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JULENS 
HJÆLPERE
Din 2660 Kalender har talt med Henrik 
Post fra Strandens Maduddeling omkring 
deres julehjælp. I år har de fået 10.000 
kr. i en julehjælpsfond og håber derfor 
at kunne hjælpe endnu flere, end de har 
gjort tidligere.

I Strandens Maduddeling deler de over-
skudsvarer ud til beboere hver onsdag fra 
17.30-18 i Ulsøparken 2. Henrik fortæller, 
at alle er velkomne til den normale 
maduddeling. Der er ikke nogen særlige 
krav, man skal leve op til for at få en pose:

”Maduddelingen er for alle. Det er ikke 
nødvendigvis kun for folk, der ikke har så 
mange penge i deres økonomi. Det er godt 
nok primært dem, der kommer, men hvis en 
bankdirektør skulle have lyst til at komme 
forbi, så er de også velkomne. Der er ikke 
nogen, der skal komme og vise lønsedler 
eller noget.” 

Henrik fortæller, at der kan være lidt af 
hvert i en normal pose fra maduddelin-
gen: ”Der kan være alt, som du kan finde 
i supermarkedet. Der er frugt og grønt, en 
masse brød, og nogle gange har vi nogle 
konserves i poserne. Der er ikke noget, der 
ikke kunne være i.”

Maden er ganske gratis, man behøver 
ikke tilmelde sig, og man bare møder op: 
”Det eneste, man skal gøre, er at have en 
pose med. Vi står i døren ved et bord, og så 
kommer de op en-og-en og får en pose. Det 
fungerer, og brugerne synes, det er fint på 
den måde.” 

Vil du søge om julehjælp?
Skal du dog undtagelsesvis først 
kontakte Julie på 31980836 eller 
jhu@bo-vest.dk.

Glade for hjælp
I maduddelingen får de virkelig god op-
bakning fra lokalmiljøet og får nu over-
skudsvarer fra flere supermarkeder og 
en bager. Henrik fortæller, at de også får 
rigtig god respons fra dem, der kommer: 
”Folk er superglade for maduddelingen, og 
de synes, det er rigtig godt, at vi er her.”

Henrik påpeger, at de godt kan mærke, at 
folk er mere pressede på økonomien for 
tiden: ”Da vi startede op efter corona, var 
der ikke så forfærdelig mange. Jeg ved ikke 
om folk lige skulle i gang igen, men nu hvor 
elpriser og alt andet er steget så voldsomt, 
kan vi godt se, at der kommer flere. Vi har 
nu et sted mellem 30 og 50 brugere hver 
onsdag. Så der kommer flere til, og jeg er 
også sikker på, at der kommer endnu flere, 
hvis det her fortsætter.”

Julehjælp
Det er ikke første gang, maduddelingen 
laver julehjælpspakker, og i år har de ov-
enikøbet fået ekstra hjælp: ”Thomas nede 
fra vores lokale Rema 1000 søgte i en jul-
ehjælpsfond. Det er en fond som købmænd 
kan søge, og så fik han 10.000 kroner. Dem 
har han så givet til os, og det sætter vi stor 
pris på.” 

I år forventer de frivillige således at 

kunne fordoble antallet af julehjælps-
pakker: ”Vores mål har de andre år været at 
lave 10 pakker. I år vil vi prøve at se, om vi 
kan lave 20. Det handler om, at vi kan give 
nogen, der har svært ved at få det til at løbe 
rundt, en god juleaften.”

