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Redaktørens side 
 

Vi går nu mod lysere tider. Det er lyst ca. kvart i 8 og først 
mørkt lidt over 17. 
 
Vi har nu fået lavet pdf’er af gamle numre fra sommeren 2000 
af Lundexpressen. Dem kan man se på Lundens hjemmeside 
www.lundens.net  
 
Sidste år måtte vi jo aflyse fastelavn, på grund af manglende 
deltagere. Det var dejligt at mange kom og købte billetter den-
ne gang. Vi har også måtte sige nej til nogle beboere, der kom 
meget senere end sidste salgsdag. Ligesom med bladet, er det 
vigtigt, at I overholder ”deadline”. 
 
Så er der kun tilbage, at ønske jer alle en rigtig god februar 
måned og god fornøjelse med dette nummer af bladet. 
 

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

cs@lundens.net 
 

Med stormende orkan hilsen 
 

Conni 
 
 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 2. marts kl. 16.00 
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Johns klumme
Der er blevet udarbejdet 
driftsplaner for vedligehol-
delse og pasning i Lunden. 
Det drejer sig om hvordan, 
og hvor tit de forskellige ting 
skal gøres – hovedsagelig på 
de grønne områder. 
 
Man kan nu se de ældre 
numre af Lundexpressen på 
hjemmesiden. Der er lagt 
numre ud fra sommeren 
2000 og op til 2005 i pdf-
format. Om vi går i gang med 
at scanne gamle numre fra 
starten af 1973, det tror jeg 
ikke, men hvis der er nogen 
der har tid og lyst, så giv os 
et kald. 
 
I december blev der delt en 
ny type skraldeposer ud, i en 
lidt kraftigere kvalitet. Der 
var også problemer med, at 
nogle beboere ikke kom de-
res affald i affaldsposer, før 
det blev smidt i skakten. 
Vi har fået løst miljøproble-
merne i forbindelse med 
manglende indpakning, og 
der er ikke problemer med 
ulækre beholdere. Der er ik-
ke ødelagte poser som tidli-
gere. 
Tak fordi man har fuldt vo-
res henstilling, om at lukke 
posen med affald. Men fort-

sat en opfordring til, at 
komme affaldet i affaldspo-
ser og lukke dem. 
 
Som man kan læse andet 
sted i bladet, så sker der en 
del hærværk i Brøndby 
Strand. Hærværk handler 
ikke kun om den fysiske 
handling. Hærværk koster 
penge – mange penge. Alene 
i 2004 brugte NESA omkring 
kr. 230.000 blot på at ud-
bedre hærværk på lamper i 
Brøndby Strand. Hertil 
kommer de penge kommu-
nen bruger, på ødelagte af-
faldskurve, bænke og lig-
nende. 
I de 9 boligafdelinger, bliver 
der årligt brugt mellem 130 
og 400 kroner pr. lejemål på 
hærværk. Det vil sige, at vi 
meget hurtigt kan snige os 
op på 1,5 mill. kroner. Det er 
vel overflødigt at sige, at dis-
se huslejekroner nok kunne 
anvendes anderledes. 
 

Mange 
hilsener 
John 
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Til salg:        Jazz i februar 
Cornet sølv, YCR 2330-S  
kr.: 4.500 
 
Boksesæk, 20 kg. som ny. 
Nypris kr.:1000 
Sælges for kr.: 400 
 
Klapvogn, sammenklappelig, 
grå m.bamser, kaleche og 
fodstøtte. Brugt meget lidt. 
nypris kr.: 800 
Sælges for kr.: 250 
 
Ring til Jeanette: 43549802 
 
 
 

 
Varmemesteren 
 

Ændring af kon-
tortid tirsdag af-
ten til: 

Kl. 17:00 – 18:00 
 
 
 
 

Brøndby Jazzklub holder 26 
års fødselsdag under frem-
med tag, idet arrangementet 
fredag 25. februar bliver 
gennemført i RHEUMHUS’s 
nyrenoverede lokaler, 
Albjergparken 4. 
 
Der startes med spisning kl. 
18.00 og musikken er på fra 
kl. 20.00. Eventuelle reste-
rende spisebilletter kan kø-
bes indtil mandag den 21. 
februar ved henvendelse til 
Elo Christiansen på telefon 
43541311 eller 29472911. 
 
Det er SWINGSYNDIKATET, 
der står for den musikalske 
underholdning. Fem garvede 
musikere, som er inspirerede 
af 30’ernes smågrupper. 
Forbillederne er John Kirby, 
Benny Carter, Teddy Wilson, 
Johnny Hodges m.fl. Mange 
af numrene spilles trestem-
migt og synkront, hvilket er 
en nytænkning i den traditi-
onelle jazz og danse- såvel 
som hørevenligt. 
 
