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Christian Bundgaard, 70 år, Thybjergparken
Din 2660: Laver du frivilligt arbejde?

Christian: ja, jeg er formand for afdelingsbestyrelsen i Rheumpark, og så er jeg 
formand i min kolonihaveforening. Tidligere har jeg også været i frivillig som 
patientrepræsentant i ledelsen for Hvidovre og Amager Hospital.

Din 2660: Hvorfor har du valgt at bruge så meget tid på frivilligt arbejde?

Christian: Det er sådan, jeg er indrettet, jeg kan ikke lade være med at blande 
mig. Jeg er pensionist, og jeg kan altså ikke bare sidde og trille tommelfingre. Det 
er jo også båret af en interesse for det, jeg laver. Det giver en tilfredsstillelse at 
få tingene til at fungere. Og så er det jo dejligt at kunne hjælpe andre, som står i 
samme situation. De fleste af os har jo prøvet at være patient. 

I forlængelse af artiklen ovenfor har Din 2660 Kalender været på gaden for at 
tage temaet ”frivillighed” op med nogle af Brøndby Strand beboere. Vi talte med 
Christian og Margit, som begge havde noget på hjerte om emnet. 

FRIVILLIGHED I FOKUS
Mød Heidi og Henrik fra Strandens Maduddeling
Ægteparret Heidi Post, 42, og Henrik 
Post, 49 fra Kisumparken bruger 3-4 
timer hver uge på frivilligt arbejde i 
Strandens Maduddeling. Konceptet er 
simpelt. De syv frivillige i maduddelingen 
afhenter madvarer, som står til at blive 
smidt ud, fra lokale supermarkeder 
og hver onsdag fra kl. 17.30 uddeles 
varerne til Brøndby Strands beboere. 
Maduddelingen har til huse i stueetagen 
af højhuset i Ulsøparken 2. Selv om 
det lyder relativt simpel, ligger der 
dog en del arbejde for de frivillige bag 
det tilsyneladende enkle koncept. 
Da, det jo er madvarer, som deles 
ud, skal alt registreres i forhold til 
holdbarhedsdatoer, så der intet er at 
komme efter for fødevarekontrollen. Og 
det kan der næppe være, da de frivillige 
i maduddelingen tydeligvis er meget 
patentlige med deres arbejde, da Din 
2660 Kalender er forbi til en snak om det 
frivillige madprojekt. 

På fornavn med ”kunderne”
Trods det til tider krævende arbejde med 
registreringen af madvarer, er der kun 
begejstring at spore hos Henrik og Heidi 
Post, når snakken falder på, hvorfor de 
har valgt at donerer, så meget af deres 
fritid til det frivillige arbejde.

”Det var faktisk helt tilfældigt, at jeg så 
et opslag fra Julie (aktivitetskoordinator 

i T13, red.) og tænkte: ”det er da noget, 
jeg skal”. Og der kommer bare nogle søde 
mennesker, og jeg tror, vi gør en forskel for 
dem, som kommer her”, fortæller Heidi 
Post eftertænksomt. Henrik supplerer og 
henviser til, at alle er taknemmelige for 
den mad de får og det arbejde, de lægger 
som frivillige. De er glade for at komme, 
også selv om der kun er lidt mad at hente. 
Og vi er jo på fornavn med mange af dem, 
og de siger til os, at vi altid er så positive 
hernede.”

Ingen sur tjans
Foruden mødet med de glade aftagere af 
maden er der samtidig en social gevinst 
på de indre linjer blandt maduddelingens 
frivillige, fortæller Heidi: ”Os, der er her, 
har bare et supergodt sammenhold. Og det 
har jo også gjort, at vi har holdt ved. Fordi vi 
har det sjovt, og vi har det hyggeligt.” 

Det er ikke fordi, Heidi og Henrik ikke 
har nok at lave i deres liv. De har begge 
fuldtidsarbejde som henholdsvis 
social- og sundhedsassistent og 
karrosseriopbygger. Men som de selv 
påpeger, har de ikke længere små børn 
og det har frigivet tid til at kunne hellige 
sig frivilligt arbejde. Går man og overvejer 
at blive frivillig er budskabet fra Heidi 
klart: ”Man skal jo selvfølgelig have lysten 
til det. Det skal jo ikke være en sur tjans. Vi 
gør det, fordi vi har overskuddet, da vi har 

store børn. Det giver også et eller andet, 
det der med at gøre noget godt for andre 
og samtidig være med til at bekæmpe 
madspild. Det giver overskud.”

