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Redaktørens side 
 

Så er vi på banen, med årets sidste blad. 
Hvor er der flot i Lunden, når man går en tur igennem bebyg-
gelsen. Der er rigtig mange, der har udsmykket altaner og vin-
duer m.m. Jeg synes, at der er kommet mere ”pynt” op i år, el-
ler er det fordi man kommer mere ”ud”, når vejret er så mildt, 
at jeg ikke har lagt mærke til det før? Flot er det i hvert fald. 
Gå en tur, hvis I ikke allerede har gjort det. 
 
Der var ingen, der ville dele deres juleopskrifter med os andre, 
men til gengæld var der et hav af løsninger. Tusind tak, fordi I 
har givet jer tid til at løse opgaverne. 
 

Nu er der ikke plads til mere, så jeg vil ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul, samt et godt og helsebringende nytår. 
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, D. 29, eller 
(meget gerne) sende indlæg som vedhæftet fil til min mail-
adresse: 
 
cs@lundens.net 

 

Med venlig hilsen 
 
Conni 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 4. januar kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Lunden har nu skiftet udby-
der på telefon og internet. 
Der har været en del pro-
blemer, især med det at gå 
fra Telia. I skrivende stund 
er det stadig noget der ikke 
virker rigtigt, men kontakt 
A+ på 69 12 12 12, og hvis 
det er helt galt, så kontakt et 
bestyrelsesmedlem. Helge 
har andet sted i bladet skre-
vet lidt om overgangen til A+. 
 
Bestyrelsen har besluttet at 
vi skal lave en del om på den 
store legeplads ved Resen-
lund. Vi efterlyser derfor 
nogle forældre der kunne 
tænke sig at være med til at 
finde ud af hvilke legered-
skaber der er behov for, eller 
hvilke ønsker der er fra bør-
nene. Kontakt undertegnede 
på mobil 29 72 00 30, bedst 
efter kl. 16:30 for at høre 
nærmere. 
 
Vi havde i starten af novem-
ber møde med vores 2 sø-
ster-afdelinger i Ølby og i 
Søllerød. Vi drøftede bl.a. 
den fælles renovering som vi 
alle skal i gennem. Huslejen 
i afdelingerne for en lejlighed 
på ca. 100 m2 – inkl. varme 
og TV pr. måned er følgende: 

Ølby ca. kr. 7.200 
Søllerød ca. kr. 6.200 og 
Lunden ca. 5.600 
 
Husk at du på Lundens Be-
boer TV kan se de vigtigste 
informationer omkring Be-
styrelsen, Varmemesterkon-
toret, Vaskeriet, Lejerbo, 
Selskabslokalerne, Ældre-
cafeen, Bankospil og meget 
andet. 
Der sendes på: 
TV kanal 89 / 161,25 Mhz  
 
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 julehilsener 
John 
 
Og så lige et citat: 
Fjantede mennesker 
siger dumheder, fornuftige 
begår dem
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Det nye telefon- og inter-
net-anlæg 
 
Så oprandt den ” store dag ” 
hvor vi skulle skifte telefon 
og internetudbyder. 
 
Onsdag morgen var John og 
jeg på pinden på kontoret 
klokken 8. Ved 9 tiden kom 
2 teknikere fra Aplus. De be-
gyndte at skille det gamle 
anlæg ad og lidt efter lidt fik 
de forbundet deres udstyr. 
Omkring kl. 13 fik vi at vide, 
at telefonerne nu skulle vir-
ke. Vi prøvede at ringe rundt 
og hos dem vi ringede til vir-
kede det fint. 
 