Kig forbi og få en hyggelig af-
ten i Rheumhus’s nyistand-
satte lokaler. 
 
Elo Christiansen 
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BS Seniormotion 2005 
BS Seniormotion er en nystar-
tet forening, der ønsker at 
udbrede motionstilbudene i 
Brøndby Strand for alle pen-
sionister. Stavgang har kørt 
siden efteråret og stolemotio-
nen er så småt startet. Nu til-
byder vi også motion / gym-
nastik. Kom og vær med!! Alle 
er velkomne. 
 
Stavgang: 
Hver tirsdag kl. 9.30 mødes 
alle medlemmer og nye inte-
resserede i Esplanadeparken 
ved leopardcontaineren udfor 
de gule højhuse ved Tranum-
parken. Vi går indtil kl. ca. 
11, hvorefter der er kaffe og 
ostemad i Tranen for egen 
regning. 
Der er en instruktør til stede 
hver gang og det er muligt at 
låne stave. 
 
Stolemotion: 
Hver mandag kl. 10 i Tranen, 
Tranumparken 3A. Stolemoti-
on er for seniorer, der har be-
hov for siddende træning af 
hele kroppen. Vi varmer op til 
musik, styrker vores muskler, 
træner balancen og øger be-
vægeligheden i led og slutter 
med at strække vores muskler 
ud. Der afsluttes med kaffe 
eller lign. for egen regning. 
 
 

Seniormotion / gymnastik: 
Hver torsdag kl. 9.30 – 11.00 i 
Halling Fitness’ lokaler i Hal-
lingparken 5, kælderen, lige 
nedenunder Perlen. Der vil 
være opvarmning og let gym-
nastik, derefter forskellige 
former for boldspil og afslut-
ningsvis er der udstrækning. 
Der er instruktør på hver 
gang. Seniormotion er for alle, 
der kan lide at få sved på 
panden og som sætter pris på 
at holde sin krop ved lige. Ak-
tiviteten afsluttes hver gang 
med kaffe og socialt samvær. 
 
Medlemskab koster 25,- kr. 
om mdr. og der betales mini-
mum 3 mdr. forud. Hvis man 
blot ønsker at prøve en gang, 
koster det 25,- kr. pr. gang. 
For yderligere oplysninger kan 
du kontakte formand Steen 
Hansen, tlf.: 2177 0085 eller 
pr. mail: 
steen.hansen@dk2net.dk eller 
Beboerrådgiver Anette Hest-
lund, tlf: 43542275 eller pr. 
mail: ahestlund@brnet.dk. 
 
Det er vigtigt at røre sin krop, 
også selvom man er ældre el-
ler har lette handicap. Så kom 
og vær med. 
 
På gensyn i BS Seniormotion. 

På bestyrelsen vegne/ 
Anette Hestlund
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Kom og vær kreativ 
 
Børnenes Rejsebureau ar-
rangerer aktivitetsdage i 
Rheumhus i vinterferien. 
 
Onsdag og torsdag i vinter-
ferien, kan alle børn fra kl. 
11-14 komme ned i 
Rheumhus, Albjergparken 4 
og lave alt muligt kreativt.  
 
Man kan blandt andet lave 
2 D kort, vinduesmaling, 
gips som kan males, man 
kan male og tegne og spille 
forskellige spil. Der bliver en 
backgammon turnering og 
vi slutter det hele af med 
banko og frokost. Det er 
gratis at være med. 
 
Så vi ses onsdag d. 16. fe-
bruar og torsdag d. 17. fe-
bruar kl. 11-14 i Rheum-
hus. 
 
Kom og vær med, alle er 
velkomne. 
 
Feriekoloni 
Børnenes Rejsebureau plan-
lægger en feriekoloni ved 
Roskilde Fjord i sommerfe-
rien. Feriekolonien er for 

børn og deres forældre. Det 
er meningen, at man skal 
lege, gå ture, lave mad sam-
men og ha´ det rigtig sjovt 
med hinanden.  
 
Feriekolonien finder sted i 
uge 27 over 4 dage.  
 
Sæt allerede tid af hvis du/I 
har lyst. Der vil komme me-
re information i næste 
nummer af Lundexpressen.  
 
Hvis du har spørgsmål er 
du velkommen til at ringe til 
Beboerrådgiver Anette Hest-
lund, tlf.: 43542275. 
 

