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Preben, Næstformand 
i Forældre-Bif
Din 2660: Hvad er FoBiLop for et 
arrangement?

Preben: Det er et loppemarked, arran-
geret af Forældre-Bif. Vi i Forældre-Bif 
laver aktiviteter for at generer penge til 
børn, der spiller i fodboldklubben her i 
Brøndby kommune. Vi støtter de børn, 
der ikke har så mange penge i familien 
med kontingent, fodboldstøvler, fodbold-
ture osv. Vi ville gerne lave en aktivitet, 
hvor vi forsøgte at samle borgerne i 
kommunen, om noget de godt kan lide at 
lave. Vi holder det hver anden lørdag, fra 
maj til september og der er rigtig mange, 
der kommer her hver gang.

Din 2660: Hvor er der godt om 
sommeren i Brøndby?

Preben: Jeg kan godt lide Brøndby-
skoven. Indenfor de sidste ti år er den 
blevet udvidet, så den er dobbelt så stor 
som den var. Det er et fantastisk sted. 
Der skal folk gå hen om sommeren. Der 
er også brombær i skoven, men jeg siger 
ikke hvor.

Lisbeth, Museumsinspektør 
Forstadsmuseet
Din 2660: Hvad er Brøndbyøster gennem 
1000 år for et arrangement?

Lisbeth: Det er en byvandring igennem 
Brøndby Øster de sidste tusind år, sådan 
cirka. Vi har gået igennem landsbyen, 
det nye Brøndbyøster og er endt her i 
Brøndby Skoven. Det er hele Brøndbys 
historie, med udgangspunkt i Brønd-
byøster. Jeg tror at for folk, der elsker at 
bo i Brøndby, så kan det meget at de lige 
pludselig får en masse fortællinger, en 
tidsdybde på det sted de bor. At kende 
Brøndbys historie, kan være med til at 
skabe identitet, en følelse af at man 
hører til og at Brøndby er noget særligt. 
Og der er en masse fortællinger, der bare 
ligger og venter på at blive fortalt.

Din 2660: Hvor er der godt om 
sommeren i Brøndby?

Lisbeth: Jeg kan godt lide landsbyerne, 
de er så hyggelige at gå rundt i. Jeg vil 
også anbefale Vestbadet. Det er 
simpelthen noget af det smukkeste, der 
er blevet bygget længe og nu er det er jo 
blevet fredet.

Peter, Deltager Brøndbyøster 
gennem 1000 år
Hvad synes du om Brøndbyøster gennem 
1000 år?

Peter: Jeg kan godt lide lokalhistorie. Det 
er spændende at kende Brøndbys histo-
rie, nu hvor jeg også selv bor her. Det kan 
virkelig noget at man får den her bag-
grund med, når man nu går i blandt de 
her bygninger til dagligt. Jeg synes også 
det var fedt, at jo længere vi kom ned i 
byen, jo længere tilbage i historien kom 
vi også. Helt tilbage til hvad der skete for 
1000 år siden. Der var også nogle virkelig 
sjove betragtninger. Alt i alt synes jeg det 
har været rigtig godt og vejret var jo også 
glimrende. 

Din 2660: Hvor er der godt om 
sommeren i Brøndby?

Peter: Det er rigtig fedt at gå langs med 
Vestvolden. Jeg kan rigtig godt lide at 
komme ud og gå. Bare tage lidt musik i 
ørene også og så gå i sin egen verden. 
Jeg er selv fra Aarhus oprindeligt, jeg 
flyttede først hertil da jeg var 27. Det 
var ikke her jeg havde regnet med at 
jeg skulle komme til at bo, men nu bor 
jeg her på femtende år og jeg kommer 
nok også til at bo her de næste femten. 
Jeg havde ikke regnet med det, men jeg 
synes det er et skønt område.

SOMMERLIV I BRØNDBY
Denne sommer har Din 2660 både 
været i sommerbio, på byvandring 
og på loppemarked og har 
snakket med gæster og 
arrangører, om sommeraktiviteter 
og om hvor de helst nyder de 
lange lyse dage i Brøndby.



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

Foredrag: Dannebrogs historie 
Torsdag den 1. september kl. 14-16
Kåre Johannessen fortæller om det 800 år gamle 
vartegn for Danmark. Hvordan har historien om flaget 
udviklet sig? Hvad er fup og hvad er fakta? Tilmelding 
på tlf. 9163 9250. Pris: 100 kr. (50 kr. for pensionister, 
ledige eller efterlønnere). Bestil Café 13’s tilbud: 2 stk. 
smørrebrød og en øl/gl. vin for 50 kr. på 43530093.

Foredrag: Uropatruljen 
Torsdag den 8. september kl. 19-21
Hvem var uropatruljen? Tom Olsen kommer forbi 
Café 13 og fortæller historien. Tilmelding på tlf. 4353 
0093. Pris: 100 kr. (50 kr. for pensionister, ledige eller 
efterlønnere). Bestil aftensmad og en øl/gl vin inden 
foredraget for 60 kr. på tlf. 4373 8125.

