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Medarbejder i Fokus

WAIL 
ALKHALDI
27 år og pædagog

Din 2660 Kalender har i denne måned 
besøgt ”Studiet”, som er en af de tre 
ungdomsklubber i Brøndby. Studiet har 
til huse i kælderen under Brøndby Strand 
Skole og har et væld af tilbud til Brøndby 
Strands unge. Vi talte med Wail Alkhaldi, 
som er opvokset og bor i Brøndby Strand 
Parkerne. Wail fortæller bl.a., hvordan 
ungdomsklubben har været med til at 
præge hans egen personlighed og kar-
rierevalg.

2660: Hej Wail, kan du ikke fortælle lidt 
om, hvad Studiet er for et sted?

Wail: Studiet er en ungdomsklub for alle 
unge i Brøndby og vi har plads til alle typer 
af unge. Man må starte med at gå i klub-
ben, når man går i 7. klasse eller er fyldt 13 
år og så helt op til 18 år. Ud over Studiet er 
der to andre ungdomsklubber – ”1st Floor” 
ved Brøndby Stadion og ”Lounge” i Brøndby 
Øster. Og med et medlemskab til 250 kr. 
om året har man som ung adgang til alle 
tre klubber. Og det synes jeg egentlig er ret 
billigt, når man ser på, hvilke faciliteter vi 
tilbyder.

2660: Og det bringer mig videre til næste 
spørgsmål. Hvilke aktiviteter vil du frem-
hæve?

Wail: Vi har et stort fitnesslokale, som er 
meget populært. Vi har også et fint danse-
studie og et studie, hvor man fx kan lave 
elektronisk musik. Og i rummet ved siden af 
har vi et stort øvelokale fyldt med instru-
menter, hvorfra man også kan indspille 
musik. Herudover har vi også investeret i en 

stor ’pannabane’, 
hvor man kan træne 
sin fodboldteknik. Vi 
har selvfølgelig også bil-
lard, bordtennis, og nogle 
PC’er, som man kan spille på 
eller tjekke sin Facebook, eller 
hvad man har lyst til. Og så har vi 
jo også vores storskærm, som vi nogle 
gange tænder.

2660: Hvad kan det for eksempel være, 
I ser på storskærm?

Wail:  Jamen, vi havde for eksempel en 
gruppe, som viste stor interesse for politik. 
Så satte jeg ”Debatten” fra DR2 på hver 
torsdag, og så sad vi og diskuterede det 
emne, som var til debat. Og de unge havde 
mulighed for at få forklaret de ting, der var 
lidt svære at forstå.

2660: Hvad tænker du, de unge får ud af 
at komme i Studiet?

Wail: Altså, jeg synes der mange, der 
udvikler sig over den tid, de kommer her. 
Klubben er ligesom et helle, hvor der er lidt 
anderledes. For ofte har man sin ven-
nekreds, og det er dem, man render rundt 
med konstant. Og så udvikler du dig jo kun 
inden for den kreds. Du får ikke de helt vilde 
nye inputs. Hvorimod, du hernede møder så 
mange forskellige personligheder og får nye 
venner, som kan præge din personlighed i 
en ny og positiv retning. Der er mange, hvor 
man kan se en tydelig udvikling fra starten 
af en sæson til slutningen, og hvor jeg 
tænker ”hold da op, der har været en 

forandring – han eller hun er vokset”. 
Studiet kan både være et frirum for dem, 
hvor det kan være lidt svært derhjemme 
eller dem, som har brug for at møde nogle 
andre unge end dem, de plejer at omgås. 
Eller også bare et alternativ for dem, der 
keder sig lidt derhjemme.

2660: Hvad brænder du personligt mest 
for i dit arbejde her i Studiet?

Wail: Jeg brænder mest for at se de unge 
udvikle sig. For jeg kan huske, hvordan jeg 
selv var, da jeg var ung og startede her i 
klubben. Jeg var lidt af en nervøs type og 
lidt tilbagetrukkent. Men fordi jeg kom i 
klubben og lærte så mange forskellige 
personer at kende, så begyndte jeg at føle 
mig mere tryg ved at være i min egen by. 
Og det betød, at jeg udviklede mig meget, 
og den dag i dag har jeg jo en meget åben 
og udadvendt personlighed og kan snakke 
med alle. Det føler jeg, at jeg kan takke 
klubben for. Og det har jo også klart haft 
indflydelse på, at jeg valgte at læse til 
pædagog.

