmaling og tegning

KREA er en forening for mennesker, der kan lide at arbejde kreativt. Med-
lemmerne maler, tegner, laver keramik og skriver. KREA holder udstillin-
ger i blandt andet Brønden, deltager på KulturWeekend, Store Legedag 
og i mange andre arrangementer med tilknytning til Brøndby Strand. 
Vi vil også gerne lære fra os. Derfor starter vi en kursusrække i efteråret. 
Du behøver ikke kunne noget i forvejen, da vi vil prøve at undervise indi-
viduelt ud fra den enkeltes ønsker og interesser.
Alle kurser foregår i KREAs lokaler Ulsøparken 6 st. 

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

Tilmelding

Navn: .........................................................................................................................................................................................
Adresse: .........................................................................................................................................................................................
Tlf.: ...................................................................          Mail:.....................................................................................................

Prisen for kurset er medlemskab 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: 

Åbent 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.

Vi starter mandag den 16. september kl. 19-21 og mødes fremover 
hver mandag i det nævnte tidsrum.

Tilmelding senest den 10. 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
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Af Nanna Marie Lyngman

Fotos: GreenGo Energy og projektetsnavn Tekni-
kerbyen SEB Pension / KAB Danmarksgrunden. 

Copy right.

Sommeren i år har budt på mange 
dejlige solskinstimer. Og i fremti-
den vil hver en solstråle, der skinner 
ned på boligafdelingen T13 i Brøndby 
Strand, være en økonomisk gevinst 
for beboerne. Processen med at få 
etableret solceller på alle tagene i 
lavhusene er nemlig i fuld gang – og 
måske følger nogle af de øvrige bolig-
afdelinger i Brøndby Strand Parkerne 
trop. 

Historien bag solcelleprojektet
”Beboere har gennem flere år foreslå-
et, at vi fik solceller på de flade tage, 
men først med sidste års energiforlig 
lovede Folketinget at udforme solcel-
leløsninger til lejeboliger”, fortæller 
Hugo Thuge, som er formand for bo-
ligafdelingen T13 og en af hovedkræf-
terne bag initiativet. Så da det kom 
T13s afdelingsbestyrelse for øre, at 
lovforslaget ville ligge klar inden ud-
gangen af april i år, fik de midler fra 
Tranemosegårds bestyrelse, så BO-
VEST kunne lave en forunder søgelse.

Danmarks største solcelleanlæg på vej 
til Brøndby Strand

Fælles elforbrug giver økonomisk gevinst
”Det afgørende ved lovforslaget var, at 
man skulle være fælles om sit elforbrug 
i afdelingen, præcis som vi er fælles om 
varmeregningen”, forklarer Hugo, og si-
ger videre: ”Regningen fra elselskabet 

forsvinder ikke helt, for vi skal også have 
strøm om natten. Den strøm, som vi ikke 
selv producerer via solcelleanlægget, 
indkøber vi således i fællesskab, og en 
del af gevinsten i projektet er den lavere 
elpris, vi opnår ved et storindkøb”, uddy-

Tidsplanen for projektet
Hugo forklarer, at projektet er i gang på flere fronter: 

1. Vi skal sende så stort et projekt i EU-udbud, og derfor arbejder BO-
VEST og vores rådgiver Alectia med at lave et udbudsmateriale, der 
sikrer, at vi får det helt rigtige anlæg – til den rigtige pris. Vi forventer 
at gå i udbud i september 2013.

2. Vi skal opsætte solcelleanlægget på vores flade tage, og tagenes tag-
pap har kun en 4-6 års restlevetid. Derfor er vi nødt til at fremrykke 
denne normale vedligeholdelsesopgave til i år, og arbejdet gennemfø-
res i september/oktober måned 2013.

3. Vi er i dialog med Teknik- og miljøforvaltningen, og lige nu ser det ud 
til, at den største risiko for ikke at blive færdige til tiden er byggetilla-
delsen. Borgmester Ib Terp har dog lovet, at man kommunalt vil være 
opmærksom på tidsproblemet, og vi har aftalt, at vi kickstarter pro-
cessen med et info-møde om solceller for de relevante embedsfolk.

