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Nytårshilsen fra 
De 9-partnerskabet

Her ved årsskiftet er det meget 
naturligt at standse op og gøre 
status. Hvad har vi nået i årets løb, 
og hvad håber vi på at nå i 2017?

Tryghed i Brøndby Strand  
I sommer gennemførte vi en stor 
tryghedsundersøgelse i området. 
Undersøgelsen viste, at det over-
vejende går godt med trygheden 
og glæden ved at bo her. Det blev 
også tydeligt, hvor vi er udfordret på 
fællesskabet og følelsen af tryghed, 
og det er noget af det, vi vil arbejde 
videre med i den kommende 
helhedsplan. 
Noget af det, vi glædede os over at 
læse i tryghedsundersøgelsen, var, 
at målingerne viste, at 88 % føler sig 
respekteret af de andre beboere, 
83 % er glade for at bo i området, 
81 % oplever, at personer med for-
skellig etnisk baggrund har det godt 
sammen, og tre ud af fire oplever, 
at naboerne er hjælpsomme, de 
er trygge ved at bo i området og 
oplever, at generationerne har det 
godt sammen. 
Undersøgelsen understreger også, 
at man i vid udstrækning kender 
hinanden og føler sig set og 
respekteret af de andre beboere. 
Dét, synes vi, er et godt udgangs-
punkt for området, og vi ønsker i 
den nye helhedsplan at styrke, at vi 
fortsat har denne tillid og oplevelse 
af gen-sidighed.
Undersøgelsen af tryghed i 
Brøndby Strand har mange 
positive svar, og der er meget at 
bygge på. Men vi skal også have 
øje for de personer, som de posi-
tive tal ikke repræsen-
terer. Når 28 % del-
tager i fællesaktivi-
teter, men 67 % gerne 
ville, kunne det tyde 
på, at det at komme ud 

og møde de øvrige beboere er svært 
for en ret stor gruppe beboere. Når 
41 % ikke mener, at kriminalitet er 
et problem, er der 59 %, der oplever, 
at det er et problem i et eller andet 
omfang. Denne udfordring er dog 
lettere at tage hånd om, når tallene 
for området som helhed er positive, 
fordi der er en god platform at bygge 
på. 
Fællesskab på tværs
At vi kan mødes til fælles aktiviteter, 
ture og lokale tiltag, er noget af det, 
vi tror på, er med til at skabe grund-
laget for en god og tryg bydel. Igen 
i år har vi afholdt Kulturweekend 
i Esplanadeparken, hvor alle var 
inviterede og kunne være med på 
deres niveau. Vi har også haft koloni 
til Odsherred for områdets fami-
lier, tur til Bakken og Bonbonland, 
rideskolebesøg og fisketur med 
kutteren Havstrygeren. 
Aktiviteterne og turene ud af byen
er vigtige, fordi de giver vores børn 
og unge nye oplevelser at udvikle 
sig på. Og man bliver glad, når et
af børnene fra dette års koloni fx 
fortæller” Jeg kan virkelig godt lide 
vores kolonier. De betyder meget 

for mig og giver mig noget at fortælle 
om, selvom jeg ikke er på vilde ferier i 
sommerferien.”
Kontanthjælpsloftet
Indførslen af kontanthjælpsloftet 
var noget andet, som også påvirk-
ede 2016 i Brøndby Strand. Lige nu 
kender vi ikke helt konsekvenserne 
af jobreformen, men vi formoder, at 
mange beboere bliver ramt hårdt af 
de nye regler, der betyder, at flere 
mister både deres boligsikring og 
§34-ydelser. I De 9-partnerskabet vil 
vi følge udviklingen tæt og forsøge 
at afbøde følgerne af reformen for 
vores beboere. Det, vi gjorde umid-
delbart, da reformen trådte i kraft, 
var at tilbyde råd og vejledning i den 
enkelte boligafdeling, hvilket var et 
tilbud flere tog imod.
Ny helhedsplan
Hvis vi vender blikket mod 2017, er 
noget af det, der fylder meget, den 
nye helhedsplan. Vi er ved at være 
klar med den, og fokus bliver bl.a. på 
mere uddannelse og beskæftigelse. 
Efter planen skal vi have et stærkere 
samarbejde med Brøndby Kommune, 
så vi kan understøtte kommunens 
arbejde med fx at fastholde unge i 
uddannelse og at få ledige voksne 
tættere tilknyttet arbejdsmarkedet. 
Et andet vigtigt fokuspunkt i den 
kommende helhedsplan bliver, at det 
boligsociale projekt skal tættere på 
beboerne og være mere synligt. Der 
skal være et tæt samarbejde med 
afdelingsbestyrelserne og frivillige 
om at planlægge og afholde arrange-
menter i den enkelte afdeling. Det 
glæder vi os meget til at komme i 

gang med. 