Julehjælpen er til alle, og hvis man ikke 
spiser flæskesteg, så har maduddelingen 
også en løsning: ”Vi en aftale med Thomas 
nede i Rema 1000 om, at hvis vi har 
muslimske familier, der søger julehjælp, så 
bytter vi flæskestegen ud med en and, så de 
f.eks. får to ænder. Vi vil meget gerne være 
fleksible, så der er til en god juleaften.”
Hvis du gerne vil hjælpe til
Henrik Post fortæller også, at de ikke 
altid har været så mange frivillige, som de 
er nu, men at de alle er der af den samme 
grund: ”Vi er blevet mange nu, og det er kun 
godt. Vi gør det, fordi vi har set, at mange 
har behov for hjælp. Og så tænkte vi: ”jamen 
vi har overskud i hverdagen til at bruge den 
her ene dag om ugen på at hjælpe andre. Er 
der andre, der har det på samme måde, er 
de mere end velkomne.”

Hvis du også gerne vil hjælpe til i madud-
delingen, kan du bare møde op, når 
maden bliver delt ud om onsdagen i 
Ulsøparken 2 fra kl. 17.30-18.00. Det 
samme gælder, hvis du har en butik med 
overskudsvarer, som du gerne vil donere 
til dem, der mangler. Man kan også skrive 
til Strandens Maduddeling på Facebook.
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CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 8-19.30 og 

tirsdag og torsdag kl. 8-14

Foredrag om Storm P.
Torsdag den 1. december kl. 14-16
Kunsthistorikeren Nikolaj Brandt tegner et rids af 
multikunstneren Storm P og hans museum. Storm P. 
er endnu i dag kendt for sine tusinder af tegninger af 
vanvittige opfindelser. Humoren, satiren og kunsten hos 
Storm P. berører ofte livets helt store spørgsmål. Denne 
dag er der æbleskiver og gløgg under foredraget. 
Pris: 20 kr. Tilmelding skal ske online til AOF Brøndby 
eller på tlf. 4353 0093 Pris: 100 kr. (50 kr. for 
pensionister, ledige eller efterlønner).

Juletræsfest i café 13 
Søndag den 4. december kl. 12-16 
Dørene åbner kl. 11.30. Julemanden kommer forbi og 
der vil være ansigtsmaling til børnene. Til børnene er 
der sodavand, æbleskiver og slikpose. Til de voksne 
gløgg, kaffe & æbleskiver. pris 25 kr. Der kan købes 
flæskestegssandwich og nuggets med pommes frites. 
Billetter købes i caféen eller på tlf. 4373 8125.

Julebuffet
Fredag den 9. december kl. 12-16
Sild med løg og kapers, rødspættefilet, Gravad laks, 
ribbensteg med rødkål, mørbradbøf, brie, gammel ost 
med løg og sky, brød, smør og fedt. Pris pr. kuvert: 99 
kr. Bordbestilling kan ske på tlf. 4373 8125. Kan også 
bestilles ud af huset ved minimum seks kuverter.

Julebanko
Tirsdag den 13. december kl. 19.15
Mulighed for at spise mellem kl. 17-19. 
Ved forudbestilling på tlf. 4373 8125 menu: tarteletter 
med høns i asparges.

Julefrokost
Fredag den 16. december kl. 18-22
Underholdning og musik med Kim og Klaus. Julebuf-
feten består af: diverse sild, æg og rejer, rødspætte-
filet, laks, frikadeller, ribbensteg, mørbradbøf, brieost, 
risalamande. Pris: 198 kr. 
Kun ved forudbestilling på tlf. 4373 8125.

Juletræsfest for børn
Lørdag den 3. december kl. 11.30-13.30
Julemanden kommer, og vi danser om juletræet og deler 
godteposer ud. Vi trakterer med æbleskiver, kaffe/the 
og juice. Gratis deltagelse

Julemiddag i Café Perlen
Mandag den 12. december kl. 16-21
Vi serverer and og flæskesteg med rødkål, hvide og 
brunede kartofler, brun sauce samt risalamande. Der 
trakteres med gløgg og juleguf. Pris: 150 kr. Vand, vin og 
øl kan købes. Gave til 30 kr. medbringes ved tilmeldin-
gen. Fra kl. 16 er der gløgg og æbleskiver og fra kl. 17 
hygger vi med musik og middag. Herefter er der risala-
mande og uddeling af gaver af julemanden. Du kan købe 
billetter i Café Perlen fra 28. november - 8. december.

