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Redaktørens side 
 

Man kan rigtig se, at julen står for døren. Mange havde allere-
de pyntet altanen i sidste weekend, hvor det jo var 1. søndag i 
advent. Det er dejligt at gå en tur gennem Lunden og se de 
mange pyntede altaner. Nogle steder er det rene kunstværker. 
 

Juleopskrifter var der ingen, der ville dele, men et par gode råd 
blev det da til. Kom bare med flere, hvis I har nogle. Det behø-
ver ikke at handle om jul. 
 

Tak for alle vittighederne, løsninger, indlæg osv. Vi kan altid 
bruge det. 
 

Så er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende nytår. 
 

God fornøjelse med julenummeret og på gensyn til januar. 
 

I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller (meget 
gerne) sende indlæg som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 

Med venlig hilsen 
 

Conni 

 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 9. januar kl. 16.00 

 



 
 

Lundexpressens læsere, ønskes 
en rigtig glædelig jul, samt et 
godt og lykkebringende nytår. 

 

 
Med venlig hilsen 

Redaktionen 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

Hermed Ønsker Vi Alle 
Lundens Beboere Og Venner, En Rig-

tig Glædelig Jul, Samt Et 
Rigtigt Godt Nytår. 

 
Mange Julehilsener Fra: 

 

Ældrecaféen 
Lundens Venner 

Børnefestkomitéen 
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Johns klumme 
Bestyrelsen har drøftet far-
ver/maling i opgangene. Vi 
har lavet farveprøver på 
PC’eren efter NCS-systemet. 
Enkelte farver blev justeret 
lidt, især den lysegrønne. Da 
de laksefarvede døre stort 
set ikke bliver valgt, går vi 
helt væk fra dem. Det er me-
ningen, at der sammen med 
en seddel om maling af op-
gangen, vil blive medsendt et 
farveskema. 
 
Det er endelig lykkedes at 
finde nogle kraftigere af-
faldsposer. De nye er 30 my 
tykke. Økonomisk er der ik-
ke meget forskel i prisen. De 
nye skraldeposer kommer ud 
her i december. 
Vi har fået stor hjælp af Finn 
Nielsen i D.67 i afprøvnin-
gen. Tak for hjælpen. 
 
TDC Kabel TV har valgt at 
flytte TV2, Kanal Køben-
havn, ARD og ZDF den 23. 
november. Det kom uden 
noget varsel. De havde skre-
vet det på deres Info-kanal 
nogle dage før. 
 
Har du husket at vælge dine 
tv kanaler. Hvis du ikke in-
den 7. december 2004 har 
indsendt kuponen, så får du 

automatisk Grundpakken. 
Se side 7. 
 
Endelig er det lykkes at få 
Lundens Beboer TV i luften. 
Du kan nu se de vigtigste in-
formationer omkring Besty-
relsen, Varmemesterkonto-
ret, Vaskeriet, Lejerbo, Sel-
skabslokalerne, Ældre-
cafeen, Bankospil og meget 
andet på: 
TV kanal S9 / 161,25 Mhz  
Vi vil ligeledes tilstræbe hur-
tigst muligt at skrive, hvis 
der mangler vand, eller var-
me, eller der er fejl på tele-
fon/internet. 
Så inden du griber telefonen, 
så kig lige på Lundens TV. 
 
Vi nærmer os nu årsskiftet. 
Jeg håber, at skyderiet sker 
med omtanke, så der ikke 
sker personskade. Samtidig 
håber jeg, at beboerne er 
med til at holde øje med be-
byggelsen, så vi undgår hær-
værk. 
 
Her til slut vil jeg ønske alle 
beboerne i Lunden en rigtig 
glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår. 
 
Mange hilsener 
John



4 

På tur med Børnenes Rejsebureau

I Efterårsferien havde Bør-
nenes Rejsebureau arrange-
ret en tur til Experimenta-
rium i Hellerup. Bussen var 
halvt fuld. De sidste kom lø-
bende i sidste øjeblik og af 
sted det gik. Humøret var 
højt og da vi var kommet 
ind, blev alle spredt rundt til 
de mange aktiviteter. For ti-
den er der en særudstilling, 
hvor drenge og piger kæmper 
mod hinanden, for eksempel 
om hvem der er mest ratio-
nel og praktisk tænkende, 
hvem der hører bedst, hu-
sker bedst og meget andet. 
Ovenpå kunne man bygge 
drager, lave mini tegnefilm, 
sæbebobler, dæmninger, 
bygge huse, mærke et vul-
kanudbrud og mange andre 
sjove aktiviteter. Der var no-
get for alle aldre og tempe-
ramenter. Ind imellem var 
der små opvisninger. Den 
dag vi var der, var der en 
med sæbebobler og en, hvor 
der blev skudt en vandraket 
af. Der var mange menne-
sker, så til sidst var det lidt 
svært at komme til nogle af 
tingene, men det blev en 
oplevelsesrig dag, hvor man 
kunne bruge mange timer. 
Kan varmt anbefales! 