Esplanaden september 2013
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ber Hugo. Fremover får T13 således én 
fælles elregning, som fordeles efter målt 
forbrug for hver enkelt bolig og for den 
fælles drift. Ønsker enkelte beboere ikke 
at være med på det fælles el-indkøb, 
fortsætter de blot med deres vante le-
verandør.
Af lovforslaget fremgik det også, at man 
får 1,30 kr./kWh for overskydende solcel-
le-el, hvis anlægget bliver tilmeldt i 2013, 
men kun1,17 kr./kWh hvis det først sker 
i 2014. ”Hvis vi skulle have den højeste 
pris, skulle T13s beboere altså helst sige 
ja til solceller før sommerferien”, fortæl-
ler Hugo. Og dette lykkedes, da T13 den 
20. juni kunne præsentere solcellepro-
jektet for beboerne. ”Det var et meget 
positivt afdelingsmøde, og det endte 
nærmest med feststemning, da et stort 
flertal stemte ja”, siger Hugo smilende.

Sammen om solcellerne
”Samtidig med at vi indkaldte til afde-
lingsmødet, orienterede vi vores venner 
i Rheumpark, PAB afd. 8 og BB 605-
608. Og efter at T13s beboere havde 
sagt ja, inviterede vi naboafdelingerne 
til et møde for at fortælle om vores pla-
ner, og for at indbyde dem til at komme 
med på projektet”, fortæller Hugo. Én af 
fordelene ved at afdelingerne går sam-
men er, at de dermed får garanti for de 

laveste priser både på anlæggene og på 
servicekontrakterne. Men der er ifølge 
Hugo også en større gevinst: ”T13s an-
læg bliver Danmarks største målt i antal 
paneler – ca. 3000 styk – og kommer vo-
res venner med, kan vi gange det med 
mindst 2½!”. 
Efter at have snakket med de respektive 
afdelingsformænd er der dog kun udsigt 
til, at to af afdelingerne hopper med på 
vognen. Det drejer sig om Rheumpark og 
PAB afd. 8, som er i gang med at under-
søge mulighederne for at blive en del af 
projektet. BB 605-608 har planer om at 
gå andre veje.

Solcelle-økonomi:
Projektet
Udgifter til anlæg og elmålere                                     22.000.000 kr.

Samlet huslejestigning                                                    886.000 kr/år.
Besparelse på el og el-abonnement                          1.462.000 kr./år
Nettobesparelse                                                                 576.000 kr./år
Miljøbesparelse                                                                  262 tons CO2/år

Familiernes økonomi
For en familie med 2 voksne og to børn i en lejlighed på 103 m2 med et årligt 
elforbrug på 3.000 kWh kan man skønne følgende besparelse:
Huslejestigning                                        71,00 kr./måned
Besparelse på elregningen 120,00 kr./måned
Familiens nettobesparelse   49,00 kr./måned

Omkostninger og besparelser
Solcelleprojektet finansieres over hus-
lejen, og når man har taget højde for, 
hvad afdelingen sparer på det fælles 
elforbrug, bliver den årlige huslejestig-
ning, 0,45 %. Til gengæld sparer fami-
lierne på deres egen elregning, så slut-
resultatet på husholdningsbudgettet 
bliver en gevinst på i gennemsnit 550 
kr. (se faktaboks). Man har indregnet 
beskedne stigninger på den fremtidige 
elpris, men kommer der rigtig gang i 
økonomien, kan gevinsten blive bety-
delig større. 

