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’HALLINGHUSET’ INDVIET 
I BRØNDBY STRAND
Den nye fremskudte indsats skal hjælpe beboere i job og uddannelse 

Torsdag den 31. marts var der reception 
og åbning af den fremskudte beskæft-
igelsesindsats i Hallingparken 2, hvor 
flere end 60 personer mødte op til fejrin-
gen. De nye lokaler blev ved lejligheden 
døbt “Hallinghuset”, og det blev markeret 
med taler af borgmester Kent Mage-
lund og organisationsformand i Brøndby 
Boligselskab Michael Buch-Barnes. I 
Hallinghuset vil Basak Tozan og Edith 
Kofoed fra Jobcenter Brøndby fremover 
tage imod Brøndby Strands beboere og 
hjælpe dem i job og uddannelse.

En fælles indsats
Hallinghuset er kommet til verden som 
en fælles indsats mellem jobcenter, 
boligorganisationer, sprogskole og 
boligsocial indsats. Udviklingskonsulent 
i Jobcenter Brøndby, Rikke Stougaard, 
har været med til at facilitere udflytnin-
gen af de to sagsbehandlere og mener, 
at samarbejdet på tværs kan noget helt 
særligt. 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 no-
gle nye metoder, og ikke mindst ”det nære”, 
som ligger i at lave fremskudt arbejde. Og 
det her med at komme tættere på bebo-
erne, og at de kommer ned i nogle mindre 
og mere uformelle rammer, forventer vi kan 
skabe en større tryghed.”

Beboeren i fokus
Fokus ligger netop på at skabe et trygt 
og nært rum, med beboeren i centrum. 
Stougaard påpeger, at den fremskudte 

indsats, foruden de fastlagte forløb med 
beboere, er tiltænkt en ’åben rådgivn-
ing’. 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 jobrelat-
erede. Hallinghuset fokuserer særligt på 
områdets ca. 250 aktivitetsparate, der 
har stået uden for arbejdsmarkedet i 3 år. 
Denne gruppe har ofte sproglige van-
skeligheder, eller andre problemer, der 
gør det svært at benytte de gængse til-
bud. Derfor er en mere helhedsorienteret 
indsats gavnlig. Rikke Stougaard mener, 
at den nye fremskudte beskæftigelses-
indsats også på denne måde kan stå 
stærkere gennem samarbejdet med det 
boligsociale. 

”Der er jo nogle andre metoder i det boligso-
ciale, 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.”

Bygger bro mellem borger og kommune 
Organisationsformand i Brøndby Bolig-
selskab Michael Buch-Barnes mener, at 
jobcentrene for visse borgere kan virke 
uigennemskuelige. Den mere individ-
fokuserede tilgang i den nye fremskudte 
beskæftigelsesindsats kan rykke ved 
dette. Dette adresserede han også i sin 
tale ved receptionen:

”Det er en håndholdt indsats, der for alvor 
batter. Den skal tage udgangspunkt i de 
udfordringer, vores beboere har. Jeg kan 

se, at det for nogle er en udfordring bare 
at komme hen til jobcentret på rådhuset. 
Motivationen bliver ikke større, hvis man 
bliver mødt af et system, man ikke forstår 
eller passer ind i.” 

Samarbejdet mellem jobcentret og det 
boligsociale projekt skaber ifølge Buch-
Barnes et rum, der er langt lettere at tilgå 
for beboeren:

 ”Derfor er det vigtigt, at vi kombinerer de 
gode kræfter fra jobcentret med det bolig-
sociale kendskab til de udfordringer, der er i 
Brøndby Strand. Og det er vigtigt, at vi helt 
bogstaveligt gør indsatsen let tilgængelig. 
Det bliver den her i Hallingparken 2.”

Til åbningsreceptionen af Hallinghuset 
var Borgmester Kent Magelund med til 
at indvie det nye initiativ. Han mener 
også, at Hallinghusets helhedsorien-
terede tilgang vil være en styrke for både 
beboere og området som helhed: 

”Det synes jeg både som borger og som 
borgmester er noget af det mest menings-
fulde - når vi i fællesskab kan få indsatser 
op og stå. Indsatser, som vil betyde noget 
positivt i den enkeltes borgers liv og som 
vil bidrage positivt ind i hele det her gode 
lokalmiljø, det sker i. ”

Hallinghuset ligger i bunden af højhuset i 
Hallingparken 2, stuen. 

Du kan komme i kontakt med Edith 
Kofoed på mail esr@brondby.dk eller tlf. 
29252163. Du kan skrive til Basak Tozan 
på mail basto@brondby.dk.



