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Redaktørens side 
 
Så kom vi til dette års sidste blad, men vi kommer jo igen til 
næste år. 
Tak til alle jer der har afleveret løsninger, indlæg og hjulpet til 
med rebus og konkurrencer. Vi kan sagtens bruge mere, så 
kom bare med det.  
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
Til sidst vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul, samt et godt og 
lykkebringende nytår. 
Pas nu godt på hinanden og dyrene til nytårsaften og kom ikke 
til skade.  
På gensyn i januar. 
 

Conni 
 

 
 

 
 

Næste deadline: 
fredag den 11. januar kl. 16.00 

 



 3

Johns klumme 
 
I forbindelse med nedsættel-
se af telefoniprisen til 119 
kr. pr. mdr. havde vi også en 
kampagne for at få flere med 
på Telia-aftalen. Afdelings-
kontoret var ekstraordinært 
åbent og der kom en del der 
var interesseret. Vi er nu op-
pe på 235 på telefonaftalen 
og 155 på internettet. Vores 
net kommer for øvrigt til at 
køre endnu stærkere, idet 
det bliver opgarderet med en 
2 mb linie mere uden bereg-
ning for afdelingen. 
 
Lundens Venner har i hen-
hold til deres formål givet et 
tilskud til Børnefestkomité-
ens fastelavnsfest på 2.000 
kr. Der er også givet et til-
skud til Ældre-Caféens jubi-
læumsfest i februar på 2.000 
kr. Endelig er der givet et til-
skud på 2.000 kr. til Børne-
festkomitéens tur til Bon-
Bon-Land i august. 
Jeg vil gerne på afdelingens 
vegne sige rigtig mange tak 
til Lundens Venner for de 
flotte tilskud. Det var noget 
der varmede meget. 
 
Vi har desværre oplevet at 
der har været en profor-

maudlejning af selskabsloka-
lerne. Det var en ”abefest”, 
så lokalerne så ikke særlige 
pæne ud da vores bestyrer 
kom der over. De måtte bru-
ge rigtig mange timer på 
rengøring, så lokaler igen 
kunne blive rigtig pæne. 
 
Der bliver hængt plakater op 
om forskellige arrangementer 
og anden information. Det 
kan godt være, at der er nog-
le beboere der ikke er enige i, 
at der kommer plakater op i 
opgangene, men at man bare 
hiver dem ned eller som der 
også er ske, brænder dem af, 
det synes jeg ikke er rimeligt. 
 
Det er allerede nu planlagt, 
at der holdes Lundedag lør-
dag den 31. august 2002. Så 
sæt kryds i kalenderen. 
 
I sidste nummer skrev jeg 
lidt om blomsterløg. Noget af 
det var ikke helt rigtigt. Der 
er i denne omgang kun lagt 
løg ned i den halvdel af be-
byggelsen der er nærmest 
Maglelund. Til næste efterår 
kommer den anden halvdel. 
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For det kommende halvår er 
der planlagt bestyrelsesmø-
der på følgende datoer: 
 
Tirsdag den15. januar 
Tirsdag den 12. februar 
Tirsdag den 12. marts 
Onsdag den 10. april 
Tirsdag den 30. maj 
Tirsdag den 14. maj 
Tirsdag den 18. juni 
 
Afdelingsmødet afholdes 
tirsdag den 7. maj 2002 kl. 
18:30 på Langbjergskolen. 
 
Vi nærmere os nu årsskiftet, 
og der er allerede en del sky-
deri. Jeg håber at det sker 
med omtanke, så der ikke 
sker personskade. Samtidig 
håber jeg at beboerne er med 
til at holde øje med bebyg-
gelsen, så vi kan undgå 
hærværk. 
 
Her til slut vil jeg ønske alle 
beboerne og vores samar-
bejdspartner en rigtig glæde-
lig jul og et lykkebringende 
nytår. 

John 
 

 
 
 
 
 
 

Vi ved at han findes……… 
 
---------------------------- 

 

Afdelingskontorets 
mail er følgende: 

 
lunden@lundens.net 

 

--------------------------- 
 

Sidste nyt om 
radio og tv 
 
TDC Kabel TV skifter de for-
skellige kanaler løbende i de 
sidste dage i december 2001 
og i de første dag i januar 
2002. De nye kanaler erstat-
ter de kanaler der udgår. 
 
I slutningen af december vil 
der blive omdelt en ny ka-
nalnøgle. 
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Info om bankospillet    Bolcher 
 
I september startede banko-
sæsonen op igen efter som-
merferien. Der har været 
stort fremmøde hver gang, 
hvilket vi håber vil fortsætte, 
således at vi får en rigtig god 
Lundedag i 2002. 
 