Børnenes Rejsebureau ar-
bejder nu på at lave to akti-
vitetsdage i vinterferien, hvor 
man kan komme og lave for 
eksempel gipsafstøbninger, 
male, klippe og spille spil. 
Nærmere info i næste num-
mer af Lundexpressen. 
 
Til sommer har vi planer om 
at lave en feriekoloni for for-
ældre og deres børn i 4 dage. 
Det er meningen, at vi skal 
lege, gå ture, lave mad sam-
men og ha´ det rigtig sjovt 
med hinanden. 
 
Hvis du har spørgsmål, er 
du altid velkommen til at 
ringe til beboerrådgiver: 
Anette Hestlund, på 
tlf.: 43 54 22 75. 
 
Børnenes Rejsebureau, øn-
sker alle en rigtig glædelig 
jul og et lykkebringende nyt-
år. 
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Dagen før dagen før dagen 
Juleaften i ”Perlen” - Hallingparken nr. 5 

 
Er du alene i julen og ønsker du at tilbringe en ”før-jule-aften” 
i andres selskab, tilbyder ”Perlen” igen i år en hyggelig jule-
komsammen 
 

Onsdag den 22. december 
kl.. 18.00-22.00 

 

Program for aftenen: 
 

Velkomst 
Julemiddag med flæskesteg og and 

Ris a´la Mande med mandelgave 
Senere drikker vi kaffe og spiser godter 

Der vil blive danset om juletræet og julemanden vil dele gaver 
ud. 

 
Arrangementet koster kr. 75,00, der inkluderer julemiddag, 

vin til maden, julegodter og gaver. 
 

Afdeling 157 yder et tilskud til deltagelse – henvendelse 
til John Frimann på mobil 29 72 00 30. 

 
Tilmelding og betaling skal ske senest 

Tirsdag den 14. december 
 

Er du interesseret i ovenstående tilbud, kan du henvende dig til: 
Lis Sørensen i ”Paraplyen” 

Tirsdag og torsdag mellem kl. 13.00 og 15.00 eller mobil 29 40 63 10 
 

Venlig hilsen Styregruppen i ”Perlen”
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Til salg:    Svar på læserbrev
Skænk/købmandsdisk i lyst 
fyrretræ, b: 177 cm, d: 41 
cm, h: 82 cm. 600 kr. 
  
Boksesæk ca. 20 kg. blå med 
ophæng som ny 600 kr. 
  
Pigecykel 12", hvid-gul-lilla 
med gul dukkestol bagpå og 
lyserød kurv foran, meget 
pæn 200 kr.  
 
Ring efter kl. 16.00 på: 
43 54 98 02. 
 
Hilsen Jeanette 
 

Sikringsrum 
Mangler du ekstra kælder-
rum, så gør vi opmærksom 
på, at for kr. 40,00-70,00 
kan man leje et kælderrum i 
sikringskælderne. 
 
Sikringskælderne er belig-
gende i blok 5, Daruplund 
21 og i blok 14, Resenlund 
14. 
 
Man kan henvende sig på 
afdelingens kontor Darup-
lund 29, og blive skrevet på 
venteliste. 
 

John 
 

I Lundexpressen nr. 9: 
 
Ikke kommunens udgift 
Jeg forstår godt Connie 
Krachts sarkastiske be-
mærkning i novembernum-
meret om en støjvold mellem 
den muslimske gravplads og 
motorvejen. Men: 
1. Der er tale om et lovkrav. 

(Og der skal jo også fore-
gå højtideligheder.) 

2. Gravpladsens ejer – 
Dansk Islamisk Begra-
velsesfond – skal betale 
for anlægget. 

 
Regeringen har ønsket, at 
der etableres en muslimsk 
gravplads i Brøndby. Det øn-
ske har kommunalbestyrel-
sen levet op til, uden at det 
har kostet eller vil komme til 
at koste Brøndbys borgere 
én krone. Kommunen har 
heller ikke mistet dispositi-
onsmuligheder, idet arealet, 
hvor gravpladsen skal ligge, 
før var ejet af Københavns 
Kommune. 
 
Ib Terp 
D. 51  
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Nu kan du selv vælge dine tv-kanaler! 
 

Aftalen mellem Lejerbo afdeling 157 og TDC Kabel TV er blevet 
ændret, og du skal derfor vælge, hvilken programpakke du vil 
se fremover. 
 
Grundpakken har nationale, nabolands- og lokale tv- og ra-
diokanaler. 
 
