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Farvel til to tovholdere
Man kan ikke sige nok tak til ELO & OLE 
for det enorme arbejde, de har udført.
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Spændende tid for Esplanaden
Esplanaden er på vej mod nye eventyr og vil 
hen over foråret fi nde sin nye endelige form.

 

 Mandag den 1.  – 27. februar  (i åbningstiden)  

 KREA-udstilling Sted: Brønden. Malerier, collage og kera-

mik. Fri entré. Arrangør: KREA-Gruppen.

 Mandag den 1. februar kl. 19.30 – 21.30 

 Folkedans Sted: Rheumhus. Arr. Rheumhus.
 Onsdag den 3. februar kl. 13 

 Foredrag
Sted: Brønden.  Forfatter og udviklingskonsulent  

Knud Vilby om internationalt arbejde.  

Arr. Værestedet Strandstuen. Fri entré.

 Lørdag den 6. februar kl. 10.15 – 11.50 

 Dans for børn mellem 5-8 år 
Sted: Brønden.  Opstart lørdag den 6. februar. Pris: 130 kr. 

pr mdr. pr. barn. Prøvetime 50 kr.  

Arr. Brønden.
 Lørdag den 6. februar kl. 10 - 15 

 Loppemarked  Sted: Rheumhus. Arr. Rheumhus.
 Søndag den 7. februar kl. 13 

 Søndagsbanko  Sted: Rheumhus.  Dørene åbnes kl. 12. Arr. Rheumhus.
 Onsdag den 10. februar kl. 12.30 

 Mimrebanko Sted: Rheumhus. Spillet starter kl. 12.30.

 Onsdag den 10. februar kl. 19 
Foredrag

Sted: Brønden.  Turleder Lise Lotte Frederiksen fortæller 

om den berømte forfatter Jane Austens liv. 

Pris: 30 kr. Arr. Biblioteket.  Torsdag den 11. februar kl. 15 - 17 

 Giv en hue og red Afrika 
Sted: Brønden.  Strik i Strandsstuens  

strikkecafé. Fri entré. Arr. Strandstuen.

 Søndag den 14. februar kl. 10 - 13 

 Brunch og lejerforeningens fastelavnsfest  

Sted: Café 13. Kl. 10: Brunch (voksne: 65 kr./

børn 30 kr.). Ansigtsmaling. Kl. 11: Tøn-

deslagning. Kl. 11.45: Underholdning med 

klovn. 12.30: Slikposer. Arr. Café 13.

ADRESSER  OG TELEFON:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25

Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20

Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38

Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80

Mandag den 15. februar kl. 12.30 

Fastelavnshygge i Strandstuen
Sted: Brønden. Alternativ tøndeslagning. 

Gevinster til vinderne. Fri entré. Arrangør: 

Værestedet Strandstuen. Mandag den 15. februar kl. 19.30 – 21 30 

 Folkedans. Sted: Rheumhus. Arr. Rheumhus. 
 Tirsdag den 16. februar kl. 17 - 19 

Store pandekagedag Sted: Café 13.  Med forretter, hovedretter og desserter. 

Pris 60 kr. Arr. Café 13.  Tirsdag den 16. februar kl. 19.30 - 22.30  

 Banko 
Sted: Café 13. Arr. Café 13.  Onsdag den 17. februar kl. 18 - 22 

 Danseaften  Sted: Perlen.  Med musik af Lars Berggreen.  

Pris: For arrangement med mad, kaffe og 

dans 85 kr. Arr. Perlen. Torsdag den 18. februar kl. 19 

 Badeliv ved Brøndby Strand  
Sted: Café 13. Museumsinspektør Lisbeth Hollensen 

fortæller om københavnerne der tog til 

Brøndby Strand med madkurve og drik-

kevarer. Arr. Café 13.  Torsdag den 18. februar kl. 19 

 Danseaften Sted: Perlen.  Danseaften med Lars Berggreen. 
 Fredag den 19. februar kl. 18 - 20 

 Jazz med orkesteret Jazz Five  
Sted: Rheumhus.  Spisning kl. 18.  Musik kl. 20. Arr. Brøndby Jazzklub.

 Lørdag den 20. februar kl. 14 
 James Rasmussens trio  

Sted: Brønden.  Arr. Kulturudvalget i Brøndby. Entré: 60 kr. 

incl. kaffe og kage.

 Søndag den 21. februar kl. 15 
 Børneteater Nocando Sted: Rheumhus.  For børn (5-10 år).  Pris 20 kr. Arr. Børnenes Rejsebureau

  Mandag den 22. - fredag den 26. februar 

 Vintersjov i vinterferien  
Sted: Brønden.  Sumokonkurrence, film, tegnefilm, lær at 

knytte armbånd, malerworkshop m.v. Se 

opslag i Brønden. Fri entré. Se side 21.
 Tirsdag den 23. - torsdag den 25. februar 

 Aktiviteter for børn i vinterferien 

Sted: Cafe 13.  Bolchekogning, børnebanko, spil, pop-

kornDisko. Se aktiviteter på http://www.

broendbynettet.dk/boligafdelinger/t_13/

cafe_13/ Se også side 17. Tirsdag den 23. februar kl. 15-17  

 Foredrag om kroniske smerter 
Sted: Rheumhus. Lis Stampe Frølich og 

Helle Hermansen fra Kognitive Psykologer.

 Onsdag den 24. februar kl. 13 - 21 

 Fra striber til film Sted: Brønden.  Tegnefilmmaraton. Fri entré.  
Arr. Biblioteket.   Torsdag den 25. februar kl. 13 

 Wii-konkurrence Sted: Brønden.  Seniorholdet mod de unge.  
Arr. I samarbejde med Strandstuen.

 Torsdag den 25. februar kl. 17 - 20 

 Spiseaften for enlige med børn  

Sted: Café 13.  Tilmelding senest 21. februar.  

Arr. Herfra og Videre. Torsdag den 25. februar kl. 19.30 – 21.30 

 Syng-sammen-aften  Sted: Rheumhus.  Vi synger kendte sange og viser.  

Fri entré. Arr. Brøndby Musikalske Venner.

 Lørdag den 27. februar kl. 21 
 Koncert med The Blues Lounge 

Sted: Brønden. Billetter 50 kr.  

Arr. Brønden og Blues Lounge.

KALENDER – februar

Har I arrangementer i marts måned, så send redaktionen 

et tip om tid, sted og arrangement. Deadline er den 15. 

februar. Næste blad uddeles senest søndag 28. februar.  

Vi beklager, hvis der mod forventning er fejl i kalenderen. 

Esplanaden februar 2010

Kalender på bagsiden
Få et hurtigt overblik over den næste 
tids begivenheder i Brøndby Strand.
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Så oprandt tiden, hvor redaktør Elo Chri-
stiansen og layouter Ole Rørgren valgte 
at sige ”farvel” til deres mangeårige og 
ansvarsfulde arbejde som tovholdere for 
Beboerbladet Esplanaden. Ole slipper 
tøjlerne helt, mens Elo har lovet at skri-
ve til bladet som ekstern skribent. Vi vil 
gerne fra redaktionen sige tak for deres 
flotte arbejde igennem mange år.  

Som redaktør har Elo skrevet, redigeret 
og prioriteret imellem stort og småt. At 
være redaktør for Esplanaden kræver 
hår på brystet, drømme og visioner, sta-
bilitet og en stor portion stædighed. Elo 
har med meget stort talent løftet denne 
spændende og krævende opgave.

Ole Rørgren har været grafisk tovholder 
fra Esplanadens start i 1997. Som layout-
er har Ole været manden i maskinrum-
met, der har sørget for, at bladet undgik 
”maskinstop”. Ole har igennem alle åre-
ne sikret bladet en meget høj teknisk og 
layoutmæssig kvalitet. 

Siden vagtskiftet blev kendt har udgi-
verne og den tilbageværende redaktion 
ved flere lejligheder opfordret beboere 
til enten at gå ind i redaktionen eller at 
melde sig som faste skribenter til bla-
det. Flere har allerede meldt sig, men vi 
har stadig brug for flere ildsjæle. Udgi-
verne og redaktionen er enige om, at det 
kommende halvår er en forsøgsperiode 
for både form og indhold. Så meld dig nu 
og få indflydelse!
  
Med nye folk i redaktionen er det natur-
ligt også at skabe en fornyelse af bladets 
indhold og layout. I de kommende må-
neder vil vi derfor eksperimentere med 
layouten og skabe nye stofområder. Vi 
vil i løbet af foråret uddanne en grafisk 
gruppe, der kan stå for layout af bladet. 
Indtil da vil bladet blive layoutet af eks-
terne grafikere. 

I bladet har vi afsat mere plads til om-
tale af aktiviteter i de tre aktivitetshuse 
og i Kulturhuset Brønden. Vi har også 
som noget nyt lavet en månedskalender 
på bladets bagside. Af samme grund er 
bladets udgivelsestidspunkt rykket en 
uge frem, så bladet fremover udkommer 
i slutningen af hver måned. 