Vi har nu fået et nyt anlæg, 
som vi er meget tilfredse 
med, idet vi nu kan høre 
personen, der råber numre 
op ved banko og dermed bli-
ver fri for hele tiden at bede 
om stilhed. 
 
Som i de foregående år af-
holdes vort årlige julebanko 
søndag den 9. december 
2001. Dette blev der oriente-
ret om  i Lundexpressen i 
november nummeret. 
 
Vi ønsker hermed at udtryk-
ke en særlig tak til vore 
sponsorer for deres støtte, 
for uden dem kunne vi ikke 
opnå det gode resultat. 
 
Med håbet om stort fremmø-
de også i fremtiden, ønskes 
alle en rigtig god jul, samt et 
godt nytår af, 
 

Lundens Venner 
 

Torsdag d. 13. december 
mellem kl. 17-20 er der bol-
chefremstilling for børn og 
unge (og deres forældre) i 
Rheumhus, Albjergparken 4. 
 

Der vil både blive lavet ens-
farvede og stribede bolcher. 
 
På gensyn. 
 

Hanne Vilmann, daglig leder 
og Anette Hestlund, beboer-

rådgiver. 
 

 
 

Byttelejlighed 
 
Jeg har en 3 værelses lejlig-
hed i Dyringparken med god 
udsigt, det er den sidste blok 
mod Vallensbæk. 
 
Jeg ønsker en større lejlig-
hed pga. pladsmangel. 
 
Med venlig hilsen 
 

Vibeke Rasmussen 
Tlf.: 43 53 45 67 

Mobil: 23 30 43 20 
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Mere radio fra TDC Kabel TV 
 
Fra årsskiftet tilbyder TDC 
Kabel TV et endnu mere al-
sidigt radioudbud end tidli-
gere. Vel at mærke uden 
prisstigninger udover den 
almindelige inflation. 
 
Musikken er naturligvis 
stærkt repræsenteret og du 
kan fortsat lytte til de popu-
lære pop-kanaler som The 
Voice, Pop FM, Sky Radio og 
Radio 2. 
 
Hvis du er til andet end 
popmusik, kan du glæde dig 
til en ny jazzkanal – Jazz 
Gold – og til at den populære 
tyske Klassisk Radio igen er 
med. 
 
Vi har også valgt at sætte 
ekstra fokus på nyheder med 
en helt ny 24-timers dansk 
nyhedskanal. Kanalen har 
endnu ikke fået noget navn, 
men produceres af Clear 
Channel Communications 
som også står bag Radio 2. 
Nyhedskanalen sender gene-
relle nyheder samt erhvervs- 
og finansstof. 
 
Endelig opfylder vi et stort 
ønske fra vores kunder idet 
vi fremover vil bruge Radio 2 

som lydside på TDC Kabel 
TV's InfoKanal. 
 

Vi håber, at du bliver tilfreds 
med det nye radioudbud. 
 

DR P1, 
DR P2 Musik & Kultur, 
DR P3, 
DR P4, 
DR P4 - regionalradio, 
DR Klassisk 
 

Pop- og jazz-kanaler: 
Radio 2, 
The Voice, 
Pop FM, 
Sky Radio, 
Jazz Gold 
 

Nyhedskanaler: 
Dansk nyhedskanal, 
BBC World Service 
 

Nabolandskanaler: 
Sverige P1, 
Sverige P2, 
Sverige P3, 
Sverige P4 (Øresund), 
NDR3, 
Klassisk Radio, 
RTL Oldies 
 

Etniske kanaler: 
MBC-FM (arabisk), 
Super FM (tyrkisk) 
 
Kilde: Pressemeddelelse fra 
TDC Kabel-tv 
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Sadolin Glostrup 
v/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/S 

Hovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 Glostrup 
Tlf. 43 96 05 37 

 
15 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer. 

25 % rabat på lagertapet. 
Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varer 

samt tilbudsvarer! 
 

