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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 
 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Føj hvor blev det koldt! Nu varer det heldigvis ikke så længe, 
før dagene bliver længere og vi går mod varmere tider. Så kan 
jeg komme ud af mit ”hi”. 
 
Folk er kommet i gang med at pynte altanerne og det varmer jo 
lidt. Mange er rigtig flotte. Husk vi har konkurrence om den 
flotteste altan. Se side 4. 
 
Rigtig god fornøjelse med årets sidste blad. 
 
Tak for alle jeres løsninger, vittigheder, mm., samt jeres ind-
læg/annoncer. 
 

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 6. januar kl. 16.00 

 



 

Johns klumme 
Aplus ønsker at være mar-
kedsledende på bredbånd. 
Derfor introducerer man nye 
hastigheder og priser. De 
nye priser og hastigheder 
som træder i kraft fra den 
21.12.2009 er: 
 

Hastighed i dag 512/512 kbit 
Pris i dag kr. 49,- 
Ny hastighed 1/1 mbit 
Ny pris Kr. 79,- 
 

Hastighed i dag 6/6 mbit 
Pris i dag kr. 189,- 
Ny hastighed 10/10 mbit 
Ny pris Kr. 189,- 
 

Hastighed i dag 10/10 mbit 
Pris i dag kr. 279,- 
Ny hastighed 20/20 mbit 
Ny pris Kr. 279,- 
 

Hastighed i dag 20/20 mbit 
Pris i dag kr. 349,- 
Ny hastighed 20/20 mbit 
Ny pris Kr. 279,- 
 

Vi har haft åbent hus i prø-
velejligheden. Der var rigtig 
mange beboere – omkring 
350-400. Gennemgående var 
der stor tilfredshed, men ud-
sugningen skinnede lige i øj-
nene. Det vil vores rådgivere 
arbejde med. 
I samme forbindelse vil vi 
udgive en Lundeavis nr. 4 
inden for de nærmeste uger, 

og fortælle lidt om status på 
projektet. 
 

I forbindelse med ombyg-
ningen af prøveboligen, skul-
le vi søge om byggetilladelse. 
Vi har nu modtaget en byg-
getilladelse på hele Lunden, 
så vi kan snart komme i 
gang. 
 

Der er sat postkasseanlæg 
op i opgangene. Vi er færdige 
med at skifte nøgler torsdag 
den 17. december. Der vil 
ske en klarmelding til post-
væsenet, således at postkas-
seanlægget bliver taget i 
brug fra mandag den 28. de-
cember 2009. 
 

Det skal også oplyses, at det 
kun er Koncessionshaveren 
(altså Postvæsenet) der er 
forpligtiget til at levere post 
til døren, hvis man har di-
spensation. Reklamer og an-
dre firmaer er ikke forpligti-
get. Lundexpressen og 
skraldeposer vil fra 1. januar 
2010 blive leveret i postkas-
seanlægget. 
 

Da det vil give store proble-
mer fremover med råderet 
for nye køkkener, har afde-
lings-bestyrelsen sammen 
med administrationen be-
sluttet – indtil videre – at su-
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spendere råderetten for køk-
kener – både kollektiv og in-
dividuel. 
 

Lejerbo har indgået nogle 
fordelsagtige indkøbsaftaler 
med bl.a. Vordingborg Køk-
ken, Svane Køkken og HTH 
Køkken. Der ydes store ra-
batter på køb af et køkken 
samt på montering. Såfremt 
man er interesseret, så kon-
takt varmemesteren eller af-
delingsbestyrelsen. 
 

Vi nærmere os nu årsskiftet. 
Jeg håber, at skyderiet sker 
med omtanke, så der ikke 
sker personskade. 
 

Samtidig håber jeg, at bebo-
erne er med til at holde øje 
med bebyggelsen, så vi und-
går hærværk. 
 

Her til slut vil jeg ønske alle 
beboerne i Lunden en rigtig 
glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår. 
 