Så gik de i gang med Inter-
nettet. Det blev til mange ti-
mers arbejde, da Telia for 5 
år siden havde låst noget 
udstyr i hver blok – swit-
chen. Telia ville ikke oplyse 
kodeordet til Aplus, så tek-
nikeren måtte sammen med 
John gå rundt til hver blok 
og hacke sig ind på swit-
chen. Først derefter kunne 
folk komme på nettet, og det 
var en godt træt John, der 
kunne gå hjem ved 22.30 ti-

den.  
Dagen efter fandt vi en ræk-
ke fejl. Vores ”vis nummer” 
virkede ikke – man kan ikke 
se hvem vi er når vi ringer til 
andre, selv om vi ikke har 
hemmeligt nummer – man 
kan ikke bruge tasterne hvis 
man skal vælge menu hos 
banker, forsikringsselskaber 
og lign. samt hvis man skul-
le ringe til Aplus for at få 
hjælp. E-mailen virkede hel-
ler ikke – der var nogen som 
slet ikke kunne komme på 
nettet og værst var det, at 
der var nogen, hvis telefon 
ikke duede, bl.a. varmeme-
sterens. 
 
John og jeg har siden været i 
kontakt med Aplus adskillige 
gange hver dag, både telefo-
nisk og via mail. Mange af 
fejlene er blevet rettet, dog 
mangler der her tirsdag af-
ten:  Man kan stadig ikke se 
hvem vi er når vi ringer ud. – 
Vi kan stadig ikke bruge ta-
sterne til at skifte menuer – 
Internettet er ikke stabilt, 
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dem der bruger nettet til 
spil, klager stadig over, at de 
bliver logget af kortvarigt. 
 
Jeg må ærligt indrømme, at 
jeg ikke regnede med, at der 
skulle være så store proble-
mer med overgangen. Både 
John og jeg har brugt ocea-
ner af tid på, at gøre over-
gangen så smertefri for be-
boerne, men på trods af det-
te, var der alt for mange fejl, 
og fejlretningen tog alt – alt 
for lang tid. 
 
Mange af de services som vi 
har, skal man selv aktivere. 
 
Dette gøres på  
 
https://selvbetjening.arrown
et.dk/.  
 
Vi har alle fået brev fra 
Aplus, der forklarer hvordan 
man skal gøre. Hvis man ik-
ke har Internet, kan man 
ringe 69 12 12 12 trykke 2 
for Arrownet og få tingene 
ordnet af supporteren. Når 
dette læses, burde det være 
muligt at ringe til supporten. 
Jeg vil opfordre alle, der har 
problemer med telefon 
og/eller internet til, at ringe 
på 69 12 12 12. I skal ikke 
finde jer I, at telefon og/eller 
internettet ikke virker som 

det skal. Vi har betalt for et 
produkt og så skal det også 
virke. 
 
Vi kan kun beklage de gener 
I har haft og love, at vi ikke 
stopper vores pres mod 
Aplus, før alt kører som det 
skal. Men det skal også si-
ges, at Telia ikke har været 
ret hjælpsom/flexsibel med 
overgangen til Aplus. Vi ta-
ger en alvorlig snak med 
Aplus om hele overflytningen 
og en evaluering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En forhåbentlig god telefon 
og internet jul 
 

Helge 
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Dagen før dagen før dagen 
 

Juleaften i ”Perlen” - Hallingparken 5 
 

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

 

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. Afd. 157 giver et pænt til-
skud til arrangementet. 
 

Tilmelding skal ske hurtigst muligt og 
senest tirsdag den 13. december 

 
 

Er du interesseret i ovenstående tilbud kan 
du henvende dig til afdelingsformand 
John Frimann på mobil 29 72 00 30. 

 
Venlig hilsen Styregruppen i ”Perlen” 
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og godt nytår ønskes alle beboer-
ne i Lunden af ”de blå mænd” og 

afdelingsbestyrelsen
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Ny 1. mand 
 

Vi var ansat en ny 1. mand her 
pr. 1. december 2005. 
 
Jon Terkildsen er 49 år og har 
tidligere været varmemester i Le-
jerbo afd. 331 i Brøndbyøster, i 
de sidste 8 år. 
 
Vi ønsker Jon velkommen i 
Lunden. 
 

   John 

 
 
 

Selskabslokalerne 
Mandag den 12. december 2005, er sidste kontorvagt og første 
kontorvagt er: mandag den 9. januar 2006. 
 