Som du kan se, er der sket store ændrin-
ger. Vi har strammet bladets layout op 
og bruger nu  farvebaggrunde til at ska-
be en bedre adskillelse imellem artikler. 
Vi har skåret ned i artiklernes længde, 
og har dermed skabt mere ”luft” på 
siderne. Næsten alle sider har fået far-
vede baggrunde, da det skaber flottere 
og mere harmoniske sider. På forsiden 
er der kommet flere henvisninger til hi-
storier inde i bladet. Alle disse tiltag er 
sket for at gøre bladet mere indbydende 
at læse.

Vi er klar over, at der vil være nogen, som 
synes, at vi har ændret for meget og an-
dre, der vil hilse fornyelsen velkommen. 
I de kommende måneder arbejder vi vi-
dere med layoutet og vil gerne modtage 
konstruktiv kritik, ideer og forslag fra jer. 
Skriv til os på Esplanadens mailadresse: 
espla@yahoo.dk. Alle, der sender os 
mails eller breve med kritik og forslag til 
fornyelse af bladets layout og indhold, 
vil deltage i en konkurrence om et gave-
kort på 500 kr. til SuperBest i Brøndby 
Strand Centrum. Vil du være med i kon-
kurrencen, skal du sende os en mail eller 
et brev inden 8. februar. 

Vi håber, at du synes om disse første 
ændringer i bladet, og at du vil tilgive os 
fejl, som ikke kan undgås i denne om-
stillingsperiode.

Med venlig hilsen 
Redaktionen

Blad på nye eventyr
Esplanaden 
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Kære ELO & OLE
ELO & OLE, på Beboerbladet Esplanaden stopper! Det er ikke en overraskelse, for de har adviseret 

udgiverne i god tid. Men det er nu underligt - især i forhold til Ole, der har lavet alt desktop-arbejdet på 

120 numre af Esplanaden. En kæmpe præstation!Elo har ”kun” været redaktør i 6 år, men var skrivende medarbejder inden han blev redaktør.  Han 

passede tjansen sammen med mange andre frivillige engagementer, fx Jazzklubben. Som udgiver, 

bidragyder og tilskuer kan jeg med fasthed i stemmen sige, at Beboerbladet Esplanaden ikke havde 

været så flot uden ELO & OLE. 
Som beboerdemokrat tænker man ofte på, hvordan man kan tiltrække nye folk, for tiderne er måske 

løbet fra det gammeldags frivillige arbejde. Men de frivillige i Brøndby Strand har været med til at 

sparke et Kulturhus i gang (et af de første spark leverede Elo!); vi har gennemført et stort boligsocialt 

arbejde i de sidste 15 år, vi har samarbejdet på tværs i De 9 og i øvrigt bidraget til, at Stranden er en 

levende bydel.

Hvorfor lykkedes det trods alt? Jeg er overbevist om, at der kun er en forklaring! Det har været sjovt, 

og de frivillige har set resultater. Det gælder også Esplanaden. ELO & OLE ville have sagt farvel for 

længst, hvis minusserne havde været flere end plusserne. Og der har altid været overvægt af plusser. 

ELO & OLE har sørget for, at Esplanaden havde et lødigt indhold og altid udkom til tiden. Det kan man 

være stolt over, og heldigvis har læserne været søde til at rose! 
Esplanaden er en vigtig kilde til information om Brøndby Strand, men også bladet med de små gode 

og sjove historier om bydelen og dens beboere. Det har også været stedet for en blomstrende debat 

om Brøndby Strand. 
Man kan ikke sige nok tak til ELO & OLE for det enorme arbejde, de har udført. Mange laver et stykke 

godt frivilligt arbejde i en periode, men det er uvurderligt at gøre det så længe som ELO & OLE. Det er 

dejligt, at Elo fortsætter som skribent, og lur mig om ikke også Ole dukker op på bladet igen i en ny 

rolle.

Kære ELO & OLE: Tak for bladet, tak for de alt for mange timer, tak for kampen, tak for de gode 

artikler, tak for det gode layout, tak for det hele!På vegne af udgiverneRheumpark, PAB afd. 8, BB 605 til 608, Gurrelund-Bjerrelund, samt T 13Hugo Thuge 

Elo Christiansen
Ole Rørgren
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Tekst: Mette Holck

Søndag den 21. februar klokken 15 er 
der børneteater i Rheumhus, Albjerg-
parken 4. Teatret Nocando spiller 
forestillingen Sneens stemme. Fore-
stillingen henvender sig primært til 
børn i alderen 5-10 år. 

Sneens stemme fortæller historien 
om den grønlandske dreng, Kaapi, 
der begiver sig ud for at fi nde Sneens 
sjæl og overtale den til ikke at give op. 
Forestillingen tager publikum med på 
en rejse, hvor sanserne bliver pirret, og 
publikums egen fantasi leger med.
 

På sin rejse ind over indlandsisen op-
lever Kaapi sider af Grønland, som han 
aldrig før har set, og han møder væsner 
og dyr, som lærer ham nye måder at 
se, høre og mærke verden på. Kaapis 
opdagelse af naturen er en central del 
af fortællingen, og iscenesættelsen 
bestræber sig på at give publikum 
samme oplevelse, som Kaapi har.
Du kan købe billetter til forestillingen 
ved indgangen en halv time før fore-
stillingen eller ved at henvende dig 
til NetværksKontoret på 43 54 22 75. 
Billetprisen er 20 kr. pr. person. 

Kom i teatret med 
Børnenes Rejsebureau

Din og min fritid
Tekst: Mette Holck

Har du længe haft lyst til at melde 
dig ind i en forening eller klub, men 
ikke rigtig fået taget dig sammen?

Så kan du måske få glæde af Net-
værksKontorets nye brochure: Din 
og min Fritid, som er en oversigt 
over Brøndby Strands foreninger 
og klubber. Her kan du fi nde for-
eninger og klubber for alle aldre og 
målgrupper. Nogle er for børn og 
unge, andre for ældre. Du kan også 
fi nde sport, kreative tilbud, musik, 
friluftsliv, interesseforeninger og 
meget mere. 

Brochuren ”Din og min fritid” ligger 
klar medio januar 2010. Den fås på 
dit ejendomskontor, i Café 13, Café 
Perlen og Rheumhus. Du kan også 
få den i Brønden, på Rådhuset og 
på NetværksKontoret. Brochuren 
kan downloades på 
www.brondbynettet.dk.

Vind gavekort 
til SuperBest

kvntv.dk
KVN TV har lave en helt ny 
hjemmeside, nu hvor de har 
skiftet navn fra TV Brøndby. 
Her kan man blandt andet 
fi nde programoversigter for
tre uger frem, informatio-
ner om KVN TV og et billed-
galleri fra redaktionen. 
Hjemmesiden fi ndes på: 
www.kvntv.dk. På forsiden 
kan du tilmelde dig KVN 
TVs nyhedsbrev.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
Klubber og foreninger 
i Brøndby Strand

i
i
i

Klubber og foreninger 
i Brøndby Strand

Klubber og foreninger i Brøndby Strand

i
i
i

Hvis du inden 8. februar sender os 
konstruktiv kritik, ideer og forslag 
til, hvordan Esplanadens layout og 
indhold kan forbedres, så deltager 
du i en konkurrence om et gavekort 
på 500 kr. til SuperBest i Brøndby 
Strand Centrum. Send os en mail 
på: espla@yahoo.dk. 
Hilsen redaktionen
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Tag i Planetariet med  
Børnenes Rejsebureau og se  
filmen FLY ME TO THE MOON  
3D film i Planetarium
I 1969 tog tre astronauter ud på en rejse til et sted, hvor ingen før 
havde været: Månen. I dag, 40 år efter kan du og din familie komme 
med på turen sammen med Børnenes Rejsebureau. 

FLY ME TO THE MOON handler om tre unge rum-interesserede flu-
er, der får deres livs rejse, da det lykkes dem at komme ombord på 
Apollo 11-rumskibet. Filmen kombinerer den historisk autentiske 
mission med oplevelserne for de tre unge fluer og deres familier 
både før, under og efter den historiske månelanding.

Hvis du vil med kan du bestille billetter til 30 kr. på NetværksKon-
toret på 43 54 22 75 

Vi mødes på Brøndby Strand Station søndag den 7. marts kl. 11.20 
og tager toget til Planetarium. 

Talsmand for De 9
De 9 er et partnerskab mellem ni 
boligafdelinger i Brøndby Strand, 
der blandt andet samarbejder om 
at gennemføre den boligsociale hel-
hedsplan Herfra og Videre og ud-
veksler erfaringer om driften af bo-
ligafdelingerne.
Hvert år vælger De 9 en talsmand. 
Talsmanden er den, som i samråd 
med de andre medlemmer af De 9 
udtaler sig offentligt om De 9´s ar-
bejde og helhedsplanen Herfra og 
Videre. I 2010 er Hugo Thuge, som er 
formand for boligafdelingen T 13 ble-
vet valgt som De 9´s talsmand.