Esplanaden september 2013

1111



Esplanaden september 2013

12

Café 13 i september

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Mike Whellans og Uffe 
Steen
Fredag den 13. september 2013 kl.20.00
En enestående mulighed for at opleve 
musik i verdensklasse i Café 13
Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand.
Mike Whellands med sit fuldstændige 
fantastiske one mann blues band og 
Uffe Steen, der har medvirket på ikke 
mindre end 60 CD'er. Han har til kon-
certer spillet med mange internation-
ale kunstnere.
Uffe Steen er kendt for sin fuldstændig 
unikke spillestil og et bluesmættet 
udtryk. Mike Whellans behøver ingen 
nærmere præsentation i Café 13, her er 
han en legende.
Biletter skal købes i Café 13 senest den 
11. september.
Pris: 70 kr. incl. en øl eller vand eller et 
glas vin og en lækker sandwich.

Brunch og fernisering
Søndag den 8. september
10.00 - 13.00 Brunch
11.00 Fernisering
Der er kunstneren Pernille R., der ud-
stiller i september og oktober måned. 
Pernille omtaler sig selv som en glad 
amatør, der maler med hjerteblod. No-
gle af hendes billeder kan ses på Face-
book (Søg Pernille R’s Skilderier). 
Som vanligt giver caféen et glas boble-
vand.

Banko
Tirsdag den 24. september kl. 19.30
Der var ikke banko i august, men nu 
vender banko til bage for fuld styrke, og 
de, der har gået rundt med abstinenser 
hele sommerferien, kan igen få fodret 
deres spille-gen.
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Jazz med Copenhagen 
Washboard Five
Fredag aften den 20. september 
Copenhagen Washboard Five spiller op 
til dans, god stemning og hygge. Huset 
serverer denne aften en stor krebinet 
med det hele, samt frugt med råcreme 
til dessert.
Middagen starter kl. 18.00 og billetter 
kan købes i jazzklubben og i Rheum-
hus.

Lørdagscafe
Lørdag den 7. september
Rheumhus åbner dørene til lørdagscafé 
kl. 10, med salg af smørrebrød, kaffe 
the m.m. Der er også loppemarked med 
mulighed for at gøre et godt fund. Godt 
naboskab og hygge finder man altid 
i huset. Har du selv lyst til at have en 
bod, så skal du blot kontakte caféen.
Vil du bestille smørrebrød ud af huset, 
så skal det bestilles senest fredag.
Rheumhus tlf. 43 54 11 38

Syng sammen
Torsdag den 26. september kl. 19.30
Så er her igen mulighed for at finde 
musikalske venner i Rheumhus. Kom 
blot og syng med, på nye og gamle 
sange og viser, nyd den gode stemning. 
Diana som er frivillig, holder Rheumhus 
åben på de musikalske sangaftener. 

Rheumhus i september

Brunch
Lørdag den 28. september kl. 10.00
Traditionen tro inviterer Rheumhus igen til sensommer brunch præget af gode 
råvarer, et væld af farver og mange forskellige smagsoplevelse
Gerne tilmelding; 43 54 11 38
Pris inkl. Kaffe, te og juice:  69 kr.



Tekst og fotos af Bitten Drews

Først i april er jorden praktisk taget nøgen, men allerede i de 
sidste dage af måneden myldrer det af liv både over og under 
jorden. Jordbærplanterne begynder at tage form og stedmo-
derblomsterne strutter af energi i alle supermarkeder. Alle 
have- og altankasseejere prøver at vente til 1. maj, men de 
kan ikke. Fingrene klør for at komme i gang.

En tur i nyttehaverne
Og da hele Danmark var sprunget ud i fuldt flor, besluttede 
Esplanaden sig for at tage temperaturen på en af vores lo-
kale nyttehaver. I juni besøgte vi derfor Mohamed Gonzalez 
på hans grønne plet i Brøndby Strand. Han kommer oprinde-
lig fra Spanien, men har været i Danmark i 5 år og har haft sin 
have i 3 år. Jeg ved ikke, hvad Muhamed gør ved sin have, men 
han gør det godt. 