(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden) 
 

 

Salon Cleana 
Dame- og Herre salon 

Brøndby Allé 19 
Tlf. 43 54 38 38 

 
* Dame – vask, klip og føn ................................................. 200 kr. 
* Herre – vask, klip og føn ................................................. 150 kr. 
* Vask og føn ..................................................................... 110 kr. 
* Børneklip (0 – 11 år) ....................................................... 100 kr. 
* Permanent, fra ................................................................ 295 kr. 
* Permanent inkl. klip, fra ................................................. 405 kr. 
* Farvning ......................................................................... 190 kr. 
* Reflekser med hætte ....................................................... 255 kr. 
* Reflekser med kam ......................................................... 160 kr. 
* Reflekser med easy mets ................................................. 355 kr. 
* Stribe effekt med easy mets pr. stk. .................................. 20 kr. 
* Farvning af bryn og vipper ..............................................   75 kr. 
* Retning af bryn ................................................................   15 kr. 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 69   

Leje: Kr. 700,- / Depositum: kr. 500,- 
Rengøring: Kr. 250,- 

 
Lejen af lokalerne er gældende fra udlejningsdagen kl. 12:00 

til efterfølgende dag kl. 09:30. 
Ønsker man at disponere over lokalerne dagen før eller dagen 

efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje. 
 

Lundens aktivitetslokaler 
Daruplund 21 

 
Leje: Kr. 0,- / Depositum: kr. 150,- 

Rengøring: Kr. 150,- 
 

Lundens aktivitetslokaler kan benyttes til receptioner og mø-
der samt i forbindelse med klubaktiviteter, fx af kort- og skak-

klubber. 
Lokalerne må ikke benyttes som selskabslokaler. 

Et arrangement skal være afsluttet kl. 22:00 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 

Udlejning: 
Glenda Jensen 

Daruplund 35, 2.tv. 
Telefon 43 53 98 76 

 
Træffes hver mandag i selskabslokalerne 

mellem kl. 18:30 og 19:00 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år)

Ved hjælp af de 3 tegninger, skal du gætte hvad der skal stå på 
den lange linie. 
 

 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den: 
11. januar 2002, klokken 16:00 
 

1. Præmie: 50,00 kr. 
2. Præmie: 30,00 kr. 
3. Præmie: 20,00 kr.

Held og 
lykke! ♣ 
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Voksen opgave 
 
Hvis du kan løse denne måneds opgave, er du med i lodtræk-
ningen om 2 flasker rødvin.  
 

1. Hvorfra stammer egentlig ordet ”jul”? 
a. Fra navnet: Julius Cæsar. 
b. Det er det latinske ord for fødselsdag. 
c. Det er faktisk af uvis oprindelse. 

 
2. Hvor mange søndage er der i advent? 

a. 2 søndage 
b. 3 søndage 
c. 4 søndage 

 
3. Hvor i Skandinavien havde man de første juletræer? 

a. I Norge 
b. I Sverige 
c. I Danmark 

 
4. Der vokser ingen grantræer på Grønland, så hvornår er 

sidste frist for bestilling af juletræ til Grønland? 
a. 1. august 
b. 1. oktober 
c. 1. december 

 
5. Hvor mange juletræer sendes hvert år til Grønland? 

a. Ca. 1500 
b. Ca. 3000 – 4000 
c. Ca. 5000 - 6000 

 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den: 
10. januar 2002, klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:______________________

Held & 
lykke
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Julestue                          Fra H.F.:
 
Lundeklubben afholdt igen 
sin årlige julestue søndag 
den 2. december, hvor der 
var gratis servering af gløgg 
og æbleskiver. 
 
Klubben blev meget glad for 
det store fremmøde (se bille-
derne side 23) og siger her-
med tak til alle med ønsket 
om en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår. 
 

Lundeklubben 
 

 
 
Vi ønsker alle vore medlem-
mer en glædelig jul og et hel-
sebringende nytår 

På gensyn år 2002 
 

 Ældre Caféen 
  

 

 

 

Månedens 
Avisudklip 

 

Muse-sandwich i 
Kroatien 

 
En mus i den kroatiske 
kystby Sibenik, er endt i en 
sandwich – som uforvarende 
blev sat til livs af en kunde, 
Marco Reljanovic. 
  
Han klagede både over stan-
ken og smagen. Han havde 
på det tidspunkt spist en 
tredjedel af sandwichen, som 
stammede fra en lokal bager, 
skriver det kroatiske dagblad 
Jutarnji List. 
 
Han ringede straks til en 
ambulance. Bageriet risike-
rer en kæmpemæssig bøde 
for forsømmelig omgang med 
fødevarer. 

 
Kilde: Berlingske Tidende 

 
 

 
 

Helge Frederiksen 
R. 8, 1. th. 
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Campingvogne – Trailere 
 

 
 
 

Husk at meddele afdelingskontoret, når du anskaffer 
dig en campingvogn, trailer eller en autocamper, da 
disse udelukkende må parkeres bestemte steder i 
Lunden. 

 
Pladsleje: kr. 180,- pr. år. 