Hugo Thuge fra T 13

Der er seniorfitness i Brøndby Strand 
hver fredag fra 5. februar i Halling Mo-
tionscenter, Hallingparken 5.

Fredag kl. 9.15-10.00: 
Motionsgymnastik/Pilates
Fredag kl. 10.15-11.00: 
Motionsgymnastik/Pilates
Fredag kl. 11.15-12.00: 
Motionsgymnastik/Pilates

Du kan skifte mellem holdene som 
det passer dig. 1. måned gratis! Der-
efter 100 kr./md. For alle over 50 år.

Tilmelding på 36 75 75 22 eller 
bare mød op.

Arrangør: 
VestegnensOplysningsForbund, 
Brøndby.

Seniorfitness i Brøndby Strand
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Tekst & foto Bitten Drews

I mit arbejdsliv endte jeg med at blive 
doven, forstået på den måde, at jeg 
ikke længere gad sige tingene mere end 
én gang. Hvis de så ikke blev udført af 
andre, gjorde jeg dem selv!
Over for Dong føler jeg mig magtesløs. 
Jeg kan ikke skifte pærer i viadukter og 
lysmaster. Jeg kan heller ikke rette op 
på det svineri, de har lavet på stræk-
ningen fra Tranumparken og ned foran 
hovedindgangen i Brønden. 
Grunden til min arrige indledning er 
den, at jeg, som så mange andre, glæ-
dede mig vanvittigt til at få åbnet de 3 
viadukter, som ligger nærmest Brønden 
og som har været lukket i de 2 år, hvor 
kulturhuset har været under opførelse. 

Der skete intet
I oktober oprandt dagen endelig, hvor 
ikke blot Brønden, men også viaduk-
terne blev åbnet. MEN – vi har endnu 
ikke fået lys i den ene, og i november 
ringede jeg til kommunen og fi k at vide, 
at jeg skulle henvende mig til Dong. Det 
gjorde jeg, og en venlig herre lovede at 
fejlmelde det og sende en mand ud for 
at se på det. Det er muligt, at han har 
set på det, men han har i hvert fald ikke 
gjort noget ved det.
Efter ca. 10 dage ringede jeg igen og al-
ting gentog sig. Der skete stadig intet.
Midt i december ringede jeg nok en-
gang, og denne gang var der en lille vari-
ant. ”Det var da mærkeligt”, sagde her-
ren. ”Her står, at der har været en mand 

ude at se på det, og at det er i orden”.” 
Det er da muligt”, svarede jeg, ”men i så 
fald må han ha’ været her om dagen, 
for om aftenen kan man ikke se noget 
som helst”. Det ville han da undersøge 
nærmere, lovede han, men i skrivende 
stund, den 18. januar året efter , er her 
stadig lige buldrende mørkt. Han er 
muligvis sneet inde, hvem ved?

Der skete stadig intet
Lidt modløs tog jeg mit kamera og gik 
i isnende kulde ned for at se nærmere 
på det. Der var ikke meget at se i via-
dukten. Selv om dagen er der ret mørkt, 
men som lægmand med en glimrende 
fantasi, må jeg indrømme, at hjertet 
sank længere og længere ned i maven 

Man tror det er løgn!

Sjusker Dong med sikkerheden?
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på mig, efterhånden som jeg fulgte, et 
for mig at se, strømførende kabel, som 
på den forunderligste vis snor sig fra den 
sidste lysmast ud for Tranumparken, 
gennem viadukten, langs Brøndbyve-
ster Boulevard, ned langs cykelstien på 
forsiden af Brønden og forsvinder ned 
i jorden, eller er det blot under sneen? 
Det vil foråret afsløre. Samtlige lysma-
ster har fået sikret åbningerne med gaf-
fatape, og selve strømkasserne er yder-
ligere sikret med en sort plastiksæk af 
bedste kvalitet. HVAD I ALVERDEN ER 
DET FOR NOGET SVINERI!!!???
Jeg véd ikke, om man fra Dongs side 
forsøger at efterligne Robert Jacobsen, 
men jeg kan i hvert fald for mit ved-
kommende sige, at jeg giver et stort, 

rundt og velformet O for den kunstneri-
ske udførelse og endnu mindre for den 
tekniske.

På hjemvejen konstaterede jeg i øvrigt, 
at ca. en tredjedel af de eksisterende 
lysmaster var ude af drift langs cykel-
stien mellem Tranumparken og Brønd-
byvester Boulevard og jeg tænkte: ”gad 
vide, hvordan det står til i resten af 
kvarteret”?

Det lysner
Bevæbnet med tidligere erfaringer og 
en lommelygte begav jeg mig ned i Es-
planadeparken, og jeg må retfærdigvis 
sige, at det så godt ud. Lysene fra ma-
sterne stod som perler på en snor, og 
med det på nethinden, fatter jeg ikke 
en brik. Hvorfor i alverden får Dong dog 
ikke også det sidste op at stå? Det kan 
ikke være en forglemmelse, selv om det 
i det store og hele har set sådan ud si-
den oktober, for jeg véd, at jeg person-
lig har mindet dem om det ikke mindre 
end tre gange – for snart længe siden. 

I næste nummer håber vi at få et svar 
DONG og Brøndby Kommune.

 HVAD I 

ALVERDEN ER 

DET FOR NOGET 

SVINERI!!!???
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Esplanaden begynder det nye år med 
at udkomme på den lokale hjemme-
side www.broendbynettet.dk. I venstre 
side af forsiden fi nder du Esplanaden, 
og her ligger de gamle numre af bladet 
tilbage til 1999. Så hvis du har lyst til at 
vide, hvem der fi k Månedens Blomst for 
fem måneder siden eller genlæse artik-
lerne Livet ved Stranden, kan du fi nde 
det hele her. 
Esplanaden har altid prøvet at følge 
med i både store og små begivenheder 
i Brøndby Strand. Derfor fortæller de 
gamle numre af Esplanaden minder om 
ti år af Brøndby Strands historie. 
Fremover bliver de nye numre af Espla-
naden lagt ind på hjemmesiden umid-
delbart efter at de er udgivet.

Det kan du også  fi nde på Brøndbynettet
www.broendbynettet.dk er en hjem-
meside for hele Brøndby. Men i praksis 
kommer brugerne mest fra Brøndby 
Strand. Udover Esplanaden fi nder du 
mange vigtige informationer fra hele 
Brøndby Strand. Her er informationer 
om:
� Boligafdelingerne
� De 9 og NetværksKontoret
� Aktiviteter under De 9
� Børnenes Rejsebureau 
� Aktivitetshusene 
� Antenneforeningen 
� Foreninger og klubber i Brøndby 

Strand 

Esplanaden på nettet
Esplanaden er kommet på den lokale hjemmeside

FAKTA 
� Hjemmesiden administreres af 

Foreningen Brøndby Hjemme-
side, og alt arbejde udføres af 
frivillige. 

� Hver bruger er ansvarlig for at 
redigere og opdatere sin side, 
derfor er der forskel i indholdet 
på de forskellige sider. 

� Er du en forening eller klub, 
som gerne vil optages på hjem-
mesiden, kan du henvende dig 
til formanden for hjemmesiden 
Ib Thomsen: 
kontakt@broendbynettet.dk

� www.broendbynettet.dk

Af Anet Tamborg
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Kender du det, at hverdagens små og 
store begivenheder bliver til historier, 
som man fortæller til familie og ven-
ner igen og igen? Nogle af historierne 
fortæller om livet og fællesskabet i 
Brøndby Strand, og de kan være værd 
at fortælle til en større kreds. Nu har du 
chancen til at fortælle dine historier ved 
at sætte dem i Brøndby Strands Gode 
Historier Banken!

Gode Historier Banken samler gode hi-
storier fra hele bydelen. En god historie 
kan være en fortælling, men det kan 
også være et foto, en raptekst, en teg-
ning, et digt og alt, hvad man ellers kan 
fi nde på. Hver måned udkommer der 
en ny god historie og månedens foto 

på www.broendbynettet.dk/Netværks-
Kontoret. Her kan du også fi nde folde-
ren om Gode Historier Banken.

Vil du sætte en historie i Gode Historier 
Banken eller bare vide mere, så henvend 
dig til Anet Tamborg, NetværksKontoret, 
tlf. 43 54 22 75, mail:ata@bo-vest.dk.  

Gode Historier Banken er en del af 
imagearbejdet under den boligsociale 
helhedsplan Herfra og Videre.

Brøndby Strands Gode Historier Banken 
Vi vil også gerne høre din historie

2660
Brøndby Strand

Gode 
Historier
Banken

FotosFotosFotos

HistorierHistorierHistorier

 Videoer Videoer Videoer

 Digte Digte Digte

TegningerTegningerTegninger

Folderen om Gode Historier Banken

Gode Historier 

Banken samler 

gode historier 

fra hele bydelen.