Kunstfernisering og jazz 
Fredag den 9. september kl. 15-17
Kom til fernisering på billedkunstner Max Torbensens 
udstilling i Café 13.

Førstehjælp for småbørn 
Mandag den 12. september kl. 10-12
Kom til gratis foredrag om førstehjælp for spæd- 
og småbørn. Tilmelding på 31980836.

Krebsegilde
Fredag den 16. september kl. 18-22
Stort krebsegilde med visemusikere og pil selv krebs ad 
libitum samt tilbehør. Tilmelding i Café 13 eller på tlf. 
4373 8125. Pris 250 kr.

Banko 
Tirsdag den 20. september kl. 19-21
Bestil aftensmad inden banko for 65 kr. på 
tlf. 4373 8125.

Afdelingsmøde i T13
Onsdag den 21. september kl. 19
Kom og få indflydelse på dit boligområde.
.
Terrasselukning 
Fredag den 30. september kl. 18-22
Der er musikquiz, livemusik og grillbuffet når 
Café 13’s terrasse lukker for i år. Tilmelding i caféen eller 
på 4373 8125. Pris 198 kr.

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

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 9-14
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 14-19.30

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

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 9-14
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 14-19.30

Ditte, Deltager FoBiLop
Din 2660: Hvad synes du om FoBiLop?

Ditte: Det er et fedt initiativ. Jeg håber da at det bliver lidt 
større, men det skal jo nok lige gro et par år, før det bliver 
noget helt stort.

Din 2660: Hvor er der godt om sommeren i Brøndby?

Ditte: I min egen have. Efter vi har fået have, så laver vi bare 
alting derude, hvor man før måske tog lidt mere ud i verden. 
Det kunne være sjovt at besøge de der trolde, der står rundt 
omkring. Der står et par stykker, som man kan køre forholds-
vist hurtigt til fra Brøndby.

Lone, Bibliotekar Brønden
Din 2660: Hvad er Sommerbio for et arrangement?

Lone: Sommerbio er børnebio, så det er gratis film tilladt for 
alle. Vi viser film hver torsdag i hele sommerferien. Det er dyrt 
at gå i biografen. Her er det gratis. 

Din 2660: Hvor er der godt om 
sommeren i Brøndby?

Lone: Jeg synes det er fantastisk med den nye have vi har fået 
her ved Brønden, hvor man kan sidde og kigge på de flotte 
blomster. Jeg tror ikke at der er så mange, der har fået øje på 
den endnu. Vi vil meget gerne have at folk bruger den mere. Vi 
har sat bordfodbold ud også, så man kan stå og spille fodbold i 
det gode vejr. 
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MEDARBEJDER I FOKUS
Din 2660: Hej Maher, kan du fortælle 
lidt om dig selv og din baggrund?

Maher: Mit navn er Maher El-Khatib, jeg 
er 55 år. Jeg er gift og har to børn. Vi er 
lige flyttet til Vestegnen, for et halvt år 
siden. Så det er jo dejlig tæt på mit arbej-
de her i Klydebo, Albjergparken 55. Jeg er 
uddannet som tolk og oversætter og har 
været faglærer på teknisk skole. Jeg har 
også arbejdet med flygtninge og integra-
tion i Dansk Flygtningehjælp i mange år. 

I det boligsociale har jeg været i snart 
15 år. Jeg har både været i Ringsted og 
Greve og er nu her i Brøndby Strand. Jeg 
har især arbejdet med børn og unge og 
så med det opsøgende arbejde. Jeg laver 
også alt muligt i min fritid. Jeg har lavet 
meget kunst før i tiden, jeg laver stadig 
meget med kreativitet og er involveret i 
forskellige foreninger. For en del år siden 
startede jeg en streetart-forening, som 
stadigvæk eksisterer og er meget aktive. 
Og så har jeg også en lille skuespiller-
karriere.

Din 2660: Hvad går dit arbejde i Brønd-
by Strand Projektet ud på?

Maher: Mest laver jeg det vi kalder 
tryghedsskabende, opsøgende arbejde. 
Den ene del af det, handler om at vi 
har en koordinering og et samarbejde, 
både med ejendomskontoret og politiet. 
Det gør vi for at få et indblik i, hvad der 
foregår i boligområdet. Det er jo ikke fordi 
der foregår vildt meget, men der kan 
jo være nogen konflikter og andet, der 
skaber utryghed. Så går vi i dialog med 
beboerne og de instanser der er, der skal 
faktisk ikke ret meget til for at gøre en 
forskel. 

Den anden del er det almene opsøgende 
arbejde, hvor jeg og en anden medarbej-
der, går en runde i parkerne. Det gør vi 
for at være synlige og for at snakke med 
beboerne og få en fornemmelse af, hvad 
der sker i området og hvad vi kan hjælpe 
med. 

Ved siden af det opsøgende arbejde, 
laver jeg en masse aktiviteter med min 
kollega Jeppe. Blandt andet det vi kalder 
Sammen i Naturen. Det foregår ude i 
naturen, men også lokalt i gårdene, hvor 
vi laver bål og laver mad på bål. Og så 
snakker vi om naturen og om hvordan 
man bruger naturen. 