Lille Tillægspakke har TV3, TV3+ og TV4. Sammen med 
Grundpakken udgør den, det vi kalder Mellempakken. 
 
Tillægspakken har bl.a. TvDanmark 1, TV 2 Zulu, CNN, Car-
toon Network, Discovery og Eurosport samt kanalerne i Mel-
lempakken. Godt 30 kanaler. 
 
Tilmeld dig nu,  
Uanset om du ønsker at beholde Tillægspakken, eller skifte til 
en anden programpakke, skal du returnere tilmeldingskupo-
nen. Hører vi ikke fra dig inden 7. december 2004, får du au-
tomatisk Grundpakken. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til 80 80 40 40. 
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TV3 og 3+ uden afbrydelser 
Fejl hos VIASAT har skabt problemer med modtagelsen af 
TV3 og 3+ 
Som du måske har lagt mærke til, har der de sidste par må-
neder været problemer med sort skærm, når du ville se TV3 el-
ler 3+. Det problem er heldigvis nu løst, så du igen kan glæde 
dig over at se TV3 og 3+ - uden afbrydelser. 
Fejlen fundet 
Der er for nylig blevet foretaget noget arbejde på VIASAT's 
uplink i Stockholm, og det kan være grunden til de små ud-
fald. Svenskerne har nemlig også oplevet problemer på både 
UPC og ComHem, selvstændige SMATV net og DTH-
modtagere. Men takket være software fra Tandberg er modta-
gerne blevet ændret, og du bør ikke få problemer fremover. 
Hvis der en anden gang opstår lignende problemer, kan du læ-
se om det i en rulletekst på de berørte kanaler. 

 
Gode råd: 
Når man skal stege and – gås, eller flæskesteg, så læg et styk-
ke bagepapir i bunden af bradepanden. Det letter rengøringen. 
 

God jul 
Inger 

 

Sæt i kold ovn og brug eftervarmen 
Alt der skal bage i mere end 20 minutter, kan med fordel sæt-
tes i kold ovn. Sæt bagværket ind i ovnen. Bag den tid der står 
i opskriften. Sluk ovnen og lad bagværket bage færdigt i yder-
ligere 10 minutter i den slukkede ovn. På den måde spildes 
der ikke energi til opvarmning af ovnen, og ovnens 
eftervarme udnyttes meget bedre. 
Kilde: VOSS 
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TV 2 flytter plads 
1. december lanceres det nye digitale radionet, DAB. I løbet af 
2005 kommer der endnu to digitale tv- og radionet i Danmark: 
DTT og Tetra. 
 

DAB, DTT og Tetra kan skabe forstyrrelser i det billede, som 
vore kunder ser på deres tv-skærm. Forstyrrelserne vil kun 
opleves på enkelte af TDC Kabel TV’s kanaler – herunder TV 2. 
 

For fremover at sikre den gode billedkvalitet har TDC Kabel TV 
valgt at flytte de berørte tv-kanaler til nye kanalpladser. 
 

Hvornår flytter kanalerne? 
Kanalerne flyttes i perioden 23.-30. november afhængig af, 
hvor i landet du bor. 
 

Året ud sender TDC Kabel TV, TV 2 og TV Danmark på både 
de nye og gamle kanalpladser. Kvaliteten kan være forringet. 
 

Hvilke kanaler flytter i mit område? 
Her kan du se hvilke tv-kanaler, der flytter plads: 
 

Kanal Flytter fra Flytter til 
TV 2 kanal 11/217,25 MHz kanal 7/189,25 MHz 
Kanal København kanal 7/189,25 MHz  kanal S10/168,25 MHz 
ARD kanal S10/168,25 MHz kanal S15/259,25 MHz 
ZDF kanal S32/391,25 MHz kanal S16/266,25 MHz 
 

Kilde: http://tdckabeltv.dk 

 
 

Selskabslokalerne 
 

Sidste kontorvagt inden jul i selskabslokalerne er mandag den 
13. december, og første kontorvagt efter nytår er 
mandag den 10. januar 2005. 
 

Hilsen 
Glenda



10 

Vaskeriet til jul og nytår 
 

Fredag den 24. dec.: Åben fra 7.00 – 12.00 
Lørdag den 25. dec.: Lukket 
Søndag den 26. dec.: Lukket 
 
Fredag den 31. dec.: Åben fra 7.00 – 12.00 
Lørdag den 1. jan.: Lukket 
Søndag den 2. jan.: Alm. Åbent: 7.00 – 17.00 
 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår 
af de seks blå mænd 
 
 
 
 

 
 