Af Anet Tamborg
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Et højhus i strålende sol, udsprungne 
birketræer og fl aget til tops. Sådan 
ser Brøndby Strand ud på det foto, der 
pryder forsiden af Integrationsministe-
riets nyhedsmagasin Ny i Danmark. Og 
der er noget at fl age for, for inde i bla-
det er der to artikler, der fortæller om 
den positive udvikling, som Brøndby 
Strand har været igennem i de sidste 15 
år. ”Bedre tider i Brøndby Strand” hed-
der den første, som fortæller om alle 
de bestræbelser, der er gjort for at gøre 
Brøndby Strand til et godt og trygt sted 
at bo. Den anden handler om Pigehu-
set, et af de projekter der er med til at 
skabe bedre rammer for de unge. ”Pi-
geklub gav mig en chance” hedder den, 
og her fortælles om hvordan Pigehuset 

arbejder med at give de unge selvtillid i 
et positivt miljø, samtidig med at man 
hjælper dem i gang med et arbejde eller 
en uddannelse. 

Outlandish i Brøndby Strand
Medlemmerne af rapgruppen Outlan-
dish kommer fra Brøndby Strand. I et 
interview i Beboerbladet, fortæller de 
om fornemmelsen af at blive sat i bås, 

Positive øjne på 
Brøndby Strand
Af Anet Tamborg

FAKTA 
Ny i Danmark er Integrations-
ministeriets nyhedsmagasin. 
Det udkommer 4 gange om året. 
Du kan fi nde Ny i Danmark på  
www.nyidanmark.dk 
Beboerbladet udgives af Bolig-
selskabernes Landsforening og 
husstandsomdeles i alle almene 
boliger. Du kan fi nde Beboerbla-
det på www.bl.dk/publikationer/
beboerbladet.aspx

1

nyidanMark  
Integrationsministeriets nyhedsmagasin

04  2009

 S.08
  teMa: 
UdSatte boligoMråder

 S.14
 aSger aaMUnd: 
gør gellerUp til  
et plejehjeM

 S.18
 nydanSkere har ikke 
tillid til Medierne 

 

blandt andet på grund af det dårlige ry, 
som området havde dengang. I efter-
året besøgte de Brøndby Strand i forbin-
delse med et radiointerview, og også de 
kan se alle de forbedringer, der er blevet 
lavet for børn og unge, siden de selv var 
børn.  Men de understreger også, at selv 
om man bor et sted, som har et dårligt 
ry, betyder det ikke, at man nødvendig-
vis har haft en dårlig barndom. I inter-
viewet fortæller de desuden om den 
indfl ydelse, Brøndby Strand har haft på 
deres musik og om, hvordan deres for-
skellige kulturbaggrund har givet deres 
musik den helt specielle sound, der har 
gjort dem verdensberømte.

På vej mod et bedre image
Folk der bor i Brøndby Strand har længe 
mærket de forbedringer, som boligafde-
lingerne har kæmpet for gennem årene, 
i et godt samarbejde med Brøndby 
Kommune. I 2009 blev Brøndby Strand 
strøget af ghettolisten, og selv om al-
ting ikke er perfekt, er det et faktum, 
at det er et af de roligste steder på 
Vestegnen. 

Det har været svært for Brøndby Strand 
at formidle den positive udvikling vi-
dere. Derfor hilses den gode omtale 
velkommen. Det er vigtige skridt på ve-
jen til at give Brøndby Strand det gode 
image i omverdenen, som boligområ-
det fortjener.

Integrations-
ministeriets 
nyhedsmagasin 
Ny i Danmark.
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Tekst & foto: Zahid Mansoor 
Boligopsøgende medarbejder

Det traditionelle indendørs julefodbold-
stævne blev afholdt i Langbjergskolens 
hal fra den 25. til den 29. december. 

De unge fra området var med til at for-
berede stævnet og stod også for den 
daglige organisering. Nogle arbejdede 
fl ittigt i køkkenet med servering af so-
davand, vand og sandwich, mens andre 
havde ansvaret for oprydningen. 

Igennem de fem dage deltog omkring 
30 hold, som sammen med tilskuerne 

sørgede for den gode stemning. På ba-
nen blev der kæmpet, taklet og scoret 
en masse gode mål. Det var bold på 
højt niveau med mange gode detaljer 
og fi nesser. Brøndby Strands unge fi k 
endnu engang bevist, at de har et reelt 
potentiale. 

Jule- samt påskefodboldturneringen 
arrangeres af de forskellige boligsociale 
aktiviteter for børn & unge, i samar-
bejde med Brøndby Kommune. Det er 
vigtigt, at der er noget at tage sig til i 
ferierne, og fodboldarrangementer er 
ideelle, da de unge elsker spillet. Ud-

over de mange fodboldspillere var salen 
fyldt med tilskuere, der heppede, mens 
andre kiggede forbi og fi k en vand i køk-
kenet. Selvom klub- og væresteds med-
arbejdere var til stede, skal den største 
ros gå til de unge, der skabte endnu et 
fantastisk stævne. 

Jul og fodbold går 
hånd i hånd i Brøndby Strand 
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Af Kim Tverskov

Skriver Beboerbladet Esplanaden for 
meget om bydelen og for lidt om aktivi-
teterne i boligafdelingerne? Har bladet 
forsømt at skrive om integration og om 
de mange forskellige beboergruppers 
hverdag og liv i boligområdet? 
Det er nogle af de spørgsmål, som i no-
vember var til debat på et bladseminar, 
hvor ca. 30 beboere fra bestyrelser og 
Esplanadens redaktion diskuterede bla-
dets fremtid.

Opsøg beboerne
Nogle mente, at bladet bør skrive mere 
om det bolignære stof. Andre lagde vægt 
på at bevare stoff et om lokalsamfundet. 
Der var enighed om, at bladet bør skrive 
mere om de enkelte beboergrupper. Men 
hvis bladet skal skrive mere om bebo-
ergrupperne, er man nødt til at opsøge 
dem. En deltager formulerede det på 
denne måde: ”Lad jer invitere ud til folk 
og skriv så om deres liv”.
Der var enighed om, at både redaktionen 
og bestyrelserne skal blive bedre til at 

skrive om de udfordringer og aktiviteter, 
der udfoldes i de enkelte afdelinger.

Et godt blad
Der var fra deltagerne mange rosende 
ord til bladets redaktion, som med få 
ressourcer har formået at udgive et blad 
af meget høj kvalitet. Her tænkes især 
på indhold, layout og teknik, og at bladet 
er interessant at læse. De fl este artikler 
er vedkommende, og der er meget kva-
litet i sproget. Bladet er let at læse, og 
det dækker mange stofområder. Redak-
tionen fi k bl.a. ros for at følge historier 
op og for at udgive et blad, der er meget 
identitetsskabende. 

Udviklende workshop
I december er seminaret blevet fulgt op 
af en grafi sk workshop og en indholds-
mæssig workshop. Her har redaktion, 
bestyrelsesmedlemmer og interesse-
rede snakket om nye ideer til historier 
og stofområder, og man har udviklet for-
slag til, hvordan det grafi ske udtryk kan 
fornyes og videreudvikles. 

Blad på vej 
mod nye eventyr

Vil du layoute? 
Udgiverne har besluttet at hyre 
en professionel grafi ker, der kan 
hjælpe redaktionen med at vide-
reudvikle bladets layout. Når de 
to første numre af bladet er ud-
kommet i 2010, vil layouten frem 
til sommer blive overtaget af Bog-
trykkergården. I løbet af foråret 
skal nye layoutere oplæres, så de 
kan overtage layoutopgaven. Bla-
det har nu fået tilsagn fra to per-
soner, der gerne vil arbejde med 
bladets layout. Vi vil gerne være 
fl ere, så er du interesseret i det 
grafi ske, så kontakt kommunika-
tionsmedarbejder Anet Tamborg 
på mail ata@bo-vest.dk

Vil du skrive? 
Bladet har også fået tilsagn fra beboere, der gerne vil skrive til bladet. Men vi har stadig brug for fl ere ildsjæle og folk. Du 
kan enten komme med i redaktionen, eller du kan vælge at være ekstern skribent. Har du lyst til at skrive om de unges 
liv i Brøndby Strand? Om naturoplevelser? Om de forskellige kulturer? Om Brøndby Strands internationale køkken? Om 
livet i aktivitetshusene? Om indretning i lejlighederne? Om ældreliv? Eller noget helt andet? Så kontakt kommunikati-
onsmedarbejder Anet Tamborg på mail ata@bo-vest.dk

I januar 2010 er arbejdet blevet intensi-
veret, og det blad, som du nu står med 
i hånden, er et resultat af dette arbejde. 
Bladet er ikke færdigudviklet, men skal i 
løbet af foråret fi nde sin endelige form.

mod nye eventyr

Esplanaden februar 2010
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Af Lars Nielsen 
Centerforeningen Brøndby Strand Centrum

Centerforeningen er særdeles glade for 
Beboerbladet Esplanaden. Vi synes, at 
navnet forpligter til at indeholde artik-
ler, der er til gavn for bladets læsere, 
nemlig beboerne. Derfor finder vi det 
helt rigtigt, at bladet også omhandler 
artikler og problemstillinger fra byde-
len. Dette har jo i sidste ende stor be-
tydning for beboernes trivsel og for om-
rådets fremtid.