De 9-partnerskabet ønsker 
alle i Brøndby Strand....

God jul og 
godt nytar!



CAFÉ 13
Kisumparken 2 
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk
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Albjergparken 4
Tlf.: 43 54 11 38
Mail: rheumhus@brnet.dk

RHEUMHUS

Buffet i børnehøjde  
Torsdag den 8. december kl. 17-19 
I december måned skal der selvfølgelig være risengrød 
og en masse andre lækre juleretter, når vi holder buf-
fet i børnehøjde. Så på med nissehuen, og kom ned i 
Café 13.

Julebazar og søndagslunch
Søndag den 11. december kl. 12-15
Til denne søndagslunch udvider vi med julebazar og 
herlig julemusik ved duoen ”De grå synger”. Buffeten 
byder som altid på forskellige kolde og lune retter. Om-
rådets kreative står for bazaren. De kommer og sælger 
ud af deres julekort, hjemmestrikkede sokker, nisser, 
eller hvad de nu har lavet af spændende kreationer. 
Kontakt Ulla i caféen senest den 8. december, hvis du 
gerne vil sælge ud af dine hjemmelavede kreationer. 

Julebanko 
Tirsdag den 13. december 19.30 - 22.30
Kom til årets store julebanko. Der er 10 spil, hvor 
gevinsterne er juleænder, flæskesteg og julevin. 
Gevinsten på oprydningsspillet er en kæmpe julekurv.
I pausen er der kaffe og æbleskiver. 
Pris: 10 kr. for 1 plade, og 10 kr. for 1 lod med 5 numre 
til julelotteriet.

Menuen denne aften er risengrød – gullasch med 
kartoffelmos. Det er en god idé at bestille mad på 
forhånd.

Den store julefrokost
Fredag den 16. december kl. 18 - 23
Igen i år er der stor julefrokost i Café 13 med alt, 
hvad hjertet kan begære af julemad. Der er underhold-
ning med Kim og Klaus, som får os til at grine og synge 
med, som kun de kan. Og så har vi også julelotteri, 
hvor præmierne bl.a. er lækre julegodter.
Billetter kan købes indtil tirsdag den 13. december 
kl. 12. Pris pr. person 148 kr.

Legestue
Hver torsdag kl. 10 -13  
Legestue for mødre og fædre, der går hjemme med 
børn fra 0 – 3 år. Vi leger, synger og hygger. Ring evt. 
til Roea: 60 43 88 29 eller Louise: 23 32 43 32.
Alle er velkomne.

Brunch-buffet
Tirsdag den 6. december kl. 11 - 13 
Spis brunch-buffet den første tirsdag i måneden. 
Det koster 30 kr.

Frokost- og aftenbuffet
Vi har buffet mandag og onsdag aften fra kl. 17 – 19, 
og tirsdag og torsdag fra kl. 11 – 13. Her er et lille ud-
valg af retter. Vi skifter løbende ud i udvalget afhæn-
gigt af sæsonen. Prisen er 35 kr. til aftenbuffeten og 
30 kr. til frokostbuffeten. Kom, og spis med.

Juletræsfest 
Lørdag den 3. december kl. 11 – 14
Der er underholdning for børn med klovnen Trambolina, 
der laver trylleshow og klovnerier. Der er godteposer til 
børnene og æbleskiver.  

Julefest for de voksne 
Onsdag den 14. december kl. 17 – 21
Der er live musik denne dag med Mette Lethan, der har 
sin guitar med. Medbring en gave til omkring 30 kr. til 
pakkelegen. Husk tilmelding.

Lukket i juleferien 
Vi holder juleferie fra den 21. december til den 2. januar 
2017.

Lopper og lørdagscafé
Lørdag den 3. december fra kl. 10
Få købt nogle af julegaverne, når vi holder loppe-
marked i Rheumhus. Her er fx flotte hjemmelavede 
lykønskningskort, hjemmestrik, tøj, sko, bøger og 
legetøj. Leje af bod med et stort bord: 40 kr.
Tilmelding til loppemarked på tlf.:  43 54 11 38

Julecafé 
Fredag den 16. december kl. 18
Vi juler igennem madmæssigt og laver en julebuffet 
med alle de kendte og elskede retter.

