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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 Redaktørens side  

Nu står der igen noget for døren….., nemlig påsken. 
Det giver en masse dejlige fridage og sikkert også en masse 
slik og påskeæg, til de heldige 
 
Der kom 2 indlæg vedrørende skuddagen. Læs dem på side 7. 
 
Går du og små keder dig, eller har du lyst til at opleve noget 
mere? Så se på side 15, hvad KRAM-kalenderen kan tilbyde. 
Der er noget for en hver smag. 
 
Til sidst vil jeg ønske alle, en rigtig god påske og god fornøjelse 
med denne måneds blad. 
 
Det er vigtigt, at I sender indlæg m.m. inden deadline, med 
mindre andet er aftalt. Ellers kan I ikke regne med, at det når 
at komme med i bladet. 
 
Løsninger og indlæg afleveres på kontoret D. 29. eller sendes 
på mail til denne adresse: 
 

redaktionen@lundens.net 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 Næste deadline: 
Onsdag den 2. april kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Lundens helhedsplan er nu i 
udbud. Udbuddet angår 
teknisk rådgivning og bi-
stand ved totalrådgivning i 
forbindelse med gennemfø-
relsen af et renoveringspro-
jekt for boligselskabet Lejer-
bos almene boligafdelinger, 
afdeling 157-0, Lunden, af-
deling 173-0, Rudersdalsvej 
og afdeling 156-0, Tvær-
bommen. 
 
Udbudsforretningen gen-
nemføres efter reglerne om 
begrænset udbud efter præ-
kvalifikation i henhold til 
tjenesteydelsesdirektivet. 
 
Udbudsbekendtgørelsen blev 
offentliggjort den 19. juli 
2007 i De Europæiske Fæl-
lesskabers Tidende. Kun til-
budsgivere, som er prækvali-
ficeret af den ordregivende 
myndighed, har ret til at af-
give tilbud. 
 
Sidste frist for aflevering af 
tilbud er den 10. april 2008. 
 
Der holdes atter blomster-
marked i Lunden lørdag den 
3. maj. 
 
Kommissorium for beboer-

grupper i forbindelse med 
renoveringen er ved at være 
færdig. 
 
Lejerbo har rost vores ud-
kast. Der er lige nogle enkel-
te ting der skal ordnes. Vi 
regner med at vi sender no-
get ud til beboerne omkring 
påsketid med en tilmeldings-
seddel. 
 
Så fik Lunden også en brand 
– heldigvis kun en lille en. 
Det var torsdag aften den 21. 
februar kl. ca. 21:00. Det var 
en affaldsspand med pa-
pir/pap ved børneinstitutio-
nen, som der åbenbart var 
nogle der syntes skulle 
brændes af. Brandvæsenet 
var der hurtigt og fik den 
slukket. Der er ikke umid-
delbart sket de store skader. 
 
Mange har nok bemærket 
den manglende belysning i 
Lunden. Både varmemeste-
ren og jeg har flere gange 
sendt mail og ringet til Dong. 
Det er meget svært at få 
Dong ordentlig i tale, og der 
er en meget dårlig service. Vi 
håber at der snart sker no-
get. 
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Fodring af fugle på altanen 
er forbudt. Afdelingsbesty-
relsen har fået henvendelser 
fra flere beboer, der har gjort 
os opmærksom på, at nogle 
fodrer fugle på altan. 
 
I henhold til Lundens hus-
orden § 26, så er dette ikke 
tilladt, og afdelingsbestyrel-
sen opfordrer til, at dette 
straks ophører. Brødkrum-
mer der falder ned tiltrækker 
også rotter. 
 
Vi holder ordinært afde-
lingsmøde tirsdag den 11. 
marts kl. 18:30 på Lang-
bjergskolen. Der omdeles 
materiale til beboerne søn-
dag den 2. marts. Vi håber 
at mange beboere vil deltage. 