Kritisk blad
Vi tror, at bladets succes skyldes den 
ærlige udlægning fra skribenterne, som 
udfører arbejdet på amatørbasis, men 
med stor professionalisme.  Endvidere 
bliver der skrevet ”hudløst” ærligt, og 
der tages ikke hensyn til omgivelserne, 
ja, måske lige udover ejerne af bladet, 
hvilket jo kun er naturligt.

Bladet har ingen reklamer fra butik-
ker og andre erhvervsdrivende, selvom 

vi da ikke vil lægge skjul på, at bladet 
efter vores opfattelse, og uden side-
stykke, ville være det bedste medie at 
annoncere i for centerets butikker.
  Områdets lokalaviser er meget over-
fladiske i dækningen af vigtige lokalny-
heder og går på ingen måde ned i dyb-
den af stoffet, som Esplanaden gør. Vi 
har jo senest oplevet, at Esplanadens 
redaktion har påpeget fejl i lokalaviser-
nes artikler.
En anden vigtig faktor er, at Esplanaden 
efter vores opfattelse formår at skabe 
en debat, inden beslutningerne skal ta-
ges, hvor lokalaviserne blot skriver om 
beslutningerne, når de er taget.

Løser problemer
Vi er af den opfattelse, at det er vigtigt 
for bydelen og dermed beboerne, som 
jo er de reelle ejere af bladet, at der er 
et talerør, som formår at skabe en de-
bat om de forhold, der påvirker dem og 
deres dagligdag.
Som centerforening er vi glade for de 
tilbagemeldinger, vores kunder kom-

mer med på baggrund af de artikler, der 
skrives og den debat, der rejses i Espla-
naden. Eksempelvis blev der på et tids-
punkt bragt en historie om lastbiler, der 
ødelagde græsrabatten ved centerets 
østside og samtidig udgjorde en fare for 
områdets beboere. Tilbagemeldingen 
fra beboerne var enorm, og lastbilerne 
udgjorde da også en reel fare. En sådan 
negativ omtale af centerets medlem-
mer var da ikke rar, men den satte en 
debat i gang, så selvom debatten var 
negativ, endte den jo godt, og en sag 
blev løst.

Skriv om bydelen
Centerforeningen vil på det kraftigste 
fraråde, at bladet kun indeholder artikler 
og debat, der vedrører bladejernes egne 
områder. Det vil efter vores opfattelse 
gøre bladet mindre læst, og bladets nu-
værende styrke vil helt forsvinde. Hold 
fast i den nuværende form. Bladet har 
efter vores opfattelse en god fordeling 
mellem debat og artikler om bydelen og 
aktiviteterne i boligafdelingerne.

Dejligt med et kritisk blad

KOMMENTAR
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Tekst og foto: Gurli Hansen  

Selv om jeg har været fl ere gange på 
Frederiksborg Slot i Hillerød, så glæ-
dede jeg mig alligevel rigtig meget til at 
deltage i pensionistturen tirsdag den 1. 
december. Hver eneste gang man besø-
ger slottet, får man nye oplevelser med 
sig hjem, og sådan var det også denne 
gang.
 
En lille fl ok pensionister mødtes i bus-
sen i Tranumparken, og der var højt 
humør og megen snak lige fra starten. 
Da vi nåede Hillerød, og slottet tonede 
frem, besluttede vi, at vi alle sammen 
kunne gå rundt derinde, som vi havde 
lyst til, og så kunne vi mødes igen ved 
indgangen kl. 12.30 for at spise frokost 
sammen. 

 Flotte lofter
Det er imponerende at se alle de smuk-
ke sale og gemakker med de udskårne 
møbler, malerier og genstande fra den 
tidlige enevældes pompøse pragt, og i 
Riddersalen kan man levende forestille 
sig fordums store festligheder. Jeg er 
også vildt facineret af de eventyrlige 
og fl ot udsmykkede lofter, som fi ndes 
i hver eneste rum på slottet. 
 
I Slotskirken dvælede jeg længe, den er 
så fantastisk smuk, og selv om der var 
mange børn derinde på det tidspunkt, 
så hørte man tydeligt de velklingende 
toner fra orglet, og det var en fryd for 
både øjne og ører at opholde sig der.  
 
 Til sidst endte jeg på 3. sal, hvor der 
er ”Moderne Samling”, en spændende 
udstilling med malerier og portrætfoto-

grafi er af mange kendte mennesker, og 
det var en helt anden slags oplevelse, 
for her mødte man jo mennesker fra 
ens egen tid.
 
Tur i gågaden
Frokosttiden nærmede sig, og Mette 
havde de dejligste sandwiches med fra 
Rheumhus, som vi nød ved små borde i 
et lille julepyntet afsnit af foyeren. Da vi 
havde spist, syntes vi, at vi havde fået 
så mange fantastiske indtryk af og på 
slottet, at for at kapere dem alle sam-
men måtte vi hellere gå en tur ud i den 
friske luft. Så de fl este af os sluttede 
den dejlige dag af med en spadseretur i 
gågaden, inden vi samledes for at køre 
hjem til Brøndby Strand. 
 
Herfra skal lyde en kæmpe TAK til De 9 
og Mette Holck for en oplevelsesrig dag.

På tur til Frederiksborg SlotPå tur til Frederiksborg Slot

14

Esplanaden februar 2010



Af Thorsten og Susan 

Café Perlen har, siden jeg tiltrådte den 
1. februar 2009, været igennem en tur-
bulent tid. Der har været udmeldinger 
fra at ”nu skal Perlen lukke” og til ”det 
går fantastisk”. Jeg vil derfor forsøge 
at give et billede af Perlens status ved 
overgangen til 2010.

Da jeg blev ansat, havde vi kun tilla-
delse til at servere kaff e og ostemad. 
Det blev dog hurtigt klart, at der skulle 
mere til for at få beboerne tilbage samt 
tiltrække nye brugere. På nogle møder 
med styregruppen blev der lagt op til, 
at vi fi k lov til at lave nogle nye tiltag.

Vi fi k med tilskud fra De 9 åbnet en net-
café. Dette resulterede i, at vi fi k Per-
lens Drenge ind, og det er blevet en suc-
ces. De unge lever op til deres ansvar, 
føler at det også deres er hus og passer 
på det. De skal have stor ros fra os, der 
arbejder her til daglig.
Vi har fået genåbnet spisemulighe-
derne, og hver dag kan vi tilbyde frisk 

smørrebrød samt varm mad til frokost. 
Det er der blevet taget vel imod. Gen-
nem det sidste halve år har vi haft af-
tenspisning en gang om ugen. Vi for-
søger at tilgodese beboernes ønsker 
i videst muligt omfang. Vi har indført 
klippekort, så man nu kan få 10 mid-
dage, hvor prisen gør, at mere end en 
middag bliver gratis.

Desuden har vi forsøgt at skabe en fast 
tradition med en danseaften. Jeg må 
tilstå, at besøget var meget sparsomt 
første gang. Men da jeg ikke bare giver 
op, forsøgte vi endnu engang, og da 
kom der fem gange så mange. Tredje 
gang var Susanne Lana på programmet 
foruden vores faste ”enmandsorkester” 
og så var vi der, hvor vi gerne ville hen 
med ca. 80 gæster. Vi vil i 2010 forsøge 
os med dette dansearrangement ca. 9 

gange. Tak til alle jer, der har støttet os i 
vore bestræbelser på at gøre denne tra-
dition til en succes.

Af aktiviteter vil der være fædregrup-
pen og Brøndby-selvhjælpsgruppen, 
sang og stemmetræning for sygdoms-
ramte, samt skakklub hver uge. Perlens 
Drenge kan komme til daglig om dagen, 
og herudover har de to aftener, hvor 
de kan bruge huset. Desværre har man 
måttet opgive hyggebanko på grund af 
underskud i fl ere måneder. Skulle der 
være nogle, der vil arbejde for, at hyg-
gebanko genopstår, er vi gerne behjæl-
pelige, også med det økonomiske.

Som det sidste har vi haft stand-up 
med nogle af de allerbedste inden for 
dette felt. Her var der også fuldt hus.

Til sidst er der kun at sige tak til alle jer, 
som har været med til at gøre Café Per-
len til en dejlig og til tider travl arbejds-
plads. Tak for gode input og for jeres 
opbakning.

