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DET HAR VÆRET EN MEGET VARM SOMMER

Café 13 fylder 10 år i næste måned. Det har været til 10 travle og spændende år. Da vi flyttede fra 
Café Tranen til 13 Huset, besluttede vi at styrke aktiviteterne i cafeen. Vi nedsatte en styregruppe bestående 
af ansatte, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen og T13s afdelingsleder. De første år var ret vilde. Vi havde 
besluttet, at alle beboere skulle vide, at 13 Huset fandtes, og at cafeen havde mange forskellige tilbud. Henad vejen skruede 
vi lidt ned for ambitionerne.; men vi er den dag i dag stolte over det høje niveau, som vi har holdt fast i. Vi har kigget lidt indad og 
konstateret, at vi er en succes i forhold til vores faste brugere; men at det har knebet med at tiltrække nye ”kundegrupper”. Det vil vi, 
sammen med Julie, gøre noget ved fra nu af. Vi starter med børnene og børnefamilierne. Vi tror på, at vi kan få flere børnefamilier til at 
bruge 13 Huset, og finder bekræftelse i den lille succes, vi havde med den første Disney Sjov aften (se inde i folderen).

Med venlig hilsen
Styregruppen for Café 13

Og det kan meget nemt blive et hedt efterår i hvert fald for af-
delingsbestyrelsen.  Vi har før sommerferien fortalt om en række 
kommende opgaver / beslutninger. 

Sammen med T13’s beboere skal vi den 19. september beslutte 
næste års budget og huslejer. Derudover skal vi på et ekstraor-
dinært afdelingsmøde på ny tage stilling til T13’s solcelleprojekt. 
Regeringen har lavet dårligere regler for fælles solcelleanlæg i 
boligafdelinger, men det har vist sig, at projektet er mere fordel-
agtigt i dag end oprindeligt. 

Tranemosegårds bestyrelse har besluttet, at T13 kan gå i gang 
med ”vandprojektet” (badeværelser, rør og faldstammer) i lavhu-
sene uden at vente på Landsbyggefonden. Det bliver den største 
investeringsbeslutning, vi som beboere selv har taget stilling 
til. Derudover skal vi forhåbentlig genstarte T13s GrønBy Strand 
helhedsplan for vores tre overlevende højhuse.

På side 2 kan I læse vores nye aktivitetskoordinator, Julies hilsen 
til jer. Afdelingsbestyrelsen vil tage Julie i hånden fra dag 1, for et 
bedre liv i gårdene og mellem husene skal være et fælles projekt 
for beboere, beboerdemokrater og ansatte. Derfor vil I møde os 
alle i løbet af september, for vi vil besøge alle gårde (med nærlig-
gende række- og højhuse) i løbet af måneden.

I en meget stor boligafdeling som T13 bør man altid bruge 
ressourcer på det gode liv, det gode naboskab. De relationer, 
der kommer af sig selv i små bo-samfund, skal hos os ofte løbes 
i gang! Det er ikke tilfældigt, at vi gør en indsats nu: det gode 
naboskab skal altid stå sin prøve, når entreprenørerne rykker ind i 
beboernes boliger.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

10 ÅR OG ?
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Tirsdag den 18. september 19.15
Så starter banko op igen – vi glæder os til at se jer igen til efter-
årets første bankoaften. 

BANKO

Mit navn er Julie. Jeg er 30 år og bor til daglig i København sammen med min kæreste 
Troels og vores lille hund Flora. Jeg er uddannet sociolog, og jeg har de sidste 5 år arbejdet 
inden for den almene boligsektor. Senest har jeg været ansat i en boligsocial helhedsplan i 
Nivå, hvor jeg arbejdede med områdets børn og unge. Jeg er vokset op i Avedøre Sta-
tionsby og kender derfor lidt til Brøndby Strand, da vi ofte tog cyklen herud om sommeren 
for at bade nede i Strandparken. Jeg glæder mig dog rigtig meget til at lære jer og Brøndby 
Strand endnu bedre at kende! 
Min primære opgave som aktivitetskoordinator vil være at støtte op om det gode nabo-
skab og få skabt mere liv i gårdene. Dette kan jeg selvfølgelig ikke gøre alene, og jeg håber 
derfor, I vil være med, og har man en god ide til noget, man gerne vil lave, er man også 
mere end velkommen til at tage fat i mig!

 
Jeg kommer til at have kontor i 13 Huset; men jeg vil også være at finde ude i gårdene, da det er her det gode 
naboskab findes! Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen og håber, I vil være med – jeg lover jer, 
at det bliver sjovt! 