Glædelig jul og godt nytår 
 

Glenda 
 
 

 
 

Til salg 
Pigecykel, Winther, 16", sort/orange m/håndbremse, meget 
velholdt, ingen rust  kr. 500. 
TV, Daewoo 20" sort kr. 400. 
Ring på 43549802. 
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Børneopgave 
 (For børn som ikke er fyldt 15 år) 

 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
4. januar, 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 rigtigt, er du med i lodtrækningen om: 
Første præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin. 

 
Løsningen skal afleveres på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 
4. januar klokken 16:00. 
 

Navn: _______________________________Adresse:___________________
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 11/2005 

tirsdag den 8. november 2005 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, Pre-

ben Hansen, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle. 
Afbud fra: Gurli Ibsen (ferie). 

 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskre-

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Revision af regnskab: Blev gennemgået og godkendt af 

vores interne revision. 
 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Ny kanaloversigt er udsendt til beboerne. 
3-2 Beboer TV ses for lidt. Vi prøver at lave en konkurren-

ce. 
3-3 Nyt telefon- og internet. Alt kører efter arbejdsplanen. 

Skulle være klar den 30.11.05. 
 
Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 4. okt. 2005 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 18. okt. 2005 blev gennemgået. 
4-3 Kontorvagt den 1. nov. 2005 blev gennemgået.
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Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Indflyttermøde den 5. oktober 2005. Der deltog 15 

voksne og 5 børn. Beboerne virker tilfredse med ar-
rangementet. John, Preben, Helge og Birthe deltog fra 
bestyrelsen. 

5-2 Valgmøde i Lunden den 31. oktober 2005. Bortset fra 
et lidt skuffende fremmøde fungerede det som, det 
skulle. 

5-3 Ældre-Caféen – generalforsamling. Leif Refdahl trådte 
af som kasserer, og Elisabeth Nielsen blev ny kasse-
rer. 

5-4 Møde med afd. 154 og afd. 173 forløb tilfredsstillende. 
Vi havde dog ikke så meget at komme efter, men de to 
afdelinger havde vistnok glæde af det. Mogens, John, 
Helge, Preben og Birthe deltog. Vi gentager mødet om 
1 år. 

5-5 Formandsmøde for Region Storkøbenhavn den 1. de-
cember 2005. 

5-6 Kursusaften om råderet den 1. december 2005. Pre-
ben, Glenda, John, Jon og Mogens deltager. 

5-7 Kurser for afdelingen i 2006 blev opsummeret. 
5-8 Politiske forhandlinger om Landsbyggefond. Ny aftale 

gælder kun to år. BL opfordrer Afdelingsbestyrelser til 
at lave en lokal underskriftindsamling, hvor vi prote-
sterer mod, at Regeringen vil bruge Lejernes penge. Vi 
har selv brug for dem i forbindelse med de kommende 
renoveringer i 2009. 

5-9 Postbudes kørsel. Postmesteren er tilskrevet. Postbu-
dene kører for stærkt på boligstierne. 

5-10 Pizzabudes kørsel – se ligeledes ovenfor. 
5-11 Kvarterløfts Nyhedsbrev er omdelt til bestyrelsesmed-

lemmer. 
5-12 Referat fra De 9 møde den 10. okt. 2005. Der er kom-

met et godt samarbejde i gang med den opsøgende 
medarbejder. Der har været stille i Centeret i ca. 1½ 
måned. Der er rettet henvendelse til Posthuset og 
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 Pizza-bar vedr. knallertkørsel i gårdene. 
 Der er ligeledes rettet henvendelse til DDC og Forbru-

gerkontakt vedr. uddeling af reklamer. De bliver bare 
smidt på måtterne. Senest 1. januar 2009 skal alle 
have postkasser i opgangene. Vi håber at kunne få det 
klaret i forbindelse med vores renovering. 

 Børnenes Rejsebureau er en succes. Hver afdeling skal 
betale 5.000 kr. i tilskud til arrangementer. 

 Genbrugsbutikken fungerer dårligt. Håber det bliver 
bedre i 2006, når Røde Kors overtager. 