Mange hilsener 
John 
 
 
 

 
 

En bøn fra 
varmemesteren: 
 
HUSK VASKEKORT 
 
Sæt ikke affald uden for 
porten til containerplad-
sen. 
 

Brandfare! 

 

 
 

En stor tak  

til alle dem som husker at lukke deres skraldeposer inden de 
smider den i skakten. 
 
Der er dog få, som desværre glemmer det. Det sviner og lugter 
fælt. 
I håb om forståelse 
 
De blå mænd  
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Vittigheder 
 
Min kone er blevet ramt af en golfkugle. 
Hvor? 
Mellem første og andet hul. 
Uha, så bliver der sandelig ikke megen plads at operere på... 
 
"Nej, så var det bedre i gamle dage. Jeg kan huske da wiener-
brød kun kostede 6 øre pr. stk." sagde den ældre dame.  
"Så må De da have spist en masse wienerbrød, da De var 
ung?"  
"Nej, hvor vil De hen. 6 øre var sandelig mange penge den-
gang." 
 
Da jeg blev opereret glemte de en svamp i maven på mig.  
Blev du ikke syg af det?  
Nej, men jeg tørster til gengæld ustandseligt! 
 
Har de høreapparater her? 
Ja, vi har modeller fra en femmer til to millioner. 
Hvad kan de? 
Det til to millioner kan oversætte ti sprog. 
Hvad så med det til en femmer? 
Det gør ikke noget, det er bare en prop til at sætte i øret med 
en ledning ned til brystlommen. 
Hvad gør det så godt for? 
Det får folk til at tale meget højt og tydeligt. 
 
Der var valgmøde på landet, og en af kandidaterne udtalte sig 
grundigt om sundheden hos husdyrene. 
En af tilhørerne blev træt af at høre på ham og råbte: "Er du 
dyrlæge?"  
"Nej," svarede kandidaten, "er du da syg?" 
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VVaasskkeerriieett  
oommkkrriinngg  ppååsskkee  

 
 

Torsdag den 20. marts: Åben fra 7.00 – 17.00 

Fredag den 21. marts: Åben fra 7.00 – 17.00 

Lørdag den 22. marts: Åben fra 7.00 – 17.00 

Søndag den 23. marts: Lukket 

Mandag den 24. marts: Lukket 
 

 
 
En glædelig påske fra De blå mænd 

og Afdelingsbestyrelsen  

 
 
 
Hvad Jyden siger til taxachaufføren: "Det er første gang jeg er i 
København. Vis mig den lille havfrue." 
Hvad taxachaufføren hører: "Kør mig til Langelinie via Herlev, 
Albertslund og Ishøj." 
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Skuddag 
Redaktionen har modtaget 
følgende indlæg, i forbindelse 
med skuddag: 
Fra Jeanette Due: ”Det er 
ikke nogen kurv manden 
skal give. Det er 12 par sil-
kehandsker, hvis han siger 
nej til kvindens frieri”. 
Frederik Bøgeskov, Gild-
høj: har vedlagt en artikel 
fra Gildhøjhjemmets Be-
boernyt, hvor skuddagen bli-
ver omtalt. Der står bl.a., at 
EU har deklareret, at fra år 

2000 er den 29. februar at 
regne for skuddag og samme 
dag regnes nu for skuddag af 
Den Katolske Kirke. 
 

I TV-Avisen den 24. og 29. 
februar, hørte jeg, at skud-
dag var den 24. februar, så 
hvad er rigtigt? Har nogle det 
korrekte svar? Så skriv gerne 
til os. 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
 

 
 
 
Afholder sit næste arrangement 

Langfredag den 21. marts 2008, 
kl. 20oo på Brøndby Strands bib-

liotek. 

Nok et gensyn. Vi får hele det 
traditionelle spektrum fra den  

 

 

 

 

 

 

klassiske jazz over Dixieland til 
swingmusik fremført med stor 
musikalitet og rytme. 