 
 

 

LYRIK GULVE 
 

GULVAFSLIBNING – VINYL – LINOLEUM 
 
 
 

Ricky Jørgensen 
 
 

℡ 40 46 59 55 
 

 



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beauty Negle & Slankeklinik 
 

Beauty Negle & Slankeklinik 
 

Gl. Køge Landevej 778 D  •  2660 Brøndby Strand 
Tlf. 43 53 35 36 (8:00 – 18:00) 

 

TELIA KUNDECENTER 
Nogle beboere har været i tvivl om hvor man skulle rin-
ge hen hvis der har være fejl på telefonlinien, internet 
eller på mobilen, eller man ønsker hjælp til noget vedr. 
ovennævnte. 
Der skal ringes til TELIA Boligforeninger på følgende te-
lefon: 

88 30 40 60 
 

Derefter trykker man: 
 

1 – for fejl på fastnet-telefonen 
2 – for fejl/hjælp på internet 

3 – for fejl på mobilen 
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Kvarterplan i Brøndby Strand 
 
Første udkast til Kvarter-
plan. 
 
Dialoggruppen er enige om 
høj prioritering af Knude-
punkt og Kvarterhus. 
 
Der er foretaget en sammen-
skrivning de mange ideer, 
der har været diskuteret i 
idé- og temagrupperne siden 
starten af Kvarterløft i febru-
ar 2001. 
 
Materialet blev diskuteret på 
Dialoggruppemødet i slut-
ningen af september, og der 
var enighed om at projekter-
ne vedrørende Knudepunktet 
og Kvarterhuset skulle have 
høj prioritering. Derudover 
var der generel opbakning til 
stort set alle projekter på 
nær et, der blev foreslået lagt 
over i andet regi. Det drejede 
sig om projekt Skæve boliger 
til skæve eksistenser. 
 
Projekter  
Knudepunktet. 
Kvarterhus - udvikling og 
anlæg. 
Væresteder for etniske æl-
dre. 
Boliger for ældre – studie-
kreds. 

 
Det grønne Overdrev. 
Miljø koordinator. 
Pulje til aktive børn & unge. 
Grønne aktivitetsdage.  
C holdet på Søholtgård. 
Verdensmusikskole. 
Informations- & servicebu-
tik. 
Image pleje. 
 
Bygningsfornyelse 
Gurrelund/Bjerrelund 
Maglelund 
 
Udviklingspulje  
Overordnet plan for Brøndby 
Strand Parkerne. 
Blandede ejerformer. 
Uddannelse for brobyggere. 
Det rummelige arbejdsmar-
ked. 
Uddannelsesinstitution til 
området. 
Kvarterblad. 
Lokalt mediesamarbejde. 
 
Projekter uden kvarter-
løftmidler 
Akutherberg. 
Aflastningsboliger. 
Sunde børn - mad i skoler-
ne. 
Kvarterløftlærer. 
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Videre behandling af 
Kvarterplanen. 
Kvarterplanen er sideløbende 
blevet sendt til udtalelse hos 
forvaltningschefer og andre 
centrale samarbejdspartnere 
i de enkelte forvaltninger. 
Derudover har idé- og tema-
grupperne fået tilsendt de 
dele, der omhandler lige net-
op deres arbejdsområde. 
 
Den samlede Kvarterplan 
skal diskuteres en sidste 
gang i Dialoggruppen i star-
ten af november, inden pla-
nen skal forelægges Økono-
miudvalget. Datoen er endnu 
uvis pga. det forestående 
kommunalvalg. 
 
Når Kvarterplanen i januar 
måned er godkendt af By- og 
Boligministeriet vil en sam-
menfatning af planen blive 
udgivet. 
 
Fase 2 
God mulighed for nye beboe-
re til at gå ind i arbejdet. 
Når først Kvarterplanen er 
godkendt, vil idé- og tema-
grupperne skulle arbejde 
mere konkret med de enkelte 
projekter, og måske vil der 
opstå nye grupper, mens 
nogle af de gamle måske 
nedlægges. 
 

Derfor er der lige nu en na-
turlig pause i de fleste af 
gruppernes arbejde. Når ar-
bejdet genoptages efter nytår 
vil det samtidig være et op-
lagt tidspunkt for nye at 
melde sig til grupperne. I se-
kretariatet planlægger vi et 
mindre PR fremstød i den 
anledning. 
 

Glædelig jul og 
godt nytår. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 11/2001 
tirsdag den 6. november 2001 

 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum, Erik 

Ilsvard, Bent Pedersen og Birthe Ketterle.  
Afbud fra: René Sahlberg. 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden.  
 Dagsorden blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. 
 Referatet blev underskrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Regnskab godkendt af afdelingsrevisorerne toges til 

efterretning. 
2-2 Statistik på indtægter, udgifter og 10-års plan blev 

taget til efterretning. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon & internet 
3-1 Internet portalen volder problemer, men er tæt på at 

virke. 
 Der er kampagne for gratis tilmelding til da-

ta/telefonnettet. Telefonabonnementet er nedsat fra 
den 1.11.2001 til 119 kr. pr. mdr. 