Perlen – året der gikPerlen – året der gik

Perlen har været 

igennem en 

turbulent tid
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AKTIVITETSHUSENE

Danseaften i Perlen
Danseglade Brøndby Strand borgere lod sig føre i dansen af Susanne Lana og 
Mickey Pless, som både sang og spillede, så det var en lyst. Under middagen 
underholdt ”vores egen huspianist” Lars Berggreen med sød musik og godt 
humør, så hvad mere kan man ønske sig. Tak til Perlen for et brag af en aften 
for ca. 80 musik- og danseglade deltagere.

Næste danseaften i Perlen onsdag den 17. februar kl. 18 – 22.
Musikken bliver atter leveret af Lars Berggreen og der kan både synges og dan-
ses med af alle, unge som gamle. Pris for hele arrangementet med mad, kaff e 
og dans kr. 85,-. Betaling ved tilmelding.

I Café 13, Kisumparken 2
Sidste torsdag i måneden fra 
17.00 – 20.00

� Lær de andre børnefamilier 
at kende

� Udvid dit netværk 
(letter børnepasningen)

� Glem madlavningen for 
en enkelt aften

Der bliver serveret børnevenlig mad 
og isvand. Andre drikkevarer kan 
købes i baren.

Næste gang: 
Torsdag den 25. februar
Tilmelding senest: 
søndag den 21. februar

Conni Sparlund på mail: 
cs@lundens.net. eller på 
telefon: 50 54 67 82

Eller til: Charlotte Hansen på mail: 
charlottehansen72@sol.dk eller på 
telefon: 60 43 18 31

Vi er også på Facebook: 
Enliges Spiseklub, Café 13

Kig forbi. Vi glæder os til at lære 
jer at kende.

Søndag den 14. februar
Brunch og lejerforeningens 
fastelavnsfest
Kl. 10 -13  Brunch
Pris 65 kr. børn under 12 år 30 kr.
Kl. 10– 11 Ansigtsmaling
Kl. 11 Tøndeslagning

Kl. 11.45 – 12.30 Underholdning med 
ballonklovn
Kl. 12.30 Slikposer til alle børn, der 
har købt billetter
Billetter sælges i Café 13 for 20 kr.
Billetter inkluderer: Fastelavnsbolle, 
sodavand og slikpose.

Fastelavnsarrangement

Spiseaften for 
enlige med børn
Spiseaften for 
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AKTIVITETSHUSENE

Torsdag den 18. februar kl. 19
Museumsinspektør Lisbeth Hol-
lensen, der er leder af lokalarkivet 
i Brøndby, kommer og fortæller 
om denne næsten ukendte del af 
Brøndby Strands historie, hvor kø-
benhavnerne begav sig ud af byen 
belæsset med madkurve og drik-
kevarer for at dyppe tæerne i Køge 
Bugt.

Tirsdag den 23. februar 
Kl. 10-13 Bolchekogning
Er du fyldt 13 år, så kom og lav dine 
egne bolcher.

Onsdag den 24. februar Store spilledag
Kl. 11 Børnebanko. Fede præmier. 
2 plader og en sodavand koster 20 kr.
Kl. 13-15 Vi hygger med forskellige 
spil.

Torsdag den 24. februar 
Kl. 14-18 PopcornDisko. For børn fra 
7-13 år. Drikkevarer købes i caféen.

Tirsdag til fredag serveres frokost-
buff et fra kl. 11.30 - 13.00. Pris 30 kr.

Brøndby Jazzklub afholder igen et 
spændende arrangement fredag den 
19. februar 2010 med spisning kl. 18 og 
musik kl. 20.
Spillested: Rheumhus, Albjergparken 
4, 2660 Brøndby Strand.
Orkesteret er: JAZZ FIVE
Disse 5 swingende musikere er kendt 
af rigtig mange, såvel herhjemme som 
i udlandet. Bandet har tidligere gæstet 

Brøndby med stor succes.
Kom og vær med til at fejre klubbens 31 
års fødselsdag.
Musikerne er: Johan Bylling Lang på 
altsax, sopransax og barrytonsax. Jeppe 
Zacho på tenorsax. Jonas Starcke med 
bas og sang. Stefan Andersen på trom-
mer og Esben Hillig på piano.
Oplev stemningen. Vi danser og hygger 
os. Rimelige priser i baren.

Der er indendørs rygerum! 
HUSK! Spisebilletter skal købes senest 
8 dage før arrangementets afholdelse 
hos kassereren Urszula Asmussen på 
tlf. 43 73 52 26/mob. 22 98 26 03. 
E-mail: uas@brondby.dk eller 
asmussen@brnet.dk

Brøndby 
Musikalske 
Venner

Brøndby Musikalske Venner
afholder”Syng sammen aften”
torsdag den 25. februar 2010 kl. 
19.30 i Rheumhus Albjergparken 
4, Brøndby Strand Vi synger 
kendte sange og viser.

Gratis adgang

Venlig hilsen 
Brøndby Musikalske Venner
v/ Lizzie Gravesen
Ny Mæglergårdsalle 22,
2660 Brøndby Strand

Vinterferie for børn

Badeliv ved 
Brøndby Strand
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FORMANDEN HAR ORDET

Af Michael Buch Barnes,  
afdelingsformand for BB 606   

Jeg har fået til opgave at skrive en 
artikel til Esplanaden – en artikel frit 
fra leveren, det vil sige lige hvad jeg 
har lyst til at skrive om som formand 
for beboerafdelingen 606 i Brøndby 
Boligselskab. I første omgang lød det 
egentlig som en let og rimelig over-
kommelig opgave. 

Men kære læser! Når man ikke er den 
store skribent og ikke skal holde sig til 
et bestemt emne, er det ikke så nemt 

endda. Men jeg er jo nu engang ikke 
den, der går af vejen for en udfordring.

Jeg vil derfor skrive om et emne, som 
vi i afdelingsbestyrelsen har arbejdet 
meget med i 2009, og som vi ser meget 
alvorligt på. Det drejer sig om tre ind-
brud hos vores beboere begået inden 
for den sidste tid, og hvoraf det sidste 
indbrud var af en ret så voldsom karak-
ter, hvor indbrudstyven (eller tyvene) 
havde bagbundet beboeren, imens de 
gennemrodede lejligheden. Det skete 
ved højlys dag ved 11 tiden. Denne ud-
vikling er helt uacceptabel og meget 
skræmmende. Derfor kan vi ikke blot 
sidde og se til, mens denne udvikling 
fortsætter, men må gøre noget her og 
nu for at værne om vores boligafdeling 
og vores beboere.

På sidste afdelingsbestyrelsesmøde i 
november 2009 diskuterede vi, hvilke 

muligheder der var for at dæmme op 
for denne mildt sagt uheldige udvik-
ling, og konklusionen blev, at sætte et 
nyt videoovervågningssystem op, så 
alle foyerer og nedgange til kælderen 
bliver overvåget døgnet rundt. Prisen 
for et sådant overvågningssystem be-
løber sig til ca. kr. 250.000.

Der vil måske være nogle, der synes, 
at det er mange penge at bruge på vi-
deoovervågning, og at vi overreagerer. 
Men det er min helt klare opfattelse, 
at vores afdeling ikke skal være et tag 
selv bord for vandaler og indbrudstyve. 
Flere undersøgelser viser da også, at 
overvågningen har en præventiv effekt 
og vil mindske antallet af indbrud.

Forslaget om udvidet videoovervåg-
ning vil blive forelagt på et ekstraordi-
nært afdelingsmøde i marts måned.

Afdelingen er ikke et ta´ selv bord!
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Tekst og foto: Bitten Drews

 
Den 10. Oktober fyldte Klitrosen 10 år. 
Man kælede lidt ekstra for kaff e og 
kage om søndagen, men hoppede el-
lers let og elegant hen over fødselsda-
gen. Det faldt åbenbart formanden for 
T 13 for brystet, for da julen nærmede 
sig, modtog Erich Clausen en smuk 

invitation til julefrokost i Café 13 med 
medarbejdere og gæster. Clausen tog 
med glæde mod tilbudet og inviterede 
Klitrosens veteraner og frivillige med-
arbejdere. Det blev en dejlig aften.
 Café 13 var ramt af sygemeldinger, 
men alligevel fi k Gitte & Co. stillet en 
dejlig frokost på benene, hvor der ikke 
manglede noget som helst. Efter god 

mad, øl og brændevin gik selskabet 
videre til den grønne salon i Klitrosen, 
hvor man nød kaff en med dejligt ju-
lebag og cognac. Et ”længe leve”! for 
Klitrosens fremtid blev det også til, og 
ved 23 tiden gik enhver til sit efter en 
skøn oplevelse. Undtaget altså ”de fl it-
tige hænder” i Klitrosen. De fortsatte 
længe endnu.