Musikerne er: 

Jens Glud-trompet og sang, 
Gunnar Bay-trombone og sang, 
Erik Frigalt-klaver, Poul-Erik 
Waltz-trommer, Ebbe Wettlaufer-
bas og Henrik Munk-klarinet. 

 

Rimelige priser. Ta` en svingom og få en 
hyggelig aften ud af det. Vi ses i Baren. 
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FALCK 
 

Lejerbo afd. 157 Lunden har 
sit ejet Falck abonne-
mentsnr.  
 
Lundens abonnements-
nummer er: 
 

20 13 51 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genbrugs-
butikken 

Ulsøparken 6, st. 
 

Der er åbent: 
mandag – fredag fra kl. 

10.00 – 17.00 
 

Vi mangler frivillige, der 
kunne tænke sig at hjælpe i 
butikken. 
 

Er det noget for dig, så kig 
ned i åbningstiden. 
 

En del af overskuddet går til 
Børnenes Rejsebureau. 
 
 

 
 

 

Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 
 

Har du brug for at få taget fotokopier af sange eller lig-
nende, er det muligt at benytte afdelingskontorets kopi-

maskine. 
Tirsdage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00. 
 

Pris pr. stk. 1 kr. 
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Afdelingsbestyrelsen  Lejerbo Afdeling 157 
 Daruplund 29 (Altansiden)  2660 Brøndby Strand 
 Telefon 43 53 99 53  Fax 43 53 59 51 
 Mail: lunden@lundens.net  www.lundens.net 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Ordinært afdelingsmøde 
Tirsdag den 11. marts 2008 kl. 18:30 

Langbjergskolen, Teatersalen. 
 
 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
 
3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 
 
4. Orientering om årsregnskabet for 1. oktober 2006 – 30. september 2007 
 
5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2008 – 30. september 2009 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: 

 a. Formand: John Frimann 
  Bestyrelsesmedlem: Preben Chr. Hansen 
  Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen 

 b. Bestyrelsessuppleant: Finn Nielsen 
  Bestyrelsessuppleant: Søren Gyldsø 
 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år: 

 a. Revisorer: Martin Saabye Jensen 
   Jette Truesen 

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen 

 
9. Eventuelt 
 
 
 Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
 p.b.v. John Frimann 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
2. april, 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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Voksenopgave 

 
Kun for beboere i Lunden 

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 2. april klokken 16:00. 
 
Navn: _____________________Adresse:____________________________ 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 3/2008 

tirsdag den 5. februar 2008 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

Kenneth Due, Jon Terkildsen og Birthe Ketterle. 
Afbud: Mogens Nielsen 
 

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 
 Intet 
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 22. jan. 2008 blev gennemgået af Pre-

ben. 
3-2 Kontorvagt den 5. feb. 2008 blev gennemgået af Ken-

neth. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen: Ingen. 
 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Opgradering af switche + ny tilbudspris. A+ forsøger at 

sælge de af de gamle switche, der er brugelige. 
4-2 Invitation til messe hos YouSee: 4 personer deltager. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Fastelavn den 3/2 forløb godt. Der deltog 61 børn og 

46 voksne. Vi var nødt til at lukke for tilgang, da der 
kun må opholde sig et vist antal personer i salen ifølge 
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Brandmyndighederne. 
5-2 Altankonkurrence – præmier. Alle kontante gaver 

samt gavekort skal oplyses til ”skattefar”, men tings-
gaver skal ikke oplyses ifølge lovbekendtgørelse. Vi 
finder på noget andet som præmie. 

5-3 Lejerbo Brøndby Repræsentantskabsmøde den 26. 
marts 2008. 

5-4 Lundedag den 23. aug. 2008 er ved at blive tilrettelagt. 
Festen skal i år foregå på den store Parkeringsplads 
ud for selskabslokalerne. Telt, borde samt musik skal 
bestilles snarest. Festkomiteen holder møde snarest. 