Mit motto er: Kendskab giver venskab og sammen kan vi mere! 

Fredag den 14. september 18.00 – 22.00
Denne aften vil Café 13 sørge for rigelige mængder af friske 
krebs, så alle krebseelskere kan nyde et rigtigt krebekalas. Kreb-
sene kommer levende hjem om formiddagen og vi tilbereder i 
løbet af dagen med masser af dild og serverer med citronmayo, 
tomatmayo og hvidvinsmayo, hertil diverse hjemmebagte brød 
og smør. 

Tilmelding senest den 11. september kl. 12.00 i Café 13. Der 
serveres udelukkende krebs denne aften. Pris: 98 kr. 

KREBSEGILDE
I T13 er der mange frugttræer og buske. Disse kan anvendes 
til gele, marmelade eller bare spises som de er. Alle beboere er 
velkomne til at plukke frugten, der hænger på træer og buske. 

FRUGT

I hele september måned spiser alle 
børn i alderen 8 -12 år 

gratis, hvis de kommer med 
deres forældre eller bedsteforældre.

Loppemarked
Det annoncerede loppemarked i 

september udskydes til 
november måned.



Fokus på børnefamilierne blev skudt i gang med Disney Sjov 
fredag den 10. august. Flere familier havde fundet vej til cafeen, 
hvor de mindste så Disney Sjov mens de voksne hyggede sig 
med lækre oste og en god snak. 

En af de deltagende familier fortalte, at de synes det var en 
god idé, at vi lavede vores familiearrangement om fredagen. Så 
skulle man ikke tænke på, at de små skulle op næste dag. Havde 
de muligheden for det, ville de helt sikker deltage næste gang. 
Næste gang er fredag den 7. september.  

FAMILIEAFTEN MED DISNEY 
SJOV Lørdag den 29. september 13.00 –16.00

Lad de gamle cd’er få nyt liv. Du vil få mulighed for at slippe fan-
tasien løs, når du dekorerer, dine egne coasters, laver flot mosaik 
eller små spil af de gamle covers.
 
Udnyt de gamle bukser og lav dine egne hagesmække med dit 
helt eget design. Derudover kan du udnytte dine kreative sider 
med andre genanvendelige materialer. 

Workshoppen henvender sig til alle aldre – børn under 10 år kun 
ifølge med voksen.

Prisen 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Inkluderer udover 
materialer kaffe, the og juice samt kage.

KREATIVT GENBRUG

Torsdag den 6. september 14.00 – 16.00
Foredrag i samarbejde med AOF. To af vores egne bysbørn vil 
denne gang fører os ind i gysets og krimiens verden. 

Lene Fischer med sin novelle ”Kattespor” og Tue Omø med hans 
gyser Eternal DarkRay. Med sig har de to andre gyserforfattere, 
David Garmark der læser op af Love City og Lars Ahn med Den 
nat, vi skulle have set Vampyros Lesbos. Vi får en snak om, hvor-
vidt det er samme teknik, der ligger til grund for deres bøger. 

Gratis adgang, men med tilmelding på hold 18-1140 til:
aof-brondby.dk, eller på tlf.: 43 53 00 93 / 91 63 92 50
Cafeen byder på kaffe og kage i pausen.

EN EFTERMIDDAG MED GYS I 
FORSKELLIGE GENRER

I september måned vil bogskabet være propfyldt med krimier.
Så kom op i cafeen og find en bog. 

BOGSKABET
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Afdelingsbestyrelsen Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, telefon: +45 77 99 29 00, mail: tmgbest13@bo-vest.dk, kontortid torsdag kl. 18.30-19.00
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MENU OG AKTIVITETER

FASTE AKTIVITETER I CAFÉ 13 
Tirsdag kl. 09.30 – 12.30: Senior PC. 
Onsdag kl. 09.00 – 12.00: PC + 60.  
Torsdag kl. 10.00 – 13.00: Legestue.
Torsdag kl. 10.00 – 15.00: Gældsrådgivning ved BO-VEST.
Banko 3. tirsdag i måneden kl. 19.15.
Kunstudstilling skifter hver 3. måned.
Håndarbejde se Facebook, Nørklerne i 13-Huset.

Mandag – torsdag kl. 15.30 – 18.30.