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

Bankoaften i Perlen
Mandag den 16. maj fra kl. 16
Kom forbi Cafe Perlen til en aften fyldt med bankospil 
og godt selskab. Dørene åbner kl. 16 og løjerne beg-
ynder kl. 17, vi håber at se mange beboere med familie 
og venner til en hyggelig aften.

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

Stor brunchbuffet   
Søndag den 1. maj kl. 10-13
Med alt hvad hjertet kan begære fra den klassiske 
brunch-menu. Hertil kaffe, te, juice ad libitum. Bestil 
gerne bord på forhånd på tlf. 43738125. Pris: 98 kr. for 
voksne og halv pris for børn under 12 år.

Musik og Flæsk
Fredag den 6. maj kl 17-21
Cafe 13 inviterer på stegt flæsk og livemusik. Pris: 125 
kr. Tilmelding i cafeen eller på tlf. 43738125..

Foredrag: Avedøres Flyveplads Historie  
Torsdag den 5. maj kl. 14-16
En levende flyveplads: Bjarne Gren fra aeronautisk ak-
tivitetscenter i Avedøre kommer og fortæller flyveplad-
sens historie, fra den var militær øvelsesplads under 1. 
verdenskrig frem til i dag, hvor man på aktivitetscenteret 
kan opleve hangaren og de gamle fly. Tilmelding på tlf. 
9163 9250. Pris: 100 kr. (50 kr. for pensionister, ledige 
eller efterlønnere). Bestil Café 13´s tilbud: 2 stk. smørre-
brød og en øl/gl. vin for 50 kr. på tlf. 4373 8125.

Bankoaften
Tirsdag den 17. maj kl. 19.15  
Kommer man tidligere kan man spise dagens menu, 
som denne aften er mexicansk gryde med kylling og 
tortillachips. Bestil gerne i forvejen på tlf. 43738125. 

Musik og Mexicansk buffet 
Fredag den 20. maj kl 17-19
I hele uge 20 har vi mexicansk tema i Café 13. Fredag 
slutter vi ugen med en stor mexicansk buffet og live-
musik på terrassen. 

Pris: 125 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 12 år. 
Tilmelding i cafeen eller på tlf. 43738125.

Generalforsamling lejerforeningen
Søndag den 22. maj kl 10-12 

Alle beboere i T13 inviteres til generalforsamling og 
brunchbuffet.

Lukkedage i Cafe 13
Fredag den 13. maj, 
torsdag den 26. maj og 
fredag den 27. maj

Klydebo var fyldt med glade børn og 
voksne, da der torsdag den 24. marts var 
første fællesspisning i det boligsociale 
aktivitetshus. Den omlagte børnehave 
skabte de perfekte rammer for børnene 
til at løbe og lege i. Mens de voksne sad 
og snakkede og spiste, boltrede børnene 
sig i legerummet og tegnede på papir-
dugen, der var lagt på bordene. 

De frivillige og de ansatte i Klydebo 
havde dækket pænt op og gjort klar til de 
tilmeldte godt 50 gæster. Siden morgen-
stunden havde kvinderne fra Klydebos 
9. og 10. klasse stået i køkkenet for at 
lave lækker afghansk mad til alle. En af 
gæsterne til middagen var formand for 
afdelingsbestyrelsen i Rheumpark, Chris-
tian Bundgaard. Han udtalte sig i begejs-
trede vendinger om de afghanske retter.

”Jeg synes det var en fantastisk idé og fan-
tastisk mad. Jeg var lidt ked af, at jeg ikke 
kunne spise endnu mere, men jeg var sim-
pelthen bare så mæt. Det var vældig godt 
lavet. De har virkelig lagt et stort stykke 
arbejde i det. Det var også dejligt at se, at 
de var så stolte af det, de havde lavet.”

Styrker naboskabet
Fællesspisningen skaber rammer for at 
mødes på tværs omkring lækker mad og 
gode samtaler. Bundgaard lægger vægt 
på at fællesspisningen indeholder et 
stort potentiale for at styrke naboska-
bet.

”Jeg synes, det var et glimrende arrange-
ment, der ligger op til at holde flere af dem. 
Fællesspisningen er en måde at lære hi-
nanden at kende på. Jeg synes, at det åbner 
op for, at vi kan tale sammen som naboer. 

Det er jo netop naboskabet, der skal bringe 
os sammen, fordi vi bor jo alle sammen i 
samme ejendom eller i tilsvarende ejen-
domme.”

Flere fællesmiddage
Succesen med fællesspisning gentages 
den 10. maj kl. 17 i Klydebo, Albjerg-
parken 55, hvor maden forhåbentlig kan 
nydes i forårssolen. Denne gang kom-
mer vi til at smage lækre retter fra det 
tyrkiske køkken. Åbningsarrangementet 
var gratis, næste gang kommer det til at 
koste 20 kr. per person. 