 
Pkt. 4 Hobbyrum 
 Der er for tiden en lang venteliste - ca. 15 personer er 

på ventelisten. 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Husdyr i blok 9 – lejer tilskrevet, da han foruden en 

tilmeldt hund, også har to katte. Lejerbo tager sig af 
sagen. 
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Pkt. 6 Kontorvagter. 
 Vagtskemaerne blev gennemgået. 
6-1 Kontorvagt den 16. oktober 2001. Blomsterudvalget 

samt gartner indkaldes efter nytår. Børnehave har 
overtaget løgplantningen i “Lunden”. Beboer beklage-
de sig over manglende P-pladser. Beboer afleverede 
forslag til forbedringer i selskabslokalerne. 

6-2 Kontorvagt den 30. oktober 2001. Beboer havde haft 
problemer med sit komfur. HFI-relæet slog fra. Elek-
triker fik klaret det. Der var formentlig meget em i 
ovnen. 

6-3 Kontorvagt den 13. november 2001 – Birthe. 
6-4 Kontorvagt den 27. november 2001 – Niels. 
6-5 Kontorvagt den 11. december 2001 – Helge. 
 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Bestyrelsesmøde i Lejerbo Brøndby. Der arbejdes 

med demokratiudvikling i Lejerbo. Desuden skal der 
laves en obligatorisk forvaltningsrevision i organisati-
onerne og afdelingerne. Blev taget til efterretning. 

7-2 Generalforsamling i Ældre Caféen: En rolig general-
forsamling uden problemer. Referat sættes i Lundex-
pressen. 

7-3 Valg til Brøndbys Miljørepræsentantskab: Niels ind-
stilles til at fortsætte. 

7-4 Minigolfbane på Esplanaden. Forslag om placering af 
minigolfbane i Esplanadebunden mellem Rheumpark 
og Resenlund blev taget til efterretning. 

7-5 Lejerbos kursusprogram 2002 er tidligere uddelt. 
7-6 Reception hos Det Boligsociale Team: Birthe sørger 

for blomster m.m. 
7-7 Evaluering af udvalgsarbejdet den 6. oktober 2001. 

Birthe, John og Niels deltog. Igangværende projekter 
blev gennemgået. Referatet blev taget til efterretning. 
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Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 ”Grønt” vaskeri/recirkulering af vand. Projekt i Fa-

rum besøges af afdelingsbestyrelsen. 
8-2 Møde med Lejerbo om vaskerigebyr. Vi afventer en 

tilbagemelding pr. 1. januar 2002. 
8-3 Markise opsat ulovligt – sagen er oversendt Lejerbo 
8-4 Problem med dørtelefon, som er ødelagt af beboere. 

Bør repareres for egen regning. Sagen er gået til Le-
jerbo. 

8-5 Støjgener S-tog / Ridehallen. Brev fra Borgmesteren 
blev taget til efterretning. 

8-6 Antennebidrag. Bidraget sættes ned med 6 kr. Vi 
skylder 11.000 kr. den 1. januar 2002. Vi er gældfri 
den 30. september 2002. 

8-7 Selskabs-/aktivitetslokaler –  Glenda Jensen er den 
kommende bestyrer fra den 1. december 2001. Ved-
tægterne ændres til, at der afregnes den efter-
følgende mandag efter udlejning. Glenda vil holde 
åbent i lokalerne hver mandag fra kl. 18:30 – 19:00. 
Der udarbejdes forslag til nye kontrakter. 

8-8 Nyt højtalersystem i selskabslokalerne er udført. 
Lundens Venner har ydet et flot tilskud. 

8-9 Flyttelejligheder - fotos. Vi anskaffe et digital-
fotografiapparat, så vi kan tage fotografier af mislig-
holdte lejligheder med henblik på evt. efterfølgende 
bolignævnssager. 

8-10 Vejafmærkningen er færdigudført. 
 
Pkt. 9 Klager 
 Ingen. 
 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Ansøgning fra Ældre Caféen om tilskud til julefrokost 

blev bevilget. 
 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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Børnesiden 
Præmierne 

november 2001 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

Efter kontrol og lodtræk-
ning af Notarius Publicus 
fordeles præmierne på føl-
gende måde: 

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Oliver Hansen 
Daruplund 69 

 
2. præmie / 30 kr. 