Mange jule- og nytårs-
hilsener 
 

John 
 
 
 
 
 
 
 

Julealtan-
konkurrence 
Sidste år var der mange der 
havde pyntet en flot altan i 
forbindelse med Julen. Afde-
lingsbestyrelsen vil igen lave 
en julealtankonkurrence 
blandt beboerne i Lunden. 
 

Så i starten af december vil 
en dommerkomité gå rundt 
og finde de tre flotteste alta-
ner. 
 

Vi håber at mange beboere 
gør meget ud af det, så det 
bliver en svær opgave, samt 
at der bliver flot i Lunden. 
 

Det skal dog ikke gå over ge-
vind, så det bliver ligesom i 
den amerikanske film hvor 
hele huset er ”pakket” ind i 
lys m.m. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 

 

Selskabs-lokalerne 
I forbindelse med jul og nyt-
år er der ingen kontorvagt i 
selskabs-lokalerne mandag 
den 28. december 2009 og 
mandag den 4. januar 2010. 
 

Hilsen 
Tina 
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EFTERLYSNING vedr. 
HÆRVÆRK 
Nu har vi 2 gange oplevet at vores bil er blevet punkteret. 
Begge gange både højre for- og bagdæk. Det er gjort med vil-
je, formentligt med en syl eller lign. som er stukket ind gen-
nem siden af dækket, hvilket betyder 2 nye dæk hver gang. 
Første gang skete i tidsrummet torsdag 29.10 kl. 18.30 til 
fredag morgen kl. 8.30. 
Anden gang er sket i tidsrummet onsdag 25.11 eftermiddag 
til torsdag 26.11 kl. 13.15. 
 
Er der nogle der har set noget? Er der andre der har samme 
problem? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig/jer. 
Mvh. 
Kenneth og Jeanette Due 
D.59 - tlf. 43549802 

 
Læserbrev:
Der må være en som bor i 
Blok 11 som må have meget 
dårlig samvittighed, eller in-
gen samvittighed. Det er 
åbenbart meget svært at 
finde ud af, hvad der er mit 
eller dit! 
For ca. 1 år siden var der 
brudt ind i vores kælderrum 
og stjålet vin, spiritus, øl, 
duge, sengetøj med mere, 
som vi havde fra vores sølv-
bryllup. Den 31./10.-09 
mellem kl. 8 – 19, har der 
været indbrud i vores kæl-
derrum igen. Vi havde købt 
rødvin til vores runde fød-

selsdag og opdager så, at 
der er stjålet 20 flasker ud 
af 24. Det er meget ærger-
ligt. Det koster altså penge, 
at gå ud og handle. 
Nu bliver der ikke sat vin 
mm. ned i kælderrummet, 
så hold fingrene væk. 
Det kan jo kun være en, el-
ler flere som bor i Blok 11, 
for hvem andre har nøgler 
til blokken? Desuden koster 
det også penge, at reparere 
døren. 
 

Hilsen 
En beboer i Blok 11 
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STAVGANG 

 
Hvis du er interesseret i at gå stavgang, så kom og vær med. 
Vi går stavgang hver mandag her i Lunden kl. 10.30. Vi mø-
des ud for nr. 19, og går en tur på ca. 45 min. til 1 time. 
 
Ved du, at fordele og virkning ved stavgang er: 
 
• det giver 20% højere konditionseffekt (i forhold til alm. 

gang) 
• det giver op til 40% højere fedtforbrænding 
• det styrker knogler i både arme og ben 
• det styrker armmuskler (især triceps) 
• det styrker bryst-, skulder- og rygmuskulatur 
• det opløser muskelspændinger i skulder og nakke 
• det forbedrer evne til iltoptagelse = bedre kondition 
 
Hilsen 
4 beboere i Lunden
 

 
      Til hver en fest, 

 bli’r sangen bedst, 
 når den er skrevet 

 af Jytte. 
 

