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Nytårshilsen fra 
De9-partnerskabet

2017 går på hæld og vi kan se 
tilbage på et år, som har budt på 
en række udfordringer, men så 
sandelig også udfoldelsen af nye 
spændende initiativer.

Nedrivning - et trist men 
nødvendigt farvel 
Med udfordringer tænkes selvfølgelig 
på den svære konklusion, at vi efter 
en demokratisk proces er nået 
frem til, at fem af vores højhuse 
skal rives ned på grund af PCB. 
Det er en trist kendsgerning, men 
samtidig er det værd at glæde sig 
over, hvor gnidningsfrit processen 
med at genhuse de berørte beboere 
heldigvis går. Og når vi så har sundet 
os oven på denne svære beslutning, 
har vi da også al mulig grund til at 
tro på, at noget godt venter ude i 
horisonten, når vi skal til at arbejde 
med, hvad der skal komme i stedet. 
Næste skridt i processen er, at 
kommunalbestyrelsen skal godkende 
lokalplanen for nedrivningen. 

Det Boligsociale arbejde
Siden april har det nye hold af 
boligsociale medarbejdere i Brøndby 
Strand Projektet været godt i gang 
med en række spændende tiltag. 
Projektet arbejder med aktiviteter 
som skal: fremme tryghed og 
trivsel, styrke de kriminalpræventive 
indsatser, øge fokus på uddannelse 
og beskæftigelse og 
understøtte forebyggelse 
og forældreansvar. Og 
resultaterne er da også 
meget synlige og konkrete, 
som når to nye kunstværker 
pryder murerne i 

Dyringparken. Værkerne er blevet til i 
et samarbejde mellem professionelle 
kunstnere og unge fra Brøndby 
Strand. Vi ser frem til endnu flere 
’street art’-projekter i 2018.
Brøndby Strand Projektet er også 
godt på vej med at få udviklet en 
naboskabs-app, som på sigt både 
skal være behjælpelig med praktiske 
informationer og ikke mindst være 
et digitalt redskab, der blandt andet 
kan lette beboernes arbejde med 
at skabe forbindelse og ’opdage’ 
hinanden på tværs af Stranden.
Det boligsociale arbejde favner 
i øvrigt bredt og tæller blandt 
andet: legestuer med fokus på 
rytmik, gårdkaffe-arrangementer, 
børneteater, danskundervisning og 
naboskabsambassadører.
Sidste skud på stammen i den 
boligsociale indsats er oprettelsen 
af en åben jobvejledning, som 
står til rådighed for alle beboere 
i De9. Jobvejledningen kommer 
til at foregå i Café Perlen, og fra 
De9-partnerskabet opfordrer vi 
alle, der ønsker hjælp til at komme 
i beskæftigelse til at gøre brug af 
tilbuddet.

Spirende frivillighed
I november-udgaven af ’Din 
2660 Kalender’ kunne vi læse, 
at frivilligheden spirer og gror i 
Brøndby Strand. Det være sig både 
i oprettelsen af nye foreninger og i 
enkeltstående aktiviteter. Dette er 
selvfølgelig et område, vi vægter højt 
i De9-partnerskaber, så lad os fortsat 
”vande” dette område, så endnu flere 
initiativer også kan spire og gro frem 
i det nye år. I denne forbindelse skal 
der rettes en tak til de solide frivillige 
kræfter, der lagde sjæl og tid i årets 
KulturWeekend. Vi ser frem til at 
påbegynde planlægningen af endnu 
en veludført KW i 2018.

Studerende gør os klogere
Slutteligt er det værd at nævne, at 
Brøndby Strand i skrivende stund er 
genstand for en række studier om 
almene boligområder. Samarbejdet 
med de studerende betyder, at vi 
hele tiden bliver klogere på, hvad der 
skal til for at vores Brøndby Strand 
forbliver et område, hvor vi har fokus 
på at lave målrettede aktiviteter og 
tiltag, som sikrer trivsel, tryghed 
og ikke mindst udvikling for alle 
beboere.
Fra De9-partnerskabet takker vi for 
et begivenhedsrigt 2017 og ser frem 
til endnu flere aktiviteter i 2018, 
som fortsat kan samle og styrke 
fællesskabet på tværs af Stranden.

De9-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

Café 13’s julebageri
Onsdag den 6. december kl. 15.30-18 
Kom og vær med til julehygge med lækre kager, jule-
musik og tændte stearinlys. Pris 5 kr. for børn i alle 
aldre. Tilmelding senest 1. dec. til inb@bo-vest.dk 
eller tlf. 31980836.