Opsøgende medarbejder i Brøndby Strand 
 

I starten af 2005 vil der 
komme et nyt ansigt i går-
dene og på gaderne. De 9 
boligafdelinger i Brøndby 
Strand har i samarbejde 
med Brøndby Kommune be-
sluttet at ansætte en opsø-
gende medarbejder. Den op-
søgende medarbejder skal 
arbejde blandt børn og unge 
i De 9 boligafdelinger i 
Brøndby Strand. Den ansat-
te får tæt tilknytning til Un-
gehuset i Tybjergparken, da 
arbejdet også indeholder en 
kontaktpersonsordning for 
4 unge fra boligområdet. 
Målet er at udvikle samar-

bejdet omkring børn og un-
ge arbejdet i bydelen, ved at 
der er en tæt dialog og ko-
ordinering mellem boligom-
rådet og de ansatte i områ-
det. Personen vil fysisk 
komme til at sidde på kon-
tor med Beboerrådgiveren i 
Tranumparken 1, st. 
Så snart stillingen som op-
søgende medarbejder er be-
sat, vil der komme nyt her i 
bladet. 
 
Beboerrådgiver 
Anette Hestlund 
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ÅBNINGSTIDER: Torsdag kl. 15:00 – 18:00 
 

AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLE 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maski-
ne, strikke, læse eller fremstille dine egne ting. 

 
Vi har blade, bøger, tidsskrifter, samt meget smukke post-
kort. 
 
KOM IND – se hvad vi har gang i og få en hyggesludder. 
 
På gensyn i 
Aktivitetsklubben 
Daruplund 5 
 
 
 
 

– SMID IKKE VÆK – 
Hvem gemmer på hvad?
Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, 
gryder, potter, pander m.m. 
 
- Strikkegarn og stof til syning 
 

RING TIL ULLA PÅ TLF.: 43 73 65 36 
 

SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE 
 

Venlig hilsen 
AKTIVITETSKLUBBEN 

Daruplund 5 
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Månedens Avisudklip 
af H.F. 

 

Den forkerte bil 
 

BERLIN: En tysk kvinde blev så arrig efter et telefonskænderi 
med sin mand, at hun stormede ud af huset og smadrede hans 
bil med en stor hammer. Troede hun. 
For da den værste vrede var aftaget, opdagede hun, at hun 
havde smadret den forkerte bil. 
Køretøjet, som hærværket var gået ud over, var naboens blå 
Opel Corsa – ikke hendes ægtefælles blå Ford Fiesta. 
Så hun måtte forklare naboen, at det ikke var med vilje, at hun 
havde smadret forruden, lygterne og sidespejlene på hans bil. 
 

Ritzau/Reuters 

 

Vittighed
Der befinder sig en gruppe 
mænd i omklædningsrummet i 
en mondæn golfklub, da en mo-
biltelefon på bænken pludselig 
ringer. En af mændene sætter 
telefonen på medhør og begyn-
der at tale. 
Manden: "Ja, Hallo!" 
Kvinden: "Hej skat, det er mig. 
Er du i klubben?" 
Manden: "Ja!" 
Kvinden: "Jeg står inde i Maga-
sin nu og har fundet den mest 
vidunderlige læderjakke! Den 
koster kun 8.000 kr. Er det OK 
at jeg køber den?" 
Manden: "Selvfølgelig,....køb du 
den blot, hvis du er så glad for 
den." 
Kvinden: "Jeg var i øvrigt inde 
forbi Mercedesforhandleren og 
så på de nye 2004 modeller. Der  
var altså en af dem, som jeg vir-
kelig er vild med." 

Manden: "Hvad koster den!" 
Kvinden: "750.000 kr.!" 
Manden: "OK, men til den pris, 
skal den også være med alt 
ekstraudstyr!" 
Kvinden: "Storartet! Åh, jo og li-
ge en ting mere..... Sommerhu-
set vi gerne ville have sidste år 
står til salg igen. Nu skal de 
kun have 7.2 millioner for det!" 
Manden: "Nå, ja, men så klø på, 
og giv dem et tilbud, men du 
skal ikke byde mere end 6.8 
millioner!" 
Kvinden: "OK, vi ses senere! Jeg 
elsker dig!" 
Manden: "Farvel, jeg elsker også 
dig!" 
Manden afbryder telefonen. De 
andre mænd i omklædnings-
rummet ser på ham med stor 
forbløffelse. Så spørger han: 
"Øh, er der nogen der ved, hvem 
der ejer denne her telefon?"
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 
9. januar 2005, 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 
 

Kan du løse denne opgave rigtig, er du med i lodtrækningen 
om: Første præmie: 2 flasker vin og 2. præmie: 1 flaske vin. 