Klitrosen 10 år
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Fra d. 6. februar 2010 bliver der opstar-
tet 2 dansehold i  Kulturhuset Brøn-
dens multisal. Er du glad for musik, 
og kan du ikke stå stille, når du hører 
Hannah Montana, MGP sange osv. Så 
kom ned og brug din krop hver lørdag 
formiddag.
Vi vil øve små sjove trinkombinationer 
fra hip hop, jazz dans, funk og andet, 
som til sidst munder ud i en lille dans, 
som vises til vores afsluttende show 
til sommer. Holdene er både for dren-
ge og piger.
Opstart lørdag d. 6.2.2010- til og med 
d. 29.5.2010.

Hold 1: 
Begynder 5-6 år. Kl. 10.15 - 11.00

Hold 2: 
Begynder 6½-8 år. Kl. 11.05 - 11.50
Prisen pr. barn 130 kr. pr. md.
(prøvetime 50 kr)

Tilmelding kan ske via mail og på  
selve startdagen i Brøndens kultur-
hus. Mail: alexpiadans@gmail.com.
Vi håber på at se en masse danse-
glade børn.

Mvh Pia & Alexandra

NYT FRA BRØNDEN

Dans for børn
Dansehold for børn mellem 5-8 år

En eftermiddag med 
James Rasmussen Trio

Lørdag den 20. februar kl. 14 
Efter 10 års samspil, med Four Jacks og 
John Mogensen sange, kan James Ras-
mussen Trio nu fejre 10 års jubilæum, 
og James Rasmussen 50 års jubilæum 
i musikbranchen. Her er en enestående 
lejlighed til at høre den ægte vare af 
bl.a. ”Mandalay”. 
Billetter: 60 kr. inkl. kaffe og kage - for-
salg i Brønden og online på 
www.brondbybilletten.dk. 
Arrangør: Kulturudvalget i Brøndby.

Malerier, collage og keramik
Mandag den 1. februar til lørdag den 27. februar 
Mange af Brøndby Strands borgere har sikkert stødt på Krea før. Medlemmerne 
har både udstillet på Brøndby Rådhus, biblioteket og har desuden været med 
til mange af kommunens kulturelle arrangementer. Krea glæder sig til at kunne 
byde velkommen til den første udstilling i Brønden.
Fri entré. Arrangør: KREA-Gruppen.

Fastelavnshygge i 
Strandstuen

Mandag den 15. februar kl. 12.30 
Alternativ tøndeslagning. Gevin-
ster til vinderne. Kaffe og kage. kan 
købes for 15 kr. Fri entré. Arrangør: 
Værestedet Strandstuen.

Foto: Sole Nørgaard
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Siden Brøndens åbning har det væ-
ret et stort ønske fra brugere såvel 
som personale i Brønden, at kunne 
tilbyde lektiehjælp til områdets børn 
og unge. 

Onsdag den 6. januar åbnede Brønden  
dørene til husets nye lektiecafé. 
Dette blev markeret med en lille re-
ception, hvor interesserede kom forbi 
til en lille forfriskning og hilste på de 
frivillige lektiehjælpere. Lektiecaféen 
er opstået i et samarbejde med Ung-
dommens Røde kors og vil finde sted 
i Brønden hver onsdag fra kl. 14-16. 
Deltagere kan frit møde op fra gang 
til gang, det er altså ikke nødvendigt 

at melde sig til.
Skulle man være interesseret i at 
blive frivillig lektiehjælper eller har 
spørgsmål vedr. lektiecaféen, er man 
velkommen til at kontakte Marie 
Engberg Eirikson, bibliotekar i Brøn-
den på maben@brondby.dk – eller ved 
personlig henvendelse i Brønden. 

BLUES I BRØNDEN
Koncert med The Blues 
Lounge I Brønden

Lørdag den 27. februar kl. 21.00 
i Multisalen 

The Blues Lounge er et af de mest 
lovende bands, der er dukket op på 
bluesscenen på denne side af årtu-
sindskiftet. Kom og hør deres ny-
fortolkninger  af arven fra det for-
rige århundredes bluesklassikere i en 
moderne kontekst.
Besætningens orgel og klaver (Hans 
Bengtsson), bas (Erik Lauersen), 
trommer (Knud Lykke) og guitar 
(Peter Nørtoft) lægger et gyngende, 
svedende og pulserende fundament 
for bluessangerinden Heidi Puric’s 
mageløse nyfortolkning af klassikere 
som Heed my Warning, Before You 
Accuse Me og After Midnight.

Entré kr. 50,00 kr.

Billetter kan købes i Brønden, Kilden, 
Brøndby-Bibliotekerne og online på 
www.brondbybilletten.dk. De kan 
også købes på koncertaftenen.
 
Arrangør: Brønden og Blues Lounge

NYT FRA BRØNDEN

Lektiecafé i Brønden
Lektiecafé i Brønden fra starten af det nye år!

Vintersjov i Brønden i vinterferien
Mandag den 22. februar kl. 16-18 i Multisalen
Sumokonkurrence: Vær med, når vi pakker de store sumo-dragter ud og dyster 
om at blive vinterens sumo-champion. 

Tirsdag den 23. februar kl. 12-21 i Multisalen
Vi viser film hele dagen i Brønden, som de unge og børnene i Brønden selv har 
været med til at vælge. Mellem kl. 12 til 14: Film for børn. For unge kl. 14 til 21.

Onsdag den 24. februar kl. 15-18 i Biblioteket
Fra striber til film – filmmaraton i Brønden. Kom og mød dine helte og heltinder 
fra tegneserierne, når vi viser et udpluk af de kendte striber på storskærm i 
Multisalen. Detaljeret program følger ca. 14 dage før – så hold øje med opslaget 
i Brønden.

Torsdag den 25. februar kl. 13-17 i Biblioteket
Lær at lave flotte knyttede armbånd med perler og design dit helt unikke arm-
bånd. Vi laver hold af 10 deltagere pr. time. 

Fredag den 26. februar kl. 14-17 i Multisalen
Maleworkshop: Kom og slip din indre kunstner løs og mal et flot maleri sam-
men med Brøndens multikunstner Sole.
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Af Kim Tverskov

I Tranumparken 3A, kælderen laves der 
stadig lokaltv. Siden 1. november har 
tv-stationen kunne sende lokale histo-
rier om Brøndby Strand til ca. 1,6 mio. 
seere, fortæller tv-chef Jørgen Pedersen 
fra Københavns Vestegns NærTV. 

Fire gange
”Der er tale om en mangedobling af vort 
seerantal efter vi er begyndt at sende 
på Kanal Hovedstaden. Vi er gået fra ca. 
20.000 til en million seere, og selvom 
vi godt kunne tænke os bedre sende-
tidspunkter, er det en oplagt chance for 
Brøndby Strands boligafdelinger til at 

fortælle de gode historier om Brøndby 
Strand.”
Københavns Vestegns NærTV har mu-
lighed for at sende tv fi re gange om 
ugen i 30 minutter af gangen. Program-
merne kan ses tirsdag, torsdag og lør-
dag, og for at kunne se kanalen skal 
man have et digitalt fj ernsyn eller en 
digital boks.

Flere redaktioner
Københavns Vestegns NærTV er opdelt 
i fl ere redaktioner. Nyhedsmagasinet 
Fokus sender nyhedshistorier hver 14. 
dag. Sammen med Seniorrådet har 
man lavet Redaktion 60+ kanalen, der 
sender efter behov. Kanalen har også 

en redaktion, der hedder Det politiske 
hjørne, der primært beskæftiger sig 
med lokalpolitik. Endelig er der Ung-
domsredaktionen. Sidstnævnte består 
af syv unge, der er i fuld gang med at 
udvikle ungdomsprogrammer, som 
bl.a. kommer til at handle om musik og 
konkurrencer mellem skoleklasser om 
paratviden. 

Brøndbyhistorier til en million seere

SENDETIDER
Kanal Hovedstaden:
Tirsdag: kl. 23.00
Torsdag: kl. 00.30
Torsdag: kl. 07.30
Lørdag: kl. 08.00

Søger tv-ildsjæle
KVN TV søger frivillige medarbej-
dere. Har du mod på at blive stu-
dievært og fungere som kanalens 
ansigt udadtil? Eller vil du lære 
at redigere programmer, så er der 
mulighed for at blive oplært i takt 
med dine behov og i dit eget tem-
po. Kontakt Jørgen Pedersen på: 
31 63 36 91, Mail: jp@kvntv.dk

Kig på hjemmesiden
På KVN TVs hjemmeside kan du 
fi nde billeder fra produktioner, 
programplanen for udsendelser, 
og det er også her du kan søge 
kontakt med redaktioner og en-
keltpersoner, hvis du har en god 
idé til en historie. Hjemmesiden er 
ved at blive forberedt til at vise vi-
deoindslag. www.kvntv.dk
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Paraplyen
Hallingparken 3, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 29 40 63 10

Pensionistklub
Tirsdag kl. 13-15.
Strikkeriet: Mandag kl. 13.30-16.00. 
Hyggeklub: Onsdag og torsdag kl. 19-23.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 10-20.
Onsdag og fredag kl. 10-15. 
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso,  varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.00.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuff et med 
hjemmebagt brød.