Det spirer og blomstrer
Hans fingre må nærmest være mørkegrønne, for alting slo-
ges om at komme op af jorden, allerede da vi var forbi. Jord-
bærrene var fuldmodne, mørkerøde og fulde af velsmagende 
saft. Pralbønnerne var meterhøje og stod med smukke blom-
sterklaser, og også kartoflerne var i fuld blomst. Agurkerne i 
de hjemmelavede drivhuse var plukkeklare, og overalt var der 
blomster og krydderurter.
Vi havde en dejlig eftermiddag sammen med Mohamed og 

hans kammerat, hvor de fortalte om, hvor dejligt det 
er at kunne bringe alle grønsager hjem til fruerne i 

køkkenerne – praktisk taget til resten af året.

Jord under neglene

Mohammed Gonzalez viser stolt sin have frem

Under alt det grønne gemmer sig massevis af kartofler

Pralbønner i massevis Agurkerne er godt på vej

14
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Af Nanna Marie Lyngman

Fotos: Kemal Tosun

Ramadanen sluttede, som be-
kendt, i begyndelsen af august. 
I Brøndby Strands Ungdoms- og 
Kulturforening har medlemmerne 
brugt højtiden til at dyrke fælles-
skabet, og afslutningen blev mar-
keret med en Eid-messe i forenin-
gens lokaler. 

Fælles festmåltider
I løbet af Ramadanmåneden er 
der tradition for, at muslimer mø-
des med venner og familie efter 
solnedgang, for at dele et lækkert 
måltid mad efter dagens faste. 
Og 4 af disse aftenmåltider delte 
medlemmerne af Brøndby Strands 
Ungdoms- og Kulturforening med 
hinanden på Tjørnevangen 1, hvor 
foreningen har adresse. ”Vi mød-
tes hen på eftermiddagen for at 
gøre klar, og da solen var gået ned 
satte vi os til bords og nød selska-
bet og maden”, siger foreningens 
formand, Feridun Korkmaz.

Ramadanens afslutning
Og den 8. august samledes forenin-
gens medlemmer igen – men denne 
gang tidligt om morgenen til Eid-
messe – for at markere og fejre ra-
madanens afslutning. Tjørnevæn-
get 1 gjorde det i dagens anledning 
ud for en moske, hvortil omkring 
300 mænd valfartede, i deres fine-
ste pus. 
Før de tog plads på bedetæpperne 
indenfor i foreningshuset, kunne 
deltagerne – for første gang i en 
måned – stille morgen-sulten med 
en buffet, som var anrettet udenfor 
i foreningens gård. Selve messen, 
der varede 2 timer, stod imamen 
Mustafa for. ”Efterfølgende tog alle 
hver til sit for at fejre Eid med fa-
milien”, fortæller Feridun Korkmaz.

Ramadanen i Brøndby Strands  
Ungdoms- og Kulturforening

Imamen Mustafa beder en bøn og 
efterfølgende må der langes til fadene

Mørket er faldet på og alle er 
mætte og tilfredse

Omkring 300 mænd var samlet til Eid-messen den 8. august

Foreningens medlemmer er samlet til en af de middage der 
blev holdt under Ramadanen – Forretten er altid dadler

De unge drenge hygger sig mens de venter på at få lov at gå til bords

Morgenmaden stod klar før Eid-messen gik igang
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BRØNDEN I SEPTEMBER

Efterårets første koncert  
i Brønden med Rugsted 
og Kreutzfeldt Trio 
Fredag den 6. september kl. 20

Rugsted og Kreutzfeldt udkom første 
gang i 1979 med albummet Rugsted 
Kreutzfeldt 1. Senere fulgte 3 LP'er med 
egne kompositioner, hvoraf særligt "Jeg 
ved det godt" (1979) er blevet en ever-
green. Flere af teksterne var forfattet af 
Dan Turèll. 
  
Det musikalske makkerpar har siden gen-
dannelsen i 2006 spillet alt fra mindre 
akustiske koncerter til store festivaler. 
Overalt er duoen blevet mødt med glade 

koncertgængere, fællessang og stor gen-
synsglæde. Når de tager på turné består 
repertoiret af en stor del af bagkataloget, 
samt ikke mindst de nye sange fra al-
bummet "5". Små anekdoter og lidt mu-
sikhistorie kunne meget vel også tænkes 
at snige sig ind i løbet af koncerten. 