 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den     
9. januar 2005 klokken 16:00 
 
Navn:________________________________ 
 
Adresse:_____________________

Held & 
lykke
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 11/2004 

tirsdag den 2. november 2004 
 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 

Preben Hansen, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle. 
Afbud: Gurli Ibsen (ferie) 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt med tilføjelse 

af punkt 6-10. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskre-

vet. 
1-3 Evt. flytning af B-møde 8. februar: Blev flyttet til den 7. 

februar 2005. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
 Ingen 
 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Prisstigning fra TDC pr. 1. januar 2005. Programpak-

kernes pris reguleres som følge af Copy-Dan og Koda og 
nye kanaler. 

 
Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 26. oktober 2004 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 23. nov. 2004 – Birthe 
4-3 Kontorvagt den 7. dec. 2004 – Helge 
4-4 Kontorvagt den 21. dec. 2004 – Helge 
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Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Generalforsamling hos Ældre-Caféen. Der blev valgt ny 

formand og kasserer: Inger Simonsen og Leif Refdahl. 
5-2 Opsøgende medarbejder: Brøndby Kommune ansætter 

en opsøgende medarbejder og betaler de 20 timer. De 
øvrige 20 timer betales af ”De 9”, idet afdelingen vil sø-
ge Dispositionsfonden om at dække vores andel. 

5-3 Referat fra ”Hjemmesideforeningen” den 4. okt. 2004 
blev taget til efterretning. 

5-4 Referat fra Kvarterløftmøde 28. okt. 2004 blev taget til 
efterretning. 

5-5 Kurser hos Lejerbo iflg. kursushæfte blev drøftet, og 
Birthe, John og Glenda har tilmeldt sig nogle af dem. 

 

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Renovering – Redegørelse fra Økonomiudvalgets møde 

den 6. oktober forelå. Kommunen vil optage forhand-
ling med Landsbyggefonden, således at Kommunen evt. 
deltager med et mindre beløb. 

6-2 Renovation 2005 – 2008. Renovationsudgifterne er ste-
get ca. 50.000 pr. år, og der er varslet huslejestigning 
med 1,54 kr. pr. m2/år. 

6-3 Farver/maling i opgangene blev igen drøftet. John hav-
de lavet farveprøver på PC’eren, og enkelte farver blev 
justeret lidt. Da de laksefarvede døre stort set ikke bli-
ver valgt, går vi helt væk fra dem. 

6-4 Transaktioner i vaskeriet. Vi har fået et tilskud på 
25.000 kr. til miljøforbedringer. 

6-5 Affaldsposer er prøvet af, og Mogens forhandler med 
firmaet om levering af nye poser, der evt. kan lukkes. 

6-6 Klage over støj i blok 13. Lejerbo har overtaget sagen og 
tilskrevet lejeren af lejligheden, hvorfra støjen stammer. 

6-7 Ændring af køkken – råderet. Køkkenet er godkendt på 
visse betingelser. 

6-8 Invalideplads P-plads ved blok 7 er godkendt. 
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6-9 Målsætninger i afdelingen har tidligere været drøftet og 
blev fundet OK. 

6-10 Affaldshæfte er godkendt og bliver trykt af kommunen. 
 
Pkt. 7 Klager 
 Ingen 
 

Pkt. 8 Ansøgninger 
 Ingen 
 

 Næste møde tirsdag den 14. december 2004. 
 

 Refereret ved Birthe Ketterle 

 
Ældre-caféen Lunden 
 
Referat fra Ældre-caféens generalforsamling 28. oktober 
2004. 
 
Fremmødte 34 medlemmer. 
 

Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent. 
2) Bestyrelsens beretning. 
3) Regnskab. 
4) Indkomne forslag. 
5) Valg. 
6) Eventuelt. 
 
Pkt. 1  Valg af dirigent. 
John Frimann blev valgt som dirigent og konstaterede, at ge-
neralforsamlingen var lovlig indkaldt. 
Der blev valgt et stemmeudvalg bestående af Elisabeth Nielsen 
og Walther Nielsen.
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Pkt. 2  Bestyrelsens beretning. 
Formanden Leif Refdahl orienterede om foreningens virke i det 
sidste år. Der var ingen spørgsmål. 
Beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 3  Regnskab. 
Leif gennemgik regnskabet og besvarede enkelte spørgsmål. 
Fremhævede de tilskud der var modtaget, blandt andet fra afd. 
157 og fra Brøndby Kommune § 115. 
Regnskabet enstemmigt vedtaget 
 
Pkt. 4  Indkomne forslag. 
Der var indkommet et forslag fra Elisabeth Nielsen og Glenda 
Jensen om § 4 og i konsekvens § 5 
 
§ 4. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
Formanden og kasserer vælges direkte på generalforsamlin-
gen. 
Yderligere vælges 1 bestyrelsessuppleant. 