Guld for de frivillige
Faktisk er Henrik og Heidi blevet så bidt 
af det frivillige arbejde, at skulle der ske 
noget, der gør at maduddelingen må 
lukke, vil de finde noget lignende at kaste 
sig over i deres fritid. ”Vi kan jo godt lide 
det, og vi kan godt lide sammenholdet. Og 
så har det også betydet, at vi er begyndt at 
komme til flere arrangementer i området 
- for eksempel oppe i Café 13”, fortæller 
Heidi. Henrik samler op og fortæller, at de 
også deltager ved sociale arrangementer 
på tværs af de frivillige foreninger i 
boligafdelingen. ”Alle frivillige var inviteret 
på tur, hvor vi var inde at hygge og spise i 
København. Det var noget Julie arrangerede. 
Hun er guld værd for os frivillige herude.”

Det sidste og vigtige budskab, som 
Heidi og Henrik gerne vil have ud til 
omverdenen, er en bøn om at få endnu 
flere lokale supermarkeder til at støtte 
op med dagligvarer til maduddelingen, 
så flere beboere kan få hjælp til at få 
husholdningen til at hænge sammen. 

Du kan følge (og ”like”) Strandens 
Maduddeling på Facebook, hvor man kan 
anmode om at blive medlem af gruppen. 



CAFÉ 13 

Margit, 84 år, Hallingparken
Din 2660: Laver du frivilligt arbejde?

Margit: Ja, jeg laver nogle ture med børn igennem noget, der vist hedder 
Brøndby Bedste eller Bonus Bedste. Jeg gik ned til kommunen, fordi de søgte 
efter frivillige og spurgte, om de havde noget til mig. Det sidste nye jeg har, 
er en familie med en dreng på 11 og en på 3 år. Jeg hjælper også en familie i 
Greve, som jeg selv fandt gennem nettet, hvor en mor søgte hjælp. 

Din 2660: Hvor ofte ser du børnene?

Margit: Det er hensigten, at jeg ser dem mindst en gang om ugen. Det gør 
jeg også, men corona har gjort det lidt besværligt, da familien er bekymret 
for, at jeg bliver smittet.

Din 2660: Hvad motiverer dig ved at lave frivilligt arbejde?

Margit: Der er jo to sider, hvor man kan gøre lidt gavn, og man får selv glæde 
af det også, fordi de ligesom er blevet min familie. Så det er rigtig godt. 

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

Biograf for børn
Lørdag den 5. marts kl. 11-13 og kl. 19-21
Hyggelige og sjove film for små og store. Første film er 
for de mindre. Der vises ”Far til 4”. For de store børn vil 
der blive vist gyser/action-film. Man skal være 16 år 
for at se den. Glæder os til en hyggelig dag og aften i 
biografens verden. Det er gratis at komme (inkl. juice og 
godter).

Whisky-smagning
Fredag den 11. marts kl. 17-20 
Kl. 16-17 serveres sandwich (ekskl. drikkevarer). Holte 
Vinlager præsenterer udsøgt whisky for os. Der vil også 
være mulighed for at købe whisky til rabatpris. Vel mødt 
til en aften, hvor det er en god idé at lade bilen blive 
hjemme. Køb billet i Café Perlen senest 7. marts kl. 17. 
Pris: 150 kr. inkl. whisky- smagning og sandwich.

Jazz og 3-retters menu
Mandag den 21. marts kl. 17-19 
Swingmusik og gode danske sange! Orkestret spiller 
glad og humørfyldt New Orleans jazz. Orkestret er 
eminent til at skabe godt humør og få musikken ud 
over scenekanten. Repertoiret er bl.a. Blue Berry Hill, 
Nyboders Pris, Sidder på et Værtshus, Når Lygterne 
Tændes, Ensom dame fyrre år, Beatiful Dream, White 
Cliffs of Dover, When the Saints. Køb billet i Café Perlen 
fra 7. - 17. marts. Pris: 120 kr. (inkl. 3-retter menu).

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

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 8.00-19.30
Tirsdag og torsdag kl. 8.00-14.00

International pandekagedag
Tirsdag den 1. marts kl. 17-20
International pandekagedag for hele familien. 
Pandekager til forret med laks, rejer, salat og meget 
mere. Pandekager til hovedret med forskellige slags kød 
og mange salater. Til dessert med is, sukker, syltetøj 
eller chokolade. 
Pris: 75 kr./voksen og 30 kr./barn (3-10 år). 
Under 3 år: gratis. 

