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Næste blad uddeles senest 

søndag den 28. marts.

”Flot blad”. ”Hold da kæft nogle flotte 
farver”. ”Bladet er blevet meget mere 
indbydende og lettere at læse.” Sådan 
lyder mange af beboernes umiddelbare 
kommentarer til Esplanadens nye blad-
layout, som ikke har fundet sin endelige 
form, og som skal videreudvikles i de 
kommende måneder. 

Men der har også været kritiske kom-
mentarer. Nogle synes, at bladet er ble-
vet for ”kulørt”, og en beboer har skrevet 
til redaktionen, at bladet mere ligner en 
”feriebrochure” end et rigtigt blad. Han 
spørger også, hvem der i Brøndby Strand 
har viden og evnerne til at uddanne nye 
grafikere? 

Redaktion og udgivere har i første om-
gang søgt hjælp fra en ekstern grafiker, 
der har udviklet layoutet sammen med 
en bladudviklingsgruppe, der består af 
medlemmer af redaktionen, beboere fra 
boligafdelingerne og nytilkomne blad-
ildsjæle. De nye blade er altså et resultat 
af en kollektiv proces, hvor en professio-
nel grafiker er gået i dialog med beboer-
ildsjæle, der har mange forskellige me-
ninger og ideer til, hvordan bladet skal 
se ud.

Flere beboere har udtrykt begejstring 
over den nye bagsidekaldender, der giver 
en oversigt over de mange aktiviteter i 
Brøndby Strand. Desværre indsneg der 
sig en fejl i kalenderen, idet vi annon-
cerede en danseaften i Perlen to gange 
og med to forskellige datoer! Vi beklager 
fejlen! Vi gør alt for at undgå fejl. Der er 
mange informationer at holde styr på, 
så fejl kan næppe helt undgås.

T 13 blev for nyligt nomineret til at mod-
tage Brøndby Kommunes virksomheds-
pris 2009. Prisen gives til en offentlig og 
en privat virksomhed, der har gjort noget 
særligt for ”det rummelige arbejdsmar-

ked". Baggrunden for nomineringen af  
T 13 var en aftale mellem Bo-Vest og 
kommunen om tre arbejdsprøvnings-
pladser på ejendomskontoret og i mar-
ken. Aftalen blev indgået mellem Ud-
viklingshuset og ejendomskontoret og 
godkendt af afdelingsbestyrelsen. Pri-
sen gik til en anden privat virksomhed, 
men nomineringen kan måske være en 
inspiration for andre boligafdelinger i 
Brøndby Strand?

Esplanadens læsere har igennem 
lang tid kunnet glæde sig over Jo-
han Suszkiewieczs mange artikler om 
Brøndby Strand i gamle dage. Med dette 
nummer vil vi forsøge at sætte en ny se-
rie i gang med fokus på Brøndby Strands 
historie fra 1970-1990. Grete Folman, der 
er en af Strandens veteraner, vil tage sig 
af serien. Så har du et eller flere private 
fotos, der fortæller en god historie, eller 
bare en god historie, så skriv et par ord 
til os.  

I kan også læse om kulturhus Brøndens 
opstart og om de mange nye tilbud, som 
beboere og borgere har fået. Vi kan ikke 
komme uden om, at nogle af vore aktivi-
teter og tilbud i de tre aktivitetshuse nu 
gennemføres i ”konkurrence” med tilbud 
i det nye kulturhus. Esplanaden vil gerne 
fremme en diskussion om aktivitetshu-
senes og kulturhusets rolle og funktion 
i bydelen. Hvad er de tre aktivitetshu-
ses og Brøndens styrker og svagheder, 
og hvordan kan vi på bedst mulig måde 
udnytte de fire huses fysiske nærhed 
i forhold til Brøndby Strands beboere? 
Samtidig vil vi stille spørgsmålet: Hvor-
dan kan kulturhuset Brønden supplere 
aktivitetshusene og omvendt, således 
at Brøndby Strand får fire og ikke kun ét 
samlingspunkt. 

Med venlig hilsen 
Redaktionen

LEDER



Når man har været ude af arbejdsmarkedet et stykke tid, er det godt at komme tilbage til det sociale 
fællesskab på en arbejdsplads. Her spiser en gruppe fra ejendomskontoret i T13 frokost i Café 13.

Af: Anet Tamborg

Tranemosegårds afdeling 13 er blevet no-
mineret til Brøndby Kommunes Virksom-
hedspris – en pris der gives for en særlig 
indsats for det rummelige arbejdsmar-
ked. I T 13 handler det om tre pladser til 
arbejdsprøvning. 

De første tre borgere er allerede i gang 
i T 13. ”De nye ansigter tilfører nyt liv til 
hele arbejdspladsen. Den ene er på kon-
toret, de to andre deltager i den daglige 
vedligeholdelse af boligområdet. For de 
nytilkomne giver det et andet indhold til 
dagligdagen at indgå i arbejdspladsens 
sociale fællesskab og at få afprøvet, hvor 
langt kræfterne rækker”, fortæller in-
spektør Torben Birkebæk, leder af ejen-
domskontoret i T 13. 

”Virksomhedsprisen gives til virksomhe-
der, der har gjort en særlig indsats for at 
udvise socialt ansvar og skabe rumme-
lighed på arbejdsmarkedet”, fortælles i 
den pressemeddelelse, der er sendt ud 
i forbindelse med overrækningen af pri-
sen d. 4. februar på Brøndby Rådhus.

”Vi fik ikke prisen, men vi er stolte over at 
blive indstillet. Men den mulighed indgik 
ikke i vores overvejelser, da vi begyndte 
samarbejdet med Brøndby Kommune. 
Det har altid været min mening, at man 

som virksomhed har pligt til at deltage i 
kommunens arbejde med at hjælpe folk 
tilbage på arbejdsmarkedet og det vil 
vi gerne fortsætte med”, slutter Torben  
Birkebæk.

Formanden for T 13, Hugo Thuge, tilføjer: 
”Vi er glade for, at ejendomskontoret og 
ejendomsfunktionærerne vil påtage sig 
den vigtige opgave, og bestyrelsen sagde 
selvfølgelig ja, da Torben forelagde pro-
jektet for bestyrelsen. Vi ser det som 
en naturlig tilføjelse til det beskæftigel-
sesprojekt, der under Gittes ledelse har 
kørt i Tranen/ Cafe 13 i mere end 12 år. Et 
projekt der har givet op mod to hundrede 
borgere en god aktiv-periode, hvor de fik 
lejlighed at opleve, at de kunne bidrage 
til husets drift og at deres indsats blev 
værdsat af ansatte og gæster”.

T 13 indstillet til Brøndby Kommunes  
Virksomhedspris 2009

"Vi fik ikke prisen,  

men vi er stolte over  

at blive indstillet"
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Søndag den 18. april arrangerer Dan-
marks Naturfredningsforening den år-
lige aff aldsindsamling, hvor de sætter 
fokus på henkastet aff ald. År efter år 
stiger opbakningen til aff aldsindsam-
lingen i befolkningen, og i år arrangerer 
Herfra og Videre aff aldsdag for Brøndby 
Strand i samarbejde med kulturhuset 
Brønden.

Op til datoen for aff aldsindsamlin-
gen vil kulturhuset gerne sætte fokus 
på, hvordan aff ald kan forvandles til 
kunst.

Børneinstitutionerne i Brøndby Kom-
mune udstiller op til aff aldsdagen 
”kunstværker” lavet af aff ald. Skulp-
turerne vil komme til at stå rundt om-

kring i Brønden. Fredag den 26. marts 
kl. 10.00 er der fernisering, hvor alle er 
velkomne til at se skulpturerne. 

Vi håber rigtig mange vil bakke op om 
aff aldsindsamlingen, så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen d. 18. april. Der 
kommer mere om dagen i næste num-
mer af Esplanaden.