 
Jonas Due 

Daruplund 59 
 

3. præmie / 20 kr. 
 

Katarina 
Daruplund 27 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

Tillykke til de 
dygtige vindere. 

 

Præmierne kan afhentes 
på afdelingskontoret i 

åbningstiden. 
 

Præmierne skal være af-
hentet inden 1½ måned, 
ellers overgår de til Lun-

dens katte! 
 

Voksensiden 
Præmierne 

november 2001 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

Der var desværre ingen rig-
tige løsninger denne gang. 

 
De rigtige svar, findes på 

side 26. 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
Præmien kan normalt af-
hentes på afdelingskontoret, 
tirsdag i lige uger mellem 
18.00 og 19.00. 
 
Præmien skal være afhentet 
inden 1½ måned, ellers 
overgår den til Lundens 
mus. ☺ 
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Brune kager 
Ingredienser: 
750 g mel, 350 g brun farin, 500 g margarine/smør, 250 g si-
rup, 10 g potaske, 35 g blandet krydderier, mandler til pynt. 
 
Fremgangsmåde: 
Alle ingredienser pusles sammen til en dej. Dejen rulles ud på 
ca. 2,5 mm og stikkes ud med en kruset udstikke eller andre 
former. Bages ved 200 grader i 8-10 minutter. 
 

 
Vanillekranse 
Ingredienser: 
750 g mel, 350 g sukker, 500 g margarine/smør, 100 g æg (2 
stk.), 1 stang vanille/vanillesukker 
 
Fremgangsmåde: 
Det hele pusles samme til en dej. Sprøjtes ud i små kranse. 
Bages ved 200 grader i 8-10 minutter. 
 

Ris a l'amande 
3 – 4 personer 
 
Bring vandet i kog i en tykbundet gryde. Drys risene i det ko-
gende vand under omrøring, og kog dem ca. 2 min. Tilsæt 
mælk og vanille. Bring det i kog under omrøring. Kog grøden 
ved svag varme, under låg, ca. 35 min. Rør i den af og til. 
 
Afkøl grøden. Rør den med sukker og mandler. 
Pisk fløden til et let skum og vend den i grøden. 
Sæt desserten koldt. 
Server evt. med varm kirsebærsauce. 
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Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du brug for at få taget fotokopier af sange eller lig-
nende, er det muligt at benytte afdelingskontorets kopi-
maskine. 
Tirsdage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00. 
 

Pris pr. stk. 1 kr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

 
 
Riggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 02 
2660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02 
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Pensionist i Lunden 
 

Har du hørt om ”Ældre-Caféen”? 
Samlingsstedet for pensionister og 
efterlønsmodtagere boende i Daruplund 
og Resenlund. “Ældre Cafeen” er en for-
ening direkte under afdelingsbestyrelsen i 
Lejerbo afd. 157. 
 
Vi er ca. 33 medlemmer i alderen fra om-

kring 55 til 85 år. Vi mødes hver torsdag fra kl. 13 til kl. 
17 i selskabslokalerne, Daruplund 69 til hyggeligt sam-
vær, samt ind i mellem forskellige arrangementer af en-
ten oplysende eller festlig karakter. 

 
Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rimelige 

priser. Kontingentet er 20 kr. pr måned. 
 

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos for-
manden Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf. 

tlf. 43 54 40 06. Mail: leif.refdal@lundens.net 
 
 

 
 

Flaskerensere 
 
Varmemesteren har nogle flaskerensere til rensning af 
afløb i badeværelse. 
 

Interesserede lejere kan købe en for kr. 20,- hos varme-
mesteren. 
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Billeder fra Lundeklubbens julestue 
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Foto: Glenda Jensen 
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Vaskeriet i Jul og Nytår 

 
24. dec. 2001 åben fra 07.00 til 12.00 

25. dec. 2001  lukket 

26. dec. 2001 lukket 

 
31. dec. 2001 åben fra 07.00 til 12.00 

1. jan. 2002 lukket 

2. jan. 2002 alm. åben. 
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, 

samt et godt nytår 

 af de seks blå ”mænd”. 
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Løsninger 

oktober måned: 
 

Børn: 
 

Frederikke 
 

 
Voksen: 

 
1.b – 2.c – 3.b 

4.c – 5.a 
 
Tillykke til vinderne, der kan 
hente deres præmier på kon-

toret i åbningstiden. 
 
 
 

 

Arbejd 
hjemmefra 

 

Del- Fuld- Fritid 
 

Vi søger 5 selvstændige per-
soner som gerne vil arbejde 

med sundhed 
og velvære. 