Billetter til koncerten koster kun 100 kr. 
og kan købes på www.brondby.dk/bil-
letexpressen, i Brønden, Kilden og på 
Brøndbyvester Bibliotek.

Koncertmenu

Strandcaféen tilbyder en 
lækker koncertmenu til 
kun 129 kr. fra kl. 17.00
nyd en dejlig 2-retters 
middag inden Rugsted og 
Kreutzfeldt går på scenen

Menu: 
Gammeldags oksesteg 
med bacon bønner, gla-
serede gulerødder, per-
leløg, marinerede bær, 
waldorfsalat, skysovs og 
hvide kartofler. Dessert: 
Jordbær/rabarbertrifli. 

Bordbestilling nødvendig 
på tlf. 35 11 30 25. Spi-
sebilletterne kan købes 
på www.brondby.dk/bil-
letexpressen, i Brønden, 
Kilden og på Brøndbyve-
ster Bibliotek.
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STRANDSTUEN

Seniorbio Strandstuen/
Kulturhuset Brønden

Onsdag den 11. september kl. 13.30 
i Kulturhuset Brønden
Arrangementet er gratis.
Der kan købes kaff e & kage fra kl. 
12.30 til 15 kr.

Tur med Sagafj ord
Torsdag den 12. september kl. 10.30
Vi mødes i Strandstuen.
Prisen for dette arrangement er 500 
kr. For dette beløb får du kørsel – 
sejltur – frokost, samt kaff e.
Tilmelding og betaling senest den 4. 
september.

Banko
Onsdag den 25. september kl. 11
6 plader – 10 spil – 60 kr. inkl. Kaff e
Bankobolle kan bestilles for 15 kr.

Bigbandet The Orchestra udforsker 
vokaljazzen i et bemærkelsesvær-
digt samarbejde med Den Kongelige 
Operas mezzosopran Tuva Sem-
mingsen. 

Billetter: 60 kr. kan købes på www.
brondby.dk/billetexpressen, i Brøn-
den, Kilden og på Brøndbyvester 
Bibliotek.
Arrangeret af Brøndby Musikskole. 

Lola Jensen byder denne gang på 
foredraget ’Kunsten at glæde sig 
over at være forældre til en teen-
ager’.
Hun tager denne eftermiddag fat 
på flere emner og giver gode råd 
og tips, bl.a. til den gode dialog og 
kunsten at tale til teenagere så de 
bevarer lysten til at lytte. Hvordan 
tackles det, hvis der er ved at gro 
noget "snavs" i gruppen af unge? 
Hvordan virker voksne på unge og 
omvendt? 
Familievejleder Lola Jensen, kendt 
fra TV2´s Go`Morgen Danmark, kan 

om nogen på en konkret, provoke-
rende men også glad måde, give os 
inspiration til mere sikker handling. 
Der er masser af små eksempler i 
hendes oplæg, som er hentet lige 
ud af en almindelig hverdag. 
Foredraget er bestem også for dem, 
der endnu ikke har en teenager i hu-
set - det gælder om at være på for-
kant. 
Billetterne koster kun 25 kr. og kan 
købes på www.brondby.dk/billetex-
pressen eller i Brønden, Kilden og på 
Brøndbyvester Bibliotek. 
Arrangør: Kulturudvalget i Brøndby.

Flot koncert med The Orchestra 
og Den kongelige operastjerne 
Tuva Semmingsen
Fredag den 20. september kl. 19.30

Oplev en af landets mest populære 
foredragsholdere Lola Jensen
Lørdag den 28. september kl. 15



