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MEDARBEJDER I FOKUS

MØD STINE MARIA FRA BRØNDBY STRAND PROJEKTET
Det boligsociale team i Brøndby Strand
Projektet har fået to nye kollegaer. Daniel
Blichfeldt Olsen, som er opsøgende
aktivitetsmedarbejder og Stine Maria
Jespersen, der er aktivitetsmedarbejder.
Begge er de blevet ansat som et led i
at få øget trygheden i Brøndby Strand i
forbindelse med den forestående
nedrivning af de fem højhuse.
Begge startede de faktisk i deres nye
stillinger allerede tilbage i midten af
februar. Som bekendt kom der jo lige en
coronavirus og satte en bremse i, at
Daniel og Stine Maria kunne storme
videre med at få lært området at kende
og skabt sig et netværk blandt beboerne.
Det har helt sikkert ikke været den nemmeste start på et nyt job. Nu er Din 2660
tilbage efter sommerpausen, og så er
det vist på tide at få præsenteret de nye
medarbejdere. Vi starter med at møde
Stine Maria og vender tilbage til Daniel i
en anden udgave.

for et boligområde. Derfor har jeg til
opgave at arrangere sociale aktiviteter,
der støtter op om sammenhold og
netværk i områderne, bl.a. i samarbejde
med afdelingsbestyrelserne. Senere,
når nedrivningen skal gå i gang, støtter
Daniel og jeg op om at formidle nedrivningsprocessen til beboerne, bl.a. i form
af nedrivningscaféer, hvor man kan få
information og stille spørgsmål. Planen er
at koble det med sociale arrangementer - vi kan gøre det på spændende, nye
for eksempel fællesspisning eller en kop
måder.
kaffe, hvor man kan møde sin nabo.
Din 2660: Er der nogle indsatser, du
Din 2660: Nu har du været i Brøndby
synes, er særligt spændende lige nu
Strand nogle måneder, og coronaen har eller nogle i støbeskeen, som du ser
selvfølgelig sat sit præg på din opstart
frem til?
herude, men hvad er dit indtryk af
Stine Maria: Lige nu glæder jeg mig til,
området?
at vi skal være med til at holde 50-års
Stine Maria: Nu har jeg efterhånden
jubilæumsfest for Rheumpark den 5. sepmødt en del beboere, og jeg oplever, at
tember. Det bliver helt sikkert en festlig
folk generelt har et stort engagement
dag med lækker mad, god musik og
i deres boligområde. Desuden er folk
masser af sjove aktiviteter - selvfølgelig
søde og imødekommende. Mange tak for med håndsprit og ansvarlig afstand. I
Din 2660: Hej Stine Maria, vil du fortælle
det. Brøndby Strand er et utrolig dejligt
løbet af efteråret er der planlagt mange
kort om dig selv og din baggrund?
område, arkitekturen er spændende, og
andre spændende kulturelle og sociale
Stine Maria: Jamen, jeg er 41 år gamså er der en fantastisk natur. Jeg kan godt aktiviteter. Nogle af dem tager udgangsmel, og engang i tidernes morgen blev jeg forstå, at man er stolt over at bo her. Jeg
punkt i nedrivningen og andre i Brøndby
uddannet cand.mag. i kunsthistorie og
skulle dog lige vænne mig til, at det er så Strands historie. Udover nedrivningsengelsk. Jeg har arbejdet mange år i flere stort, og jeg er da også gået forkert nogle caféerne, har vi planer om at lave en lokal
forskellige almene boligområder, hvor
gange.
daghøjskole i et af beboerlokalerne, hvor
jeg har stået for indsatser og projekter
Din 2660: Det er du vist ikke den første, man kan høre oplæg om Brøndby Strands
for og med både børn, unge og voksne.
historie og arkitektur og nyde en god
det sker for! Hvordan har det været at
Tidligere har jeg også oversat børnebøger
frokost.
starte i nyt job lige op til, at coronaog børne-TV, arbejdet i et kulturhus på
krisen brød ud?