Banko: Hver 3. tirsdag/md. kl. 19.30-
22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 10-13.
Kom og vær med til hyggelige timer.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

Slibning af knive og sakse
Afl everes i åbningstiden
Priser fra 40 kr. og opefter.

Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser er 20 kr. pr. styk.

Brunch
Anden søndag/md. 
Voksne 65 kr./børn 35 kr.

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henvendelse: Gül Aydin 60 35 28 61

RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9-14.
Fredag kl. 9-13.
Hverdage serveres smørrebrød. 

Se menu på www.broendbynettet.
dk/aktivitetshuse/Rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17.00 - 19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag/md. Dørene åbnes 
kl. 12 og spil begynder kl. 13.

Loppemarked
Første lørdag/md. kl. 10-15.

Mimre-banko
Anden onsdag/md.
Spillet starter kl. 12.30.

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 
Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus
Hver tirsdag kl. 12-16. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaff e. 
Henv.: Diana Asbæk: 26 83 21 13
Anette Jørgensen: 31 61 65 85

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag/md. kl. 19.30. 
Vi synger kendte viser og sange. 
Gratis adgang. Henv.:  
Erik Steff ensen - tlf. 43 73 00 13

Aktivitetshuset PERLEN 
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 42 20
Husbestyrer Thorsten

Caféen åben:
Mandag kl. 8-14.
Tirsdag kl. 8-14.
Onsdag kl. 8-19.
Torsdag kl. 8-14.
Fredag lukket.

Dagligt:
Kaff e/te/vand/ostemad/smørrebrød 
og varm mad. Dagens suppe kr. 20
NYT: Coff ee to go. kl. 11.30-13.00.

Aftenspisning 
Onsdag varm mad fra kl. 17-19.

Ny klub i Perlen
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 12.30-15.00.
Henv.:  Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdag kl. 10-13.
Henv.:  Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Netcafé – Nu gratis

Skakklub: Torsdag kl. 19-23.

Fædregruppen
Tirsdag 19-22.
Henv: Korkmaz tlf. 21 70 81 86

Udlejning af selskabslokaler
kontakt Café PERLEN
Telefon: 43 73 42 20
Henvendelse i åbningstiden.
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 Mandag den 1. – 27. februar  (i åbningstiden)  
 KREA-udstilling 

Sted: Brønden. Malerier, collage og kera-
mik. Fri entré. Arrangør: KREA-Gruppen.

 Mandag den 1. februar kl. 19.30 – 21.30 
 Folkedans 

Sted: Rheumhus. Arr. Rheumhus.

 Onsdag den 3. februar kl. 13 
 Foredrag

Sted: Brønden.  
Forfatter og udviklingskonsulent  
Knud Vilby om internationalt arbejde.  
Arr. Værestedet Strandstuen. Fri entré.

 Lørdag den 6. februar kl. 10.15 – 11.50 
 Dans for børn mellem 5-8 år 

Sted: Brønden.  
Opstart lørdag den 6. februar. Pris: 130 kr. 
pr mdr. pr. barn. Prøvetime 50 kr.  
Arr. Brønden.

 Lørdag den 6. februar kl. 10 - 15 
 Loppemarked  

Sted: Rheumhus. Arr. Rheumhus.

 Søndag den 7. februar kl. 13 
 Søndagsbanko  

Sted: Rheumhus.  
Dørene åbnes kl. 12. Arr. Rheumhus.

 Onsdag den 10. februar kl. 12.30 
 Mimrebanko 

Sted: Rheumhus. Spillet starter kl. 12.30.

 Onsdag den 10. februar kl. 19 
Foredrag

Sted: Brønden.  
Turleder Lise Lotte Frederiksen fortæller 
om den berømte forfatter Jane Austens liv. 
Pris: 30 kr. Arr. Biblioteket. 

 Torsdag den 11. februar kl. 15 - 17 
 Giv en hue og red Afrika 

Sted: Brønden.  
Strik i Strandsstuens  
strikkecafé. Fri entré. Arr. Strandstuen.

 Søndag den 14. februar kl. 10 - 13 
 Brunch og lejerforeningens fastelavnsfest  

Sted: Café 13. Kl. 10: Brunch (voksne: 65 kr./
børn 30 kr.). Ansigtsmaling. Kl. 11: Tøn-
deslagning. Kl. 11.45: Underholdning med 
klovn. 12.30: Slikposer. Arr. Café 13.

ADRESSER  OG TELEFON:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80

Mandag den 15. februar kl. 12.30 
Fastelavnshygge i Strandstuen

Sted: Brønden. Alternativ tøndeslagning. 
Gevinster til vinderne. Fri entré. Arrangør: 
Værestedet Strandstuen.

 Mandag den 15. februar kl. 19.30 – 21 30 
 Folkedans. 

Sted: Rheumhus. Arr. Rheumhus. 

 Tirsdag den 16. februar kl. 17 - 19 
Store pandekagedag 

Sted: Café 13.  
Med forretter, hovedretter og desserter. 
Pris 60 kr. Arr. Café 13. 

 Tirsdag den 16. februar kl. 19.30 - 22.30  
 Banko 

Sted: Café 13. Arr. Café 13. 

 Onsdag den 17. februar kl. 18 - 22 
 Danseaften  

Sted: Perlen.  
Med musik af Lars Berggreen.  
Pris: For arrangement med mad, kaffe og 
dans 85 kr. Arr. Perlen.

 Torsdag den 18. februar kl. 19 
 Badeliv ved Brøndby Strand  

Sted: Café 13. 
Museumsinspektør Lisbeth Hollensen 
fortæller om københavnerne der tog til 
Brøndby Strand med madkurve og drik-
kevarer. Arr. Café 13. 

 Torsdag den 18. februar kl. 19 
 Danseaften 

Sted: Perlen.  
Danseaften med Lars Berggreen. 

 Fredag den 19. februar kl. 18 - 20 
 Jazz med orkesteret Jazz Five  

Sted: Rheumhus.  
Spisning kl. 18.  
Musik kl. 20. Arr. Brøndby Jazzklub.

 Lørdag den 20. februar kl. 14 
 James Rasmussens trio  

Sted: Brønden.  
Arr. Kulturudvalget i Brøndby. Entré: 60 kr. 
incl. kaffe og kage.

 Søndag den 21. februar kl. 15 
 Børneteater Nocando 

Sted: Rheumhus.  
For børn (5-10 år).  
Pris 20 kr. Arr. Børnenes Rejsebureau

  Mandag den 22. - fredag den 26. februar 
 Vintersjov i vinterferien  

Sted: Brønden.  
Sumokonkurrence, film, tegnefilm, lær at 
knytte armbånd, malerworkshop m.v. Se 
opslag i Brønden. Fri entré. Se side 21.

 Tirsdag den 23. - torsdag den 25. februar 
 Aktiviteter for børn i vinterferien 

Sted: Cafe 13.  
Bolchekogning, børnebanko, spil, pop-
kornDisko. Se aktiviteter på http://www.
broendbynettet.dk/boligafdelinger/t_13/
cafe_13/ Se også side 17.

 Tirsdag den 23. februar kl. 15-17  
 Foredrag om kroniske smerter 

Sted: Rheumhus. Lis Stampe Frølich og 
Helle Hermansen fra Kognitive Psykologer.

 Onsdag den 24. februar kl. 13 - 21 
 Fra striber til film 

Sted: Brønden.  
Tegnefilmmaraton. Fri entré.  
Arr. Biblioteket.  

 Torsdag den 25. februar kl. 13 
 Wii-konkurrence 

Sted: Brønden.  
Seniorholdet mod de unge.  
Arr. I samarbejde med Strandstuen.

 Torsdag den 25. februar kl. 17 - 20 
 Spiseaften for enlige med børn  

Sted: Café 13.  
Tilmelding senest 21. februar.  
Arr. Herfra og Videre.

 Torsdag den 25. februar kl. 19.30 – 21.30 
 Syng-sammen-aften  

Sted: Rheumhus.  
Vi synger kendte sange og viser.  
Fri entré. Arr. Brøndby Musikalske Venner.

 Lørdag den 27. februar kl. 21 
 Koncert med The Blues Lounge 

Sted: Brønden. Billetter 50 kr.  
Arr. Brønden og Blues Lounge.

KALENDER – februar

Har I arrangementer i marts måned, så send redaktionen 

et tip om tid, sted og arrangement. Deadline er den 15. 

februar. Næste blad uddeles senest søndag 28. februar.  

Vi beklager, hvis der mod forventning er fejl i kalenderen. 

Esplanaden februar 2010