Børnenes Rejsebureau 
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Opråb!!!! 
Genbrugsen har desværre ingen fuldtidsaktiveret mere. 
Kommunen ligger underdrejet p.g.a. nye regler vedr. de akti-
verede, så der kommer ingen ny foreløbig. 
 
Genbrugen holdes åben tirsdag og torsdag af en frivillig og 
mandag af aktiverede fra Tranen. 
 
Tøjmængderne der kommer ind er så store, at de ikke kan nå 
at sortere, rydde op og lægge nyt på hylderne - derfor er der 
brug for frivillige. Hvis alle afdelinger finder 2 frivillige der 
kan hjælpe, alt efter deres tid, kan vi fortsat holde genbrug-
sen åben og være med til at støtte genbrugstanken og penge 
til børnenes Rejsebureau! 
 
Så hvis der er nogen, der har tid tilovers til at gøre et godt 
stykke arbejde for lokalområdet i genbrugsen, så kontakt: 
Beboerrådgiver Anette Hestlund  
Tlf.: 43542275 / 31261384  
Mail: ahestlund@brnet.dk  
 

Månedens Avisudklip 

af H.F. 
 

Kamp på liv og død 
 

En kvinde kæmpede sit livs kamp i 10 minutter, da hun blev 
angrebet af en alligator på næsten 4 meter. 
 
Mirakuløst slap kvinden med skader på arme og ben, men al-
le lemmer sad stadig på kroppen, da kampen var overstået. 
Alligatoren overfaldt hende, da hun sad og malede ved kysten 
nord for Miami. 
 
Ritzau/Reuters 
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Lundens Beboer TV 
 
På Lundens Beboer TV kan du se informationer 
omkring Bestyrelsen, Varmemesterkontoret, Va-
skeriet, Lejerbo, Selskabslokalerne, Ældre-
cafeen, Bankospil og meget andet. 
 

Der sendes på kanal: 
TV kanal S9 / 161,25 Mhz 
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Februar 2005 

Kære De 9 
 
Tusind tak for et dejligt farvel arrangement og tak for jeres 
generøse gave. Jeg var glad for den måde, som dagen forløb 
på. 
 
Jeg er allerede blevet kastet ud i møder om gårdrenoveringer 
og andre fornyelser. Så mange projekter i Tingbjerg ligner 
Brøndby Strand. Der er dog også forskelle. Her skal de f.eks. 
lægge lejligheder sammen. 
 
Pas nu godt på de fælles projekter og hinanden. I er værdi-
fulde. 
 
Endnu en gang tak! 
Bente Larsen, (tidligere beboerrådgiver)
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 
2. marts 2005, klokken 16:00.   
 

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

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     
2. marts 2005 klokken 16:00 
 
Navn:________________________________  
 
Adresse:_____________________

Held & 
lykke
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 1/2005 

tirsdag den 18. januar 2005 
 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 

Preben Hansen, 
Gurli Ibsen, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle. 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 
 underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt med tilføjelse 

af pkt. 6-15. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskre-

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budget for 2005 – 2006 er tidligere gennemgået og fo-

reslåede rettelser er redigeret. Afdelingsbestyrelsen 
godkendte det foreliggende budget. 

 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Beboer TV kører nu rigtig godt. 
3-2 Copy-Dan oplysninger. Oplysningskort skal udfyldes 

med ændringer til lille pakke. 
3-3 Tema hos TDC om IP-telefoni den 1. marts 2005. Helge, 

Glenda, John og Birthe deltager. 
3-4 Lejerbos lokale hjemmesider er forsinkede. 
3-5 Lundens hjemmeside (Lundexpressen). Man kan nu se 

ældre numre fra sommeren 2000 af Lundexpressen på 
hjemmesiden. 

 



14 

  

Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 21. dec. 2004 blev gennemgået og taget 

til efterretning. 
4-2 Kontorvagt den 11. jan. 2005 blev gennemgået og taget 

til efterretning. 
4-3 Kontorvagt den 8. feb. 2005 – Helge Sparlund. 
4-4 Kontorvagt den 22. feb. 2005 – John Frimann. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Fastelavn på Langbjergskolen søndag den 6. februar 

2005. Der er tilmeldt i alt 71 deltagere. 
5-2 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Brøndby holdes den 

30. marts 2005. Bestyrelsen deltager. 
5-3 Ordinært Afdelingsmøde i afd. 90 og afd. 94. Dagsorde-

nerne blev skimmet. 
5-4 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 2/11-04. 
 I relation til katastrofen i Kolding (Fyrkeværkeribrand) 

har Lejerbo stillet 42 boliger til rådighed for de indbyg-
gere, som blev hjemløse. 