KulturWeekend 2010 nærmer sig

De Frie Midler
Har du en aktivitet, du kunne tænke 
dig at starte op, men mangler  øko-
nomiske midler hertil, så prøv at 
søge De Frie Midler. 
De Frie midler er en pulje, du kan 
søge gennem NetværksKontoret. 
Du kan søge op til 5000 kr. om året. 
I 2009 blev der bl.a. givet midler 
til counterstriketurnering på Kul-
turWeekend, udfl ugt til Zoo efter 
lukketid, håndbolddragter til et pi-
gehold og en motionsmaskine til 
Motion og Trivsel. 
Hvis du er interesseret så kontakt 
Anette Hestlund, NetværksKontoret
på tlf. 43 54 22 75 eller ahe@bo-vest.dk. 
Du kan læse mere om De Frie 
Midler på www.broendbynettet.dk/
NetværksKontoret/De Frie Midler.
 

KulturWeekend 2010 nærmer sig

Aff ald og Kunst

Datoen er fra den 11. til 13. juni, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Selv 
om programmet ikke er færdigt, kan 
vi allerede nu afsløre, at Cirkus Panik, 
Brøndby Strand Gøglerne og Alien 
Beat Club kommer i år. 

Hvis du vil bestille en bod, kan du 
henvende dig på NetværksKontoret, 
Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, 

telefon 43 54 22 75 eller mail: 
mun@bo-vest.dk
Priserne for loppeboderne er: Fredag 
75 kr., lørdag 150 kr., søndag 75 kr. Alle 
3 dage 250 kr. 
Madboder alle dage 500 kr.  
Børneloppe boderne koster som altid 
2 kr. og kan ikke bestilles, du kom-
mer bare på dagen og får et tæppe i 
Børnehjørnet. 

Esplanaden marts 2010
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Husk at sætte kryds i kalenderen fra 
d. 12. til 17. juli, hvis du vil med Bør-
nenes Rejsebureau på sommerkoloni 
til Skåstrup Strand på Fyn. Kolonien 
er for børn og deres forældre eller bed-
steforældre. 
Pris: 600 kr. for voksne og 300 kr. 
for børn. Prisen inkluderer busturen, 

mad, hyggeslik, drikkevarer og meget 
mere. 
Har du spørgsmål om kolonien, 
så ring til NetværksKontoret på 
tlf. 43 54 22 75. 

Se mere om kolonien i de kommende 
numre af Esplanaden.

Hvert sjette menneske på kloden får 
ikke nok at spise. Brøndby Strand 
Sogn er søndag den 7. marts med i 
Folkekirkens Nødhjælps årlige sog-
neindsamling for 9ende gang.                                                                                                                               
                                     
Henrik Skovborg fra Brøndby Strand 
menighedsråd understreger, at både 
de borgere, der går ud med raslebøs-
serne og de, der putter noget i dem, 
bidrager til at forbedre de fattige fa-
miliers liv. 
”I 2009 samlede 21 frivillige i Brønd-
by Strand Sogn 23.267,50 kroner ind 
ved den årlige Sogneindsamling. 
Landsresultatet blev 16 mio. kroner. 
I år håber vi at nå et endnu bedre re-
sultat. Blandt andet vil vi forsøge os 
med indsamlere ved søndagsåbne 
butikker. Det kræver fl ere indsam-
lere, så alle, der vil tage en tur med 
en indsamlingsbøsse, er hjertelig 
velkomne,” siger Henrik Skovborg.

SOGNEINDSAMLING 2010 

Giv sultne hjælp 
til selvhjælp  

Brøndby Strand Sogn samler ind ved 
Folkekirkens Nødhjælps sogneind-
samling søndag den 7. marts og går 
dermed til kamp mod sult i verden. 

FLY ME TO THE 
MOON 3D fi lm i 
Planetarium

Du kan stadig nå at komme med 
på tur med Børnenes Rejsebu-
reau til Planetariet og se fi lmen 
FLY ME TO THE MOON søndag d. 
7. marts. Du kan købe billetter på 
NetværksKontoret, Kisumparken 
2, 2660 Brøndby Strand eller på 
telefon 43 54 22 75.

Mediekursus for unge 
begynder d. 22. marts

Vil du blive bedre til at skrive? Er du 
vild efter at fotografere eller lave fi lm 
til YouTube? Har du eller din forening 
et budskab, der skal ud?
Hvis du er mellem 15 og 25 år kan du 
melde dig til Mediekurset, der starter 
d. 22. marts og løber det meste af 
foråret. Her kan du blive bedre til at 
fortælle historier på skrift, video, som 
lyd eller fotografi . Kurset afholdes kl. 
18-20 på NetværksKontoret, Kisum-
parken 2 i Brøndby Strand. Tilmelding 
til kursusleder Jakob Fälling, tlf. 29 13 
17 16, mail: jakob.falling@gmail.com 
eller NetværksKontoret tlf. 43 54 22 75, 
mail: ata@bo-vest.dk

Tag med Børnenes Rejsebureau 
på sommerkoloni

Meld dig som indsamler 
Vil du være med til at give ver-
dens fattigste mulighed for at 
ændre deres liv? Så meld dig som 
indsamler den 7. marts hos Hen-
rik Skovborg på tlf. 20 83 34 84 
eller e-mail: skovborg@lite.dk

Esplanaden marts 2010
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Af Anne Larsen, kulturkoordinator, Brønden

Fotos: Sole Nørgaard

Den 29. januar var der registreret over 
70.000 besøgende i Brønden – det er 
mange besøg, og opholder man sig en 
hel dag i kulturhuset, vil man se, at 
Brønden bliver brugt af mange forskel-
lige borgere, foreninger og institutio-
ner. Fra morgenstunden fyldes Brønden 
med morgenglade mennesker: Gymna-
stikpiger til seniorgymnastik, ambitiøse 
jura- og medicinstuderende, deltagere i 
AOF’s aktiviteter, børn fra kommunens 
børnehaver og dagplejere, mødregrup-
per, lokale kunstnere der hænger udstil-

linger op, pensionister, der har været på 
stavgangstur og kommer til Strandstu-
en for at få en snak og måske deltage i 
én af de mange aktiviteter der. Kaff e-
tørstige biblioteksgængere får nyheder 
fra hele verden serveret i caféen. Ofte 
kommer der en fl ok af kommunens 
tandlæger eller pædagoger, som går på 
kursus i nogle af mødelokalerne.

Tid til leg og læring
Efter skoletid begynder Brønden at 
summe af børneliv. Brøndby Strands 
børn og unge er ivrige brugere af Brøn-
den, for det er ”det smukkeste sted i 
Brøndby”. De kommer for at møde deres 
venner i de bløde sækkestole, chatte på 
computeren, spille Nintendo, deltage i 

nogle af de aktiviteter, som Brøndens 
kulturhusmedarbejdere Bissan, Boris 
og Danny arrangerer for dem. Ansæt-
telse af kulturhusmedarbejderne er 
én af de rigtig gode historier. Allerede 
på åbningsdagen havde der samlet sig 
en stor gruppe børn og unge, der slet 
ikke kunne vente med at tage Brønden 
i brug. Og det gjorde de, og de første 
par dage var en slags ragnarok, hvor de 
svingede sig i panelerne og blokerede 
elevatoren osv. 

Plads til børn og unge
Gennem det gode SSP-netværk fi k 
Brønden ansat tre unge, som kan tale 
brugernes sprog og sætte sig i respekt 
på en anden måde end almindelige an-

Kulturhus med plads til forskellighed
I en artikel i Esplanaden umiddelbart inden Brøndens åbningsfest kunne man læse om 
kulturhusets formål og visionerne for husets fremtid. Et af formålene var, at Brønden er 
til for borgerne og af borgerne. 

Gode historier 
fra Stranden
I Brøndby Strand har græsrødder 
længe arbejdet på at forbedre 
det ”krydrede” image. Nu har 
bydelen fået et kulturhus, der 
summer af aktivitet og en masse 
gode historier.  
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satte. De unge har i samarbejde med 
kommunens SSP-ansatte fået adfærds-
reguleret børnene og de unge i Brønden, 
således at der faktisk sjældent er pro-
blemer. De unge er også repræsenteret 

i kommunens SSP-netværk, således at 
de ud over at adfærdsregulere, har mu-
lighed for at sætte tiltag i gang over for 
de unge, hvis en ung udviser problema-
tisk adfærd.