Og i konsekvens: 
 
§ 5. sidste afsnit: 
Bestyrelsen er på valg som følger: 
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. 
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. 
Bestyrelsesuppleanten vælges på ulige årstal. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand og 
sekretær. 
Der var flere, der kommenterede forslaget. Der blev fremsat 
ønske om skriftlig afstemning. Resultatet blev at: 
30 stemmer for og 3 stemmer imod. 
Forslaget blev herved vedtaget og betød ændring af § 4 og § 5 i 
vores ændringer. 
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Pkt. 5 valg. 
Leif Refdahl modtager ikke genvalg som formand, og bestyrel-
sen foreslår Inger Simonsen som formand. 
Inger Simonsen blev valgt enstemmigt.  
 
Jonna Jensen, genvalgt enstemmigt. 
 
Da Inger Simonsen blev valgt til formand, foreslår bestyrelsen 
Leif Refdahl som bestyrelsesmedlem (som kasserer efter ved-
tægtsændringen). Der blev fra nogle medlemmers side foreslået 
Sally Nielsen som kasserer. Der blev foretaget skriftlig afstem-
ning og resultatet blev: 
Leif Refdahl 16 stemmer 
Sally Nielsen 15 stemmer. 
Leif Refdahl blev hermed valgt som kasserer for 1 år. 
 
Suppleant Gurli Ibsen, genvalgt enstemmigt. 
 
Pkt. 6  Eventuelt. 
Der var flere medlemmer der syntes, at det var forkert at nye 
medlemmer skulle betale et ekstra beløb til udflugter og ture. 
Bestyrelsen svarede, at det havde man gjort lige fra caféens 
start, men man ville da gerne tage spørgsmålet op i bestyrel-
sen. 
 
Inger Simonsen overrakte vin og blomster til Leif Refdahl og 
takkede ham for det store arbejde han havde gjort for ældre 
Caféen gennem årene. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 15:15. 
 
Referat ved Helge Frederiksen 
 
 
 
 John Frimann Leif Refdahl Inger Simonsen 
 Dirigent Afg. formand Ny formand 
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Strandens Genbrug søger frivillige 
Strandens Genbrug er en 
lokal genbrugsbutik, der 
ligger ved siden af Tranen, 
Tranumparken 3A. 
 
Butikken sælger det tøj, 
som samles ind fra tøjcon-
tainerne i boligområdet. Bu-
tikken har et stort udvalg af 
tøj til alle aldre og størrel-
ser. Alle de penge, der 
kommer ind fra tøjsalget, 
går til Børnenes Rejsebu-
reau, som arrangerer ture 
for børnene i Brøndby 
Strand. 
 
Der er for tiden en i aktive-
ring og en frivillig i butik-
ken. 
 
Så hvis du går med en sæl-

ger i maven, godt kan li’ at 
stå i butik og give en hjæl-
pende hånd med sortering 
af tøj, har vi brug for dig!!!  
 
Butikken har åbent dagligt 
fra 10-14 og tirsdag og tors-
dag ligeledes fra 14-18. 
 
Hvis du kunne tænke dig at 
arbejde frivilligt i Strandens 
Genbrug, kan du enten rin-
ge til butikken i åbningsti-
den og snakke med Pia på 
tlf.: 43 53 97 50 eller ringe 
til beboerrådgiver 
Anette Hestlund på tlf.: 
43 54 22 75. Du er også vel-
kommen til at kigge forbi. 
 
På gensyn i Strandens Gen-
brug. 

 

Husk: 
Afdelingsmøde på Langbjergskolen: 

 
Tirsdag den 

15. marts 2005 
klokken 18:30. 

 
Sæt allerede 
nu kryds i 

kalenderen. 
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Ældrecaféen. 

ÆldreCaféen er for alle pensionister og 
efterlønsmodtagere boende i Lunden. 

Der er åbent hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00 i: 
Selskabslokalerne, Daruplund 69. 

 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og man prø-

ver at få et foredrag hver 3. torsdag, der har interesse for 
pensionister. De øvrige torsdage er der rafling, kortspil og 
hvad der ellers har medlemmernes interesse. Vi er pt. 38 

medlemmer, men der er plads til mange flere endnu. Så kig 
ind en torsdag. 

Der er gratis kaffe,  og drikkevarer kan købes til yderst ri-
melige priser. Det månedlige kontingent er kr.: 20,00  

 

 

Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost. Der er 
særskilt lokale for ikke rygere. 

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden 
på tlf.nr.: 43 54 23 78 eller mail: ims@lundens.net 

Bestyrelse: 
Formand: Inger Simonsen D. 69 

Næstformand: Jonna Jensen D. 45 

Kasserer: Leif Refdahl D. 51 

Sekretær:  Helge Frederiksen R. 8 

Best.medlem: Erik Ilsvard D. 67 

Suppleant: Gurli Ibsen D. 13 
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Aloe Vera 
Temaaften 

 

Temaaften med Aloe Vera fra 
Forever Living Products. 