 
                 Jytte D.9 
                  43544312
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Juletræ i Brønden 
Søndag den 29. november, 
blev der holdt julefest i 
Brønden, arrangeret af De 
9. Der var stor tilslutning af 
børn, forældre og bedste-
forældre. Der blev serveret 
æbleskiver, gløgg, kaffe og 
sodavand på billetterne. 
Børnene havde mulighed 
for, at blive malet i ansigtet 
og det var der en del der 
valgte. Der var underhold-
ning med levende musik og 
julemanden kom forbi og 
dansede om juletræet, med 
de fleste gæster. Da han var 
færdig med det, delte han 
slikposer ud til børnene. 
 

 
 
Derefter kom der en jonglør 
og optrådte og han blev af-
løst af en fantastisk trylle-
kunstner, der havde duer i 
”alle lommerne”. 
 

 
 
Dernæst kom ”Tøffe” og 
sang et potpourri af jule-
sange. Børnenes Rejsebu-
reau havde en bamsebod, 
hvor man kunne købe lod-
der og vinde en bamse eller 
to og det var der mange der 
gjorde. Der blev også solgt 
lotteri, hvor man kunne 
vinde flotte præmier. På 
indgangsbilletten blev der 
ligeledes trukket lod om 
præmier, både til børnene 
og til de voksne. Et rigtig 
godt arrangement, som vi 
håber kommer igen næste 
år. 

Camilla & Conni 
R.2 
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Vaskeriet til jul og nyt-
år 

 

Torsdag den 24. dec.: Lukket 
Fredag den 25. dec.: Lukket 
Lørdag den 26. dec.: Lukket 
Søndag den 27. dec.: Alm. Åbent: 7.00 – 15.00 
 
Torsdag den 31. dec.: Lukket 
Fredag den 1. jan.: Lukket 
Lørdag den 2. jan.: Alm. Åbent: 7.00 – 15.00 
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nytår af de seks blå mænd 

 
 

 

Redaktionen ønsker alle en rigtig 
glædelig jul, samt et godt og lyk-
kebringende Nytår 

 
Jeanette og Conni 
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Åbent hus for ældreklubber i Brøndby 
Strand  
Mandag den 23. november 
dannede Café Perlen ram-
men om en hyggelig efter-
middag, for bydelens ældre 
beboere, der fik mulighed 
for at møde 11 af de ældre-
klubber, som vi har i 
Brøndby Strand. Klubberne 
spændte bredt og der var 
både noget for de kreative, 
de musikalske, motionister-
ne og de computerinteresse-
rede. Også Røde Kors bu-
tikken var mødt op og havde 
lige som klubberne en lille 
bod. 
 
Udover de mange klubber 
bød dagen også på to oplæg. 
Første oplægsholder var Er-
ling Petersen, næstformand 
i Ældresagen, Brøndby 
Strand. Erling fortalte om 
Ældresagens arbejde og de 
mange gevinster, der er ved 
at deltage i og arrangere ak-
tiviteter. Gurli Hansen slut-
tede dagen af med et oplæg 
om Seniorrådet, som, med 
Gurlis ord, er vagthunde for 
de ældre i kommunen, idet 
de taler de ældres sag. 

 
 
Trods det kolde våde vejr 
som herskede i Brøndby 
Strand, var der masser af 
varme og positiv stemning i 
Café Perlen dagen igennem. 
En af dem, der bidrog til 
den gode stemning, var 
Steen Hansen, formand for 
BS Seniormotion, som sy-
nes det var et alle tiders ar-
rangement, der gav god mu-
lighed for som forening at 
præsentere sig selv og sam-
tidig komme rundt og se, 
hvad de andre foreninger 
kan tilbyde. ”Det var en rig-
tig god dag og jeg håber vi 
kan gøre det igen til næste 
år.” 
 
Åbent hus arrangementet 
blev arrangeret i samarbej-
de mellem Netværkskonto-
ret og de 11 ældreklubber, 
der deltog.  
 