5-13 Bestyrelsesmøde i Hjemmesideforeningen. Vi vedtog at 
melde os ud. Det er for dyrt, og vi har ikke megen for-
nøjelse af det. 

5-14 Takkebrev fra Peer Nielsen i anledning af hans 60 års 
fødselsdag. 

 

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Udsugningsventilatorer på tagene: Dårlige lejer er ud-

skiftet u/b for os. 
6-2 Udskiftning køleskabe: Der har været 5 stk., der er 

ombyttet på grund af ridser m.m. Elsparefonden giver 
kun tilskud til køl/fryseskabe med Energimærke 
A+++. 

6-3 Maling i opgange: Der er ændret lidt på den violette på 
væggene og den grønne på dørene.. 

6-4 Træer i Lunden. Vi udsender spørgeskemaer vedr. 
fældning af træer til blok 1 og 2. 

6-5 Forurenet jord – Resenlund 20-22: Vi søger om at få 
regning på ca. 145.000 kr. dækket af dispositionsfon-
den. 

6-6 Driftsleder Michael Graae forlader Lejerbo. Vi får ny 
driftsleder. Michael Graae er blevet Headhunted af 
PAB. 

6-7 Forbrug fra juni til september blev gennemgået. 
6-8 Afregninger Brøndby Fjernvarme: Vores a contobeløb 

bør sættes op. 
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6-9 Strømforbrug. Der er konstateret store besparelser al-
lerede, selv om cirkulationspumperne endnu ikke er 
målt. 

6-10 BL info om ny lov om El- og VVS arbejde. Arbejde 
uden autorisation i eget hjem er blevet udvidet fra 1. 
januar 2006. Der arbejdes videre på det. 

6-11 Legepladsrapport 2005. Enkelte legeredskaber skal 
renoveres og 1 skal udskiftes. 

6-12 Ulovlig opsætning af markise på 3. sal i blok 3 skal 
lovliggøres. 

6-13 Opsætning af nøgleboks i blok 11 er godkendt. 
6-14 Opsætning af ekstra gelænder i blok 3 er godkendt. 
6-15 Indvejningsoversigt for dagrenovation er normalt – ca. 

12 ton, og blev taget til efterretning. 
6-16 Nye regler om opbevaring af fyrværkeri blev taget til ef-

terretning. Kompetencen om at søge tilladelse til opbe-
varing er overgået til kommunen. 

6-18 Elo-rapport – okt. 2005 var tilfredsstillende. 
6-19 Nøgleboks i blok 11 godkendt. 
 
Pkt. 7 Klager 
 Ingen 
 

Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning om maling fra Tømmermændene er god-

kendt. 
8-2 Ansøgning om maling fra Klub 51 – kældergang er 

godkendt. 
8-3 Ansøgning fra Ældre-Caféen om tilskud blev god-

kendt. 
 

Møde i Legepladsudvalget (Mogens, Glenda og Birthe) den 
22.11. kl. 1520. 
Næste møde tirsdag den 29. november 2005 
Refereret ved Birthe Ketterle
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Ældre-Caféen 
Lejerbo afd. 157 
 
Referat fra generalforsamlingen i Lundens Ældre-Cafe den 27. 
oktober 2005 kl. 14:00. 
Der var fremmødt 23 medlemmer. 
 
Dagsorden: 
1) Valg af dirigent. 
2) Bestyrelsens beretning. 
3) Regnskab. 
4) Indkomne forslag. 
5) Valg. 
6) Eventuelt. 
 
 
Pkt. 1.  Valg af dirigent. 

Formanden åbnede generalforsamlingen og foreslog John Fri-
mann som dirigent. John Frimann blev valgt og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  Foreslog at man 
under punkt 3 behandlede kontingent jf. vedtægternes  § 6. 
Det blev godkendt. 
 
Der blev valgt et stemmeudvalg bestående af Finn og Børge. 
 
Pkt. 2.  Bestyrelsens beretning. 