Kom til INFORMATIONSMØDE om BONUSBEDSTE
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 16-17 i Ulsøparken 1 
· Er du glad for børn?
· Er du rimelig rask og rørig?
· Vil du have en tæt og givende relation til et barn og en familie?
Så kan du blive en af Brøndbys BonusBedste.
Er du forhindret eller har spørgsmål, kan du ringe til Rikke 
Stougaard (frivillig koordinator) på mobil 2013 3169 eller 
Lisbeth Ernager (Boligsocial familievejleder) på 6035 4690. 
Der vil være kaffe/te og kage. Tilmeld dig gerne til Rikke 
eller Lisbeth på et af ovenstående numre.

Bliv 
BONUS
BEDSTE 
for et barn



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

Fastelavn i Perlen
Søndag den 11. februar kl. 10-14
Kære dejlige unger, unge og andre beboere! 
Café Perlen og afdelingsbestyrelserne, Brøndby Bolig-
selskab afd. 605 til 609 har fornøjelsen af at invitere til 
årets brag af en fastelavnsfest. 
Vi mødes i Café Perlen, hvor der vil være kaffe, te, kakao 
og juice samt en fastelavnsbolle. Vi vil more os med 
tøndeslagning og kåring af årets kattekonge og katte-
dronning. Der vil være tønder for de forskellige alders-
grupper. Til slut præmieres dagens bedste, sjoveste og 
festligste udklædning. 
Tilmeldingsfrist senest tirsdag den 6. februar kl. 13 i Café 
Perlen.

Frivillige søges til hjælp ved 
arrangementet – ring 3084 0690.

Café Perlen har åbent i vinterferien.

Loppemarked og lørdagscafé i Rheumhus
Lørdag den 3. februar kl. 10
Vores hyggelige loppemarked starter op igen. Har 
du ting, du vil sælge, kan du købe en bod til 40 kr. i 
Rheumhus. Du kan allerede se frem til lækkert hjem-
mestrik og legetøj m.m. fra Lopperne, og køkkenet 
sørger for, at du ikke sulter. Så kom og oplev den 
hyggeligste hygge naboerne imellem i cafeen. 
Ring på tlf. 4354 1138, hvis du vil booke en bod eller 
har spørgsmål.

Vild med folkedans
mandag d. 12 og 26 februar. Kl. 19.30
Er du vild med at folkedanse eller bare at kigge på, så 
fortsætter Brix og truppen ufortrødent Rheumhus-
traditionen. 
(Folkedans ligger altid på mandage i ulige uger).

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

Foredrag: ”Mandalay” har ikke altid 
været et ishus.
Torsdag den 1. februar kl. 14-16
Vidste du, at Brøndby Strand allerede fra starten af 
1900-tallet var et yndet sted at tage hen og nyde 
solen og vandet? Lisbeth Hollesen fra Forstadsmuseet 
kommer og deler ud af sin viden. Bl.a. om badean-
stalten Mandalay, hvor man kunne danse til levende 
hornmusik for 25 øre.
Tilmelding til aof-brondby.dk eller 4353 0093. 
Hold: 18-0140. arrangementet er gratis.

Tøseaften
Fredag den 2. februar kl. 18-22
Løfter din BH optimalt eller trænger brynene til en 
opfriskning? Det kan du blive meget klogere på, når 
Change kommer forbi Café 13. Produktionsskolen 
stiller op med deres dygtige elever, så du kan få rettet 
bryn og ordnet negle. Caféen vil være spækket med tøj 
i alle størrelser til forårsgarderoben. Til den lette an-
retning vil der blive serveret perlende frisk champagne. 
Køb billet i Café 13 senest 30. januar. Pris: 75 kr.                                       

Kvindefest i Café 13 
Fredag den 9. februar kl. 19-22
Kom med det gode humør og danseskoene på. Vi 
serverer en lækker buffet med noget for alle. Dj’en 
spiller op til dans med musik fra alverdens kulturer. 
Dørene er åbne for kvinder over 18 år, så lad børnene 
blive hjemme. Pris for mad er 75 kr. Tilmelding og 
betaling senest 6 feb. kl. 12 i Café 13. 
Er du forhindret kan du ringe og tilmelde dig på 
tlf. 4373 8125 og få Mobilepay-oplysninger. 