 
Alder: over 25 år 

 
Ring mellem 

kl. 10:00-18:00 
Tlf.: 39 40 80 49 

 
 

Større mængder storskrald 
- skal anbringes i container bag vaskeriet! 

Nøgle til containeren kan lånes på varmemesterkon-
toret i åbningstiden. 

 

Kun indpakket husholdningsaffald 
- må smides i opgangens affaldsskakt !!! 

 

Kattegrus 
- større mængder må ikke smides i affaldsskakten !!! 
 

Aviser og blade 
- skal afleveres i Lundens papircontainere, der er op-

stillet ved hver anden blok !!! 
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De kære små 
 

 
 
Et plejehjem er et sted, hvor man opbevarer gamle mennesker 
og truer dem til at dele værelse med nogle de ikke kan lide. De 
får mediciner og frikadeller, og hver lørdag får de formkage 
med rosiner. - (Lena 5 år) 
 
På plejehjemmet sidder tænderne løse. Alle tager tænderne ud 
om aftenen og lægger dem på plads om morgenen. Og så er 
der morgenbøn bagefter. - (Camilla 6 år) 
 
På hospitalet er der fyldt op med gamle mennesker. De er stu-
vet sammen. De har ofte brækket leddene eller vredet halsen 
om på lårene. - (Pernille 7 år) 
 
Ældreomsorg er noget, de gamle må vænne sig til, hvad enten 
de kan lide det eller ej. - (Anna 8 år) 
 
Ældreomsorg er at dele sine sorger med de ældre. - (Hans An-
ton 7 år) 
 
Bedstemødre har store BH'er. De er så store, at jeg kan få 
numsen og to knæ ind i den ene skal. I den anden kan min 
bror sidde. - (Kaja 7 år) 
 
Bedstemødre har store numser, fordi de har haft så mange 
siddende på skødet, at underkroppen er blevet mast udad. - 
(Henrik 8 år) 
 
Det bedste jeg kan lide ved morfar er, at han er sig selv og ikke 
lader, som om han er et eller andet normalt menneske. - (Per-
Ole 6 år) 
 
Jeg tror det var en der hed Mogens, som lavede de ti bud. - 
(Karianne 7 år) 
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Mere ”De kære små” 
 
Gamle damer lægger ikke æg. Når man er omkring fyrre eller 
halvtreds år holder damerne op med at lægge æg. Det vil sige, 
at de ikke længere kan producere mennesker. Rugningen be-
gynder omkring fjortenårsalderen og varer til middelalderen. - 
(Johannes 8 år) 
 
De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidt på og 
desuden har mændene problemer med protesen. - (Stig Petter 
9 år) 
 
Gamle mænd kan ikke stive tissemanden så meget af. Hvis det 
alligevel lykkedes, så synker den sammen med et suk. - (Ron-
ny André 7 år) 
 
Hvis de gamle kunne få børn, ville det ikke være så godt. Ple-
jehjemmene er overfyldte nok allerede, så tænk, hvis der også 
kom masser af børnebørn og oldebørn der. - (Johannes 8 år) 
 
Hvis en mand siger "jeg elsker dig" til en gammel dame bliver 
hun rasende, fordi hun er træt af at høre på det. - (Lisa There-
se 7 år) 
 
Når man dør kommer man til Paris. - (Kine 6 år) 
 
Det er typisk Gud at være god. - (Jenny 6 år) 
 
Gud kommer egentlig fra Gudhjem. - (Lars Henrik 5 år) 
 
Gud er en blød mand. Han er næsten gennemsigtig. - (Kate 6 
år) 
 
Det er gud der ejer solen. Han slår den fra om natten for at 
spare på strømmen. - (Nicole 5 år) 
 
Guds mor hedder Gudmor. Hun er mor til alle hans børne-
børn, Moses, Jesus og Julemanden. - (Henrik André 7 år) 
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Opståede 
skader 

 

I forbindelse med opståe-
de skader uden for nor-
mal arbejdstid, samt lør-
dag/søndag og helligdage, 
kontaktes varmemesteren 
(tlf. 43 73 99 82), en 
ejendomsfunktionær eller 
et bestyrelsesmedlem (se 
bagsiden), der rekvirerer 
firmaet. 

 

Andre kontakter: 
 

Kommunen 
(manglende vand) 
tlf. 43 28 24 70 

 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

TeleDanmark Kabel tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

Falck 
(ved vandskade) 
tlf. 70 10 20 30 

Abon.nr. 11 17 77 77 
 

OBS! - Må kun rekvire-
res i nødstilfælde 

 

Varmemester 
Bent Pedersen 

Kontor ved vaskeriet: 
Resenlund 18 

 

Gårdmænd: 
Dan Wiinblad, D. 69, 3. 
Henning Maj, D. 17, 3. 