Foredrag om vintersolhverv
Torsdag den 7. december kl. 14-16
Når dagene er kortest, og vi savner lys og mangler 
energi, så er det vintersolhverv. Leenemaria er til 
daglig sygeplejerske men også alternativ behandler og 
medicinkvinde. Hun vil fortælle, hvordan man tidligere 
udnyttede viden om vintersolhverv, kontra hvordan vi 
kan gøre det i dag. 

Tilmelding hold 17-1141, til:  aof-brondby.dk eller 
4353 0093. Pris: kr. 50/kr. 25 (pensionist, efterlønner 
og ledige over 50 får 50 %).

Julebasar, børnebanko, julelækkerier, 
bål og gøgl
Lørdag den 9. december kl.10-15
Nyd duften af julekager og måske et varmt glas gløgg. 
Eller gå ud på den overdækkede terrasse og find en 
hjemmelavet julegave eller et smukt loppefund.  
Strikker du, laver keramik eller sysler med andre 
kreative produkter, kan du sælge det på årets 
julebasar. 

Skriv til Ingrid på inb@bo-vest.dk.
Vi har strikket menu’er sammen til både børn og 
voksne (pris 35/25 kr.)

Julefrokost 2017
Fredag den 15. december Kl.18-22
Vi har forberedt den helt store julebuffet med 
klassiske retter, hvor der er noget for enhver smag. 
Duoen ”Kim & Klaus” spreder god stemning med 
levende musik, og vi lover masser af julehygge. 

Køb din billet senest den 12. december inden kl. 12 i 
Café 13. Pris 148 kr.  
                                                                       
Café 13 holder lukket 
Pga. julerengøring og status 20. og 21. december.
Vi ses igen tirsdag den 9.januar 2018. God jul.

Hyggelig juletræsfest for børn
Lørdag den 2. december kl. 11-14
Vi byder indenfor til et hyggeligt og børnevenligt 
julearrangement i Café Perlen. Tilmeld dig i caféen.

”Juleaften” for voksne
Onsdag den 13. december fra kl. 16
Kom indenfor til en aften i afslappet julestemning, hvor 
vi byder på klassisk julemiddag med and, flæskesteg 
og risalamande. Meld dig til i Perlen. Arrangementet 
koster 80 kr., og du skal medbringe en gave til en værdi 
af 25-30 kr. til julemandspuljen. 

Vi holder ferielukket 
Fra 21. december til og med 7. januar. God jul! 

Loppemarked og lørdagscafe 
Lørdag den 2. december kl. 10-14
Med salg af juledekorationer, juleting og spændende 
ting og sager, smørrebrød, æbleflæsk og lækre kager 
lover vi en hyggelig lørdag. Tag din nabo under armen 
og kom i julestemning i Rheumhus.

Vild med folkedans
Mandag d. 4. og 18. december kl. 19.30
Er du vild med at folkedanse eller bare kigge på og lytte 
til hyggelig musik, så kig indenfor når Brix og resten af 
holdet sædvanen tro åbner ballet i Rheumhus.

Julebuffet i Rheumhus 
Fredag d. 15. december kl. 18.00 
Julen står for døren, og vi åbner vores til en  stem-
ningsfuld aften med julebuffet med alt det, vi synes 
er lækkert. Flere slags sild, fiskefilet, lune retter samt 
oste og risalamande med kirsebærsauce. Prisen er 105 
kr. pr person og inkluderer en sodavand, øl eller snaps 
til buffeten. Tilmelding i huset eller på tlf. 43541138.

Sidste åbningsdag før jul er 20. dec.
Vi åbner igen onsdag d. 3. januar kl. 9. Glædelig jul.

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

God jul og 
godt nytar!
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Medarbejder i Fokus
MARIA 
ANDERSEN
I denne måneds udgave af ’Medarbejder 
i Fokus’ har ’Din 2660 Kalender’ vendt 
snuden mod Hallingparken og været på 
et visit i Café Perlen for at tage en snak 
med cafébestyrer Maria Andersen. 
Lægger du vejen om Perlen, vil du 
foruden Maria møde Bettina Jørgensen 
og Diana Ibsen, som tilsammen udgør 
trioen, der står for de daglige tryllerier 
i caféens køkken. Teamet i Perlen er 
tydeligvis med til at gøre caféen til et 
socialt samlingssted for beboerne, hvor 
de foruden dejlig mad og god service 
bidrager med smil og godt humør til alle, 
der træder ind ad døren.

2660: Hej Maria, hvordan oplever du 
hverdagen her i Brøndby Strand?

Maria: Her er superhyggeligt! Og nu er jeg 
jo også ved at lære beboerne, der kommer i 
Perlen, at kende. Og de er friske, og vi laver 
sjov og har en god pingpong – og det er 
det, jeg rigtig godt kan lide. Jeg mener, det 
er vigtigt, at man kan have det sjovt med 
dem, der kommer her.

2660: Hvad giver det i hverdagen?