Men det er ikke kun sjov og ballade i 
Brønden. Der tænkes også i læring, og 
Brøndens lektiecafé trækker mange 
børn og unge. Mødelokale 3 summer af 
lektier og grammatik – dygtige frivillige 
lektiehjælpere fra Brøndby sætter en 
ære i at hjælpe byens børn, så de kan 
nå lige så langt, som de selv er nået. 

Mange aftenaktiviteter
Aftenerne står i caféens eller fi nkultu-
rens tegn – ofte er der et kunstarran-
gement, litteraturarrangement eller en 
koncert. I januar præsenteredes Brøn-
dens nye Steinway fl ygel, hvor dygtige 
musikskoleelever gav den hele armen 
sammen med mere professionelle 
kunstnere.

Ofte afholder kommunens foreninger 
arrangementer: Scleroseforeningens 
ar rangement om den nye arvelov var en 
stor succes, Natteravnene har afholdt 
informationsmøder, Lokalhistorisk For-
ening en aften om velfærdssamfun-
dets byggeri. Musikarrangementer ved 
Jazzklubben eller Brøndby Strands ven-
ner, børnedans samt Jiu Jitsu er med til 
at fylde kulturhuset med den kultur og 
det liv, det fortjener.
Brønden er et stort hus med mange 
forskellige brugergrupper – det er både 
kulturhusets styrke, men det giver også 
nogle udfordringer. Derfor arbejder vi lø-
bende på at skabe et rum og nogle akti-
viteter, hvor alle disse mennesker, unge 
som ældre, kan mødes og deltage. 

"Men det er ikke 

kun sjov og ballade 

i Brønden"

Meget at 
glæde sig til
En masse spændende aktiviteter 
i kulturhuset er på tegnebrættet. 
Arken vil kigge forbi Brøndby i 
marts måned og vise en fi lm om 
livet på Vestegnen, og der startes 
en legestue for forældre og deres 
babyer. Den 18. april afholdes der 
aff aldsindsamling i samarbejde 
med Herfra og Videre, og i den 
forbindelse er der igangsat et 
kunstprojekt i samarbejde med 
børnehaverne om aff aldskunst. I 
april måned er det også Dansens 
Dage, hvor næsten alle kommu-
nens danseforeninger vil lave op-
visning, og vi får bl.a. fi nt besøg 
fra Sorøs kørestolsdansere. Til 
maj tilbyder de kongelige bal-
letbørn nogle af Brøndbyeleverne 
en forestilling samt en workshop. 
Anden weekend i juni indtager 
KulturWeekend Brønden.  
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Følgende skete natten mellem lørdag 
d. 19. og søndag d. 20. januar: en privat 
fest med 2-300 deltagere forløb stille, 
roligt og hyggeligt indtil kl. 02.00. Her 
kommer en større gruppe fra Hundige, 
som vil deltage i festen. Det får de ikke 
lov til, og der begynder et slagsmål. Det 
foregår hovedsagelig uden for Brønden, 
deraf de ødelagte ruder. Deltagerne fra 

Brøndby jager de uindbudte fra Hun-
dige på flugt, og her affyres nogle skud 
op i luften ude i det fri.
Skaderne i Brønden er ud over vinduer-
ne et par ødelagte stole, nogle ødelagte 
dørkarme og nogle ødelagte bøjler.
Kultur- og Idrætschefen har holdt 
møde med SSP-samarbejdet, herunder 
nærpolitiet, og der er ingen grund til 

bekymring hverken for Brøndby Strand 
i almindelighed eller Brønden i særde-
leshed.
 
Jeg glæder mig til at møde jer til arran-
gementer i Brønden.
 
Carsten B. Nielsen
Formand for Kulturudvalget

Alle aktiviteter fortsætter som planlagt.  
Brøndens inventar er ikke "helt smadret".

Uroen i Brønden
Brøndby Strand og Kulturhuset Brønden kom i tv-nyhederne og Berlingske Tidende, 
da der var uro og skyderi i forbindelse med en privat fest i Brønden. Det var alvorligt 
nok, men fjeren var alligevel blevet til fem høns, inden den nåede hovedstadspres-
sen, hvor det blev meddelt at næsten alt inventaret i kulturhuset var smadret. 
Her er formanden for kulturudvalgets beretning om, hvad der egentlig skete.

Foto: Sole Nørgaard

Foto: Peter Kay

   LÆSERBREV:  

Det er en ommer!
Det lyder måske lidt dramatisk, så jeg må hellere gyde lidt 
olie på vandet ved for det første at sige Elo Christiansen tak 
for sin mangeårige virksomhed som redaktør af bladet, som 
jeg næsten var tilfreds med. Dernæst må jeg også udtrykke 
min beundring for Ole Rørgrens layout, som han faktisk me-
strede til fuldkommenhed, selv om han ikke var typograf – 
godt gået, Ole!

Og så kommer jeg til det egentlige med denne epistel: Jeg er al-
deles ikke enig i, at bladets layout og indhold absolut skal æn-
dres, blot fordi der kommer en anden redaktion til, idet bag-
grundsgruppen i sin tid var enig om disse spørgsmål, og det må 
være den gruppe, der tager stilling til eventuelle ændringer.

I øvrigt kunne det interessere mig at vide, hvem herude i 
Brøndby Strand, der er kvalificeret til at uddanne layoutfolk, 
idet det mig bekendt er en uddannelse der varer ret lang tid.

Om februarnummeret af Esplanaden kan jeg kun sige, idet 
jeg henviser til overskriften, at det layout bør I ændre så hur-
tigt som muligt, idet det mere ligner en feriebrochure eller 
udstillingskatalog end et blad i ordets rette betydning!

Flemming Frørup, 
Dyringparken

Se også leder side 2
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Sidste show i trilogien

Stand-up i Café 13 

Aftenen skydes i gang af Steen ’Nalle’ Nielsen, en 
komiker der er kendt for sine chokerende og til ti-
der gale shows. Den ’gale Nalle’ efterfølges af ’hur-
tigsnakkeren’ Torben Chris. Begge komikere blev 
landskendt, da de deltog i første omgang af Come-
dy Fight Club på TV2 Zulu.

Du kan købe billetter i døren – en billet koster 75 kr.
Derudover kan du fra kl. 17.00-19.00 købe mad i 
Café 13 til 45 kr. ’Nalle’ står klar på scenen kl. 19.00.

Kort om Torben 
Torben Chris har valgt at fokusere på stand-up frem for 
lærergerningen. Til gengæld er der lagt op til førsteklasses 
undervisning af den politisk ukorrekte skuff e, når Chris går 
til mikrofonen. Pensum er alt fra livet på SU til livet på 
Christiansborg. Intet er helligt, og resultatet er stand-up i 
højeste gear, gerne bundet sammen af en rød tråd. Det har 
ført til gode placeringer ved DM i stand-up de seneste år. 

Den 4. marts slår Café 13 dørene 
op til en fantastisk underholdende 
stand-up aften, hvor lattermusklerne 
får rig mulighed for lidt motion. 

Kort om Steen 
Steen "Nalle" Nielsen er leveringsdygtig i landets mest cho-
kerende, intelligente og hysterisk morsomme stand-up, der 
hverken er pæn, artig eller nystrøget. Komplet med skæg, 
grimt tøj og vrede øjne gennemhuller ’Nalle’ danskernes livs-
stil og tidsånden uden at nogen går fri, heller ikke ham selv. 
Vi får en oplevelse ud over det sædvanlige og glimtet af en 
mand, der går på line over gabet mellem det gale og geniale.   