Din 2660: Hvordan er din oplevelse af 
Brøndby Strand som område?

Maher: Det er et smukt og dejligt om-
råde. Her er dejlige parker, det er tæt på 
stranden, tæt på naturen, tæt på ind-
købsmuligheder. Der er alt her og jeg 
oplever også at folk, der bor i Brøndby 
Strand, er meget tilknyttede til det sted 
de bor. Det er i gårdene at tingene sker, 
det er her folk mødes. Der er meget liv 
og mange arrangementer, afdelings-
bestyrelserne holder nogen og vi holder 
også en masse bålarrangementer rundt 
i gårdene. 

Nu har jeg jo været her i en del år og jeg 
kan kun sige positive ting om området. 
Brøndby Strand er meget velfungerende. 
Der er jo selvfølgelig altid et eller andet, 
det er der alle steder, men generelt vil 
jeg sige at Brøndby Strand er et trygt og 
godt område at bo i

Din 2660: Hvad er det spændende ved 
det boligsociale arbejde?

Maher: Det er både et alsidigt og et 
mangfoldigt arbejde. Der er ikke en 
dag, der ligner en anden og man møder 
mange forskellige mennesker. Tidsmæs-
sigt er det heller ikke et 8-16 job, Jeg 
kan være her i dagtimerne, i eftermid-
dagstimerne, i aftentimerne, der er også 
en del weekendarbejde. Det gør at man 
kan komme tæt på beboerne. Jeg tror at 
vi i det boligsociale projekt er dem, der er 
tættest på beboerne, fordi vi er i området 
og vi møder dem dagligt. 

Det betyder at man får en forbindelse 
til beboerne, de kan huske dig. Vi havde 
for lidt tid siden det vi kaldte Fars Kok-
keskole. En gang imellem støder vi ind 
i nogen af de børn, der var med. En af 
dem var så glad for at være med, at han 
giver mig en ordentlig krammer og siger 
at han gerne vil lave mad sammen med 
os snart, hver gang han møder mig. Det 
håber jeg også at vi kan.

Din 2660: Hvordan ser du at det 
boligsociale arbejde er med til at løfte 
Brøndby Strand?

Maher: Vi er dem, der er tæt på bebo-
erne, og vi hører om deres udfordringer. 
Vi er en brobygning, mellem beboerne 
og det samfund, der er omkring dem. 
Det vi kan i det boligsociale projekt er at 
finde ud af, hvor behovene ligger. Fordi 
vi er lige her midt i folks liv og fordi vi 
er i dialog med afdelingsbestyrelserne, 
boligselskaberne og andre samarbejds-
partnere – mest af alt fordi vi er i dialog 
med beboerne. 

Din 2660: Hvilke indsatser har du 
været særligt glad for at være med til i 
Brøndby Strand? 
Maher: Det er svært at vælge, men det 
jeg er mest glad for lige nu, er Sammen 
i Naturen. Vi inviterer beboerne til at 
tage med ud i lokalområdet fx til en dag i 
sejlerhuset. Så kan vi prøve at padle eller 
sejle i en lille båd, eller hvad man nu kan 
finde på. Vi har også været i middelalder-
landsbyen og lært at tænde et bål og lave 
mad over bål. 

Jeg synes også det er spændende at 
lave opsøgende arbejde, hvor vi kom-
mer hjem til beboerne og banker på. Vi 
bliver næsten altid rigtig godt modta-
get af beboerne og bliver ofte budt ind. 
Man kommer hjem i mange forskellige 
typer af hjem, der bor folk fra så mange 
forskellige nationaliteter her i Brøndby 
Strand.

Din 2660: Hvilke nye indsatser glæder 
du dig til?
Maher: Et af de nye projekter, som vi ar-
bejder på er Værkstedet. Det skal være et 
sted for unge, som måske ikke ved, hvad 
de skal lave i deres fritid eller har det 
lidt svært i skolen. Vi kan så hjælpe dem 
videre med uddannelse, job, praktik eller 
hvad de har brug for. Det skal være et 
sted, hvor de kan komme uforpligtende 
og være med. Vi vil gerne have at de skal 
kunne beskæftige sig med naturen, det 
kunne også være genbrug, måske bliver 
det et cykelværksted. Konceptet er stadig 
under udvikling. 

Din 2660: Er der nogle samarbejder du 
er særlig glad for?

Maher: Vi glæder os virkelig til værk-
stedskonceptet, fordi der er så mange af 
de her aktører med ind over. Værkstedet 
er et samarbejde med skolen, ungdom-
sklubben, Turning Tables, jobcentret - alle 
de aktører der er. Vi laver ikke noget, 
der skal konkurrere med eksisterende 
tilbud. Men når mange forskellige aktører 
interagerer, kan man supplere hinanden 
og skabe noget helt særligt

Maher er tryghedsmedarbejder i Brøndby Strand.