 Lejerbo arbejder meget på at være konkurrencedygtige 
med henblik på administrationsbidraget. 

 Der udarbejdes en redegørelse for finansiering af ”isen-
krammet” ude i afdelingerne. Alle funktionærerne skal 
stilles ens, og der er på nuværende tidspunkt meget 
forskel på omfanget af udstyret. 

5-5 Kurser i Lejerbo var uddelt til orientering. 
5-6 Afskedsreception for Bente Larsen (tidligere beboerråd-

giver i Stranden) den 28. januar i Tranen. 
5-7 Referat fra De 9 møde den 10. jan. 2005 blev taget til 

efterretning. 
5-8 Halvvejsseminar – Kvarterløft blev taget til efterretning. 
5-9 Julekort modtaget fra flere beboere og samarbejdspart-

nere. 
5-10 Takkekort fra Glenda og Gunnar Jensen i anledning af 

deres guldbryllup.
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Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Afdelingsmøde den 15. marts 2005 blev gennemgået. 

Indkaldelse udsendes primo februar. John undersøger 
om evt. genvalg af dem, der er på valg. 

6-2 Driftsplaner for Lunden. Forslag var afleveret til Mo-
gens, som ikke havde særlige kommentarer. Godkendt. 

6-3 Legepladser. Redskab på den store legeplads i Resen-
lund fjernes, og der sættes et mindre legeredskab op i 
stedet for (”Firkløver”). 

6-4 Skraldeposer (nye). Funktionærerne har fundet de nye 
skraldeposer fine og i orden. Der er ikke ødelagte poser 
som tidligere. 

6-5 Postkasser efter 31. december 2009 vil være obligatori-
ske ved indgangspartiet. Det tages op med Lejerbo. 

6-6 Ændring af kontortid hos Varmemesteren om tirsda-
gen aften til kl. 17 – 18 forsøges i 3 måneder. 

6-7 Salt på fortovene. Beboer finder det ubehageligt for 
hundene. Mogens svarer, at vi prøver at begrænse det. 
Vi gruser ikke mere, da grus ikke kan gå i saltsprede-
ren. Man kan ikke gruse forebyggende, det kan man 
med salt. Kommunen bruger betydeligt mere salt for at 
undgå glideulykker. 

6-8 Kørsel på græsset ved blok 6 og 11. Beboere har forsøgt 
at vende ved altansiden. Hvis græsset er beskadiget 
sendes regning. 

6-9 5-års eftersyn af Resenlund 6. Der fandtes ingen mang-
ler. 

6-10 Servicering af brandmateriel fra Falck er foretaget. 
6-11 Møde med kommunen om hærværk. NESA har i perio-

den fra 1.1.04 til 30.11.04 haft en udgift på 275.000, 
hvoraf Brøndby Strand udgør 95 %.  Mange forældre 
ved ikke hvor deres børn opholder sig om aftenen mel-
lem 21 og 23. De ses tit i Esplanadebunden, hvor der 
er nogle der ødelægger træer og belysning. Vi har selv 
haft problemet for nogle måneder siden og der var pro-
blemet det samme. Forældrene ved ikke, hvad deres 
børn er involveret i. 
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6-12 Rygepolitik i Brøndby Kommune. Det er ikke længere 
tilladt at ryge i kommunens skoler. Der vil blive opsat 
askebægre udendørs. 

6-13 Klagesag i Beboerklagenævnet. Der er ingen afgørelse 
endnu. 

6-14 SFO – ombygning behandles politisk. Flere forslag om 
ombygning til lejligheder for fysisk/psykisk handicap-
pede. Hvis det ikke går igennem kommer vi til at mang-
le 300.000 kr. i huslejeindtægt pr. år. 

6-15 Blomsterudvalget. Det tidligere blomsterudvalg spør-
ges, om de vil gentager succeen i 2005. 

 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage over en klub (højt musik) i blok 5. Der vil blive 

skrevet til klubbens ansvarlige lejer. 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ældre-Caféen ansøger om tilskud til afholdelse af 13 

års fødselsdag.  
Der blev bevilget et mindre tilskud. 

 
 
Næste møde mandag den 7. februar 2005. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
-------------------------------------------------------- 

Hjemmesiden 
I øjeblikket er der problemer med, at få opdateret hjemmesi-
den, www.lundens.net. 
Vi håber, at det bliver kortvarigt. 
 