 

 

Bore- & banketider 
Der må kun bores og bankes 

på følgende tidspunkter: 
Mandag – fredag: 
Kl. 09:00 – 19:00 

Lørdag: 
Kl. 09:00 – 14:00 

Man må ikke bore og ban-
ke på søn- og helligdage! 

 
Maskiner kan lejes på 
varmemesterkontoret: 
Depositum: Kr. 50,- 

Leje pr. døgn: Kr. 10,- 
 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af afdelingsbe-
styrelsen kan såfremt dette 
ønskes deltage i forbindelse 

med syn af lejligheden. 
 

Henvendelse til 
afdelingsbestyrelsen 
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Vaskeriets normale åbningstider 
Mandag - fredag: 
Kl. 07:00 – 22:00 

samt 

lørdag, søndag og helligdage 
Kl. 07:00 – 17:00 

 

Installation af 
Vaskemaskine 

 

Vi har med Vvs-firmaet 
Byens Varme indgået føl-

gende aftale: 
Montering af ny 

installation: 
Kr. 1.500,- + moms. 

 

Montering af eksisterende 
installation: 

Kr. 1.000,- + moms 
 

Arbejdet kan bestilles på 
telefon 36 78 28 30 

 

Lejerbo Regionskontor 
Ndr. Fasanvej 220, 3 sal 

2200 København N 
 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

 
Fredag: 

Lukket for henvendelser 
 

Der forefindes elevator 
 

Telefon: 38 38 04 38 
(Direkte nummer) 
Kimmie Hansen 

Cykler, barnevogne og klapvogne 
m.m. må ikke anbringes i indgangs-
partier og i opgange!!! 

 
Det er heller ikke tilladt beboerne, at 
sætte deres fodtøj uden for lejemålets 
hoveddør!!! 
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Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok
1 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Værkstedsklubben 
Gert Ridal 
R. 4 

Blok
2 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok 
10 

Lundens Cykelklub 
Tonny Jensen 
D. 5 

Blok
3 

Hyggestuen 
Reinhard Forslund 
D. 49 

Blok 
10 

Formeringsklubben 
Bente Schreiber 
D. 11 

Blok
3 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok 
10 

Lundens Aktivitetslokaler 
Udlejn.: Glenda Jensen 
D. 35, Tlf. 43 53 98 76 

Blok
5 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok 
11 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 55 

Blok 
11 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok 
12 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok
7 

Hobbyklubben 2 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok 
13 

Lundeklubben 
Hanne Ilsvard 
D. 67 

Blok
8 

Lundens Selskabslokaler 
Udlejn.: Glenda Jensen 
D. 35, Tlf. 43 53 98 76 

Blok 
14 

Club Bacchus 
John Christiansen 
D. 69 

Blok
8 

Lundens Venner 
Hanne Ilsvard 
D. 67 

Blok 
14 

Gør det selv klubben 
Ole Rohde 
D. 37 

Blok
9 

Lundens Håndarbejdsklub
Glenda Jensen 
D. 35 

Blok 
15 

Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14 
Formand Leif Refdahl, D. 51 
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DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
***************************************************** 
 

Redaktionen: 
Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand. 

 
Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2, Tlf. 43 54 67 82 

Mail: cs@lundens.net  
Bud: Mie Sahlberg, Daruplund 39 

 
Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk. 

Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under 
navn eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt. 

Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. 
 

Lejerbo Afdeling 157 
Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand 

Telefon 43 53 99 53  •  Fax 43 53 99 54  •  Giro 397-7706 
Mail: lunden@lundens.net 

Lundens hjemmeside: www.lundens.net 
 

Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

Formand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th - tlf. 43 54 00 30 
Mobil 29 72 00 30  •  Mail: jf@lundens.net 

Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 43 
Tlf. 43 54 54 13  •  Mail: hs@lundens.net  

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, Tlf. 43 54 71 05 
Mail: birthe.ketterle@lundens.net  

Best.-medlem: René Sahlberg, Daruplund 39, Tlf. 43 54 04 79 
Mail: resa@lundens.net  

Best.-medlem: Niels Husum, Daruplund 55, Tlf. 43 54 09 80 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Varmemester: Bent Pedersen 
Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 

Kontortid hverdage: Kl. 09:00-10:00 + tirsdage kl. 18:00- 19:00 
Telefontid hverdage: Kl. 08:00-09:00 på tlf. 43 73 99 82 

Fax 43 53 59 51 
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