Din 2660: Hvordan oplever du, at det
Nørrebro, på et asylcenter og været
beboerinddragende arbejde kan være
husholdningsdame på en brandstation.
Stine Maria: Det har da været noget af en
med til at løfte Brøndby Strand?
Derudover har jeg lavet en del frivilligt
omvæltning at starte i et nyt og spændarbejde - bl.a. på Roskilde Festival og for
ende job for så at blive sendt hjem kort
Stine Maria: Det kan det for eksempel
børn på Nørrebro. Jeg kommer oprindel- tid efter. Som boligsocial medarbejder
ved, at de indsatser og aktiviteter, vi laver,
igt fra Jylland, men bor nu i Københavns
er man vant til at arbejde sammen med
er udviklet tæt på og sammen med de
Nordvestkvarter sammen med min mand og tæt på mange mennesker. Så det var
mennesker, de er tiltænkt. Når man er
og to drenge på fem og otte år. I min fritid en udfordring at skulle lave helt om på
tæt på beboerne og er i området til daer jeg meget glad for at høre gamle lp’er,
sin arbejdsmåde og bl.a. klare al kontakt
gligt, får man en bedre fornemmelse for,
læse krimier og tage i skoven med mine
via mail og telefon. Heldigvis var vejret jo hvad der rører sig. Dermed kan vi også
børn.
godt, da vi fysisk måtte komme tilbage,
handle hurtigt, og vi kan være med til at
så vi bl.a. kunne lave udendørs aktiviteter videreformidle ønsker, behov og bekymDin 2660: Det lyder som om, du allerede
i gårdene og komme på udflugter.
ringer.
har haft en spændende karriere! Kan du
sætte lidt ord på, hvad din rolle bliver
Din 2660: Kan du beskrive, hvad der er
Din 2660: Er der nogle samarbejder,
her i Brøndby Strand?
spændende ved det boligsociale arbejde du ser frem til eller måske allerede er i
for dig?
gang med?
Stine Maria: Jeg er er ansat i Brøndby
Strand Projektet som boligsocial akStine Maria: For mig er det fantastisk
Stine Maria: Vi glæder os til at udvikle og
tivitetsmedarbejder, under den fysiske
spændende og et kæmpe privilegie at
styrke samarbejdet med afdelingsbestyhelhedsplan, HP4. Det betyder, at jeg
arbejde tæt sammen med bestyrelser og relserne endnu mere. Eksternt samarsammen med min kollega Daniel har
engagerede beboere om at lave aktivbejder jeg bl.a. med Forstadsmuseet om
fokus på de boligafdelinger, som skal
iteter i et boligområde. Sammen kan vi
at lave et formidlingsprojekt, der skal
have nedrevet højhuse. At skulle igennem udvikle indsatser, der giver mening for de fortælle om Brøndby Strands fortid- nutid
en så omfattende nedrivning er hårdt
mennesker, der skal have gavn af dem, og og fremtid.

CAFÉ 13

CAFÉ PERLEN

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

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

Foredrag: Pigtråd, pop og monopol-TV

Gin-smagning med tilbehør

Torsdag den 3. september kl. 14-16
Claus Hagen Petersen fortæller om den gyldne
pigtrådstid i 60’erne, og hvordan han i 70’erne og
80’erne arbejdede sammen med Jørgen de Mylius.
Vi skal høre om dengang DR havde monopol her til
lands. Tilmelding til AOF på tlf. 9163 9250 eller
Café 13 på tlf. 4373 8125.

Mandag den 28. september kl. 17-20
Café Perlen har lavet en aftale med Holte Vinlager om
at præsentere nogle udsøgte gin-varianter for os. Aftenen er en kamp mellem spændende gin fra forskellige lande. Der vil også være mulighed for at købe den
prøvesmagte gin med rabat. Vel mødt til en spændende aften, hvor det nok er en god idé at lade bilen
blive hjemme. Du kan købe billet i Café Perlen fra den
14.-24. september. Prisen er 150 kr. pr. person inkl.
gin-smagning med tilbehør. Ekskl. andre drikkevarer.