Mvh. Conni 
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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 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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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: Inger Simonsen 
på tlf.nr.: 43 54 23 78 eller 
mail: ims@lundens.net 
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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 

 



 

  

22

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 
 

Hvad blev der serveret til postvæsenets julefrokost ? 
- Tebreve, postevand og kuvertbrød... 
 
Og så var der den skotske restaurant, hvor man ansatte 
dværge som tjenere, for at få portionerne til at se større ud... 
 
Og så var der bedemanden, der havde lukket på grund af 
dødsfald... 
 
Jeg havde knapt sat mig ned på wc'et i lufthavnen, da jeg 
hørte fra nabobåsen: 
- "Hej, hvordan har du det?" 
Nu er jeg ikke typen, som starter en samtale på et offentligt 
toilet, men jeg ved ikke lige, hvad der gik af mig, så jeg sva-
rede: 
- "Jo tak, jeg har det godt". 
Den anden fyr sagde: - "Hvad laver du?" 
Hvad er det for et spørgsmål, tænkte jeg. Jeg syntes, at det 
begyndte at blive idiotisk, men svarede alligevel:  
- "Ja det samme som dig - ude at rejse". 
På dette tidspunkt prøvede jeg at blive færdig med mit gøre-
mål så hurtig som bare f..... da der kom et nyt spørgsmål: 
- "Må jeg komme over til dig?" 
Nu begyndte det at blive rimelig skræmmende, men for at 
være høflig, svarede jeg: 
- "NEJ...... Jeg er lidt optaget lige nu". 
Da hørte jeg fyren på den anden side sige noget nervøst: - 
"Du, jeg ringer dig lige op igen lidt senere. Der sidder en idiot 
i båsen ved siden af mig og svarer på alle mine spørgsmål". 

- Har din mand nogen sinde overrasket dig i armene på en 
fremmed ? 
- Nej, det har altid været med en af vores venner... 
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Vittigheder 
 

-Far, må jeg godt læse, til jeg falder i søvn ? 
- Ja min dreng, men så heller ikke et minut længere! 
 

Kommunalarbejderen vifter bilisten ind til siden... 
- "Vær venlig at køre stille og roligt Hr." 
- "Ja, ja....hvorfor?" 
- "Der er vejarbejde længere fremme Hr." 
- "Nåh...Bare rolig. Jeg skal nok passe på ikke at vække 
dem." 
 

To geder står på en mark. Den ene står og gumler på et vi-
deobånd med ”Ringenes Herre”. Så siger den anden: 
- Nå, hvad synes du så? 
- OK, men jeg kunne bedre lide bogen. 
 

En far skulle lære sin søn at spille golf. Da han endelig ramte 
kuglen, forsvandt den ind i en skov, hvor den landede på 
toppen af en myretue. 
Sønnen forsøgte at slå den videre, men han slog og slog uden 
at ramme kuglen. Til gengæld dræbte han en masse myrer. 
Til sidst var der kun to myrer tilbage. 
- Hvis vi skal overleve, sagde den ene myre til den anden, så 
må vi hellere sætte os på kuglen! 
 

Fruen i huset tager alle kneb i brug for at få lidt opmærk-
somhed fra manden, som sidder foran tv'et og ser sport. Hun 
danser forførende, samtidig med at hun smider tøjet stykke 
for stykke. Til sidst siger hun fortørnet:  
- Sig mig, lægger du overhovedet ikke mærke til, hvad jeg la-
ver?  
- jo svarer manden irriteret, kan du ikke sortere det vasketøj 
et andet sted ? 
 

Lærerinden: - Nu skal jeg fortælle jer, hvordan de første to 
mennesker på jorden blev skabt. 
Eleverne: - Det ved vi godt, vi vil meget hellere vide, hvordan 
det tredje menneske blev skabt. 
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Børnesiden 
Præmierne 

Januar 2005 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 
Anders Dybvad 

Daruplund 31, 3.tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Nicolai Simonsen 

Daruplund 69, 3.mf. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Mads Nielsen 

Daruplund 65, 1.tv. 
 

Løsning: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tillykke til vinderne 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret i åbnings-

tiden, tirsdag i lige uger, 
mellem kl. 18 – 19. 

 

Præmierne skal være afhen-
tet inden 1½ måned. 

Voksensiden 
Præmierne 

Januar 2005 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
Nicole Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv. 

og 
 

1 fl. Vin:  
Hanne Ilsvard 

Daruplund 67, 2. 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, internet eller på mobilen, 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 logon 
og e-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!!! 



 

 

 

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, 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 
Tlf. 43 54 00 30 • 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 

Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 
Mail: gje@lundens.net 

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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