Beretningen var omdelt skriftligt, og Inger uddybede denne. Vi 
er 33 medlemmer og der har været mange aktiviteter af for-
skellig slags. Inger opfordrede medlemmerne til at komme med 
forslag til nye aktiviteter samt opfordring om at fortælle andre 
ældre om vores hyggelige Ældre-Cafe. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 3.  Regnskab. 

Regnskabet var omdelt til medlemmerne samt specifikation af 
nogle af posterne i regnskabet 2004-2005. Leif gennemgik



 

 

16

regnskabet, og der var flere spørgsmål om uddybning af for-
skellige poster, som Leif besvarede tilfredsstillende. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Kontingent blev vedtaget uændret – foreningen 15 kr. + jubi-
fonden 5 kr. pr. md. 
 
Pkt. 4.  Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag, så dette punkt udgik. 
Dog blev bestyrelsen opfordret til, at den på næste generalfor-
samling fremlægger eventuelt forslag om kontingentforhøjelse 
og ændring af jubi-fondens formål og bogføring. 
 
Pkt. 5 valg. 
 
a) Kasserer Leif Refdahl modtager ikke genvalg. Bestyrelsen 

foreslog Elisabeth Nielsen. 
Elisabeth Nielsen blev valgt enstemmigt. 

 
b) Bestyrelsesmedlem Helge Frederiksen modtager ikke gen-

valg. Der blev foreslået Gunnar Jensen. 
Gunnar Jensen blev valgt enstemmigt. 

 
c) Suppleant Gurli Ibsen modtager ikke genvalg. Der blev fo-

reslået Lissie Pedersen. 
Lissie Pedersen blev valgt enstemmigt. 

 
Pkt. 6.  Eventuelt. 
 
Som omtalt af formanden i beretningen - vedrørende mulighe-
derne for at få et selvstændigt lokale - drøftede medlemmerne 
formandens oplæg, og der var bred enighed om, at det ville gi-
ve mulighed for, at medlemmer der havde lyst til at mødes og 
få en snak, et spil kort m.v., og dermed ikke blot om torsda-
gen. Medlemmerne og bestyrelsen vil arbejde videre med sa-
gen.
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Afdelingsformanden oplyste, at afdelingsbestyrelsen var posi-
tiv, og man ville stadig kunne bruge selskabslokalerne til jule-
frokost, fødselsdagsfest m.m. Sagde endvidere tak til Ældre-
Cafeen for deres store arbejde i Lunden – også tak til Leif og 
Helge for deres store indsats igennem mange år. Synes at man 
skal gøre lidt mere reklame for sig selv. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 15:00. 
 
Referat ved Helge Frederiksen. 
 
 

John Frimann Inger Simonsen 
Dirigent Formand 

 
 
 
 
 
 

 

Vaskeriet til jul og nytår 
 

Lørdag den 24. dec.: Åben fra 7.00 – 12.00 
Søndag den 25. dec.: Lukket 
Mandag den 26. dec.: Lukket 
 
Lørdag den 31. dec.: Åben fra 7.00 – 12.00 
Søndag den 1. jan.: Lukket 
Mandag den 2. jan.: Alm. Åbent: 7.00 – 17.00 
 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et 

godt nytår af de fem blå mænd.
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Afdelingsmøde på Langbjergskolen: 
Tirsdag den 14. marts 2006 klokken 18:30. 

 
Sæt allerede nu kryds i 

Kalenderen 
 

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

Dug indvendig på termoruder er altid tegn på, 
at der udluftes for lidt. 

 



 19

Vittigheder 
 
 

3 ølmænd fra hver sit bryggeri sad i en bar. En fra Carlsberg, en 
fra Albani og en fra Tuborg. Så spurgte bartenderen ham fra 
Carlsberg:  
- Hvad skulle der være? 
- En Carlsberg Hof! 
Så spurgte han ham fra Albani: 
- Hvad skulle der være? 
- En Odense Pilsner! 
Så spurgte han ham fra Tuborg: 
- Hvad skal du så have? 
- En cola 
- EN COLA?! 
Spurgte bartenderen forbavset, hvortil ham fra Tuborg svarede: 
Tja.. Når de andre ikke vil drikke øl, så vil jeg heller ikke! 
 