5-5 Afd. 94 holder afdelingsmøde den 4. marts 2008. 
5-6 Information om KRAM-undersøgelse tages til efterret-

ning. Kram betyder: Kost, Rygning, Alkohol. Motion. 
5-7 Brøndby kommune – planstrategi til høring til den 5. 

marts. Kan hentes på www.brondby.dk. 
5-8 Referat fra De 9 møde den 14. jan. 2008. Etablerings-

udgifter på butikken er afskrevet, så Børnenes Rejse-
bureau fremover kan få andel i overskuddet. 

5-9 KulturWeekend 2008. Der har været stiftende general-
forsamling i Kultur Weekends støtter den 8. februar. 

5-10 BL 9. Kreds weekendkonference den 1. og 2. marts 
2008 på LO-skolen i Helsingør. Ingen deltagelse. 

  
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ordinært afdelingsmøde den 11. marts 2008. Dagsor-

den samt tjekliste blev gennemgået. 
 
6-2 Kommissorium for beboergrupper er næsten færdigre-

digeret og sendes til Byggeafdeling samt Forretningsfø-
rer til gennemsyn. Der vil blive orienteret om beboer-
grupperne i Lundexpressen i marts måned. Vi forven-
ter at de første møder kan holdes inden sommerferien. 

6-3 Lundens helhedsplan er sendt i EU-udbud. 7 firmaer 
er prækvalificeret til at give tilbud. Brev fra Ahrens. 
John svarer. 
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6-4 Rengøringsfirma er opsagt og stopper 31. maj 08. Vi 
arbejder på en anden ordning. Af sparehensyn kan det 
være at vi er nødt til at springe 1 eller 2 måneders 
trapperengøring over. 

6-5 CTS-anlæg er næsten færdigt. 
6-6 Ny varmemesterfordelingsnøgle er udarbejdet for de 

tre Lejerbo-afdelinger i Brøndby. Der afholdes møde 
snarest om vedtagelse. 

6-7 Vandstrømsanalyse afventer renoveringsprojektet. 
  
Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage fra beboer i blok 12 over overbo er sendt ind til 

Lejerbo. 
7-2 Klage over rengøring. Det står i kontrakten, at måtten 

skal tages ind, men vi kikke på det ved antagelse af 
nyt firma eller lign. John svarer. 

  
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ældre-Cafeen søger tilskud til julefrokost. Blev god-

kendt. 
 
Næste møde onsdag den 27. februar 2008/mandag den 3. 
marts 2008 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læreren sagde til lille Per : -Hvis din søster har 5 æbler, og  
du tager 2 af dem, hvad får du så?  
-Et par flade! 
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KRAM kalender 
Brøndby Strand Gøglerne 
Optog med Brøndby Strand Gøglerne, mandag d. 31.3. kl.16.00 til 
17.30. Afgang fra Langbjergskolen Tybjergparken 2 
Optog gennem gårdene afsluttende med en forfriskning på Netværks-
Kontoret.  
Mandag d. 7.4. kl.16.00 til 17.30: Kom og vær med til åben træning på 
Strandskolen, Strandskolevej 300.  
 
Middelalderlandsbyen 
Mad som i middelalderen for hele familien. Torsdag d. 17.4. kl. 16.00-
19.30. 
Vi mødes ved NetværksKontoret, Kisumparken 2 og går sammen ud til 
middelalderlandsbyen. I middelalderlandsbyen kan du være med til at 
lave aftensmad over bål med råvarer, som man brugte dengang. Samti-
dig vil der være mulighed for at prøve kræfter med nogle af de gamle 
håndværk. Vi slutter med at spise sammen, inden vi går tilbage.  
Der kan købes billetter på NetværksKontoret Kisumparken 2 frem til d. 
11.4. 
Voksne 10 kr. børn under 10 år gratis. 
 
