
Dit aktivitetshus i
Kisumparken 2

Oktober 2019

Nu lysner det, selv om vi er på vej mod den mørke tid. Café 13 er blevet færdig med renoveringen  efter vandskaden. 
Cafeen har fået gulvvarme, ydervæggene er blevet isoleret og der er kommet nye vinduer i.  Det hele er malet og frisket op. 
Den nye bar og de sidste tekniske installationer er ved at blive installeret. Lejerforeningen og Netværkskontoret forventer at være 
flyttet tilbage omkring den 1. oktober. Den helt præcise dato for Café 13’s tilbageflytning vides endnu ikke, men hold øje med opslag 
i din opgang eller facebook. 

Den 22. oktober er der det store Knæk Cancer bankospil, hvor 
præmierne er ekstra gode, og hvor aftenens salg går ubeskåret 
til indsamlingen. Vi har i år allieret os med Kræftens Bekæm-
pelse Brøndby Lokalafdeling, som har sponsoreret en række 
præmier til spillet. 

Herudover har de arrangeret at selveste Kent Max Magelund, 
borgmesteren i Brøndby kigger forbi i løbet af aftenen – og 
rygtet siger at han er god til at læse bankotal højt.
 
Sidst men ikke mindst deltager også Genbrug 13 i indsamlin-
gen ved at donere et beløb i den gode sags tjeneste. Sidste år 
fik vi samlet 20.000 kr. ind men vi håber og tror på, at vi i år kan 
slå sidste års indsamlede beløb.

Oktober måned bliver en måned i den gode sags tjeneste. 
T13 har nemlig endnu engang valgt at støtte op om Knæk Can-
cer. Det gør vi ved en række forskellige arrangementer i 
hele oktober.

Vi starter indsamlingen til Vildt aften fredag den 11. oktober, 
hvor Café 13 donerer 10 kr. pr. solgt billet. Der vil også være salg 
af lotteri med fantastiske præmier denne aften, hele overskud-
det går til Knæk Cancer. 

Den 16. oktober laver vi cupcakes og her er planen at børnene, 
udover deres egne cupcakes, skal være med til at lave nogle 
helt særlige Knæk Cancer Cupcakes, som man efterfølgende har 
mulighed for at købe. Pengene fra bagesalget går selvfølgelig 
ubeskåret til indsamlingen. 

KNÆK CANCER INDSAMLING I T13

CAFÉ 13



1. oktober kl. 15.00 – 19.00
Ulsøparken 4 (Bag ved pizzeriaet). Genbrug 13 er flyttet og er nu 
klar til at slå dørene op i deres nye flotte lokaler. 

Butikken åbner den 1. oktober kl. 15.00 og holder åbent til kl. 
19.00. Kom og gør et godt kup blandt butikkens mange fine ting!
 
Genbrug 13 vil fremover holde åbent mandag til fredag fra kl. 
15.00 – 19.00. 

GENBRUG 13 ÅBNER I NYE 
FLOTTE LOKALER

VILDTAFTEN I CAFE 13
Fredag den 11. oktober kl. 18. 00

Igen i år vil vi få fat i så meget 
forskelligt vildt kød som mu-
ligt, så der vil være mulighed 
for at smage rigtig mange 
forskellige vildtretter.

Tilbehør vil være alt det 
traditionelle plus en masse 
nytænkning.

Denne aften donere Café 13 
10 kr. pr. gæst, og der vil også 
denne aften være lotteri til 
fordel for Knæk Cancer.

Husk at købe billetter senest den 8. oktober i Café 13. 198 kr. pr. 
person. 

Da vi ved, at der ER mange, som ønsker at deltage i dette arran-
gement, er det efter først til mølle-princip.  

Mandag den 14. oktober kl. 11.00 – 14.00:
Tur ud i naturen for børn og voksne. (Hvis det er dårligt vejr laver 
vi krea-dag i Café 13 i stedet).
 
Vi tager på tur ud i den dejlige natur som findes lige omkring os 
i Brøndby Strand. Vi skal bl.a. lave snobrød over bål og lege for-
skellige sjove lege. Vi mødes kl. 11.00 ved beboerhaven i Kisum-
parken 85 på havesiden. Det er gratis at være med. Tilmelding til 
Julie på tlf.: 31 98 08 36 senest fredag den 11. oktober. 

Onsdag den 16. oktober kl. 12.30 – 14.30: 
Lav dine egne cupcakes.
Vi bager lækre cupcakes og pynter dem fint med glimmer, 
frosting og glasur. Husk at tage en æske eller kasse med, så du 
kan få dine kager med hjem. Børn under 12 år kun ifølge med en 
voksen. 

Tilmelding i cafeen eller til Julie på tlf.: 31 98 08 36 senest man-
dag den 14. oktober. Pris: 20 kr. pr. deltager.

EFTERÅRSFERIE I CAFE 13

Fredag 1. november 19.00 – 21.30
Er du mellem 7 og 12 år, så er det igen tid til at klæde sig ud som 
monster, skelet eller heks. Zwiggy kommer igen i år og sørger for 
musikken til alle de sjove danse. 

Skal du være vinderen af stoledansen, eller er du god til limbo så 
kom denne aften.  Der er præmier til alle vinderne. Det koster 10 
kr. at deltage  og for de penge får du en sodavand og masser af 
sjov.  