En midaldrende mand, havde nogle tusinde i overskud, og beslut-
tede at investere dem i en ansigtsløftning. Efter endt behandling 
gik han en tur ned i byen. Han stoppede den første han mødte: 
"Hvor gammel tror du jeg er?" Spurgte han,  
- "ØØh du er vel midt i trediverne" lød svaret,  
- "Naaaarj da, jeg er 47" svarede han stolt.  
Manden gik derefter på McDonald's. Henne ved kassen, spurgte 
han den unge ekspedient: "Hvor gammel tror du jeg er?"  
- Hun svarede: "Du er vel 29-30 år"  
- "Naaarj da, jeg er 47" svarede han endnu mere stolt.  
Med en selvtillid større end Muhammed Alis, gik han hen for at 
vente på bussen, ved stoppestedet stod der en gammel dame, han 
kunne ikke lade være: "Hvor gammel tro du jeg er" spurgte han  
- den gamle dame svarede: " Jeg ser desværre ikke så godt mere, 
unge mand, men jeg kan - ved at mærke temperaturen på dine te-
stikler - bestemme din alder 100% nøjagtigt".  
Hø det troede manden ikke på, han kiggede sig omkring - ikke et 
øje i miles omkreds - "Okay, dame" sagde han. Damen tog hand-
skerne af, hånden ned i hans underbukser, og efter tre-fire minut-
ter sagde hun:" Du er 47"  
Han var målløs. "Hvordan kunne du vide det",  
- Nåh" svarede damen "Jeg stod i køen bag dig nede på McDo-
nald's".  
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Vittigheder 
 

En man gik op til sin læge og fortalte, at hans kones høreevne 
blev dårligere og dårligere med årene. 
Lægen mente, at han skulle gå hjem til hende.  

Her skulle han stille sig 5 meter fra hende, og så skulle han 
stille hende et spørgsmål og se, om hun svarede.  
Hvis hun ikke svarede, skulle han gå tættere og tættere på 
hende indtil hun svarede.  
Manden går hjem, og da han træder indenfor døren ser han, at 
hun er ved at lave mad. 
Han går nu tættere på hende, så han står 5 meter bag hende. 
Manden: "Hvad skal vi have til middag?" 
- Konen svarer ikke, og han rykker nu længere frem, så der 
kun er 3 meters afstand til hende. 
Manden: "Hvad skal vi have til middag?" 
- Konen svarer ikke, og han rykker nu længere frem, så der 
kun er 2 meters afstand til hende. 
Manden: "Hvad skal vi have til middag?" 
- Konen svarer ikke, og han rykker nu endnu længere frem, så 
der kun er 1 meters afstand til hende. 
Manden: "Hvad skal vi have til middag?" 
Konen: "For Sørensen da! Nu er det 4. gang jeg siger, at vi skal 
have boller i karry! Dit døve apparat." 
 

"Deres mand skal have fuldstændigt ro.", sagde lægen og rakte 
hende en sovepille.  
"Ok, hvornår skal jeg give ham den?"  
"Du skal ikke give ham den, du skal tage den selv." 
 

En skotte kom ind i en forretning og købte en taske. 
- Skal jeg pakke den ind?, spurgte ekspedienten 
- Nej tak, jeg skal bruge den med det samme. De kan bare 
lægge papiret og snoren ned i tasken. 
 

Den nygifte skotte praler af sin nye kone: 
- Hun er vidunderlig økonomisk! Når hun skifter vand i akva-
riet, så har vi fiskesuppe til to dage. 
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TDC Kabel TV 
 

Fejl på tv-signalerne 
Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller appara-
ter, så skal du selv ringe til TDC Kabel TV og fejlmelde på tele-
fon: 80 80 40 50 
Mail: fejlservice@tdckabeltv.dk 
Døgnet rundt 
 

Regninger 
Problemer med regninger fra TDC Kabel TV, så kontakt reg-
ningsservice mellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: 
80 80 40 44 
 

Ændring af programpakker 
Ønsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte: 
TDC Kabel TV, Att. KFK, Strandlodsvej 30, 0900 København C 
Mail: ktv-inddata@tdc.dk 
Fax: 32 63 80 64 
Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax.
 