Lejerforeningens Fastelavnsfest
Søndag den 11. februar kl. 10
Brunch fra kl. 10-12. Priser: 75 kr. for voksne og 35 kr. 
for børn under 12 år.
Kl.11 kommer Ballontryllekongen og underholder og 
alle får ballondyr med hjem. Derudover er der ansigts-
maling og kl. 12 starter tøndeslagning for børn og vok-
sne. Billetter til børnene kan købes i Café 13 og koster 
25 kr. og inkluderer 1 sodavand, 1 fastelavnsbolle og 
1 slikpose.

Café 13 holder lukket i uge 8 (vinterferie).
Der er dog børneaktiviteter:
Tirsdag den 20. februar kl. 10-15:
Vi laver pizza og spiller børnebanko. 5 kr. pr. plade.
Onsdag den 21. februar kl. 10-15:
Vi koger bolsjer. Kom og lav dine egne bolsjer, hvis du 
er 12 år og derover. Husk tilmelding i Café 13 senest 
den 13. februar. Det koster 10 kr. pr. barn.
Banko og generalforsamling i Bankoklubben 
Tirsdag den 27. februar kl. 19
Vær opmærksom på ny tid.
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JOB OG IT-CAFÉEN
Hvem kender ikke følelsen af at det hele 
sejler en smule? Hvad end det er jobsøg-
ningen eller den overfyldte indbakke i 
e-boks eller begge dele, så har de fleste 
nok prøvet at halse en smule efter. Men 
nu er et nyt initiativ sat i søen i Brøndby 
Strand for at afhjælpe, at det ikke ryger 
helt af sporet.

I samarbejde med Brøndby Boligselskab 
har Brøndby Strand Projektet åbnet en 
Job og IT-café, hvor man som beboer 
kan komme ind ”fra gaden” og få hjælp 
og vejledning. ”Din 2660 Kalender” tog 
på besøg i caféen på åbningsdagen i 
Café Perlen og tog en snak med rådgiver 
Stine Hartmann og bestyrelsesformand 
Michael Buch Barnes.

2660: Hvad er Job og IT-caféen for en 
størrelse? 

Stine: Caféen er primært et sted, hvor 
17-30-årige kan komme ind og få vejledn-
ing. Alle aldersgrupper er dog velkomne. Du 
kan få hjælp til Jobsøgning og CV, Jobnet, 
sundhedskort, pas, kørekort, NemId, Borger.
dk, feriepenge flytning og økonomi og alt 
derimellem. Har du konvolutter liggende 
derhjemme, som driller – åbnede som 
uåbnede – så kom ned med dem. Vi har tre 
PC’er, som vi stiller til rådighed, og så er jeg 
ellers klar til at vejlede omkring, hvad end 
det måtte være.

2660: Hvorfor egentlig starte en Job og 
IT-café?

Michael: Der er måske nogle derude, 
der ser jobcenteret og kommunen som 
en forhindring. Altså, de føler sig mentalt 
forhindret til at gå op på kommunen eller 
jobcenteret. Og i min funktion som afde-
lingsformand har jeg lagt mærke til, at 
mange kommer til mig med et ønske om 
at få hjælp til at få et job. Derfor synes jeg 
ligeså godt, vi kunne lave et sted, hvor alle 
havde mulighed for at få hjælp og vejledn-
ing. Og så tror jeg i øvrigt, at IT er en stor 
forhindring for mange, da vi har en stor 

gruppe, som er ordblinde. Og så kommer 
man ikke ret langt. De åbner ikke deres 
NemId, de åbner ikke deres breve, da de 
ikke kan læse, hvad der står. Den gruppe 
kan vi nu tage hånd om. Vi har også mange 
forskellige nationaliteter herude, og nogle 
af dem læser ikke så godt dansk. Derfor 
tænkte jeg, at hvis vi som boligselskab kan 
hjælpe dem til, at de får en god oplevelse, 
jamen så er jeg jo en glad mand. 