Kom og spis inden foredraget: 2 stk. smørrebrød til 25
kr. Bestil senest dagen inden på tlf. 43738125.

Søndagsbrunch
Søndag den 6. september 10-13
Stor brunchbuffet med kaffe/te og juice ad libitum.
Pris: 98 kr. for voksne og halv pris for børn under 12 år.
Der vil fremover være brunch den 1. søndag i måneden.

Syng sammen aften
Torsdag den 10. september kl. 19.30-21.30
Musikskolens musikalske venner indbyder sammen
med Café 13 til fællessang hver 2. torsdag i måneden.
Øvrige datoer: 15/10, 12/11 og 10/12.
fra kl. 19.30-21.30.

Den Musikalske Legestue

Vi vælger på skift sange efter højskolesangbogen og
synger, brummer eller traller af hjertens lyst - ledsaget
af enten Bjørg på klaver eller Torben på guitar. Hygge,
sang og fællesskab er nøgleordene, og alle er velkomne.

Onsdage kl. 10-13 i Ulsøparken 1 i den lille gård ved
Strandesplanaden. Alle aktiviteter er udendørs. Vi starter med at spise sammen (medbring selv formiddagssnack og drikke) og herefter rytmik for børn og voksne.

Jazz & tapas

Tilmelding: Send en SMS til Lisbeth på telefon 6035
4690. Alle anbefalinger fra myndighederne om
COVID-19 følges. Vi glæder os til at se jer - bedste
hilsner fra Nana og Lisbeth.

Torsdag den 17. september kl. 17-21
Vi byder på en lækker tapas-anretning og dejlig musik
ved Løvenskjolds Jazzcirkus, som spiller New Orleansjazz, swingmusik og danske folkemelodier. Pris: 125 kr.
Køb billet i Café 13 eller på tlf. 4373 8125.

BRØNDBY STRAND PROJEKTET

Danskundervisning
Åbent FVU-danskhold for dig, der kan en lille smule
dansk i forvejen. Hver mandag og onsdag fra kl. 9-12.20
i Café 13, Kisumparken 2.
Tilmelding ikke nødvendig – du møder bare op.
Spørgsmål kan rettes til Bo Mouritzen på mail
bbm@bo-vest.dk eller tlf. 6035 4662.

Lille Sprogskole for småbørnsforældre

John Mogensen Tribute
Fredag den 25. september kl. 17-22
Kom til John Mogensen-aften med livemusik og stegt
flæsk ad libitum og gammeldags æblekage.
Billetter kan købes i cafeen til 150 kr.

Vi er et lille, anonymt danskhold for dig, der er begynder,
har små børn og ikke kan deltage i andre sprogtilbud. Vi
mødes på tirsdage kl. 10-12. Måske er du lige kommet
til Danmark, måske afventer du svar på ansøgning om
familiesammenføring, er på barsel, eller måske har du
ikke længere ret til sprogskole og er ikke øvet nok til
FVU. Din baby er velkommen, og der er puslebord og
lokaler til amning, leg mv. Spørgsmål rettes til Bo
Mouritzen på bbm@bo-vest.dk eller 6035 4662.
Vi holder infomøde tirsdag den 1. september kl. 9.30.

