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Alexandra Pogacias, 6 år



I samarbejde med Turning Tables, Copenhagen Photo Festival og Brøndby 
Strand Projektet, blev der i august måned afholdt Streetart Festival. I 
den forbindelse var lokale børn på fotosafari i deres eget kvarter. Dette 
resulterede i en fotoudstilling, der den sidste måned har kunnet ses ved 
mæglergårdsstien til stor nysgerrighed for forbipasserende. Udstillingen 
er nu taget ned, men vi bringer den hermed videre i Din 2660 Kalender, 
så du kan nyde de talentfulde børns spændende dokumentation af 
Brøndby Strand. Der arbejdes på at udstillingen skal rykke videre til andre 
steder i Brøndby Strand og omegn. Hold jer opdateret og følg Brøndby 
Strand Projektet på Facebook.   
 

FOTOSAFARI 
I BRØNDBY STRAND 

Ömer Faruk Akkas, 6 år

Amara Sari, 8 årMaliha Shabbir, 10 år

Edvin Cehajic, 7 år

Isak Cehajic, 9 år

Eymen Kizikaya, 8 år

Arida Khurram, 13 år

Sami Dzemaili, 8 år



Café Perlen Cirkus for børn
Lørdag den 13. oktober kl. 10-13
Café Perlen inviterer til årets brag af et cirkus-event. 
Der vil være masser af underholdning og spas. Prøv for 
eksempel kræfter med at jonglere og hula-hoppe. Du 
kan også få lavet dit helt eget ballondyr. Der vil være 
ansigtsmaling fra kl. 11, hvor man kan blive malet som 
alt fra en farlig tiger til en sød mus.  På dagen serverer vi 
kyllingepølsehorn og juice og kaffe/te. Ring til os, eller køb 
billet i caféen fra den 1. oktober og indtil den 11. oktober.  
Prisen er 30 kr. pr. barn. 

Lørdagscafe og loppemarked
Lørdag den 6. oktober kl. 10
Så er der endnu en gang lørdagscafe og loppemarked i 
Rheumhus. Fra køkkenet vil der være salg af smørrebrød, 
lunt æbleflæsk og ostemadder samt kolde og varme 
drikke. På loppemarkedet sælges fine hjemmestrikkede 
trøjer til børn, legetøj, urtepotteskjulere og meget mere. 
Har du noget, du vil sælge, kan du få et bord til rådighed 
helt gratis. Du skal bare melde dig til hos Rheumhus på 
tlf. 43 54 11 38.  

Vild med folkedans
Mandag den 8. oktober 
+ mandag den 22. oktober kl. 19.30
Igen i denne måned, kan du komme forbi huset til en 
omgang folkedans. Der vil være levende musik og en 
hyggelig folkelig stemning. Alle er velkomne, hvad 
enten man har lyst til at danse for eller bare kigge på. 

Syng sammen i Rheumhus
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 
Smør stemmebåndet og kig forbi, når Rheumhus i 
samarbejde med Brøndbys Musikalske Venner og det 
levende orkester inviterer til glad fællessangsaften. 
Vi vil synge danske sange, folkesange, revyviser og 
mange flere. Alle synger med deres eget unikke næb, 
højt som lavt. Vi glæder os meget til at kvidre med dig.  
 

Caféerne holder efterårsferie i uge 42.

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

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

RHEUMHUS

CAFÉ 13
Kisumparken 2 
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Den store familiebuffet
Torsdag den 4. oktober kl. 17-19
Vi ønsker at se store som små komme forbi vores 
store familiebuffet. Her kan du få et lækkert udvalg 
af velsmagende efterårsretter såsom suppe og 
porretærte. Desserten er frugtsalat med råcreme. 
Pris: 0-2 år gratis, 3-7 år 25 kr., 8-12 år 35 kr., 
13-99 år 40 kr.  

Rund fødselsdagsuge i Café 13
I uge 41 (d. 8.-14. oktober) fylder Café 13 hele 10 år 
Det vil vi fejre med forskellige sjove og spændende 
arrangementer. Onsdag d. 10. oktober kl. 15-18 
serverer vi boller og lagkage samt kaffe/te og 
juice til børnene. Torsdag d. 11. kl. 17 vil det altid 
underholdende Cirkus Panik give en forestilling. Fredag 
d. 12. oktober kl. 19-22 afholder vi Karaoke-aften for 
unge mellem 13-17 år. Der vil være storskærm og 
alkoholfri bowle. Vi slutter ugen af med en kæmpe 
fødselsdagsmiddag med stor tre-retters menu lørdag 
d. 13. oktober kl. 18-23. Pris for middag: 130 kr. pr. 
person. Tilmelding senest tirsdag d. 9. oktober kl. 12. 