Halling Fitness Center, Hallingparken 3, kælderen 
Gratis prøvetræning kl. 16.00-18.00 mandag d. 31.3., 7.4., 14.4., 21.4. 
og 28.4. 
For at træne skal du være fyldt 21 år, medbringe rene træningssko, et 
ekstra håndklæde samt være indforstået med at træningen foregår på 
eget ansvar.  
 
Motionspladsen 
Forårsåbning af Motionspladsen onsdag. d. 2.4. kl. 11.00  
Kom og vær med til at gøre åbningen festlig og deltag i eller overvær det 
overraskende program. 
 
BS Senior Motion, de frivillige på motionspladsen og gymnastikpigerne 
Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 14, 15 og 17 vil der være instruktører 
på motionspladsen kl.11.00-12.00 og kl. 14.00-15.00 
Kom og få instruktion i hvordan du kan bruge motionspladsen eller gå 
stavgang. Der vil også være mulighed for at se gymnastikpigerne i akti-
on. 
 
Tranens drenge 
Streetsurfing d. 12.4. kl. 10-16 ved ramperne ved Søholtsskolen. 
Kom og prøv det nye sjove streetsurfing på The Wave, en kombination 
af snow-, surf- og skateboard. Du kan låne et board og få vejledning af 
en instruktør. 
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Perlen  
Foredrag om stofmisbrug ved Ole Wittenburg fra misbrugsteamet i 
Brøndby Kommune onsdag d. 9.4. kl. 18.30 – 20.00 i Perlen, Halling-
parken 5 
Foredraget henvender sig til både misbrugere, forældre, pårørende, na-
boer og andre interesserede. 
Hvad er tegnene på stofmisbrug? Hvordan forholder man sig som nabo 
eller pårørende til en stofmisbruger? Hvilke muligheder er der for at få 
hjælp til at komme ud af misbruget? Hvad kan man som forældre gøre 
for at forhindre sit barn i at komme ud i et misbrug?  
 
Tranen 
Sund mad fra hele verden. Foredrag og madlavning med Tina Åsberg 
Tranen, Tranumparken 3A. Torsdag d. 10.4. kl. 17.00 – 20.00 
Kom og hør og smag hvordan mad fra hele verden kan smage dejligt og 
samtidig være ernæringsrigtigt. Tina Åsberg, sætter fokus på hvordan 
du laver mad uden at bruge for meget smør og olie. 
Vi slutter af med at lave mad og spise sammen. 
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.  
Tilmelding til Tranen på telefon 43 73 81 25 senest mandag d. 7.4. 
 
Onsdag d. 2.4. og 9.4. kl. 9.30-11.00 er der bevægelse og afspænding 
og 11.45 – 12.45 er der pilatesundervisning med Mette Lykke. Du skal 
bare møde op med træningstøj. Undervisningen er gratis, og hvis der er 
interesse for det, vil vi oprette permanente hold.  
 
Rheumhus 
Foredrag om alkoholmisbrug ved Lis Fjeldsted fra misbrugsteamet i 
Brøndby Kommune onsdag d. 2.4. kl. 18.30 – 20.00 i Rheumhus, 
Albjergparken 4 
Foredraget henvender sig til både misbrugere, forældre, pårørende, na-
boer og andre interesserede. 
Hvad er tegnene på alkoholmisbrug? Hvordan forholder man sig som 
nabo eller pårørende til en alkoholmisbruger? Hvilke muligheder er der 
for at få hjælp til at komme ud af misbruget? Hvad kan man som for-
ældre gøre for at forhindre sit barn i at komme ud i et misbrug?  
 