10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
afholder deres sidste arrangement i denne sæson 

fredag den 26. december 2009 (2. juledag) 

Spillested: Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby 
Strand. Bemærk! Ingen spisning!  

Kl. 20:00 spiller Henning Munk og Plumperne. 

Orkesteret vil lede dig til himmelske pladser på denne sæ-
sons sidste spilledag. 

Musikerne er: Henning Munk Plum på klarinet/sopran-
saxofon; Marc Davies betjener kontrabassen; Professor Björn 
Ekman trakterer virtuøst banjo og sang og Henning Toxværd 
skramler med de antikverede trommer. 

Kom og vær med. Oplev stemningen og kom i kondition efter 
julefrokosten. Vi danser og hygger os i baren til rimelige pri-
ser. 

Der er indendørs rygerum! 
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Fællesspisning for enlige med børn 
 

Næste gang er: Torsdag den 28. januar 
klokken 17.00 – 20.00 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Tilmelding skal ske senest: 
 

søndag den 24. januar 
til: 

Charlotte Hansen, tlf.: 60 43 18 31 
Mail: charlottehansen72@sol.dk 

eller 
 

Conni Sparlund, tlf.: 50 54 67 82 
Mail: cs@lundens.net 

 
Vi har åbnet en gruppe på Facebook, hvor du også kan følge 

med. Den hedder: Enliges spiseklub, Café 13 
Kig forbi 

 
Mange hilsener 

Conni 

 

Vittighed 
En mand kommer ind i en skotøjsforretning:  
Kunden: - Jeg vil gerne have nogle snørebånd - snørebånd.  
Ekspedienten: - Hvorfor siger du det to gange?  
Kunden: - Fordi det er til mine Ecco-sko 
 
To bondemænd står og snakker. 
Den ene: Ryger dine køer? 
Den anden: Nej. 
Den ene: Så er der ild i din lade. 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: ______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
6. 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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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 6. januar klokken 16:00. 
 
 

  
Navn: __________________________Adresse:_________________

Held og 
lykke 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde 10/2008 

Tirsdag den 3. november 2009 
 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, Ken-

neth Due, Søren Jensen, Lilian Andersen, Mogens Ni-
elsen og Birthe Ketterle. 

 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 

1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
1-2 Godkendelse af referat fra sidste møde: Punkt 6-4 blev 

ændret i teksten. 
  
Pkt. 2 Afdelingsformanden afgår 
2-1 Mail af 12. oktober 2009 kl. 17:01 samt vedlagte 

mails. 
 Efter mange mails og megen diskussion havde et be-

styrelsesmedlem udsendt opfordring til bestyrelsen om 
at bakke op om formandens genopstilling ved afde-
lingsmødet i marts 2010. 

 På trods af 100 % opbakning fra 3 bestyrelsesmed-
lemmer og 2 suppleanter besluttede formanden at 
fastholde sin beslutning og fratræde. 

 Formanden foreslog enten at fratræde med det samme 
og indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde eller af-
vente det kommende afdelingsmøde. 

 Det blev besluttet at afvente afdelingsmødet den 9. 
marts 2010. 

 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 11/2008 

Tirsdag den 3. november 2009 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

Kenneth Due, Søren Jensen, Lilian Andersen, Mo-
gens Nielsen og Birthe Ketterle. 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol for 1. okt. 08 – 30. sep. 09 blev gen-

nemgået og accepteret. 
2-2 Revision af regnskaber for Ældre-Caféen, Lundens 

Venner (bankospil) og afdelingen: Blev taget til efter-
retning. 

2-3 Budgetkontrol for 2008-2009 blev taget til efterret-
ning. Der er formentlig et underskud på driften. 

2-4 Udkast til budget 2010-11/tilstandsrapport blev gen-
nemgået og reguleret i overensstemmelse med æn-
dringerne ifølge markvandringen i september. 

 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 13. oktober 2009 blev gennemgået af 

Preben. 
3-2 Kontorvagt den 27. oktober 2009 blev gennemgået af 

Glenda. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen: Kaput dørtelefon i blok 15. 