Maria: Det giver alt! Det gør, at jeg har lyst 
til at gå på arbejde. Og det gør, at jeg synes, 
det er sjovt at være her. Og det betyder 
ikke noget, at jeg skal op klokken fem om 
morgenen, fordi jeg glæder mig til at møde 
ind. Og man ved aldrig helt, hvad dagen 
bringer. Det er jo altid en ny dag. Man ved 
heller aldrig, hvor mange der kommer, og 
hvem der kommer. Og det kan jeg godt lide, 
det skaber en uforudsigelighed i hverdagen.

2660: Hvem er det så, der kommer i 
Perlen?

Maria: Det er lige fra en 14-årige ung 
dreng til Edith på 93. Så det er meget 
meget blandet. De unge kommer mest 
om formiddagen og de ældre mest om 
eftermiddagen og til aftenspisning blandt 
andet. Det vigtigste er vel bare at sige, at i 
Perlen er der plads til alle.

2660: Foregår her andet end spisning?

Maria: Vi prøver så vidt muligt at have 
mindst et arrangement om måneden. 
Det er alt lige fra musikaftener med 

3-rettersmenu til 
halloween-arrangement, 
som vi havde i går. Vi 
har mortensaften, og 
vi holder juleaften for de 
voksne, og så afholder vi 
klippe-klistre for børn samt 
juletræsfest. Vi vil også forsøge 
os med en månedlig banko-dag i 
det nye år. Og så har vi snakket om at 
stable et loppemarked på benene. Vi prøver 
selvfølgelig også at inddrage beboerne dér, 
hvor vi kan. For der er også mange af dem, 
som kommer med ønsker om at bruge 
huset. 

2660: Hvad kunne det for eksempel være? 

Maria: Allerede nu er der faktisk nogle 
beboere, der bruger huset til dans. Der 
kommer gerne en flok på 12-14 stykker, 
som er i den store sal. De har brug for 
masser af plads til at udfolde sig. Vi har 
også et hold, som går til danskundervisning 
hernede. Så vi er som udgangspunkt 
åbne over for alle, der har lyst til at bruge 
huset. Og så afholder vi jo også selv vores 
arrangementer, så huset bliver brugt meget 
– men der er altid plads til nye ideer og 
ønsker.  

2660: Hvordan balancerer du at 
stå i køkkenet og sørge for den 
daglige madlavning og samtidig have 
arrangementer hernede?

Maria: Den måde vi kan styre det på, når 
vi holder arrangementer, er ved at have 
tilmelding. Det er vi nødt til for at vide, hvor 
mange vi skal lave mad til, og hvor mange 
vi skal dække op til. Det kan for eksempel 
være, når vi har et musikarrangement. Men 
i det store hele er vi bare glade, jo mere der 
sker hernede. Jo hyggeligere er det jo også. 
Og det ville være superfedt, hvis vi kan få 
endnu flere ting til at ske hernede. Så hvis 
beboerne kommer med nogle ønsker, så 
bestræber vi os på at få det til at lykkes.

2660: Du talte selv om, at I godt kan lide 
at have en god pingpong med gæsterne. 
Er det noget, som du her til slut kan give et 
eksempel på?

Maria: Jamen, så sent som i dag har vi haft 
en fast kunde inde, som kom for at hente 

rundstykker. Og der røg der da lige et par 
halloween-edderkopper ned i posen. Så 
vi laver fis med dem, vi kan lave fis med. 
Men der er jo også mange af dem, som 
kommer til spisning om aftenen, som selv 
bidrager med sjove indslag. Og fordi der 
er en underforstået gensidig tillid, kan der 
også sagtens laves grin med hinanden på 
den kærlige måde. Vi kender efterhånden 
hinanden godt, så der kan sagtens drilles 
begge veje. Og det er også sådan noget, 
der gør, at det føles mindre hårdt, når man 
skal være sent på arbejde. Vi griner generelt 
meget hernede, og det, synes jeg, egentlig 
er meget kendetegnende for stemningen i 
Café Perlen.

Din 2660 Kalender giver Maria ret i, at der 
hersker en let og afslappet stemning i Café 
Perlen. Noget der helt sikkert kan tilskrives 
personalets muntre gemyt og kærlige 
tilgang til gæsterne. Så der er mange gode 
grunde til at lægge caféen et visit - men 
hold lige øje med om der ryger en ekstra 
overraskelse med i din bestilling 

Leje af Perlen
Perlens lokaler har plads 
til max. 80 personer og 
kan lejes til fester og andre 
arrangementer af beboerne 
i Hallingparken, Ulsøparken 
og Dyringparken.  

Hvor? 
Hallingparken 5
Åbningstider
Mandag og onsdag: 
kl. 8-20
Tirsdag og torsdag: 
kl. 8-14
Fredag: lukket


