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I de kommende måneder vil vi bringe 
artikelserien ”Medarbejder i Fokus”. I serien 
zoomer vi ind på nogle af de mennesker, der 
har deres arbejdsgang i Brøndby Strand, og 
som du kan møde i din hverdag i området. 

Den første medarbejder, vi stiller skarpt 
på, er Nadja Munck von Platen. Nadja er 
børn, unge- og aktivitetsmedarbejder. Hun 
er en del af Brøndby Strand Projektet som 
hører under Det Boligsociale Sekretariat. 
Projektet har 8 medarbejdere i alt og ledes 
af Bo Mouritzen. Over de næste fire år vil 
Brøndby Strand Projektet have særligt fokus 
på: arbejdet med tidlig indsats, uddannelse 
og beskæftigelse, tryghed og trivsel samt 
kriminalpræventiv indsats.

Medarbejder i Fokus
Nadja Munck von Platen 
Nadja har været ansat i Brøndby 
Strand Projektet siden 1. april i år, 
og vi spurgte derfor ind til hendes 
baggrund og ikke mindst hendes 
tanker om det foreløbige møde med 
området og forventninger til det 
fremtidige arbejde.

”Jeg bliver meget motiveret af at lære 
området at kende og ikke mindst de 
mennesker, jeg møder herude og deres 
historier. Jeg oplever, at der er mange 
beboere, som gerne vil være med til at 
gøre området til et endnu bedre sted at 
bo.”

Nadja sidder til dagligt med base i 
Albjergparken 4. Hun er dog ofte at 
finde til forskellige aktiviteter for børn 
og voksne rundt om i hele området.

”Igennem en række forskellige aktivi-
teter og arrangementer vil vi prøve at 
gøre Brøndby Strand til et sted, hvor 
beboerne i endnu højere grad har  
mulighed for at komme hinanden 
ved. Hvor de lærer hinanden at kende 
og skaber netværk på tværs. Det vil 
vi selvfølgelig gerne være med til at 
realisere. Men vi vil også gerne skabe 
mulighed for, at man som beboer selv 
kan skabe nogle sjove ting, hvis man går 
med nogle ideer i maven. Og så er man 
mere end velkommen til at komme til 
os”.

’Street art’ som vartegn 
Noget af det, Nadja glæder sig til at 
komme i gang med, er et ’street art’ 
projekt, hvor unge fra Brøndby Strand 

i samarbejde med en kunstner skal 
lave vægmalerier og andre kunst-
installationer, som skal pryde vægge 
og mure i Brøndby Strand.

”Projektet er spændende, fordi det på 
sigt skal munde ud i et tæt samarbejde 
med den lokale ungdomsskole. Og i 
bedste fald vil det også kunne tiltrække 
mennesker udefra, der kommer til 
området for at se værkerne. Og når 
de først er herude, tror jeg på, at de 
vil få nedbrudt nogle af de fordomme, 
der kan herske om Brøndby Strand. 
Det lyder måske ambitiøst, men jeg 
tænker faktisk, at vi med involveringen 
af nogle dygtige, spirende kunstnere vil 
kunne få Brøndby Strand placeret på 
det kulturelle landkort. Og det ville være 
fedt, hvis kunstværkerne kunne blive et 
vartegn for området på samme måde 
som højhusene er det i dag”.

Familiemor med et spændende 
efternavn
Nadja er 35 år og bor i Nivå med 
mand og to børn på 4 og 6 år. Sam-
men har de tilbragt sommeren på 
telttur til de danske sydhavsøer og 
på en tur til Sverige.

I sin fritid er Nadja selvsagt travlt 
beskæftiget med sin familie, men lidt 
hyggeligt havearbejde bliver det også 
til og deltagelse i forskellige kulturelle 
arrangementer.

Før hun kom til Brøndby Strand har 
hun læst internationale udviklings-
studier og kultur- og sprogmøde-

studier. Herefter har hun blandt 
andet arbejdet med lignende bolig-
sociale helhedsplaner, hvor hun har 
gode erfaringer med sig i forhold til 
at bakke op om frivillige indsatser 
fra beboerne. Om visionerne for sit 
nuværende arbejde fortæller Nadja:

”Det er mit håb og min forventning, 
at vi efter fire år kan gå herfra med 
vished om, at vi har skabt nogle gode 
relationer. Både til beboerne og til de 
kommunale samarbejdspartnere og 
sammen fået skabt nogle bæredygtige 
projekter, som kan leve videre og blive 
båret af frivillige kræfter. Det vil være en 
rigtig stor succes, og er en virkelig vigtig 
målsætning for mig.”

Til slut kunne vi ikke undlade at 
spørge ind til hvor Nadja har sit 
flotte efternavn fra. Nadja griner 
og fortsætter: 

”Jeg har det fra min far, og det rækker 
tilbage til nogle adelige rødder i Tysk-
land med eget våbenskjold og det hele. 
Der er en lang historie bag ved, som min 
far dog kender noget mere til”, fortæller 
Nadja med et smil, inden vi slutter af.”