KLUMME

Af Bitten Drews

Illustration: Grete Folman

Angsten for, at vi mennesker efterhånden har ødelagt 
klimaet så meget, at vi aldrig ville få sommer igen gjor-
de, at denne vidunderlige sommersæson kom helt bag 
på mig. De fl este har samlet D-vitaminer for hele året 
allerede nu, da de har ligget og stegt så det sydede ved 
vor dejlige strand. Lige før de begynder at boble og få 
sprød svær, går de ned for at køle sig af i Køge Bugt – 
og så starter det hele forfra. Børnene leger utrættelige 
i tangen i vandkanten og bliver brune og lækre, inden 
de igen skal starte i skole eller institution. Alle har på 
fornuftig vis smurt sig selv og sine børn ind fra top til tå 
i solfaktor 47.11, så selv den mindste solstråle ikke kan 
nå ind til huden, men de bliver brune alligevel. Er det en 
form for mirakel eller hvad?
Skribenten af denne side har sommeren igennem prø-
vet at fi nde en forklaring. Jeg har holdt nøje øje med 
spraydåser og andet – for eksempel solcenteret, men 
der lå svaret ikke. Så måtte skribenten selv ud i bøl-
gerne, hvorefter en dyb undren bredte sig! Efter ganske 
få dyp begyndte farven nemlig at nærme sig den smuk-
keste bronze. 
For år tilbage, så vidt jeg husker i 2009 skrev jeg en arti-
kel, hvor jeg blandt andet blev oplyst om, at i 2012 ville 
rensningsanlægget være fuldt udbygget og alle proble-
mer være løst. Til den tid ville vandet være helt rent, 
selv i tilfælde af overløb. OK tænkte jeg, men nu er vi i 
2013 og badevandsprøverne viser, at enkelte dage bader 
vi i det rene lort, og det værste er, at o� entliggørelsen 
af prøverne først kommer til vores kendskab via hjem-
mesiden længe efter at forureningen har fundet sted, 
så man har ingen mulighed for at holde sig fra vandet 
de dage. Til deres forsvar skal det siges, at der ér sket 
en stor forbedring, men det er stadig ikke godt nok.  
Så meget klogere nærlæste jeg min brune farve og blev 
klar over, at bronze-farvet var det ikke. Nok nærmere 
lortebrun. 
Én ting er sikkert. Skal jeg være brun, skal det være af 
solen, og ikke som da vi som børn løb efter lortevognen 
og kom hjem med fregner.

Sikke noget lort

Svar fra Brøndby Kommunes miljøafdeling:
Brøndby Kommune har ansvaret for at måle Brøndby 
Strands badevandskvalitet & Avedøre Spildevandscenter. 
Det gør vi løbende hele sommeren ved at tage prøver af 
vandet, som herefter bliver analyseret. Dette tager et par 
dage, og så snart vi har modtaget resultaterne bliver de of-
fentliggjort på strandparkens hjemmeside: 
www.strandparken-kbh.dk/badevandbadevandsanalyser.
 
Som det fremgår i ovenstående klumme er det rigtigt, at 
der den 13. juni i år blev målt et højt antal e-coli bakterier 
i badevandet på Brøndby Strand. Tallene fra prøven taget 
dagen efter, lå dog på et normalt niveau, hvilket det også 
har gjort både før og efterfølgende. Vi har ingen præcis for-
klaring på det pludselige udsving, men da resultatet er et 
øjebliksbillede, har vores eksperter vurderet, at prøvevan-
det kan have indeholdt a� øring fra en fugl el. lign. Det skal 
dog understreges, at de forhøjede tal intet har at gøre med 
Avedøre Spildevandscenter, som forsikrer at de overholder 
målsætningen om ikke at have kystnære overløb efter ud-
bygningen af renseanlægget, hvilket i øvrigt er et lovkrav.
Spildevandscentrets kommunikationschef, Stig Dalum vil 
gerne benytte lejligheden til at invitere interesserede be-
boere i Brøndby Strand på besøg på spildevandscentret. 
Her er det muligt at høre mere detaljeret om udbygnin-
gen af renseanlægget og naturligvis, at få svar nogle af de 
spørgsmål der melder sig. 
Han kan kontaktes på tlf. 36 34 38 00.
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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 http://brondbynettet.dk/
rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag i måneden. Dørene 
åbnes kl. 12 og spillet begynder kl. 13. 