Esplanaden marts 2010
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Som baggårdsrod besluttede jeg mig 
for at overvære en anden baggårdsrod, 
Allan Mylius Thomsen, berette om for-
dums liv og adfærd i de københavnske 
brokvarterer  i en relativ mangelfuld be-
skrevet periode, nemlig 50’erne.
Det foregik den 1. februar i café Glenten 
i Brøndbyvester, og der var ikke mange 
stole tilbage, da den stoute ”rod” My-
lius Thomsen indfandt sig passende 
påklædt med hat, lædervest og cow-
boybukser, og langt mere end foredrog 
i de næste to timer (nødvendig pause 
indbefattet). Foredragsholdere stiller 

ofte med manuskripter, andre papirer, 
lysbillede - eller Power Pointpræsenta-
tion, der ofte mere eller mindre skjuler 
”den talende”!  Men; ikke Mylius T. 

I tidsmaskine tilbage til 50’erne
Som at tage plads i en tidsmaskine drø-
nede jeg tilbage til 50’erne og genople-
vede plukvis min egen barndom i den 
københavnske sydhavn, der var base 
efterår, vinter og forår de første 16 år 
af mit liv. Sommerbasen var Vesterled 
i Brøndbyvester frem til 1959, hvor alle 
rødder blev rykket op, og hele året var 

Foredrag

Allan Mylius Thomsen 
Af: Elo Christiansen 
Fotos: Rigmor Sandberg

henlagt til ”det vilde vesten” i forstads-
kommunen Brøndby – men det er jo en 
helt anden historie.

Gård- og gadekampene kom Mylius T. 
godt og grundigt igennem, bl.a. med 
en hændelse, hvor han på godt og ondt 
endte som en ”helt”, efter at han havde 
nedlagt en modstander med en rød kost 
og tilført samme et kraniebrud. Proble-
met var blot, at ”modstanderen” ikke 
var modstander, men blot en knægt, 
der skulle på indkøb for sin mor. Næh, 
der var ”ingen kære mor” dengang i 
50’erne.

Lirekassemænd og gårdmusikanter
En anden og lidt ”blødere” begiven-
hed var lirekassemanden, der spillede 
et stykke af Carl Nielsen. Denne ikke 
ukendte danske komponist lagde til-
fældigvis vejen forbi lirekassen med en 
bemærkning om, at melodien blev spil-
let i et lidt upassende tempo. Lirekasse-
manden tilrettede med ”buk og skrab” 
og markedsførte sig efterfølgende med 
skiltet: Elev af Carl Nielsen.
Lirekassemanden var jo lovlig; det var 
de såkaldte gårdmusikanter til gen-
gæld ikke, selvom de jo leverede et 
helt specielt miljø, som den dag i dag 
kan opleves af professionelle musikere. 
Skraldevognen med skralden, der gav 
navn til bilen! Klunserne, som med en-
kelte produkters undtagelse nærmest 
gjorde skraldemanden unødvendig og 
spritterne, der passede på børnene. 
Endelig trygheden for ungerne i gårde-
ne med mødre (for mit vedkommende 
bedstemor) i vinduet – af Mylius T. be-
skrevet som ”nedløbsrørene”, gjorde da-
gen til en vellykket genopdagelsesrejse, 
hvor barndommen nok engang blev sat 
på plads for helt sikkert fl ere baggårds-
rødder end blot denne artikels forfatter 
– barn af udfl ytterne, hvoraf nogle kom 
til at befolke Brøndby Strand.
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Af: Grete Folman

DEN GODE HISTORIE

DA BYEN FLYTTEDE PÅ LANDET

Husker du 
19½ minut?

Har du en god historie omkring nogle af disse emner, eller noget helt andet fra den tid, 
så vil vi meget gerne bringe historien i Esplanaden. Så fat pennen og skriv til os.

�  Dengang du flyttede til Brøndby 
Strand med huslejetilskud

�  Dengang man måtte tage den røde 
DSB bus og gå fra Køgevejen.

�  Da der var sort plastik for næsten 
alle vinduerne.

�  Da indkøbscenteret var 2 barakker, 
en Brugs og en med posthus og 
Handelsbank.

�  Da Esplanaden blev anlagt.
�  Da gratis bussen kørte.
�  Da Brøndby Strand var ”fodenden” 

og Brøndby Øster ”The Big Apple”.
�  Da der blev planlagt huslejeboykot.
�  Da Parken blev erklæret Atomfri 

zone.
�  Da betondækkene blev sprængt væk.

�  Da Brøndbyklubben bagte kager til 
Afghanistan og selv kørte dem til 
Afghanistan med Brøndbybussen.

�  Da vi plukkede æbler i plantagerne.
�  Da 2660 blev til Black Sheep.

Fra Brøndby Strands nyere historie

Husker du:

11
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Bente Hartung er en kvinde, som selv 
”de gæve vikinger” ville ha´ været stol-
te af og set op til. Det kan de af gode 
grunde ikke, men det er vi så mange 
andre, der kan og gør.
Bente voksede op i Skanderborg og tog 
sin uddannelse i Århus. Vi kender alle 
sangen ”Gid du var i Skanderbog og 
blev der”. Det gjorde Bente heldigvis 
ikke. Hun kom til Brøndby kommune d. 
1. marts 1969 og efter kort tid i Voldbo, 

Brøndbyøster, var hun med til at åbne 
børnehuset Ternebo i Brøndby Strand 
i 1971, hvor hun har været leder siden 
1976.
Den 7. januar i år blev det til i alt 40 
år i Brøndby kommunes tjeneste, og 
i den anledning blev hun indstillet til 
Dronningens Fortjenstmedalje, som 
hun fik overrakt ved en dejlig recep-
tion i Ternebo. Der var over 100 menne-
sker, og formanden for Børneudvalget  

Michael Gatten holdt en imponerende 
og indholdsrig tale om alle de mange 
initiativer, Bente har lagt for dagen, 
blandt andet gennem udviklings- og 
projektarbejde med at skabe en vision 
om verdens bedste dagtilbud. Han 
sagde blandt andet; ”Bente Hartung 
har gennem alle årene været engage-
ret i forhold til at præge udviklingen 
på dagtilbudsområdet via deltagelse i 
udviklingsbrøndens arbejdsgruppe og i 

Igennem 40 år har Bente Hartung arbejdet med børn i Brøndby Strand.
Det har givet hende Dronningens Fortjenstmedalje.

40 års tro tjeneste
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utallige andre udviklingstiltag gennem 
årene. I disse fora er hun iderigt kom-
met med forslag af en samlende og pro-
fi lerende karakter for kommunens dag-
tilbud”. Dernæst nævnte han en række 
ting, som Bente har været involveret i, 
blandt andet etablering af Danmarks 
største Børnekor på Brøndby Stadion, 
hvor koret kom i Guiness Rekordbog.
Han sluttede af med at sige; ”Et af 
Bente Hartungs særlige interesseområ-
der er at skabe naturoplevelser for børn 
og Bente har altid været primus motor 
i Naturcenteret og igangsætter af man-

ge spændende og sjove aktiviteter – 
altsammen tilbud rettet mod samtlige 
børn i kommunens daginstitutioner”. 
”Som beskrevet i overnævnte, er Bente 
Hartung præget af et engagement, der 
rækker langt ud over hendes stilling 
som leder af Børnehuset Ternebo”.
Hvis man tror, at alle disse ting får 
Bente til at sidde i møder dagen lang, 
tager man helt fejl. Hun deltager også 
aktivt i pasning af børnene i Ternebo, 
og det er lidt sjovt at tænke på, at gran-
voksne mænd og smukke kvinder midt 
i 30’erne har fået tørret næser af den 

samme kvinde, som har tørret deres 
børns næser, og hvis tredje generation 
ikke allerede ér dukket op, så varer det 
ikke længe, før den gør det. 
– Hvad er så hemmeligheden bag al 
denne energi? Der er sikkert mange, 
men én af dem er den, at Bente Har-
tung er vinterbader her ved Brøndby 
Strand og det giver seje mænd og kvin-
der. ”Det er såmænd ikke så meget det 
med at kaste sig i vandet”, siger Bente, 
”men når det blæser en halv pelikan, og 
alt vandet er i Sverige, så er der LANGT 
UD og endnu længere ind igen. 

Formand for Børne-
udvalget i Brøndby 
Kommune, Michael 
Gatten, holder tale 
for Bente Hartung 
efter overrækkelsen 
af Fortjenstmedaljen.