NetværksKontoret 
Balance konkurrencer på vores kontorinventar. 
NetværksKontoret Kisumparken 2, fredag d. 4.4. og 11.4. kl. 10.00 -
14.00 
Kom og få en kop kaffe og et æble, se vores nye kontor og hils på de nye 
medarbejdere.  
Deltag også i vores KRAM konkurrencer, hvor du kan vinde overra-
skende præmier. 
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Spar energi 
 
Bedre at lufte ud et par gange om dagen  
 
Når det er meget koldt udenfor, bliver vægge og gulv kølet kraf-
tigt ned – og det skal radiatorerne nedenunder kompensere 
for. Det er helt rigtigt, at radiatorerne skal være lukkede, når 
man lufter ud. 
Men det er meget mere økonomisk, at lufte grundigt ud to-tre 
gange om dagen i 5-10 minutter. Så bliver luften fornyet, uden 
at rummet køles ned. Det giver både en mere behagelig og 
økonomisk varme at holde en nogenlunde ensartet temperatur 
i hele boligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vasker trapper hver onsdag. 
 

Det vil være til stor hjælp, hvis måt-
terne tages ind. 
 
 
   
 
 
 

På forhånd tak for venligheden. Besøg vores hjemmeside 
www.aaren.dk 
 

Med venlig hilsen  
 

Anders Andersen’s Rengøring 
Rugvænget 4 
2630  Taastrup 
Tlf. 43 99 99 99 
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Vittigheder 
 
Politiet standser en bil og lykønsker føreren:  
- Tillykke. De er billist nr. 1000, der har husket selen. De har 
vundet 10.000 kroner. Hvad vil De bruge dem til?  
- Jeg tror, jeg vil tage et kørekort.  
Så lyder det fra kvinden på passagersædet:  
- Lyt ikke til ham. Han siger så mange dumme ting, når han er 
fuld.  
Manden på bagsædet beklager sig:  
-Jeg vidste, vi ikke ville komme langt i en stjålen bil.  
Endelig lyder en stemme fra bagagerummet:  
-Er vi kommet over grænsen nu? 
  
En århusianer var hyret til at skifte et kældervindue. 
Han mødte tidlig morgen og ejeren viste ham vinduet. 
Da ejeren kom hjem igen samme aften, var århusianeren lige 
blevet færdig og stod forpustet, med en regning på 7500 kr. 
"Det var ikke så lidt makker! Og hvorfor tog det så lang tid", 
udbryder ejeren. 
"Det tog en helvedes tid at få gravet hullet til stigen...." 
 
Det var en dreng der hele tiden skulle tisse.. Hvert eneste mi-
nut sagde han til sin mor: moar.. jeg skal tisse..  
Så en dag blev moderen træt af det, så hun sagde til drengen: 
Næste gang du skal tisse så hedder det, jeg skal ud og fløjte.. 
den var drengen så med på..  
Så en dag skulle han hen til sin mormor og morfar, og så om 
aftenen sagde han til morfaren: Morfar jeg skal ud og fløjte.. så 
sagde morfaren: Det kan du ik lige nu for mormor sover.. 
drengen sagde: morfar jeg bliver nød til det..  
Så sagde morfaren: ja men så gør det lige så stille ind i mit øre 
 
- Boksning er nu en dejlig sport!  
- Er de måske Bokser?  
- Nej, jeg er byens eneste tandlæge! 
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Vittigheder 
 
En mand kom op til præsten, han spurgte præsten om han 
vidste om man spillede fodbold oppe i himlen. 
Det vidste præsten ikke, men han ville da gerne finde ud af det 
for ham. 
4 dage senere kom manden igen op til præsten, og spurgte så 
igen, jo præsten havde fundet ud af det, der var bare et pro-
blem. 
Nåh sagde manden hvad er det? 
Jo nu skal du høre, der er en god og en dårlig nyhed, sagde 
Præsten, hvad vil du have først? 
Vi tager den gode først, siger manden. 
OK, Den gode er: man spiller fodbold oppe i himlen. 
Den dårlige er, at du er sat på hold til på søndag. 
 
Tjener, har De gule ærter som vor mor lavede dem?"  
"Det kan De tro, hr."  
"Så lad mig få en hakkebøf." 
 