Stoppet afløb i toilet blok 5. Smadret hoveddør i blok 
5. Stoppet køkkenvask i blok 6 (Klarede det selv efter 
et par anvisninger. 
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Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Ændringer i TV-pakkerne. De nye kanaloversigter er 

udsendt til beboerne af YouSee. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Indbydelse til lokalkursus for bestyrelsesmedlemmer 

fra fredag den 22. til lørdag den 23. januar 2010. Pro-
gram følger senere. 

5-2 Ældre-Caféen afholder generalforsamling fredag den 
20. november 2009. 

5-3 Lancering af ”Mit Lejerbo webprojekt”. Ny brugervenlig 
opskrivning for boligsøgende. 

5-4 Lejerbos kursusprogram 2010 er uddelt. 
5-5 Referat fra Herfra og videre`s styregruppemøde den 

19. okt. 09 forelå og blev taget til efterretning. 
5-6 Referat fra De 9 møde den 19. okt. 2009 forelå. 
 Røde Kors Butikken går ikke så godt som forventet. 

Børnetøj er valgt fra p.g.a. Børnenes Rejsebureau har 
tøjbyttedage. 

 Der forventes afholdt ”stand up-dage i Aktivitetshuse-
ne hver med 2 kunstnere, hvor rapgruppen vil optræ-
de. 

 Der var vedlagt oversigter over samtlige klubber i 
Brøndby Strand. 

 Brøndby Strands ældreklubber holder Åbent Hus den 
23. november kl. 13:00 i Café Perlen, hvor man kan 
træffe de forskellige klubber og høre et foredrag af en 
medarbejder fra Ældresagen. 

 Pensionisttur til Frederiksborg slot den 1. december 
2009. Tilmelding hos Netværkskontoret. 

 Der har været afholdt seminar om processtøtte til 
Esplanaden. 

5-7 Nyhedsbrev nr. 3, Netværkskontoret er uddelt. 
5-8 Mødereferat - ældreklubber den 29. sep. 2009 blev ta-

get til efterretning. 
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5-7 Nyhedsbrev nr. 3, Netværkskontoret er uddelt. 
5-8 Mødereferat - ældreklubber den 29. sep. 2009 blev ta-

get til efterretning. 
5-9 Fælles juletræsfest i Brønden lørdag den 28. november 

2009. Lidt kludder med afholdelsesdagen (efterfølgen-
de ændret til søndag den 29. november kl. 14-17). Bli-
ver meddelt på opslagstavlerne i opgangene. 

5-10 Foredrag om historier og planer i Brønden blev afholdt 
den 28. oktober 2009. 

5-11 Lappset Danmark (legeredskaber) skifter navn til 
UNO. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Prøvebolig i Resenlund 8. Den ekstra belysning der er 

på nogle af facader blev gennemgået. 
 Der skal vælges ny formand for Byggeudvalget til 

marts 2010. Det blev besluttet, at hele bestyrelsen del-
tager i byggeudvalgsmøderne. 

 Datoer for Åbent Hus den 15., 18. og 22. november. 
Bemanding af bestyrelsen blev fordelt. 

6-2 Det blev vedtaget på bestyrelsesmødet i oktober at 
kontakte arkitekten om at komme med et nyt oplæg 
vedrørende plankeværk ved Ældre-Caféen. Det nye 
oplæg blev drøftet. Udvidelsen er på ca. 10 m2 i for-
hold til nuværende. Da arealet blev for stort blev det 
nedstemt med 2 stemmer for, 2 stemmer imod, 1 
stemte ikke, formandens stemme blev afgørende. 

6-3 Hovedrengøring af trapper afventer opsætning af post-
kasser. 

6-4 Varmeproblemer i blok 16. Sagen er videresendt til 
håndværkerne der ordner prøveboligen. 

6-5 Referat fra varmemestermøde den 22/10-09 blev taget 
til efterretning. 