Børn og voksne fl okkedes i Ternebo 
for at fejre Bente Hartung

Formand for Børne-
udvalget i Brøndby 
Kommune, Michael 
Gatten, holder tale 
for Bente Hartung 
efter overrækkelsen 
af Fortjenstmedaljen.

Børn og voksne fl okkedes i Ternebo 
for at fejre Bente Hartung

Af: Bitten Drews    Foto: Peter Kay
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Tekst og foto: Bitten Drews

Det nuværende Seniorråd er inde i sit 4. 
år og var som tidligere inviteret til kaffe 
hos Clausen i Klitrosen. Det er blevet 
en tradition, som alle sætter stor pris 
på, og der manglede som sædvanlig 
ingenting. Snakken gik livligt og på et 
spørgsmål om, hvorvidt de kunne mær-
ke resultater af deres bestræbelser, må 
jeg nok sige: DE GØR i al beskedenhed 
ET FANTASTISK ARBEJDE!

I stedet for at brokke sig, som vi andre, 
over de forhold, vi blev budt under Kul-
turhusets opførelse, ringede Gurli Han-
sen fra Seniorrådet direkte til borgme-
steren, forklarede ham situationen og 
inviterede ham hjem på hendes altan 
på 13. sal. Borgmesteren kom 10 minut-
ter efter og kunne godt se, at det dér 
gik ikke. Folk stod i mudder til anklerne 
eller fedtede rundt og faldt. 4 dage ef-
ter blev en slaggesti anlagt, og da den lå 
fast, kom der asfalt på. Socialdirektø-
ren indførte omgående en indkøbsord-

ning for de beboere, som stadig havde 
svært ved at komme ned ad trappen, og 
selvom der fortsat var problemer, hørte 
de nu mere ind under ”livets småtings-
afdeling.”
  
”Hvor regnbuen ender” er en musical, 
som sidste år blev opført i Kilden. Dér 
fik man en god idé, og Ruzica, der er 
tovholder på sådanne projekter, ringede 
til Seniorrådet og spurgte, om de havde 
lyst til at samle nogle ældre til forpre-
miere. De fik lynhurtigt samlet over 100 
pensionister, som havde en pragtfuld 
dag. Også de unge mennesker på sce-
nen hyggede sig, og der er nu startet 
et regulært samarbejde om forpremi-
eren mellem Brøndby Ungdomsskole, 
Brøndby Musikskole og Seniorrådet, 
der nu også arbejder på tværs af alders-
grænser. 

I år gentager man succesen. Forestil-
lingens titel er BE FRANK og spænder 
fra Frank Sinatra til rå rap. Den hand-
ler om at finde sin vej og gå på den. 

Kunstnerne er 25 unge mennesker fra 
Brøndby Ungdomsskoles Musicalhold 
og Musikskolens Big Band. Forfatter og 
instruktør er Mia Tullberg, der med en 
hær af koreografer, lyd- og belysnings-
folk samt andet godtfolk sørger for, at 
du er i de bedste hænder. 

Seniorrådet har også fået ændret en 
lov, og det er ikke enhver beskåret. Lo-
ven om diæter for seniorer var god nok, 
men den ramte de mennesker, som kun 
har deres folkepension. Det er nu lavet 
om, så det er frivilligt, om man vil mod-
tage diæterne.

Når du næste gang hviler på en bænk, 
hvorpå der står ”Sund i Brøndby”, kan 
du også roligt sende en venlig tanke 
til disse energiske frivillige ”drenge og 
piger”, som selv nok kan behøve et hvil 
engang imellem, OG hvis du selv har 
lyst til at melde dig ”under fanerne”, 
så er der valg igen til efteråret. Det er 
spændende, hyggeligt, sjovt og absolut 
ulønnet.

Seniorrådet har fuld fart på

Medlemmer af Seniorrådet til kaffe hos Clausen. Fra venstre: Svend Sørensen, Rigmor Sandberg, 
Erich Clausen, Ib Jensen, Gurli Hansen, Kaare Kjær-Madsen og formand Annelise Petersen.
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Af: Kim Tverskov

Hver måned mødes formændene fra 
9 almene boligafdelinger i Brøndby 
Strand for at koordinere fælles aktivi-
teter. Samarbejdet kaldes ”De 9”, og en 
del af tiden bruges til at udveksle er-
faringer om f.eks. renoveringer, drøfte 
årets kulturweekend og de mange bo-
ligsociale aktiviteter samlet under pro-
jektet ”Herfra og Videre”.

Opgaven med at repræsentere De 9 går 
på skift, og fra 1. januar er det afde-
lingsbestyrelsesformand Hugo Thuge, 
T 13, der er talsmand.

Aktiv rolle
”Vi har netop i De 9 diskuteret, at bo-
ligafdelingerne skal blive bedre til at bi-
drage til udvikling af Herfra og Videre, 
da det er os, der sammen med kom-
munen er projektejere. Vi bliver nu hver 
måned informeret om nyt fra projek-
terne, og på årets tre styregruppemø-
der får vi en samlet status for Projekt 
Herfra og Videre. På den måde er vi i 
stand til at forholde os til projekternes  
fremdrift.

Efter mange års pres fra Brøndby 
Strands græsrødder og midler fra Kvar-
terløftprojektet og ikke mindst fra 
Brøndby Kommune har Brøndby Strand 
nu fået kulturhuset Brønden. 

”I december afholdt nogle af boligaf-
delingerne en vellykket juletræsfest, og 
det giver os anledning til at diskutere, 
hvilke muligheder vi har for fremover at 
bruge kulturhuset til forskellige typer 
arrangementer. De 9 skal spille en ak-

tiv rolle i forhold til det nye hus. Det har 
både huset og beboerne fortjent.”

Paraboler
Af andre vigtige temaer i 2010 er de nye 
fælles regler for paraboler i Brøndby 
Strand Parkerne. ”De må ikke længere 
sidde på facaderne, men skal op på ta-
gene, og vi skal i fællesskab sørge for, 
at flytningen bliver et succesprojekt”.

Spar på energien
Fem afdelinger i Parkerne begynder i år 
renoveringen af deres rækkehuse, og 
det betyder bl.a. lavere energiforbrug, 
”Det er på tide, at vi får en seriøs snak 
om, hvordan boligafdelingerne kan give 
et bidrag til at løse klimaproblemerne. 
Vi har lavet grønne regnskaber gennem 
mange år, men vi har været dårlige til 
at sætte seriøse energispareprojekter 
i gang. Vi bør tage initiativer, der både 
kan ses, høres og mærkes.” 

Brøndby Strand skal videre 
I 2010 skal Brøndby Strand boligafdelingerne bl.a. diskutere renoveringer, kulturhus  
og bæredygtighed. Hvad kan de gøre for at bidrage til at løse klimaproblemer?

Hugo Thuge 
fra T 13
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I Café 13, Kisumparken 2
Næste gang: Torsdag den 25. marts

�  Lær de andre børnefamilier at 
kende

�  Udvid dit netværk
�   Glem madlavningen for en enkelt 

aften

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

Tilmelding senest: søndag den 21. 
marts til Conni Sparlund på mail 
cs@lundens.net eller på telefon 
50 54 67 82 eller til Charlotte Hansen 
på mail charlottehansen72@sol.dk el-
ler 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.

Fastelavn er mit navn
Søndag den 14. februar holdt Lejer-
foreningen T13 sin årlige fastelavns-
fest for børn og voksne.  Der var 
mødt ca. 200 op - festligt udklædte 
og i højt humør.
Café 13 serverede sin berømte søn-
dagsbrunch, der blev lavet ansigts-
maling, katten i tønden fi k sig ”en 
på frakken”, og ballonmanden la-
vede dyr til alle de små prinsesser 
og supermænd. En dejlig søndag, 
der med sikkerhed bliver gentaget 
næste år.

Der var ca. 240 personer til stede. Der 
var mange sjove og fl otte udklædnin-
ger. Det var en hyggelig dag for både 
børn og voksne.