Hollændernes indtog i Dragør
Torsdag d. 3. marts:  kl. 14-16 
AOF-foredrag: Hvorfor havde hollændere andre 
privilegier, rettigheder og pligter end menigmand? 
Hvorfor blev danske fæstebønder tvunget til at forlade 
Amager? Museumsleder Søren Mentz vil gøre os meget 
klogere på, hvordan historien har udviklet sig over 500 
år, og hvordan de første indvandreres traditioner stadig 
fastholdes nogle steder på Amager. Ønsker du Café 13´s 
specielle tilbud (2 stk. smørrebrød + 1 øl/glas vin for 
50 kr.) - bestil på 43738125.

Stor brunchbuffet  
Søndag den 6. marts kl. 10-13 
Rundstykker, rugbrød, wienerbrød, marmelade, Nutella, 
pandekager med sirup, yoghurt med syltede bær, 
pålæg, røræg, bacon og brunchpølser, ost og frisk frugt. 
Hertil serveres kaffe, te, æble-og appelsinjuice ad 
libitum. Bestil gerne bord på forhånd på 43738125. 
Pris: 98 kr./voksen (halv pris for børn under 12 år).

En aften om Podcast
Torsdag den 10. marts kl. 19-21 
AOF-Foredrag: Vil du lytte til podcast eller måske 
lære at lave din egen? Unge som ældre har taget 
fænomenet ’podcast’ til sig. Her er nemlig noget 
for enhver smag. Mikala Rosenkilde, som står bag 
podcasten ”De mystiske dyr”, fortæller om sin egen vej 
til podcastproduktion. Så har du en podcast-idé i maven 
eller er du bare nysgerrig på gode lytteoplevelser, så 
mød op og find inspiration. 

John Mogensen-aften
Fredag den 11. marts kl. 17-22
Café 13 inviterer til en aften i John Mogensens ånd, når 
vi får besøg af bandet “John Mogensen Jam”. Aftenen 
byder på flæskesteg med det hele og gammeldags 
æblekage til dessert. Køb billet i caféen til 175 kr. 

Banko
Tirsdag den 15. marts kl. 19.15
Bankoklubben inviterer til bankospil. Kommer man 
tidligere, kan man spise dagens menu, som denne aften 
er oksefilet med bagekartoffel og salat.
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JOBCENTER FLYTTER 
MEDARBEJDERE TIL 

HALLINGPARKEN
Tættere på beboere i tæt samarbejde med boligsocial helhedsplan

For at række ud til de beboere i Brøndby 
Strand, som har brug for nærhed, støtte 
og motivation til at komme i job, flytter 
Brøndby Jobcenter to sagsbehandlere ind 
i lokaler i Hallingparken 2. Målet er blandt 
andet at nå personer, for hvem turen 
til og mødet med jobcenteret kan virke 
uoverkommelig.

Indsatsen inkluderer blandt andet 
et meget tæt samarbejde med den 
boligsociale helhedsplan, Brøndby 
Strand Projektet. Samarbejdet betyder 
også, at man udvikler og anvender nye 
og kreative tilgange, som kan være 
med til at øge tilliden og relationen til 
jobcenteret.   

Mere tid til beboeren
Rent formelt hedder det sig, at 
målgruppen for den fremskudte 
indsats er de ’aktivitetsparate’, som i 
modsætning til de ’jobparate’ ikke er klar 
at starte i arbejde men har brug for andre 
indsatser først. Det kan for eksempel 
være at lære at tale bedre dansk.

De to sagsbehandlere, som kommer 
til at sidde fremskudt i Hallingparken, 
har fået halveret antallet af borgere, 
de skal arbejde med fra 50 til 25 per 
sagsbehandler. Noget som er med til at 
frigive tid til at mødes oftere med den 
enkelte og til for eksempel at deltage på 
nogle af de boligsociale aktiviteter i det 
omfang, det er relevant. 

Uformelle rammer
Rikke Stougaard er udviklingskonsulent 
i Jobcenter Brøndby og er med til 
at facilitere udflytningen af de to 
sagsbehandlere. Hun ser frem til at 
udvikle en indsats, hvor man griber 
tingene lidt anderledes an, end man gør i 
det traditionelle jobcenter. Hun forventer, 
at man kommer til at se en synergi med 
den boligsociale indsats, der allerede 
foregår i området.

”Det er en mulighed for at arbejde med 
nogle nye metoder, og ikke mindst ”det 
nære”, som ligger i at lave fremskudt 
arbejde. Og det her med at komme tættere 
på beboerne, og at de kommer ned i 
nogle mindre og mere uformelle rammer, 
forventer vi kan skabe en større tryghed.”
Og netop samarbejdet med det bolig-
sociale team, mener Rikke Stougaard, 

kan sikre en mere helhedsorienteret 
tilgang, som kan støtte op om borgeren 
på nogle andre områder, end det man har 
muligheder for på jobcenteret, så man får 
løftet borgeren på flere områder. 