Halloween Disco
Fredag den 26. oktober kl. 18.30-21.30
Nu er det blevet oktober og traditionen tro betyder 
det halloween. Caféen vil være pyntet op med 
edderkopper, spindelvæv og ikke mindst lysende 
græskar. Vi har hyret en uhyggeligt god dj, der spiller 
musik, der passer perfekt til dansegulvet. Du må gerne 
være klædt ud, og du må også gerne invitere far og 
mor med. Så giver caféen en kop kaffe. Arrangementet 
er for børn og unge mellem 7-12 år. Pris: 10 kr.  
OBS: Onsdag d. 17. oktober kl. 13-16 sidder Yvonn 
og Julie i Café 13 og hjælper med at lave halloween 
kostumer til festen.   
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STRATEGI
SEMINAR
FREMTIDEN, SUNDHEDEN 
OG LIVET MELLEM HUSENE 
Endnu en gang var fremtiden for 
Brøndby Strand det overordnede 
samtaleemne, da beboere og 
beboerdemokrater fra de forskellige 
afdelinger mødtes lørdag d. 22. 
september i Café 13.

Det var en blæsende efterårsdag med 
både solstrejf og tunge regnbyger, da 
cremen af Brøndby Strands ildsjæle var 
trukket i arbejdstøjet med en produktiv 
dag for øje. Brøndby Strand Projektets 
sekretariatsleder, Bo Mouritzen bød 
velkommen til de fremmødte og samlede 
op fra sidste strategiseminar, der fandt 
sted i maj tidligere i år. 

Dengang var idéerne store og visionerne 
mange. Denne gang skulle de store ideer 
ned på et konkret og realiserbart plan. 
Det overordnede fokus var spørgsmålet 
om, hvad der skal ske med Brøndby 
Strand, når det boligsociale projekt ikke 
er her mere. 

Deltagerne fordelte sig ud på to 
workshops Sundhed og bevægelse og 
Socialt liv i gårdene. I førstnævnte blev 
der snakket om indsatser, der gerne 
skal spille sammen med en kommende 
”Idrætspolitik for Brøndby”. 

Målet er at have fokus på motion samt 
kost- og livsstilsændringer. Snakken 
faldt over alt fra fælles cykel- og gåtur 
til sportsdage med fysiske aktiviteter 
såsom parkour, street fitness og rollespil. 
Der blev talt om, at Hallingparken har 
stor betydning for de unges sundhed, 
fordi kebabben der ligger tæt på skolen, 
og der kommer mange unge fra skolen 
og køber frokost. Man bør have et sundt 
alternativ til pizza og shawarma og 
det kunne for eksempel gøres ved at 
skabe et tilbud om et ”sundt køkken”. 
Med fokus på miljø, sundhed og rygning 
kom det også på tegnebrættet, at lave 
en kampagne, om at holde stranden 
ren med uddeling af skodholdere og 
opsætning af askebægre. 

I Socialt liv workshoppen, blev der taget 
en konstruktiv snak om at være åben 
og imødekommende på trods af, for 
eksempel sprogbarriere og kulturelle 
forskelle kan virke som en barriere ved 
blandt andet afdelingsfester. Der blev 
også snakket om opgangskaffe, som et 
godt initiativ til at skabe et rum, hvor 
beboere kan komme hinanden ved 
og kan knytte et opgangsfællesskab 
sammen, på lige fod med nogle af de 
frivillige foreninger. 

Personalet fra Brøndby Strand Projektet 
var med til at facilitere de forskellige 
workshops og guide deltagerne igennem 
de forskellige cases. I fin forlængelse 
af dagens overordnede tema, optrådte 
foredragsholder Mette Frobenius med 
hendes oplæg Beboerdemokrati – 
udvikles eller afvikles, som var både 
morsomt og gav de fremmødte stof til 
eftertanke. Alt i alt var det en produktiv 
og hyggelig dag. 