Åbent hus

BAGE KAGE DAG I 
RHEUMHUS

Søndag den 14. marts kl. 13 afholder 
Rheumhus en konkurrence om, hvil-
ken beboer, der er bedst til at bage 
en kage. Den bedste bager modtager 
både diplom og en gave. Det eneste 
du skal er at bage den bedste kage, 
du kan forestille dig. Så inviterer du 
familien med ned i Rheumhus, Og 
kagen ryger på bordet blandt andre 
kager. Herefter smagsprøves ka-
gerne, og dommerne, som er meget 
lyttende overfor beboerne, udvæl-
ger den bedste kage. Vi håber rigtig 
mange vil deltage. Vi håber på at 
tyrkiske og pakistanske, ja at alle 
slags kager kommer på bordet.

Fastelavn er mit navn

Enliges Spiseklub, Café 13

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

Spiseaften for enlige med børn

Rheumpark har 
afholdt fastelavnsfest 
for børnene

Koncentration og kraft skal der til, 
tønden skal smadres med stil

Smuk 
ansigtsmaling 

i Café 13

Der var ca. 240 personer til stede. Der 
var mange sjove og fl otte udklædnin-
ger. Det var en hyggelig dag for både 

Sidste torsdag i måneden fra 17 – 20

Vinklubben Tranen 
Fredag den 26. marts kl. 18 
Vinklubben Tranen holder generalforsamling og vinsmagning i Café 13. 
Yderligere oplysninger Jens Korning tlf.: 60 50 74 65.
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afholder igen et forrygende 
middag og musik arrangement 
i Rheumhus.

Fredag 19. marts kl. 18.00 og kl. 20.00 
spiller bandet: 

Spar 2 + 1 
Dette orkester har før gæstet klub-
ben. De kommer langt omkring med 
de gamle melodier, ”Alexanders 
Ragtime Band, Tiger Rag, Do you 
know, what it means to miss New 
Orleans” m.v. Alle melodier leveres 
med stor spilleglæde, langt ud over 
scenekanten. Der spilles både med 
og mod hinanden. 

Musikerne er: Per Bøge, banjo, guitar 
og sang; Mogens Johansen, klarinet 
og tenorsax; Finn Hjelm Jacobsen på 
trommer og Søren Nielsen, bas; En-
delig og ikke mindst gæstesolist Jon 
Rasmussen på trompet.

Husk at købe spisebilletter senest 8 
dage før.
Billetter kan købes hos Urszula As-
mussen på tlf. 43735226 efter kl. 17.

Se også www.brondbyjazzklub.dk

Danseaften 
i Café Perlen 

Onsdag den 10. marts kl. 18.00

Country Expressen
– Ninette Pedersen og Jes Jessen 

Ninettes stemme har meget få 
begrænsninger og hendes fortolk-
ninger af gamle countrylegender 
som Patcy Cline, Lynn Anderson 
m.fl ., kan få selv den hårdeste 
mands knæ til at føles som gelé.
Jes har ikke været musisk en-
gageret før 1995, hvor han for 
alvor fi k øjnene op for magien i 
countrymusikken. Jes er manden 
med de mange funktioner. Han 
er nemlig Country Expressens 
mandlige vokal, keyboardmand, 
maskinmester og ikke mindst 
kapelmester.

Musikken: Udover egne kompo-
sitioner, spiller Country Expres-
sen et bredt og varieret udvalg af 
alle genrer inden for country´ens 
verden. Country Expressen har 
ofte været at fi nde på dansktop-
pen.

Menu: spareribs med ovnstegte 
kartofl er. Til dansen vil der være 
kage og kaff e.

Husk at tilmelde dig senest 
den 8. marts  kl. 14.
Pris: Kr. 100  pr. person.

Vi glæder os til at se jer.

Foto- udstilling/foredrag 
Torsdag den 25. marts kl. 19.30 
I marts måned viser Café 13 fotoplaka-
ter. Det er fotos af den kendte fotograf 
Jan Grarup, Han har taget en række bil-
leder for Boligforeningernes Landsorga-
nisation til en reklamekampagne for de 
almene boliger. Det er der kom met no-
get usædvanligt, bemærkelsesværdigt 
og varmt ud af. Han har fokuseret på de 
bløde værdier. Vi har inviteret afgående 
direktør for BL Gert Nielsen til at fortælle 
om kampagnen, hvorfor man har lavet 
den, og hvorfor den har fået lige netop 
denne udformning.
Aftenen henvender sig til en bred grup-
pe: Fotogra fer, de, der interesserer sig 
for boliger, og de, der blot in teresserer 
sig for menneskelig varme og overskud.

International 
Kvindedag 
Fredag den 19. marts kl. 18-19 
Den Internationale Kvindedag falder 
i år mandag den 8. marts. På dagen 
er Café 13 lukket. Derfor må vi vente 
til fredag den 19. marts med at fejre 
dagen. Det gør vi med en aftenbuff et 
med retter fra alverdens lande. Bufet-
ten koster 50 kr. Efter kl. 19.00 er der 
gratis adgang og almindelig hygge og 
dans. Festen er uden børn. Du skal selv 
tage musik med i form af CD’ere.

S
elm

a og H
aubart på petanque-banen i B

røndby S
trand. Foto: Jan G

rarup. w
w

w
.danm

arksalm
eneboliger.dk
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FORMANDEN HAR ORDET

Praletime
Vi har faktisk ikke så lidt at være stolte af!

    

”Vi er for ydmyge, vi underspiller vores 
rolle, og vi ta’r ikke vores del af æren”, 
sagde vores næstformand, Ole, til mig 
for nylig. Det fi k mig til at tænke på en 
tilsvarende bemærkning fra en anden 
god ven og bestyrelseskollega, Flem-
ming. Han var mere direkte, da vi en 
dag talte om de vilde projekter, vi stod 
midt i for 10-12 år siden (byudvalg, store 
renoveringer, lejlighedsombygninger, 
Tranen osv.): ”Vi praler for lidt”, sagde 
kassereren.

Det blev til en længere snak om, hvor-
dan vi fi k fortalt beboerne om de suc-
ceser, vi sammen bidrog til. Den rigtige 
ide fi k vi ikke! Vi kunne ikke frigøre os 
fra janteloven, og måske skulle der 
fl ere synlige resultater til, før vi kunne 
sige til beboerne: ”Disse resultater er 
også vores fortjeneste, og resultaterne 
er blevet bedre, fordi vi har været med. 

Fordi de er skabt i et samarbejde mel-
lem beboere, ansatte og kommune”. 

Den kloge kasserer gav dog ikke op: 
”Ku’ vi så i det mindste ikke bare prale 
lidt bag lukket dør?”. Og det gjorde vi 
så – holdt praletime – men alt for sjæl-
dent! Pral var der nu ikke så meget af, 
men bestyrelsen gav sig tid til at snak-
ke om vores arbejde, projekter og resul-
tater. Vi snakkede om succeser og det 
modsatte, om fi ngeraftryk på sager, 
om projekter der ændrede kurs, fordi vi 
påvirkede dem, om ændringer af reno-
veringer osv. Vi kunne med overbevis-
ning sige: ” Vi har gjort en forskel – vi 
har gjort det godt!

Brøndby Strand er et boligområde og 
en bydel, der har fl yttet sig meget si-
den ’95, og det kan vi alle være stolte 
af. Vi er blevet en normaliseret bydel, 
hvor det mest specielle er, at Brøndby 
Strand Parkerne fylder så meget i by-
delsbilledet.

Det er lige før vi glemmer, at det har 
været et langt sejt træk, hårdt arbejde, 
glæder og sorger, sejre og nederlag at 

få vendt supertankeren. Det må ikke 
ske! Vi skal give os selv lov til at prale 
lidt, når vi mødes med hinanden og ikke 
mindst med beboerne!

Boligselskabernes Landsforening har 
søsat en imagekampagne, der har over-
skriften LIDT MERE AF DET HELE. Den 
handler om rummelighed, omsorg, 
service og... fortsæt selv. Men for mig 
står det også for, at vi har ydet en ind-
sats med lidt mere af det hele, og for 
at vi i fællesskab skal fortsætte med at 
give lidt mere af det hele, hvis Brøndby 
Strands positive udvikling skal fort-
sætte.