ZOO, SØFART
& SUSHI
Sommeraktiviteter 2020

Året 2020 vil nok mest af alt blive husket
for, hvordan coronavirussen prægede
vores dagligdag og ændrede vores
måde at være sammen på - ikke mindst
i sommerferien, hvor mange måtte se
sine planer ændret med f.eks. aflyste
udlandsrejser. Ikke desto mindre lykkedes det heldigvis også at få stablet en
række aktiviteter sammen for Brøndby
Strands beboere, så der var alternativer
til de sommeroplevelser, der ellers var
planlagt.

udstillingen, hvor der blandt andet kunne
høres historier til de forskellige montrer
- og ikke mindst det udendørs område,
hvor børnene morede sig på gokarts.
Frokosten blev indtaget på Værftets
Madmarked, hvor alle fik udleveret
madkort og kunne vælge deres egen ret.
Det blev bl.a. til mad fra Italien, Japan,
England, Frankrig og Syrien. På dagens
sidste destination, Kronborg Slot, var
der meget at se på og opleve. Slottet var
fyldt med små skuespil, som portrætterede, hvordan livet har været. Der blev
taget mange fotos - både af den smukke
bygning og de mange skuespil.

børn og voksne kan dele oplevelsen med
naboer og venner.”

Zoologisk Have
Den 5. august drog forældre og børn
fra Brøndby Strand Legestue til
Zoologisk Have. Lisbeth Ernager, som til
dagligt bestyrer legestuen fortæller: ”Vi
havde nogle sjove og lærerige oplevelser. Og i modsætningen til vores sidste
tur til Zoologisk Have havde vi denne
gang fornøjelsen af at have flere større
søskende med, da vi kom afsted før
Med økonomisk støtte fra en pulje, som
skolestart”. Turen bød også på en dejlig
Lejerbo havde fået stillet til rådighed af
frokost i en af havens restauranter. Efter
Socialstyrelsen kunne det boligsociale
frokost blev der sunget sange om de dyr,
team i Brøndby Strand Projektet byde på ”Der er noget om snakken…”
som de så på turen. Lisbeth fortæller
et udvalg af spændende ture og arrange- Torsdag den 6. august drog knap 100
desuden, at det populære dyretema vil
menter i begyndelsen af august.
blive fuldt op, når børn og forældre igen
beboere mod Bakken. Med på turen var
mødes i legestuen.
aktivitets-medarbejder
Nadja
von
Platen,
Sushi-kursus
som ikke lægger skjul på, at turen var en I skrivende stund venter endnu en tur
I samarbejde med Brøndby Strand
Ungefællesskab deltog knap 30 unge be- succes: ”Det var en skøn og sjov dag med forude for legestuens brugere. Således
boere til en aften med sushi-kokkeskole, en masse børn, der havde glædet sig
drager de den 24. august mod Arbejderrigtig meget, og de var tydeligvis tilfredse museet og Botanisk Have - en tur som
hvor der blev prøvet kræfter med ris og
rå fisk under kyndig vejledning af sushi- men også trætte på vejen hjem i toget.
også støttes af midlerne fra Lejerbo.
Og det er ikke uforståeligt - De fik virkelig
kokke fra restauranten Damindra. For
Sommeren har i øvrigt budt på tre uger
nogle af deltagerne var det endda første udnyttet deres turpas til forlystelserne
med musik- foto- og filmproduktion for
fuldt
ud”,
griner
Nadja
og
fortsætter:
”Det
gang at de skulle smage rå fisk- så ikke
børn og unge i Turning Tables’ contaivar
var
en
dejlig
dag,
og
som
nogle
af
bekun madkundskaberne men også
nere og Bootcamp 2660, hvor en gruppe
boerne
sagde,
da
vi
sad
og
spiste
vores
smagsløgene blev udfordret.
modige unge brugte en uge på at styrke
medbragte frokost ude i Dyrehaven, så
Tur til Helsingør
deres faglighed i dansk og matematik
er det sådan nogle ture, der er med til
Turens første destination var Søfartsgodt krydret med masser af spændende
at styrke fællesskabet i boligområdet,
museet. Her slog familierne sig løs
hvor man både er sammen som familie, aktiviteter og hyggeligt samvær.
- både på den indendørs legeplads og
og samtidig er der mulighed for at både

Kontakt redaktionen på mail: pha@bo-vest.dk
Din 2660 Kalender udkommer ikke i januar, juli og august.

www.brøndbystrand.dk