”Der er jo nogle andre metoder i det 
boligsociale, og der er måske et andet 
kendskab til borgeren. Et andet kendskab 
på den måde, at man kender borgeren for 
noget andet end lige det, at du mangler et 
arbejde, eller at du er dårlig til dansk.”

Åben rådgivning
Rikke Stougaard påpeger også, at den 
fremskudte indsats foruden de fastlagte 
forløb med beboere er tiltænkt en 
’åben rådgivning’. Her kan beboere på 
udvalgte dage og tidsrum komme ind 
fra gaden og få en samtale med de nye 
sagsbehandlere - også om emner, som 
ikke er jobrelaterede. 

”Det kan være, at folk kommer ind med 
spørgsmål og problematikker, som ikke 
nødvendigvis har noget med jobområdet at 
gøre. Det kan godt være, at sagshandlerne 
ikke lige kan svare på det pågældende 
spørgsmål, men så kan de sikre en 
brobygning til enten nogle kollegaer i 
kommunen eller til de boligsociale kollegaer. 
Så man skal gerne føle sig hjulpet, selv om 
man ikke kommer med en job-relateret 
udfordring.”

Så tæt på som muligt
Den fremskudte indsats har lokaler i 
stueetagen i højhuset i Hallingparken 2, 
som hører under Brøndby Boligselskab. 
Nyheden om den snarlige åbning af 
den lokale jobrådgivning skaber ikke 
mindst glæde hos organisationsformand 
i Brøndby Boligselskab, Michael 
Buch Barnes. For ham er det særligt 
’nærhedsprincippet’, der er nøgleordet. 
At sagsbehandlingen og de beslutninger, 
der træffes, sker så tæt på beboeren som 
muligt.

”Det, at der nu kommer sagsbehandlere fra 
jobcenteret til at sidde helt lokalt i Brøndby 
Strand Parkerne, gør at kommunen som 
helhed kommer tættere på. Og for nogle af 
vores beboere kan en tur op på jobcenteret 
føles langt væk og uoverskueligt.”

Hold fast i succesen
Michael Buch-Barnes’ langsigtede 

forventning er, at ledigheden falder i 
området med den fremskudte indsats. 
Han påpeger, at man har set en 
positiv effekt af lignende tiltag i andre 
kommuner, som man kan læne sig op ad.
”Og når det så bliver en succes, skal vi også 
være klar til at kunne udvide indsatsen. Her 
er det vigtigt, at man fra politisk side sikrer 
fastholdelsen, når vi har konstateret, at 
det virker. Og dét kan nogle gange være en 
udfordring at blive enige om at holde ved. 
Men det er ikke mindst vigtigt, fordi vi jo 
ikke ved, om den boligsociale indsats er her 
efter 2025. Så det kan måske nok virke som 
et lille uskyldigt projekt, men jeg mener, at 
det har stor betydning for Brøndby Strand 
Parkernes fremtid.”
Et spændende job
Foruden at få jobcenteret helt tæt på 
beboerne, har organisationsformanden 
også en forhåbning om, at det tætte 
samarbejde mellem jobcenter og det 
boligsociale team vil skabe en større 
deling af viden på hinandens felter. Han 
ser samtidig en mulighed for, at man 
kan rekruttere gensidigt til hinandens 
tilbud. ”Sagsbehandlerne får mulighed 
for at deltage i de boligsociale aktiviteter, 
når det giver mening. For eksempel hvis 
de skal knytte en tættere relation og lære 
beboeren bedre at kende. Så de får altså 
et spændende job, synes jeg. Det er ikke 
for at nedgøre det arbejde, der bliver lavet 
på jobcenteret, de gør det godt, men vi er 
nødt til at gøre noget for at knække kurven 
omkring de aktivitetsparate, ledige beboere. 
Og der er den her indsats en fantastisk 
mulighed, som jeg har store forventninger 
til, og jeg er spændt på at se samarbejdet 
udfolde sig.”
Opstart i slutningen af marts
Der var flere sagsbehandlere, der 
ønskede at starte i den fremskudte 
funktion i Brøndby Strand. Valget faldt 
på et team bestående af Edith Kofoed 
og Basak Tozan. De ser frem at starte 
og møde beboerne og er ikke mindst 
spændte på at prøve en ny og kreativ 
tilgang til sagsbehandlingen.
Det er forventningen, at indsatsen er i 
gang ved udgangen af marts 2022. Der 
vil blive meldt mere ud om den konkrete 
dato på Brøndbystrand.dk og Brøndby 
Strand Projektets Facebook-side.