Vil du gerne spise med til næste fæl-
lesspisning? Eller vil du gerne være frivil-
lig og hjælpe med at lave mad eller kaffe 
eller forberede næste fællesspisning? 
Skriv til Stine på tlf.: 60 35 46 94 eller på 
mail: slh@bo-vest.dk.

SAMMEN 
OM MADEN
Fællesspisning i Klydebo
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GANG I STÆNGERNE
I Brøndby Strand Seniormotion er det sociale i højsæde 

Hver tirsdag kl. 9.30 mødes friske mænd 
og kvinder, foran leopardcontaineren ved 
kirken, for sammen at gå ture i området. 
Initiativet er drevet af Brøndby Strand 
Seniormotion, der har skabt et stærkt 
fællesskab på knapt 90 mænd og kvinder. 
Din 2660 Kalender har snakket med for-
mand for foreningen Tom Petersen, der 
fortæller om stavgang, gymnastik og det 
sociale fællesskab.

Et stærkt fællesskab
Tom lægger vægt på, at foreningens 
hovedformål er det sociale. De mødes 
omkring stavgang og gymnastik
men også om kaffen og snakken. 
Stavgængerne går fast hver tirsdag i 
Brøndby Strand, hvorefter de hygger med 
kaffe og socialt samvær i Cafe 13. Her-
udover er også flere ”langture”, hvor hold-
et tager ud og går i nye smukke omgivel-
ser. Senest har de været på Refshaleøen 
og snart går turen til Dyrehaven.

Formanden fortæller begejstret omkring 
gruppens evne til at skabe inkluderende 
sociale rum: ”Som frivillig gør det mig så 
glad at se, når tingene vokser, og at folk 
har det godt. Alene bare mødet over kaffen, 
hvor snakken går, giver mig stor glæde. Jeg 
oplever, at der er opstået nye venskaber på 
tværs af gruppen. Så bliver man også lidt 
grebet af at prøve at få endnu flere med.”

Op af lænestolen
Tom Petersen understreger, at alle 
seniorer og efterlønnere er velkomne i 
foreningen. Brøndby Strand Seniormo-
tion, kan faktisk slet ikke eksistere uden 
nye medlemmer.

”Vi ligger jo i en aldersgruppe, hvor hvis 
ikke vi gør noget aktivt for at rekruttere 
nye medlemmer, så forsvinder vi alene 
pga. dødsfald. Derfor er det vigtigt for os 
hele tiden at få flere medlemmer. Vi har nu 
omkring 87 medlemmer, men vi tror på at vi 
kan komme endnu højere op.” 

Senest har foreningen særligt fokuseret 
på at få flere mænd med. Tom fortæller, 
at mændene er en svær gruppe at nå, da 
de ofte er meget låste i deres vaner.

”Vi vil meget gerne have flere mænd - både 
til gymnastik og med ud at gå. Nogle af dem 
kan du ikke rive løs, fordi de er vant til at 
spise frokost kl. 12. Et andet problem er, at 
mænd hænger fast. Røven hænger sim-
pelthen fast i stolen derhjemme”, siger for-
manden med et glimt i øjet. Han fortæller 
dog også, at når mændene først er med 
på holdet, så holder de ved.

”Vi kan jo se det, at hvis vi formår at få en 
mand med ned og være med til gymnastik 
bare en gang, så bliver han hængende. Det 

største problem er at få dem derned og at få 
dem råbt op.” 

Kom og vær med
Hvis man er nysgerrig på stavgangen og 
gerne vil prøve det, så kan man komme 
ned på tirsdage kl. 9.30 ved leopardcon-
taineren i Esplanadeparken. De første to 
gange kan man gå med gratis. Hvis man 
gerne vil fortsætte, så skal man melde sig 
ind. Det koster 350 kr. om året, men man 
betaler kun for de resterende måneder 
af året. 

Tom Petersen lægger vægt på at man 
også kan være med til stavgang og gym-
nastik, selvom man ikke normalt dyrker 
sport. 

”Hvis du føler, at du ikke vil være med til 
alting, så vær med til det du kan. Og er 
der noget, der er lidt for krævende for dig, 
så kan du sætte dig hen på bænken. Det 
primære er at vi får folk ud at røre sig. Vi har 
alt for mange, der bare sidder og er gået i 
stå derhjemme.”

Hvis du gerne vil med ud at gå, være med 
på gymnastikholdet, eller hvis du bare 
gerne vil høre mere om foreningen, så 
kan du skrive eller ringe til Tom Petersen 
på tlf.: 61679322 eller på mail: 
twp291@icloud.com.