Producenten var ved at overbevise den økonomiske direktør 
om, at dette ville blive alle tiders krigsfilm. 
- Det bliver det mest storslåede, der er set på det hvide lærred. 
Jeg bruger rigtige hære. 9000 mand på den ene side, 12000 på 
den anden! 
- 21000 statister i en film. Hvordan får vi dog betalt alle dem? 
udbrød direktøren fortvivlet. 
- Det bliver ikke noget problem. Vi bruger rigtige kugler 
 
En mand og en kone kommer gående hånd i hånd langs 
stranden, da de ser et stjerneskud.  
Konen: "Hvad ønskede du dig?"  
Manden: "Er du her stadig?" 
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Vittigheder 
 
Hansen var lige kommet hjem fra arbejde da telefonen ringede. 
Da han tog den var der en stemme der sagde, "Velkommen til 
telekonkurrencen. 
Alle kan være med, for det er rigtig nemt. 
Du kan også sagtens vinde præmien på 200.000 kr. 
Det eneste du skal gøre er at svare nej til det følgende spørgs-
mål. Er du med?" 
"Ja". 
 
Jeg kan ikke se nogen som helst grund til at bruge penge til en 
mur rundt om kirkegården. 
De, der er indenfor, har ingen chance for at slippe ud, og de, 
der er udenfor, har ingen lyst til at komme ind. 
 
Ved en begravelse kom landsbyens lyse hoved til at stå ved si-
den af en af sognets ældste. 
- Hvor gammel er det egentlig du er, Jens Madsen? 
- Jeg er 89. 
- Nå, så du er niogfirs. Jamen så kan det jo næsten ikke betale 
sig at gå hjem. 
 
En statue af en nøgen kvinde havde i mange år stået ved siden 
af en statue af en nøgen mand. En dag kom der en fe, der fik 
ondt af de to. Hun gjorde dem levende for en halv time og sag-
de, at de kunne gøre hvad de ville. De steg ned fra deres sokler 
og forsvandt ind i det nærmeste buskads, hvorfra der snart 
kunne høres støj og fnisen. Efter et kvarter kom de ud, lysen-
de af henrykkelse. 
Feen: "Hvorfor kommer I allerede? Der er kun gået 15 minutter 
- tag dog en tur til." 
Kvindestatuen til manden: "Fint, men denne gang er det dig, 
der holder mågerne, og mig, der skider dem i hovedet." 
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De Frie Midler 
Er I en gruppe beboere, en klub eller forening, der mangler 
penge til at gøre et arrangement ekstra godt? Det kunne være: 
 

- kostumer til en opvisning 
- en udflugt  
- redskaber til et sportsarrangement 
- mad og drikke til en sammenkomst 
- foredragsholder til at belyse et emne 

 
Så skulle du prøve at søge De Frie Midler! 
 
De Frie Midler er en pulje, der administreres af NetværksKon-
toret. Der skal ikke udfyldes lange ansøgningsskemaer og man 
kan søge op til 5000 kr. Henvend dig til Anette Hestlund på 
NetværksKontoret, Kisumparken 2. Tlf. 60 35 46 90, e-mail: 
ahe@bo-vest.dk 
 

 
 

Åbent Hus i NetværksKontoret 
torsdag d. 27. marts kl. 15- 18 
 
Kom og hils på gamle og nye medarbejdere og få en bid brød i 
vores nye lokaler  
Kisumparken 2 - den gamle administrationsbygning for Tra-
nemosegård.. 
  
Alle er velkomne! 
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 – Kabel TV 
 

Fejl på tv-signalerne 
Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater, 
så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon 80 80 40 50 
Mail: tvsupport@yousee.dk  
Døgnet rundt 
 

Regninger 
Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regningsservice 
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: 
YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København C 
Mail: kundeservice@yousee.dk  
Fax: 80 80 40 88 
Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax 

 

KØBMANDEN 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

Åbningstider  
 

Mandag – fredag: kl. 7:45 – 18:00 
Lørdag: LUKKET  

Søndag: 8:00 – 18:00 
Alle helligdage og skolefridage: 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: Tirsdag – 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.  