6-6 Lundens Venner nedlægges, da der ikke er interesse 
for bemanding og fortsættelse af banko. Overskuddet 
fordeles mellem Børnefestkomiteen og Ældre-cafeen. 
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6-7 Ombygning i Børnehaven til orientering. 
6-8 Radiatorer i opgangene. De skæve rør rettes op. 
6-9 Nye vinduer i Blæksprutten – accepteres - til oriente-

ring. 
6-10 Låse til døre og postkasser – accepteres - til oriente-

ring. 
6-11 Chikaner på hovedstien. Møde afholdes med vejinge-

niør m.fl., når sagen er undersøgt hos politiet. 
6-12 CTS-automatik i børnehaven installeres. A Plus kon-

taktes. 
6-13 Vedligeholdelse af tag på børnehaven. Der er mange 

huller. Taget repareres. Tilbud accepteret. 
6-14 Huslejen i Brøndby Strands 9 boligafdelinger. Vi ligger 

næst billigst pr. m2 med 592,39 i 2010. 
 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Lejemål i blok 7. Hund gø’er. Beboerne tilskrives. 
7-2 Lejemål i blok 9. Beboerne bedes komme til møde. 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
 Ingen. 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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og godt nytår ønskes alle 
beboerne i Lunden af 
afdelingsbestyrelsen 

 



20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ønsker alle beboere 
 i Lunden, 

de blå mænd og  
afdelingsbestyrelsen 

en rigtig god jul og et godt 
 og lykkebringende nytår, 
og takker for det gamle. 

 
 
 

Mange venlige hilsner 
Ældre-Cafeen 
Bestyrelsen 
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Skal der også være noget at 
grine af i januar? 
 
NetværksKontoret har sam-
men med aktivitetshusene 
arrangeret stand up 3 aftner 
henover vinteren.  
Det andet show i vores 
Stand up trilogi bliver i 
Rheumhus onsdag d. 20. ja-
nuar kl. 20.00. Sidste gang, 
til Stand up showet i Perlen 
var billetterne lynhurtigt ud-
solgt, så skynd dig at købe 
billetter i et af vores 3 aktivi-
tetshuse. 
 

 
 
Programmet for aftenen ser 
sådan ud:  
Kl. 17.30 til 19.00 er der af-
tenspisning i Rheumhus, 
hvor menuen står på lasagne 
med tomatsalat. Kl.  20 går 
Jesper Juhl, som blev kåret 
til årets talent i 2009, på 
scenen. Derefter vil der være 
en pause inden komikeren 
Simon Talbot slutter af. 
 
Billetterne til stand up i 
Rheumhus koster 75 kr. og 

100 kr. for hele arrangemen-
tet inklusiv mad. 

 
 
Jesper Juhl er en ung og 
dygtig komiker, som har stor 
succes både hos det erfarne 
og det helt nye stand-up 
publikum. Han er for øje-
blikket aktuel i Zulus nye 
comedy serie Kristian. Når 
Jesper går på scenen, er det 
altid de originale og finurlige 
betragtninger, der er i høj-
sædet. Det har gjort, at Je-
sper hurtigt er blevet et re-
spekteret navn i branchen. 
Med fokus på humoristiske 
og let genkendelige observa-
tioner fra dagligdagen, er Je-
sper altid et sikkert kort at 
spille, når publikum skal 
grine. Hans jokes er ofte kor-
te og knivskarpe, og dækker 
et stort antal emner. Selve 
leveringen af den enkelte 
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joke varierer meget, og kan 
både være underfundig, 
spørgende og rasende.  
 

 
 
Man behøver ikke være eks-
pert for at kunne se, at Si-
mon Talbot er en lysende 
stjerne på den danske stand-
up himmel. På rekordtid har 
han slået sit navn fast og er 
aktuel i Hvor fanden er Her-
ning? på Zulu. Simons fun-
nybones er fremavlet af en 
irsk far og en mor, der er 
Jehovas vidne – noget som 
Simon ynder at spinde lange 
og fuldblods komiske tråde 
over. Man kan i det hele ta-
get godt forvente en massiv 
portion selvironi, når Simon 
indtager scenen. Hans sans 
for improvisation og kom-
munikation med publikum 

er yderst veludviklet, og der-
for ligner to shows med Si-
mon aldrig hinanden. 