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske Smertepa-
tienter - Lokalafdelingen i Rheum-
hus. Åbent hus hver tirsdag fra kl. 
10-14. Henv.: Birthe Omdahl, tlf.: 
39655448, mobiltlf.: 27420573
mail:birtheomdahl@booh.com eller 
www.faks.dk

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden 
kl. 19.30-21-30.

Folkedans
Hver mandag i ulige uger.

Loppemarked 
Første lørdag i måneden kl. 10-14. 
Køb af stadeplads i caféen.

Klitrosen
Tranumparken 7, stuen
Tlf.: 77 41 08 76
Åbningstider:
Mandag, onsdag, fredag & søndag 
kl. 15-?
Om sommeren har vi åbent til 
solnedgang

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 og onsdag fra kl. 7 og frem 
til kl. 20.30. Begge dage med aften 
spisning fra kl. 17 til 20.
Tirsdag og torsdag fra kl. 7 og frem til 
kl. 14.
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

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

Pigeklub 
Tirsdag kl. 15.30-17.30

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Strandens Spilleklub 
fredag kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag kl. 18-23

De unge søndag kl. 17-23

Gratis morgenmad til skolebørn
frem til sommerferien. 
Mandag - torsdag fra kl. 7.15-7.45 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.brondbynettet.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.

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 Hvis du er 
interesseret, så kig forbi en onsdag 
mellem 9.30-12 og få en snak med 
Mona Poulsen.

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.: Özlem, tlf. 52 30 56 61
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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.brondbystrand.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

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

Koncert med  
Rugsted og Kreutzfeldt Trio 
Fredag den 6. september kl. 20
Strandcaféen tilbyder koncertmenu fra kl. 
17
Bordbestilling nødvendig på tlf. 35 11 30 25 
Sted: Brønden

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdag den 7. september kl. 10
Loppemarked med salg af smørrebrød, 
kaffe, the m.m. 
Sted: Rheumhus

Brunch og fernisering
Søndag den 8. september kl. 10-13
Sted: Café 13

Seniorbio Strandstuen
Onsdag den 11. september kl. 13.30 
Arrangementet er gratis
Sted: Kulturhuset Brønden

Tur med Sagafjord
Torsdag den 12. september kl. 10.30
Tilmelding og betaling senest den 4. sep-
tember.
Vi mødes i Strandstuen

Mike Wellans & Uffe Steen
Fredag den 13. september kl. 20
Billetter købes i Café 13 senest den 11. 
september
Sted: Café 13

Smedekaffe i den nye/gamle smedje
Lørdag den 14. september kl. 10-13
Her kan man høre om smedjens og smedje 
fagets historie
Sted: ved Søholtgård

Foredrag om tinnitus
Lørdag den 14. september kl. 14-16
Anne-Mette Mohr fra ‘House of Hearing’
Sted: Kulturhuset Kilden mødelokale 1

Jazz i Rheumhus med Copenhagen 
Washboard Five
Fredag den 20. september 
Middagen starter kl. 18.00 
Sted: Rheumhus

Koncert The Orchestra og operastjer-
nen Tuva Semmingsen
Fredag den 20. september kl. 19.30
Arrangeret af Brøndby Musikskole
Sted: Brønden

Banko
Tirsdag den 24. september kl. 19
Sted: Café 13

Banko
Onsdag den 25. september kl. 11
Sted: Strandstuen

Syng sammen aften
Torsdag den 26. september kl. 19.30
Sted: Rheumhus

Foredrag med Lola Jensen
Lørdag den 28. september kl. 15 
’Kunsten at glæde sig over at være forældre 
til en teenager’
Arrangør: Kulturudvalget i Brøndby
Sted: Brønden

Brunch i Rheumhus
Lørdag den 28. september
Gerne tilmelding: 43 54 11 38
Sted: Rheumhus

Vægtklubben
Onsdage i lige uger kl. 16-17.30
Så er vægtklubben i gang igen
Sted: Café 13

Foto: Lena Kofoed
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