G
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og det kan vi alle være 

stolte af. 

Af Hugo Thuge, 
afdelingsformand T 13  
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Tekst og foto: Bitten Drews

KREA står for kreativitet af enhver art 
og i hele februar måned udstillede bil-
ledkunstnerne i Brønden. Der var man-
ge spændende og smukke ting, og vi 
bringer her et lille udvalg. 
Går du selv med en ”kreatør” i maven, er 
KREA måske noget for dig. KREAgrup-
pen skaber rammer for medlemmernes 
kreative udfoldelser og skaff er egnede 
lokaler og udstillingsmuligheder. 

Man kan få hjælp med snart sagt hvad 
som helst inden for kreative arbejder 
og gruppen deltager i mange udadret-
tede aktiviteter, bl.a. KulturWeekend 
og Store Legedag.

Stentøjs- og skrivegruppe fi ndes også, 
dog uden for egne lokaler. Det meste 
foregår i Ulsøparken 6, st., hvor man 
holder møde hver onsdag. Medlems-

kontingentet ligger på 150 kr. årligt og 
20 kr. i indmeldelsesgebyr. 

Hvis du har fået appetit på at afprøve 
din KREAtivitet i hyggelige omgivelser 
sammen med en gruppe af ligesindede 
med et godt kammeratskab, så ring til 
formand Grete Folman på tlf. 43735260. 
Hun ved alt, hvad der er værd at vide 
om den sag.

Går du med en ”kreatør” i maven, 
er KREAgruppen måske noget for dig

Trolde, Jill Markland

Skov i tåge, Sole Nørgaard

Odsherred, Grete FolmanKvinde, Grete Folman
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Foto: Sole Nørgaard

Danmarks børn har i den seneste uge 
tegnet tegninger, som de lokale bib-
lioteker har samlet ind for Ramasjang 
Live til DR’s store Danmarks Indsamling 
2010, og børnene i Brøndby bidrog med 
hele 773 tegninger. Børnetegningerne 
strømmede ind på alle landets biblio-
teker, og alle børn i hele Danmark teg-
nede tilsammen for 3.378.240 kroner. I 
Brøndby Kommune har børnene tegnet 
fl ittigt hjemme, på bibliotekerne og i 
institutionerne, og mange af de fi ne og 
farverige tegninger er i øjeblikket ud-
stillet på bibliotekerne i Brøndby.

På landsplan er der blevet indleveret 
337.824 tegninger på de lokale børne-
biblioteker, og LEGO Fonden har ge-
nerøst givet 10 kroner for hver eneste 
tegning fra Danmarks børn til Afrikas 
kvinder og ofrene for katastrofen på 
Haiti. Beløbet blev afsløret under Ra-
masjang Live’s deltagelse i DR1’s store 
indsamlingsshow lørdag aften, hvor de 
danske børn blev en af aftenens største 
bidragydere med mere end 3,3 millioner 
kroner.
"Vi kan slet ikke få armene ned", siger 
Maria Sjøblom fra Aalborg Biblioteker-

ne, hvorfra Gi’ en tegning er koordine-
ret. "Det har haft en kæmpe betydning 
for ungerne, at de har kunnet hjælpe 
andre mennesker i nød. Vi havde ikke 
i vores vildeste fantasi forestillet os, 
at børnene kunne indsamle så mange 
penge".

Nogle af tegningerne bliver efter ind-
samlingen sendt til LEGO Fonden, og 
andre bliver doneret til et børneteg-
ningsmuseum, som er ved at starte op 
på Sjælland.

Børnetegninger sikrer hjælp til Haiti og Afrikas kvinder

Legestuen er åben hver man-
dag med start den 1. marts. 
Mellem kl. 10 og 12 åbner vi 
vores Bevægerum og sørger 
for, at I har adgang til legetøj, 
puder, måtter og musikanlæg. 
Har I spørgsmål, forslag eller 
ønsker til legestuen, så send 
gerne en mail, og vi vil se, om 
vi kan hjælpe med at iværk-
sætte nye ideer og tiltag. Kon-
takt til Anne Bregenov-Larsen 

pr. email aas@brondby.dk eller 
Marie Engberg-Eiriksson pr. 
email maben@brondby.dk.

Kulturhuset Brønden starter en ny legestue for 
babyer, småbørn og deres forældre. Meningen 
med legestuen er at skabe et sjovt og givende 
forum for alle babyer og deres forældre!

Ny legestue
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Værestedet Strandstuen har stor suc-
ces med deres strikkeklub for ældre. 
Men torsdag d. 11. februar havde de 
ældre inviteret børn mellem 9 og 13 
år til at komme og lære at strikke. Der 
var omkring 10 deltagere, heraf fem 
børn, som holdt tungen lige i mun-
den under den første undervisning i 
at slå masker op og få dem rundt om 
pinden. Og så hyggede man sig ellers 
med kaffe og te og frugt. 
Der var et fast emne, nemlig at strikke 
huer til børn i Afrika. Når huerne er 
færdige, bliver de afleveret til Børne-

fonden. Børnene fik strikketøjet med 
hjem, så de kan øve sig. 
Arrangementet var et samarbejde 
mellem Strandstuen og Brønden. Det 
var arrangeret af Bissan, der er pæ-
dagog i Brønden og Dina fra Strand-
stuen.

Den almindelige strikkecafé for ældre 
i Strandstuen fortsætter som altid 
hver anden tirsdag i måneden. I marts 
er det den 2. og den 16, begge dage kl. 
16-19. Det koster 30 kr. pr gang inkl. 
kaffe/te og sandwich.

Bogstart
Spændende program 
for børn mellem 6 og 36 
måneder

Bogstart er nu på 2. år i gang med at 
uddele bogpakker til børn, der er med 
i programmet. Det drejer sig om alle 
børn mellem 6 og 36 måneder, der bor i 
Parkerne langs Esplanadens højre side. 
Målet er at give børn og forældre gode 
oplevelser med bøger og medvirke til 
at børnene er inde i en god sproglig ud-
vikling ved skolestart. 

Der kommer hele tiden nye børn til. De 
får alle et postkort, når vi enten gerne 
vil besøge dem eller invitere dem hen 
på biblioteket i Brønden. De 1½ årige 
skal nemlig selv hente deres bogpak-
ker. Vi vil nemlig gerne vise dem biblio-
teket og fortælle om alt det man kan 
låne og foretage sig på sit bibliotek. 

Vi sender i februar og marts invita-
tioner ud til et besøg for de børn, der 
er omkring 1½-2 år. Helle og Lisbet 
fra ”Eventyrtimen” kommer og rimer, 
synger og viser film for børnene. 

Bagefter giver vi lidt frugt og drikkelse 
i Caféen, mens I får jeres bogpakker. 
Der er sendt personlige invitationer ud 
til alle med tid og sted.

Strikkecafé for børn og ældre i Strandstuen
– huer til børn i Afrika.

Fra tirsdag den 16. februar bliver det 
muligt at få personlig rådgivning i at 
finde job, praktik og uddannelse. Råd-
givningen er for alle, som har brug for et 
godt råd om jobsøgning, kvalifikations-
afklaring, regler mht. uddannelse osv.

I Brønden oplever personalet ofte, at de 
besøgende har spørgsmål i forbindelse 
med en uddannelse, de gerne vil søge 
ind på, eller hvordan de skriver en god 
ansøgning til drømmejobbet. Derfor er 
det kærkomment, at en jobguide fra 
Vestegnens Sprog- og Kompetencecen-
ter nu vil tilbyde rådgivning tirsdage 
mellem klokken 16.30 og 19 til og med 
juni måned. Rådgivningen foregår i mø-
delokale 11 på 1. sal, og alle er velkomne. 
Tiltaget er et led i et projekt, finansieret 
af Integrationsministeriet under over-
skriften Øget Sammenhængskraft og 
delvist støttet af det lokale LBR-råd. 
Projektet er et samarbejde mellem Net-
værkskontoret og Vestegnens Sprog- 
og Kompetencecenter.