OM CAFÉ 13 Åbningstider:

Café 13, Kisumparken 2  Mandag  lukket 
2660 Brøndby Strand  Tirsdag kl. 09.00 –  20.00 
Telefon: +45 43 73 81 25      Onsdag kl.  09.00 –  15.00 
Mail: café13@bo-vest.dk  Torsdag kl.  09.00 –  20.00 
Hjemmeside: www.cafe13.dk  Fredag kl. 09.00 –  14.00

Frokostbuffet tirsdag – fredag fra kl. 11.30 – 13.00, pris 45 kr.
Aftenmenu tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 – 19.00. Forret 25 kr.
Lille portion 35 kr. Stor portion 45 kr. Ekstra stor portion 55 kr. 
Dessert 25 kr. 

September måned er en af de måneder på året, hvor vi har flest 
danske frugter og grøntsager. Derfor er der næsten ingen græn-
ser for, hvad man kan lave af lækre og sunde retter.

Tirsdag den 4. september
17.00 - 19.00. Røget serrano skinke med salat af blomkål og sød 
senneps-/honningdressing og hjemmebagt brød.
Kylling med jordskok/pastinak/æble og persillekartofler.

Torsdag den 6. september
17.00 – 19.00. Lukket for aftenspisning.
14.00 – 16.00. Foredrag: Krimi eller gyser, (læs mere inde i bladet).

Fredag den 7. september
18.00 – 21.00. FAMILIEAFTEN med familiebuffet og Disney Sjov. 
På buffeten finder i mange af både børnenes og de voksnes 
favoritter. Der er også mulighed for at smage den nye livret, man 
ikke vidste, man havde. Buffeten rundes af med isdessert og 
gode oste. Pris denne aften: 0-3 år gratis, 3-8 år 25 kr., 8-12 år 35 
kr., 12-99 år 40 kr. 

Tirsdag den 11. september
17.00 – 19.00. Kalvefrikadeller med smørstegte bladbeder, porer 
med bacon og champignonflødesovs. 
Vaniljedampede pærer med blommecoulis, vaniljeis og hakket 
nøddeknas.

Torsdag den 13. september
17.00 – 19.00. Lukket for aftenspisning.

Fredag den 14. september.
18.00 – 21.00. Krebsegilde. 
Pris 98 kr. tilmelding senes tirsdag den 11. september, (se mere 
inde i bladet).

 Tirsdag den 18. september
17.00 – 19.00. Café 13 gryde med løse ris og majs.
Æbletærte kanel og rørt is.
Banko kl. 19.15.

 Torsdag den 20. september
17.00 – 19.00. Laksefrikadeller med radissecreme og 
hjemmebagt brød.
Bacon med grøntsagspasta og flødetimiancreme.

GENBRUG 13 – ÅBNINGSTIDER

Fredag den 5. oktober kl. 21.00
Oktoberfest ved Kulturhus Brønden. 

10-års fødselsdagsfest i Café13
Onsdag den 10. oktober 15.00 – 18.00. Boller og lagkage 
Torsdag den 11. oktober 17.00. Cirkus Panik
Fredag den 12. oktober 19.00 – 22.00. Karaokeaften fra 12 til 
15 år. 
Lørdag den 13. oktober 18.00. Fødselsdagsfest for voksne.
Fredag den 26. oktober. Halloween Disko. 19.00 – 22.00. 7-13 år.

SÆT X I KALENDEREN

I Café 13 spiser vi sammen en gang om måneden
Tag din nabo og vennerne med. Denne aften dækker vi op ved 
lange borde, så der bliver rig mulighed for snak. 

Menu: Café 13s tomatsalat med græsk feta, rødløg, ærtespirer, 
smørstegt baby spinat og olie/æbleeddike dressing. Grydestegt 
oksesteg med marinerede rosenkål, stuvede kartofler og skysovs.

Tirsdag den 25. september
17.00 – 19.00. Café 13 spiser sammen. Denne gang er det de 60 
– 69 årige der spiser gratis mod forevisning af sygesikringskort.
Café 13s Tomatsalat med græsk feta, rødløg, ærtespirer, smør-
stegt baby spinat og olie/æbleeddike dressing.
Grydestegt oksesteg med marinerede rosenkål, stuvede kartofler 
og skysovs.

Torsdag den 27. september
17.00 – 19.00. Stegt flæsk med persillesovs og hvide kartofler
Isdessert.
 

Lørdag den 29. september
13.00 – 16.00. Kreativt Genbrug. 
Både for børn og voksne, (se mere inde i bladet). 

Spis sammen

Den 25. september

De 60 til 69 årige 
spiser gratis