Tak til Nadja for at dele lidt af sin 
baggrund og tanker om sit arbejde i 
Brøndby Strand.
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CAFÉ 13
Kisumparken 2 
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Albjergparken 4
Tlf.: 43 54 11 38
Mail: rheumhus@brnet.dk

RHEUMHUS

3-retters menu med musik
Mandag den 18. september kl. 17-19
Tag din nabo under armen, og nyd en lækker 3-retters 
menu til tonerne af Black Box, som leverer god stemning 
og fed livemusik. Køb din billet før din nabo i Café Perlen 
for 70 kr. senest den 14. september.

Buffet 
Mandag og onsdag aften kl. 17 – 19 
og tirsdag og torsdag kl. 11 – 13
Vi byder på et spændende udvalg af retter, som vi 
løbende skifter ud afhængigt af sæsonen. Prisen er 45 kr. 
for aftenbuffeten og 35 kr. for frokostbuffeten. Mandag 
og onsdag har vi klassisk smørrebrød på frokostmenuen 
fra kl. 11-13. Kom, og spis med.

Kom i Perlen i efterårsferien
Café Perlen holder ÅBENT i efterårsferien, 16.-20. oktober.

Der kniples i Rheumhus
Mandage kl. 12.30
En efterhånden stor gruppe kvinder mødes hver 
mandag. Der kniples og udveksles viden og erfaring, 
og de er mere end villige til at hjælpe, hvis du sidder 
derhjemme og har lyst til at være med. Så kom blot. 

Lørdagscafe og loppemarked 
Lørdag d. 2. september kl. 10
Kom til sæsonens første loppemarked og lørdagscafe. 
Lopperne kommer med nyt hjemmestrik, legetøj og 
spændende ting og sager. Fra cafeen sælger vi mor-
genmad, franskbrød med ost samt smørrebrød, kaffe, 
te, øl og vand til frokost. Har du lyst til at købe et 
loppebord til 40 kr., skal du henvende dig i Rheumhus 
på tlf. 43 54 11 38.

Brunch i Rheumhus
Lørdag d. 16. september
Vi byder indenfor til lækker brunch med bl.a. laks, 
minideller, pandekager, røræg og bacon, cocktailpølser, 
oste samt kaffe, te, juice og meget mere. 
Prisen er 75 kr. Husk helst tilmelding.

Folkedans i Rheumhus
Mandag d. 25. september kl. 19.30
Vi glæder os til at se dig til sæsonens første omgang 
folkedans, hvor der spilles op til dans. 

Sangaften i Rheumhus
Torsdag den 28. september kl. 19.30
Kom og syng med når Brøndby Musikalske Venner 
spiller op til sang med levende musik. Vi synger altid 
den sidste torsdag i måneden. 

Medarbejder i Fokus
Nadja Munck von Platen 

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Fredagsbar og åben scene
Fredag den 1. september kl. 17–23
Vi glæder os til at fortætte en god tradition, hvor vi hver 
1. fredag i måneden åbner dørene til hyggeligt samvær. 
Scenen er åben fra kl. 20-22, hvis du fx har en sanger, 
digter eller historiefortæller gemt i maven. 
Hvis vejret tillader det, sidder vi på terrassen, hvor der 
blandt andet serveres en let tapasanretning til 25 kr. 

Søndagsbrunch og klubbernes dag
Søndag den 3. september kl. 10-13
Vanen tro holder T13’s klubber ”åbent hus”. Her kan du 
høre mere om deres arbejde og aktiviteter, og om det 
kunne være noget for dig. 

Foredrag: 
Brøndby Strand fra 60érne og frem
Torsdag den 7. september 14-16
Som det første af fire foredrag frem mod jul starter 
vi med at dykke ned i vores egen bydel – Brøndby 
Strand. Foredraget er inspireret af DR produktionen 
”Dengang i 70’erne” og afholdes af Lisbeth Hollensen
fra Forstadsmuseet. Billetter kan købes til 50 kr. 
igennem AOF Brøndby via deres hjemmeside eller på 
tlf. 43 53 00 93.

Mad fra hele verden
Torsdag den 14. september kl. 17-19 
Som noget nyt vil vi en gang om måneden invitere til 
kulinariske oplevelser fra hele verden. Vi kalder det 
”Mad fra hele verden” og vi lægger ud med at ”besøge” 
det tyrkiske køkken. 

Spisning og banko
Tirsdag den 19. september kl. 17-19
Vi serverer bresaolasalat med syltede rødløg og kylling 
i karry med løse ris og ananas. Kl. 19.30 fyrer vi 
op under bankopladerne.