HALLOWEEN DISCO



Torsdag den 31. oktober kl. 19.30 – ca. 21.30
Aftenens tema er musical, og der bliver et bredt udvalg af såvel 
nutidige som ældre numre. 

Kunstneren der denne gang vil være rigt repræsenteret i sang-
valget er Sebastian, der foruden musicals har beriget os med et 
utal af sange og viser. 

Alle er velkommen til en hyggelig aften med sang og musik.

SYNG SAMMEN GRUPPEN

Torsdag den 24. oktober kl. 14.00 – 16.00
Kom og hør Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet fortælle 
historierne om sabotage, nazister i Brøndby og dagliglivet under 
krigen. 

Rundt om i kommunen står der en række mindesten, der netop 
fortæller om faldne frihedskæmpere i Brøndby. De dramatiske 
historier skal vi også høre.

Mens krigen rasede i det store udland, var Danmark besat af 
tyskerne under 2. verdenskrig. I Brøndby oplevede de fleste et 
dagligliv præget af knaphed, strenge vintre og rationerede dag-
ligvarer, men også sabotage, tragiske ulykker og nazister fandt 
vej til Brøndby.

Pris 30 kr. dog 15 kr. for pensionister. Beløbet betales kontant til 
foredraget.

Tilmelding i Café 13, eller til AOF på tlf.: 91 63 92 50. 

FOREDRAG

Tirsdag den 22. oktober 19.15
Årets store Knæk Cancer banko står for døren. Igen i 
år er der rigtig mange præmier på højkant og selvføl-
gelig også en hovedpræmie i oprydningsspillet, som 
vil være 2 gavekort på 1500 kr. 

I år har vi samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse Brøndby 
lokalafdeling som kommer med nogle sponsorgaver, balloner og 
andet pynt. Lokalafdelingen vil også være til stede denne aften. 

Da vores borgmester Kenn Magelund er ambassadør for lokalaf-
delingen, har han lovet at være gæsteopråber på det første spil. 
Denne aften vil der være en lasagne buffet med salat og brød til 
en pris af 45 kr. 

Det er ikke muligt at vælge andre retter denne aften. Som des-
sert giver Bankoklubben kage og kaffe i pausen. Kom i god tid, 
da der bliver rift om pladserne. 

KNÆK CANCER BANKO



Oktober 2019

Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 3, kld., 2660 Brøndby Strand, telefon: +45 77 99 29 00, mail: tmgbest13@bo-vest.dk, kontortid den anden torsdag i måneden kl. 18.30-19.00
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MENU OG AKTIVITETER

Hele oktober tages der forbehold for ændringer og lukkedage 
pga. evt. tilbageflytning til Kisumparken 2.

Tirsdag den 1. oktober 17.00 – 19.00
Flødelegeret hønsekødsuppe med brød.
Stegt lyssej med grønkålssalat. 

Torsdag den 3. oktober 17.00 -19.00 
Familiebuffet for hele familien.

Tirsdag den 8. oktober 17.00 – 19.00 
Svineryg med æblesalat og gratinerede svampe.
Gammeldags æblekage med flødeskum.

Torsdag den 10. oktober
Lukket for aftenspisning.

Fredag den 11. oktober 18.00 – 22.00
Den store vildtaften og 11. års fødselsdag. 
Husk at købe billetter, senest den tirsdag den 8. oktober kl.12.00. 
Pris pr. person 198 kr. Husk først til mølleprincippet.

Uge 42 lukket.  Efterårsferie
Men aktiviteter for børn (læs mere i folder).

Tirsdag den 22. oktober 17.00 – 19.00
I anledning af KNÆK CANCER serverer Cafe 13 denne aften,
Lasagnebuffet med salat og brød til en enhedspris for alle på 45 
kr. Der er ikke mulighed for at købe anden menu denne aften. 
19.15 Banko.
Det kæmpe store Knæk Cancer Banko (læs mere i folder).

Torsdag den 24. oktober 17.00 – 19.00
Gullach med kartoffelmos.
Citronfromage med flødeskum.
Foredrag 14.00 – 16.00 Besættelsestiden i Brøndby v/ Lisbeth 
Hollesen.

Lørdag den 26. oktober 
Skære græskardag (læs mere i folder).

Tirsdag den 29. oktober 17.00 – 19.00
Røget laks med spinatcreme.
Grydestegt kalvecuvette med efterårets grøntsager.

Torsdag den 31. oktober 17.00 – 19.00
Stegt flæsk med persillesovs.
Isdessert.
19.30 Syng Sammen.

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 – 15.00: Gældsrådgivning ved BO-VEST,
Kisumparken 104, st.
Banko 3. tirsdag i måneden kl. 19.15.
Kunstudstilling skifter hver 3. måned.

Mandag – fredag kl. 15.00 – 19.00: Ulsøparken 4.

OM CAFÉ 13 Åbningstider:

Café 13, Rheumhus, Albjergparken 4,   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. 

GENBRUG 13 – ÅBNINGSTIDER

Fredag den 1. november: Halloween Disko. 
Torsdag den 7. november: Ålegilde.
Søndag den 10. november: Mortens aften.

SÆT X I KALENDEREN I 
NOVEMBER

Dette flotte vægmaleri blev afslutningen på Street Art projektet og kan ses i Kisumparken ulige nr.  