 

En aften hvor du kan høre meget mere om dette unik-
ke produkt. 
 

Afholdelse sker i Daruplund. 
 

Har du mulighed for det, kan du selv holde en temaaf-
ten for dine veninder eller familie og få 10 % af salget 
til at købe produkter for. 
 

Kontakt os for nærmere aftale 
på telefon 61 67 93 22. 

 
 
 

Strandens Genbrug 
 

Salg af smykker, tøj, sko m.m. 
 

Tranumparken 3 A 
2660 Brøndby Strand 

 
Åbent: 

Mandag til fredag kl. 10:00 – 14:00 
Samt tirsdag og torsdag tillige kl.: 14:00 - 18:00 

 
Kom og fyld en pose for kr.: 100,00 
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Vær god ved dine fødder 
 

Har du svært ved at få tid hos en fodterapeut? 
 

Så prøv Klinik for Fodterapi i Vallensbæk 
Vallensbæk Stationstorv 37 – Tlf. 61 79 99 97 

 
• Vi har ingen ventelister 
• Handicapvenlig klinik 
• Bus 136, 166, 300s og S-tog lige til døren 
• Gode parkerings muligheder 

 
 
 

Bettina og Mette 
Statsautoriserede fodterapeuter 

 
 

 

KØBMANDEN 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

 

  
Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00 

Lørdag: LUKKET 
Søndag: kl. 8:00 – 18:00 

 
Hver dag – Frisk morgenbrød, 

Aviser, Friske mælkeprodukter, 
Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling og 

meget mere. 
Vi har alt til rimelige priser 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 

 
 

Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,- 
Rengøring: Kr. 250,- 

 
Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00, 
den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30. 
Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, koster 
det yderligere 200,00 kr. i leje. 

 
 
 
 

Udlejning af lokaler til reception: 
 

Leje: 250,00 kr. 
Rengøring: 250,00 kr. 
Depositum: 500,00 kr. 
Leje i antal timer: 6 timer 
Tidsrum på dagen: Efter klokken 12:00 

 

Dage der kan lejes: Mandag – torsdag 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 
 
 
 

Udlejning: 
 

Glenda Jensen 
Telefon 43 53 98 76 

Træffes bedst efter kl. 18.30 tirsdag - fredag 
 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne mellem 
kl. 18:30 og 19:00.  
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Lyrik Gulve 
 

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

Ricky Jørgensen 
 

Tybjergparken 75, 2.mf  2660 Brøndby Strand 
 

℡ 40 46 59 55 

 
 

 
 
 
 

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) 
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     Vittigheder      
En lille orm kom langsomt kravlende, da den pludselig fik øje 
på en sød lille ormepige. 
- Davs, sagde hanormen, skal vi ikke elske ? 
- Det kan vi godt, sagde ormepigen, men er du ikke gift ? 
- Det spiller ingen rolle, svarede hanormen, min kone er ude 
at fiske... 
 

Jeg har fået en bedre stilling på kontoret. 
Såh, hvordan det? 
Jo, fysioterapeuten indstillede min stol rigtigt… 
 

Klage til brugtbilsforhandler 
”Normalt ville jeg ikke hidse mig op over, at der var noget 
galt med den brugte bil, jeg har købt. Men i går blev jeg 
rasende, for min kone ville hjem til sin mor  
– og så ville skidtet ikke starte…” 
 

Konen tager af sted på sommerferie. En uge efter kommer 
manden på weekend hos hende på hotellet, og så prøver 
de at indhente det forsømte i sengen, der knirker temme-
lig meget. Pludselig banker det hårdt på væggen fra nabo-
værelset. 
- Kan man ikke snart få lidt ro, lød en vred stemme. - Nu 
har den seng knaget hver eneste nat i en hel uge! Kan I så 
ikke bare holde pause i weekenden ? 
 

Lille Peter kom stortudende ned ad trappen. 
"Hvad er der galt lille skat?" spurgte hans mor. 
"Far var ved at hænge billeder op, og så ramte 
han sin tommelfinger med hammeren" sagde lille Peter 
gennem tårerne. 
"Det er da ikke så slemt" trøstede mor "Jeg kan godt for-
stå, at du er ked af det, men en stor dreng som dig skal da 
ikke græde. Hvorfor grinte du ikke bare ad det i stedet 
for?" 
"Det gjorde jeg også!" snøftede Peter. 
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Børnesiden 
Præmierne 

November 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Maria Dornø 
Daruplund 53, 3.tv. 

 
2. præmie / 30 kr. 

Mads Nielsen 
Daruplund 65, 1.tv. 

 
3. præmie / 20 kr. 
Nicolai Simonsen 

Daruplund 69, 3.mf. 
 