Se om jobguiden i Café 13 side 22.

Uddannelses- og job-
rådgivning i Brønden

Foto: Sole Nørgaard
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Af: Mette Undall

Hvis du synes, du har brug for hjælp til 
at finde et job eller komme i gang med 
en uddannelse, så er jobguiden i Café 13 
måske lige noget for dig. Hver tirsdag 
kl. 14.00-16.00 sidder Nina Bonfils fra 
Vestegnens Sprog- og Kompetencecen-
ter klar til at vejlede alle, der har brug for 
lidt hjælp, f.eks. til at skrive en ansøg-
ning eller oprette et CV. Det er ikke kun 
for voksne, men også for unge, der søger 
fritidsjob.

Jobguiden har kørt siden september 
2009, og indtil videre har det været en 

stor succes. Der kommer mellem fire og 
otte brugere hver gang, og det har væ-
ret en positiv oplevelse for vejleder Nina 
Bonfils. ”Alle har taget rigtig godt imod 
mig – både husets medarbejdere og job-
guidens brugere. Og det er dejligt, at der 
er så mange, der bruger tilbuddet.”  

Foreløbig har Nina kendskab til to bru-
gere, som er kommet i job, efter de har 
besøgt jobguiden. Hun håber selvfølge-
lig, der kommer flere endnu – hun gør i 
hvert fald hvad hun kan, for at hjælpe 
dem, der kommer forbi. Nina hjælper 
både med at finde jobannoncer på net-
tet, skrive ansøgninger og finde rele-
vante kurser eller uddannelser. Samtidig 

rådgiver hun også gerne om, hvordan 
man forbereder sig til og gennemfører 
en jobsamtale. 

Alle er velkomne til at kigge forbi jobgui-
den, det kræver ikke nogen aftale. Men 
vil man være sikker på, at Nina har tid 
til at hjælpe, er man velkommen til at 
kontakte hende på forhånd og lave en 
aftale. Jobguiden kører efter planen ind-
til sommerferien.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte  
Nina Bonfils på 43 28 35 28 eller nbo@
brondby.dk. Du kan også kontakte Anet-
te Hestlund fra NetværksKontoret på tlf. 
43 54 22 75, eller mail. ahe@bo-vest.dk 

Jobguide i Café 13 er en succes

Nina Bonfils fra Vestegnens  
Sprog- og Kompetencecenter er  
klar til at vejlede alle, der har brug  
for lidt hjælp med jobansøgningerne.
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Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby Strand, hvornår de er 
åbne, og hvor de bor, så kan du fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure 
”Din og min fritid”. Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivitetshusene Café 
13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis på NetværksKontoret. Du kan også 
downloade den på www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.

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 i måneden. 
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.

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.

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
i
i
i

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand
Klubber og foreninger 
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Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby Strand, hvornår de er 
åbne, og hvor de bor, så kan du fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure 
”Din og min fritid”. Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivitetshusene Café 
13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis på NetværksKontoret. Du kan også 
downloade den på www.broendbynettet.dk/NetværksKontoret.

Klubber og foreninger 
i Brøndby Strand

Klubber og foreninger i Brøndby Strand
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KALENDER – marts

 Fotoudstilling om Hviderusland 
 Mandag den 1. – 31. marts  

Internationalt samarbejde mellem danske 
og hviderussiske pigespejdere. 
Sted: Brønden

 Ny Legestue 
 Mandag den 1. marts kl. 10-12 

For babyer, småbørn og forældre start.  
Sted: Brønden

 Strikkecafè  
 Tirsdag den 2. og 16. marts kl. 16-19 

30 kr. pr. gang.  
Sted: Strandstuen/Brønden

 Stand-up 
 Torsdag den 4. marts kl. 19 

Torben og Steen underholder.  
(se omtale side 9) 
Sted: Café 13

 Cembalokoncert 
 Lørdag den 6. marts kl. 16 

Sted: Brøndby Strand Kirke

 Loppemarked 
 Lørdag den 6. marts kl. 10-15 

Sted: Rheumhus

 Planetariet – Fly Me to the Moon 
 Søndag den 7.marts kl. 11.20  

Afgang fra Brøndby Station. Billetter: 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, tlf. 
43542275. Arrangør Børnenes Rejsebureau

 Søndags-banko 
 Søndag 7. marts fra kl. 12 

Sted: Rheumhus 

 Koncert: Vestegnens Kortræf 
 Søndag den 7. marts kl. 14 

Entre kr. 50 – billetter kan købes i Brønden, 
Kilden, bibliotekerne og på www.brondbybil-
letten.dk. Arrangør: Brøndby Musikskole.  
Sted: Brønden

 Penselstrøgets generalforsamling 
 Mandag den 8. marts kl. 18

Sted: Kisumparken 110, st.th

 Mimre-banko 
 Onsdag den 10. marts kl.12.30 

Sted: Rheumhus 

 Danseaften i Perlen 
 Onsdag 10. marts kl. 18-22 

Med middag kr. 100. Country Expressen 
spiller.  
Sted: Cafè Perlen

 Brunch 
 Søndag den 14. marts kl. 10 

Sted: Cafè 13

 Bage Kage dag 
 Søndag den 14. marts kl. 13 

Konkurrence om den bedste kage. 
Sted: Rheumhus

 Banko 
 Tirsdag den 16. marts kl. 19.30 

Sted: Cafè 13

 Mandagsklubben Fernisering 
 Torsdag den 18. marts kl. 16.00 

Sted: Cafè 13

 International Kvindedag 
 Fredag den 19. marts kl. 18 

Aftenbuffet: Pris 50 kr., mad fra alverdens 
lande. Efter kl. 19.00 gratis adgang. 
Sted: Café 13

 Brøndby Jazzklub Spar 2+1 
 Fredag den 19. marts kl. 20 

Sted: Rheumhus

 Påskekoncert 
 Søndag den 21. marts kl. 16 

Sted: Brøndby Strand Kirke 
 

 Mediekursus start  
 Mandag den 22. marts kl. 18-20 

Sted: NetværksKontoret

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

Sted: Cafè 13

 Syng sammen aften 
 Torsdag den 25. marts kl. 19.30 

Sted: Rheumhus

 De almene boligers imagekampagne 
 Torsdag den 25. marts kl. 19.30 

En medarbejder fra Boligselskabernes 
Landsforening fortæller bl.a. om foto-kam-
pagnen ”Lidt mere af det hele”.  
Sted: Cafè 13

 Udstilling: Fra Affald til Kunst 
 Fernisering den 26. marts kl. 10 

Udstillingen varer fra 26. marts til 19. april. 
Sted: Brønden

 Børneteater: Den Grimme Ælling  
 Fredag den 26. marts  kl. 15.00 

Musikalsk dukkemagi for de allermindste 
(2-5 år). Teatret Lampe. 
Sted: Brønden

 Vinklubben Tranen 
 Fredag den 26. marts kl. 18 

Generalforsamling og vinsmagning. 
Sted: Cafè 13 

 Uddannelse og Job Rådgivning 
 Alle tirsdage kl. 14-16 i Café 13  
 og kl. 16.30-19.00 i Brønden 

Sted: Café 13 og Brønden

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
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
Hjemmesider: www.broendbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINE NÆSTE BLAD:

Har I arrangementer i april måned, så 
send redaktionen et tip om tid, sted og 
arrangement. Deadline er den 8. marts 
2010 kl. 12. Næste blad uddeles senest 
søndag den 28. marts. Vi beklager, hvis 
der mod forventning er fejl i kalenderen. 
 

  PÅSKEFERIE INFORMATION:  

 CAFÉ 13 HOLDER PÅSKEFERIE  
 FRA 27. MARTS TIL 5. APRIL   

 RHEUMHUS HOLDER PÅSKEFERIE  
 FRA 29. MARTS TIL 5. APRIL  

 PERLEN HOLDER PÅSKEFERIE  
 FRA 26. MARTS TIL 5. APRIL  
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