Stort loppemarked
Søndag den 24. september kl. 10-15
Kom, og vær med ved Genbrug 13
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SAMMENHOLD, 
DER HOLDER 
For 13. gang har Børnenes Rejsebureau 
været af sted på koloni. Fra mandag til 
fredag i uge 28 var 42 ferieklar børn og 
voksne fra Brøndby Strand indlogerede 
i Solborgen ved Vig i Odsherred. Vi tog 
en snak med den frivillige ildsjæl Chris-
tina Grønkjær Jensen, som var ansvarlig 
for afviklingen af turen.

Det er med stor begejstring i stemmen, 
at Christina beretter om årets tur til det 
vestsjællandske. Med 42 deltagere, hvor 
alle alderstrin er repræsenteret, er der 
mange ting, der skal gå op i en højere 
enhed. Både praktisk og socialt. Men 
succesen er ikke til tage fejl af, når den 
frivillige leder af årets koloni indlevende 
deler ud af sine og de andre deltageres 
oplevelser.

”I år havde vi en del i alderen 12, 13 og 
14 og deromkring. Og hvis man ser, hvor 
hurtigt de kommer ind på hinanden, er 
det helt vildt. Der skal lige gå en halv dag, 
hvor de ser hinanden an, og hvor de holder 
sig lidt til dem, de kender i forvejen. Men 
derefter hænger de bare sammen på kryds 
og tværs”.

Alle tager en tørn
Det er Christina og de andre frivillige, der 
sørger for, at de overordnede praktiske 
rammer er på plads før og under kolo-
nien. Men hun lægger også vægt på, at 
det er de deltagende forældres ansvar 
at få tingene til at glide både socialt og 
praktisk i løbet af de fem dage.

”Når vi kommer frem til kolonien, hænger 
jeg en opgaveliste op på døren over, hvem 
der for eksempel skal gøre toiletter rene 
og så videre. Opgaver som jeg selvfølgelig 
også selv tager del i”.

Men hvor de praktiske opgaver plejer at 
inkludere madlavningen, havde man i år 
valgt at forsøge sig med noget nyt.

”I år havde vi for første gang to madmødre 
med, der stod for alt det der i køkkenet. Og 
det har virkelig været en kanongod hjælp.”

Masser af grin og spontanitet
Enkelte større indslag var meldt ud 
inden afgang, da de krævede lidt mere 
forberedelse for Christina og de andre 
frivillige.

”Vi har altid på forhånd arrangeret en 
udflugt i løbet af kolonien. I år var vi i 
Sommerland Sjælland. Det var super godt, 
og vi var meget heldige med vejret.”

Men herudover er det en gennemgående 
regel for kolonien, at alt ikke skal være 
planlagt på forhånd. Tanken med den 
løse struktur er, at kolonien skal foregå 
på børnenes præmisser, og der skal 
være plads til spontane og sjove indslag, 
hvor deltagerne selv tager initiativet.

”Vi lavede forskellige løb. Der blev spillet 
fodbold og rundbold. Og så opstod der en 
vandkamp, hvor ungerne selvfølgelig blev 
drivvåde”, mindes Christina med et grin 
og forklarer videre:

”Om aftenen blev der danset! Jeg havde 
medbragt en stor højttaler, og så dansede 
vi alle mulige forskellige dansestile fra hele 
verden. Og der blev grint højlydt”, fortæller 
Christina, der også fremhæver udendørs 
gemmeleg om aftenen i mørket som en 
særligt populær aktivitet. 

”Det elsker de også bare. Selv de små, der 
holder de storei hånden. Og alle os foræl-
dre går jo rundt og leder i mørket også”, 
fortæller Christina begejstret. Og hun

uddyber, hvordan kolonien ikke kun 
styrker fællesskabet i den uge, de er 
af sted, men tværtimod forplanter sig i 
gruppen efterfølgende. 

”Det sammenhold, de får skabt på turen, 
tager de med sig hjem. Mange af børnene 
har jo efterfølgende set hinanden stort 
set hver dag her i sommeren. Og det er på 
tværs af kulturelle forskelligheder, så det er 
skønt at se”, siger en tilfreds rejseleder, 
inden hun efter lidt eftertænksomhed 
slutter:

”Det her er børnenes ferie, som vi siger. Vi 
voksne, vi skal ikke høres, vi skal bare ses”. 

Fakta
Børnenes Rejsebureau er støttet af 
de 9 boligselskaber og har til formål 
at skabe nogle gode oplevelser for 
Brøndby Strands børn sammen med 
deres forældre eller bedsteforældre. 
Udover kolonien arrangerer de blandt 
andet nogle meget populære ture, 
der for eksempel går til BonBon-
Land eller Legoland, som det er i år. 

Hvis du vil vide mere om Børnenes 
Rejsebureaus tilbud og aktiviteter, 
kan du bl.a. tjekke www.brøndby-
strand.dk, holde øje med opslag 
i din opgang og i Din 2660 Kalender 
og følge med på Facebook. 