2660: Hvad er fordelen ved at lave et 
lokalt tilbud herude?

Stine: Vores fortrin er, at vi ikke er fra 
kommunen, og vi sidder, der hvor folk bor 
og er. Det kan være en dagsrejse for nogle 
at skulle op på kommunen, hvor man først 
laver en aftale og så sidder overfor en 
virksomhedskonsulent. Så er det meget 
mere uformelt og uforpligtende, at komme 
herned i Job og IT-caféen. Vi kan jo ikke 
sanktionere eller tage noget fra folk – det 
er jo også en fordel. 

2660: Stine, har du nogle eksempler på, 
hvad folk har brug for hjælp til?

Stine: Jeg har for eksempel haft en beboer 
nede, som havde brug for hjælp til at få 
redigeret sin profil og sit CV på Jobnet. Og 
der er rigtig mange mangler og ting, der 
kan justeres. Ting som måske skyldes, 
at vedkommende ikke er blevet sat ind i, 
hvordan Jobnet fungerer. Profilen var helt 
forkert sat op, hvilket betød at de job, som 
vedkommende søgte, var nogen, som var 
helt umulige at få i udgangspunktet. Så det 
handler ofte om at hjælpe og guide folk til 
at få lavet en ordentlig profil og få søgt de 
stillinger, som de rent faktisk godt kan få. 

2660: Hvordan opstod ideen til at lave en 
Job og IT-café?

Michael: Ideen til at lave den her form for 
fremskudt indsats i nærområdet kommer 
blandt andet fra Ballerup, hvor et bolig-
selskab sammen med kommunen etablere-
de et jobcenter inde i boligområdet. Og det 
viste sig faktisk, at der var flere, der kom i 

arbejde. Og det handler jo meget om den 
oplevede tryghed, hvor beboeren siger ”ja, 
det vil jeg gerne” og bagefter: ”det var en 
dejlig oplevelse, jeg fik ud af det her, fordi 
der var nogen, der tog hånd om mig og 
lyttede til mine problemstillinger”. Og når 
man allerede har lavet sådan et forsøg og 
fundet ud af, at det virker, hvorfor så ikke 
bare komme i gang, for søren da. Jeg tror, 
at når det først bliver bredt ud, så vil dem, 
der har været igennem bagefter fortælle sit 
netværk om, hvilken positiv oplevelse de 
har haft. Og det er jo der, vi gerne vil hen.

Stine: Vi vil give folk et trygt rum, hvor vi 
kan give dem nogle basale IT-færdigheder 
og klæde dem på til for eksempel at gå ind 
til en jobsamtale med en ny arbejdsgiver. 

2660: Hvordan foregår caféen i praksis?

Stine: Man møder bare op med sit NemId, 
og så kan man egentlig bare sidde her 
og arbejde og spørge mig til råds. Det er 
vigtigt at sige, at man ikke bliver overvåget, 
men at vi er her som støttepersoner. Vi 
står både klar på sidelinjen til at støtte op, 
hvis man er meget selvkørende og kun har 
brug for at blive guidet omkring enkelte 
spørgsmål. Og vi hjælper samtidig andre 
helt tæt og ”håndholdt”, hvis der er behov 
for det. Og man behøver ikke komme med 
en skarp plan for, hvad man vil. Man kan 
også bare komme ind og sige ”jeg ved ikke, 
hvad jeg skal” eller ”jeg ved ikke, hvor jeg 
skal hen. Kan du hjælpe mig?”. Så siger vi: 
”fint, så tager vi den derfra og finder ud af 
det sammen”.  De skal have noget støtte, 
sparring og noget coaching. Det er det, vi 
sidder her for.

Job og IT-caféen har åbent hver onsdag 
fra kl. 12-15 i Café Perlen, Halling-
parken 5. Caféen vil muligvis variere sin 
place ring, så den nogle gange foregår i 
Ulsøparken 1. 

Hvis du vil høre mere kan du ringe til 
Stine Hartmann på tlf. 3084 0511 eller 
skrive til hende på: sha@bbsel.dk.

Alle er 
velkomne