 
 

KØBMANDEN 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

 

  
Nye åbningstider fra 1. december 2005 

 
Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00 
Lørdag og søndag: kl. 8:00 – 18:00 

 
Hver dag – Frisk morgenbrød, 
aviser, friske mælkeprodukter, 

grøntsager, kød, 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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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 prøver, 
at få et foredrag hver 3. torsdag, der har interesse for pensio-
nister. 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 rimelige 
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: Inger Simonsen 
på tlf.nr.: 43 54 23 78 eller 
mail: ims@lundens.net 
 



 

 

23

Strandens Genbrug 
 

Salg af smykker, tøj, sko m.m. 
 

Tranumparken 3 A 
2660 Brøndby Strand 

 
Åbent: 

Mandag, onsdag og fredag: kl. 10:00 – 14:00 
tirsdag og torsdag: kl.: 14:00 - 18:00 

 
Kom og fyld en pose for kr.: 100,00 

 
 
 
 

Vær god ved dine fødder 
 

Har du svært ved at få tid hos en fodterapeut? 
 

Så prøv Klinik for Fodterapi i Vallensbæk Strand 
Kathrinebjergvej 16 – Tlf. 43 73 98 76 

 
• Der er ingen ventelister 
• Handicapvenlig klinik 
• Bus 121 
• Gode parkeringsmuligheder 
• Gavekort udstedes 
• Behandlinger af: 

o sukkersygepatienter (medbring henvisning) 
o nedgroede negle (medbring henvisning) 
o fodindlæg 
o almindelig velvære 

Bettina Ahle Olesen 
Statsautoriserede fodterapeut 
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ÅBNINGSTIDER: ONSDAG KL. 15:00 – 18:00 

 
AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLE 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maskine, 
strikke, læse eller fremstille dine egne ting. 
 
Vi har blade, bøger, tidsskrifter, samt mange sjove og spæn-
dende ting. 
 
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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Lyrik Gulve 
 

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

Ricky Jørgensen 
 
 

℡ 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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Børnesiden 
Præmierne 

November 2005 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Julie Antonsen 

Daruplund 21, 1. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Mia Due 

Daruplund 59, 2.tv 
 

3. præmie / 20 kr. 
Alexander Simonsen 
Daruplund 33, 1.tv. 

 

Løsning: 
 

Kirsebær 
 
 
 
 
 
 
 

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 2005 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Jytte Frederiksen 
Resenlund 8, 1.th. 

og 
 

1 fl. Vin:  
An Sirighun 

Daruplund 3, stuen 
 
 

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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Aplus kundeservice 
 

Er der fejl på telefonen eller internet, så kontakt 
kundeservice på telefon: 
 

69 12 12 12 
Derefter trykker man 2 – for arrownet 

Eller sender en mail: arrownet@aplus.dk  
 

Åbningstid: 
 

Mandag - fredag kl. 9:00 - 22:00 
Lør-/søn-/helligdage kl. 12:00 - 20:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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 

 
Gårdmand: 

Dan Wiinblad, D. 69, 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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKUT-TELEFON 
 

60 63 99 53 
 
 
 

Må kun bruges 
i nødstilfælde 

 

Lejerbo Udlejning 
H. C. Andersens 

Boulevard 13, 1 sal 
1553 København V 

 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 

Kun efter aftale 
Fredag lukket 

 

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

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

Dir.telefon: 38 12 10 94 
Tanja Viuf 

 

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!!! 



 

 

 

Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok
1 

Gør det selv klubben 
Grete Christensen 
D. 45 

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 

Natteravnene 
D.21 

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, Resenlund 12 
 

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 
 

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

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

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 
Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 
Bestyrelsesmedlem: 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. 17:00- 18:00 
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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