Dans dig til mere glæde med 
folkedanserne 
Mandage i ulige uger fra kl. 19.30
Folkedanserne danser til levende musik hver anden 
mandag. Her er garanti for nogle gode festlige timer 
med højt humør og en forbedret kondition. 
Alle er velkomne!

Juleferie i Rheumhus
Vi har lukket fra den 21. december til den 3. januar.

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90
Mail: cafeperlen@yahoo.dk

God jul og 
godt nytar!
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SØREN OG ASMA 
INVITEREDE PÅ 
VERDENSMAD 
Det blev en uforglemmelig aften i 
Café 13, da DR2 kom på besøg for lave 
folkekøkken og TV-mad-event den 
22. november. Alle Brøndby Strands 
beboere var inviteret til at spise med, 
så der var travlhed i køkkenet i løbet 
af eftermiddagen, hvor kokken og 
TV-værten Søren Ejlersen og alle hans 
hjælpere hakkede, rørte og rullede 
sig klar til verdenspremiere på en ny 
Brøndby Strand ret.

Aftenen var sat op og arrangeret i 
forbindelse med optagelserne til et 
portræt-program af Brøndby, som 
DR2 sender til januar. I programmet er 
journalisten Gitte Løkkegaard og kokken 
Søren Ejlersen rundt i hele Brøndby for 
at portrættere områdets mennesker og 
mad.

På sin rundtur i Brøndby Strand besøger 
Søren Ejlersen Brøndby Strand-bebo-
eren Asma, som viser ham, hvordan hun 
laver pakistansk mad. ”Asmaa er virkelig 
madhåndværker helt ind til benet, og 
hun kan lave den mest fantastiske paki-
stanske mad. Det var en stor fornøjelse 
at se én, der vidste, hvad det vil sige at 
lave mad.” fortæller Søren, mens han 
sveder over gryderne og efterhånden er 
ved at blive smånervøs over, hvor mange 

der har tænkt sig at dukke op til mad-
eventen.

Asmas kogekunst og områdets mange 
forskellige nationaliteter og kulturer er 
det, der inspirerer Søren til at lave sin 
version af et verdenskøkken. Menuen 
til fællesspisningen lød på lamme/kål-
schawarma, pakistanske fladbrød (roti), 
rødkål med fermenterede citroner, sådan 
som de gør i Tyrkiet, arabisk bønnemos, 
salsa med mynte, ingefær og tomater 
og kylling i yoghurt. Alt sammen er 
selvfølgelig i en eller anden form blevet 
fordansket – hummussen er lavet på 
rødbeder og den pakistanske kylligeret 
er ikke helt så stærk, men til gengæld 
mere grøn end det oprindelige udgangs-
punkt.  

Mellem to bidder af kålschawarma’en 
fanger vi Sørens medvært Gitte Løk-
kegaard for at høre, hvad hun tager med 
sig fra sin rundtur i Brøndby. ”Noget af 
det, der er det kommet bag på mig, er, 
hvordan Brøndby Strand er inde bag 
beton-højhusene. Mange har den for-
dom, at ’høj beton’ er lig med dårligt liv, 
men som jeg plejer at sige, så består for-
domme af to ting – uvidenhed og gæt-
terier. Og her er da også helt anderledes, 
end jeg troede. Brøndby Strand har jo

helt vildt meget at byde på – og folk er 
rigtig glade for at bo her.” 

På terrassen er to store grill i gang, og de 
unge drenge, der har grill-tjansen, langer 
grillede rodfrugter, grillede champignons 
og grillet lam ud i højt tempo til alle de 
beboere, der er dukket op. Og der kom 
mange. Efter maden var spist, gjorde 
Søren Ejlersen status. Cirka 350 beboere 
havde været forbi Café 13 for at smage 
Søren og Asmas verdensmad. Og det 
lader ikke til, at det er sidste gang, at 
Asma og Søren skal lave mad sammen. 
Søren har inviteret Asma og hendes 
familie til at komme og spise oppe på 
hans gård, og han håber, at hun har lyst 
til at gå med ham i køkkenet en gang 
til og invitere til landkøkken ved lang-
bordene. 