God jul
Café Perlen ønsker alle en rigtig god juleferie. Vi er 
tilbage igen mandag den 2. januar. 

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

Åbningstider
Mandag: kl. 16-18 (kun take-away)

Tirsdag, torsdag og fredag: kl. 17-20 
(køkken lukker kl. 19)

Onsdag: lukket

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

Åbningstider
Mandag: kl. 16-18 (kun take-away)

Tirsdag, torsdag og fredag: kl. 17-20 
(køkken lukker kl. 19)
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NU ER DET TID 
TIL VACCINATION

COVID-19  •  INFLUENZA  •  PNEUMOKOKKER

Er du fyldt 50 år, anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination mod covid-19. 
Er du fyldt 65 år, anbefaler de også vaccination mod influenza og pneumokok-sygdom (fx lungebetændelse). 

Bliv vaccineret her uden tidsbestilling, 
når du har fået en invitation fra Sundhedsstyrelsen:

Brøndbyøster Apotek, Nygårds Plads 29 A, hverdage kl. 9-11.30 og 13-17 
Brøndbyvester Apotek, Søndre Ringvej 41 F, hverdage kl. 9-11.30 og 13-17 

Husk dit gule sundhedskort
Mange apoteker i omkringliggende kommuner tilbyder også vaccination. 

Du kan også blive vaccineret i regionens vaccinationscentre og mange praktiserende læger tilbyder også vaccination.
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VIDEBEGÆRLIGE VOKSNE 
I KLYDEBOS 9. KLASSE.
EN ELEVS HISTORIE OM 
EGNE FORDOMME

Er du den næste elev?
Tak til Leyla for hendes inspirerende 
tekst. Går du eller en du kender 
også og drømmer om at tage en 
9. klasses eksamen helt lokalt i 
Brøndby Strand? Måske for at kunne 
læse på HF eller tage en erhvervs-
uddannelse? Så kan det være, at du 
skal være en del af det nye hold, der 
starter til januar 2023. 

Kontakt boligsocial job- og ud-
dannelsesvejleder Nadja Munck 
von Platen på: 6035 4692 eller på 
nmp@bo-vest.dk for at høre mere. 
Undervisningen foregår i Albjerg-
parken 55.

Din 2660 Kalender har i denne måned 
valgt at bringe et essay, der er skrevet af 
Leyla, som er ved at afslutte sin 9. klas-
ses eksamen i Klydebo. Essayet handler 
om de fordomme, hun havde omkring 
skolen, inden hun startede. God læselyst.

VUC (Voksne Uden Chancer)
Kære klassekammerater eller med-
kursister i Klydebo. Nu skal I høre en 
fortælling om en fordom, jeg havde om 
Klydebo.
Da jeg var startede på denne skole, 
havde jeg mange fordomme om 
Klydebo. Jeg var så ked af det, fordi jeg 
ikke følte, at jeg ville lære noget, og 
jeg måske bare spildte min tid. Jeg har 
været sur på mig selv. Jeg har spurgt 

mig selv: ”Hvorfor skiftede jeg skole? 
Hvad skal jeg gøre nu, når jeg ikke kan gå 
tilbage til den gamle skole?” Men efter et 
stykke tid begyndte vi at få lektier for, 
og jeg begyndte at elske undervisnin-
gen. Jeg har aldrig lært så meget både 
i dansk, matematik og samfundsfag, 
som jeg har gjort i den tid her i Klydebo. 
Derudover kan man ikke ønske sig 
bedre medkursister, og jeg kan ikke øn-
ske at gå på en anden skole, da jeg har 
de bedste undervisere og medkursister. 
Jeg er begyndt at tro på mig selv, og 
at jeg godt kan få en uddannelse her 
i Danmark. VUC er ikke Voksne Uden 
Chancer, men Voksne som vil have sig 
en uddannelse.
-Leyla