 

Mail: selskabslokalerne@lundens.net 
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ÆldreCaféen 
Daruplund 19 - 21 

(indgang fra altansiden) 
 

er for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Lunden. 
Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvor 
der altid vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede – dog ikke i 
juni, juli og august måned - men de andre dage står lokalerne 
til fri benyttelse for medlemmerne, som har ønsket at få udle-
veret nøgle. 

 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotte-
ri den 3. torsdag i måneden – dog ikke i juni, juli og august 
måned. Herudover prøver vi at få et foredrag, der har almen 
interesse. 
De øvrige torsdage, er der rafling, kortspil og som noget nyt ef-
ter at have fået egne lokaler med køkken, er der mulighed for 
at lave en middag mod egenbetaling til de medlemmer, som 
ønsker at deltage, og hvad der ellers har medlemmernes inte-
resse. 
 
Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til yderst rimelige 
priser. 
Det månedlige kontingent er kr.: 25,00 

 
Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost. 
 
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden: 
Inger Simonsen 
Tlf.: 43 54 23 78 
Mail: ims@lundens.net 
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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, tidsskrifter, postkort, samt mange sjove og 
spændende 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 

Februar 2008 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
1. præmie / 50 kr. 
Mark Frederiksen 

Daruplund 41, 2.tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Luca Bostrup 

Daruplund 35, 3.tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Kevin Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv. 

Løsning: 
 

Tiger, giraf, hatte, telte 

 
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 

Februar 2008 
���������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
2 fl. Vin: 

John Truesen 
Daruplund 41, 2.th. 

og 
 

1 fl. Vin:  
Ulla Thøgersen 

Daruplund 3, 1.th. 
 

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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     Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

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

 
 

A+ kundeservice 
 

Er der fejl på internettet eller telefonen, 
kontakt kundeservice på: 

 

Telefon: 69 12 12 12 
 

Eller brug nedenstående link og udfyld kontaktformularen: 
 

www.aplus.dk/kontakt 
 

Åbningstider 
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 19.00 

Fredag kl. 9.00 - 17.00, lørdag kl. 10.00 - 14.00 
Søndag & helligdage lukket 
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Opståede 
skader 

 

I forbindelse med opståede 
skader uden for normal  
arbejdstid, samt lørdag/ 
søndag og helligdage, kon-
taktes 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 
 

YouSee Kabel tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

DONG 
(manglende lys) 
tlf. 72 10 20 30 

 
Falck 

(ved vandskade mm.) 
Tlf. 70 10 20 30 

Abon.nr. 20 13 51 90 
 

OBS! - Må kun rekvire-
res 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 

 



 

 

30 

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 
Gl. Køge Landevej 26 

2500 Valby 
 

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

 
 

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

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

Direkte tlf.: 38 12 10 94 
 
 

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 
Kenneth Landgraf 
D. 3 

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. 35 

Blok 
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok 
7 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok 
10 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok 
7 

Klub Venner 
Stanoje Gligoric 
R. 2 

Blok 
11 

Aktiv 31 
Tina Lundquist 
D. 27 

Blok 
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 15 

Blok 
11 

Motionsklubben 
Jes Dambmann 
R. 4 

Blok 
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok 
12 

Lundeklubben 
Jette Truesen 
D. 41 

Blok 
8 

Natteravnene 
D.63 

Blok 
12 

Club Bacchus 
Gunnar Hansen 
D. 39 

Blok 
8 

Hobbyklubben 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok 
13 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok 
9 

Lundens Håndarbejdsklub 
Glenda Jensen 
D. 47 

Blok 
16 

Ældre-Caféen –– Blok 5 – D. 21 
Formand Inger Simonsen, D. 69, 3. mf.. 
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Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th 
mobil 42 54 00 30 • Mail: jf@lundens.net 
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