Løsning: 
 
Det første bogstav fra 
hvert dyr giver dette 
dyr: 

KAMEL 
 
 
 
 

Tillykke til vinderne 
 

Præmierne kan afhentes 
på afdelingskontoret i åb-
ningstiden, tirsdag i lige 
uger, mellem kl. 18 – 19. 

 

Præmierne skal være af-
hentet inden 1½ måned. 

Voksensiden 
Præmierne 

November 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
Jette Appelgren 

Daruplund 31, 3.th. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Hanne Ilsvard 

Daruplund 67, 3. tv. 
 

Tillykke til de heldige 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret, tirsdag i 
lige uger mellem 18.00 og 
19.00 inden 1½ måned. 

 
Løsning: 
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TELIA KUNDECENTER 
 

Der skal ringes til TELIA på følgende telefon, hvis der er 
fejl på telefonlinien eller internet, eller man ønsker 
hjælp til noget vedrørende ovennævnte. 

88 30 40 60 
Derefter trykker man:  

 

1 – for fejl på fastnet-telefonen 
 

2 – for fejl/hjælp på internet 
 

Har  man  problemer  med  adgangskoder  og  lign.  til 
log-on og mail så ring på tlf. 75 64 17 34. Bemærk at 

der kun er betjening mellem kl. 8 og 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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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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 ejen-
domsfunktionær eller et 
bestyrelsesmedlem (60 63 
99 53), der kan rekvirerer 
et firma. 

 

Andre kontakter: 
 

Kommunen 
(manglende vand 

eller brud) 
tlf. 43 28 24 70 

 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

TDC Kabel tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

Falck 
(ved vandskade mm.) 

Tlf. 70 24 45 10 
Abon.nr. 20 13 51 90 

 

OBS! - Må kun rekvi-
reres i nødstilfælde 

Varmemester 
Mogens Nielsen 

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 var-

memesterkontoret: 
Depositum: Kr. 50,- 

Leje pr. døgn: Kr. 10,- 
 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af afdelings-
bestyrelsen 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 

 

Der er med Vvs-firmaet 
Byens Varme indgået føl-

gende aftale: 
Montering af ny 

installation: 
Kr. 1.750,- + moms. 

 

Montering af eksisterende 
installation: 

Kr. 1.300,- + 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 – 12:00 og 
13:00 – 15:00 

Fredag: 
Lukket for henvendelser 

 

Der forefindes elevator 
 

Telefon: 38 38 04 38 
(Direkte nummer) 
Dragana Vukovic 

Cykler, barnevogne og klapvogne 
m.m. må ikke anbringes i ind-
gangspartier og i opgange!!! 

 

Det er ikke tilladt beboerne at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 



 
 

 
 
 

 
Vi ønsker alle Lundens 

beboere, en rigtig 
glædelig jul. 

 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi Ønsker Alle Et Godt Og Lykkebringende Nytår. 

Knaldgode Hilsener - Afdelingsbestyrelsen, Afd. 157 
 

Hertz Bogtrykkergården a/s, København S 



 

 

 

Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok
1 

Gør det selv klubben 
Ole Rohde 
D. 37 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok
9 

Formeringsklubben 
Jørn Rasmussen 
D. 11 

Blok
3 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok
3 

Hyggestuen 
Henning Maj 
D. 17 

Blok
10 

Klub Adriatic 
Snezana Barbaca 
D. 53 

Blok
5 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok
7 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok
11 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 15 

Blok
11 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok
12 

Lundeklubben 
Kith Simonsen 
D. 33 

Blok
8 

Hobbyklubben 2 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok
13 

Club Bacchus 
Gunnar Hansen 
D. 39 

Blok
8 

Lundens Venner 
Hanne Ilsvard 
D. 67 

Blok
14 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok
9 

Lundens Håndarbejdsklub
Glenda Jensen 
D. 47 

Blok
16 

Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14 
Formand Inger Simonsen, D. 69, 3. mf. 



 

 

DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
************************************************************************** 

 

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

 

Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2 
Mail: cs@lundens.net 

Bud: Jeanett Alstrup Irsdal 
 

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. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. 

Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. 
 

Lejerbo Afdeling 157 
Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand 

Telefon 43 53 99 53  •  Fax 43 53 59 51  •  Giro 397-7706 
Mail: lunden@lundens.net 

Hjemmeside: www.lundens.net 

Akut telefon: 60 63 99 53 
 

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

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

Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61, 1.th 
Mail: hs@lundens.net  

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 

Best.-medlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 
Mail: gje@lundens.net 

Best.-medlem: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.th 
Mail: pch@lundens.net 

------------------------------------------------------------------------ 
Varmemester: Mogens Nielsen 

Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 
Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 18:00- 19:00 

Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 
Fax 43 53 59 51 

Mail: varmemesteren@lundens.net 
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