 
 
 
 
 
 

 
Vittigheder 

 
En mand skulle besøge sin svigermor på hospitalet:  
- Hvordan har hun det?  
- Hun ser forfærdelig ud!  
- Det ved jeg, men hvordan har hun det?
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Vittigheder 
 
En sømand kommer op på broen til kaptajnen og siger:  
- "Hr. kaptajn, vi har en blind passager ombord og..."  
- "Smid ham straks overbord!", råber kaptajnen.  
- "Jamen hr. kaptajn...", forsøger sømanden.  
- "TI STILLE og gør som jeg siger...", brøler kaptajnen.  
Sømanden går igen, men ti minutter senere kommer han til-
bage og spørger forsigtigt:  
- "Hr. kaptajn... - hvad gør vi så med førerhunden?" 
 
"I dag fødte min kone og samtidig fik jeg en ny bil."  
- "OK, til lykke - hvad blev det?"  
- "En Mazda." 
 
”Hver aften, inden jeg skal sove, plejer jeg at tænke igennem, 
hvad jeg har gjort og sagt i dagens løb, f.eks. om jeg har sagt 
noget, som kan såre andre.”  
”Hvordan i alverden klarer du dig med så lidt søvn?” 
 
Læreren: Ole, hvor langt er der til Kina?  
Ole: Ikke særlig langt...  
Læreren: Hvad får dig til at tro det?  
Ole: Der går en dreng fra Kina i vores parallelklasse, og han 
cykler i skole... 
 
Hvorfor kunne bankrøverens kone ikke tænde op i pejsen?  
- Fordi manden sad i spjældet! 
 
Far står på badevægten og lille Hans kommer ind:  
- Far, jeg tror altså ikke, det hjælper at stå og trække maven  
ind sådan der.  
- Jo, for ellers kan jeg ikke se tallene. 
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Vittigheder 
 
Sønnen: "Far er det sandt, at i dele af Afrika kender manden 
først konen, når de er gift?  
Far: "Det sker over hele jorden min søn". 
 
Det var manden der havde glemt sin bryllupsdag. Det blev ko-
nen selvfølgelig møg sur over, men hun sagde at det kunne gå 
hvis han hentede en gave til hende. Der var to krav:  
1: Den skulle accelerere fra 0-100 km/t på 3 sekunder.  
2: Den skulle stilles i indkørslen når hun kom hjem fra hendes 
gå-tur.  
Manden tager op i byen og køber en gave til hende.  
Da konen kommer hjem fra sin gå-tur, får hun at vide at der 
står en gave til hende i indkørslen... hun skynder sig ud i ind-
kørslen og finder.... en badevægt!!!  
Hans begravelse finder sted på lørdag! 
 
Manden indrykkede en annonce i Ekstra Bladet "Kone søges" 
Næste dag fik han hundredvis af breve.  
De sagde alle det samme "Du må få min" 
 
Gæst: Tjener!! hvad er det for et grimt billede der hænger der!.  
Tjener: Det er ikke et billede det er et spejl. 
 
Hvorfor kan mænd lide at bruge en boremaskine, men ikke en 
køkkenmaskine?  
- På boremaskinen er der kun én knap. 
 
Det er en ret mærkelig dame hende derovre, sagde en mand 
ved baren til en nyankommen.  
- Lige fra jeg kom, har hun smilet og blinket indbydende med 
øjnene. Men da jeg gik over til hende lige før, ville hun ikke 
have noget som helst med mig at gøre. Hvad pokker er der 
mon sket?  
- Det kan jeg godt fortælle dig, sagde den anden. - Jeg er jo li-
ge kommet, og damen derovre er min kone! 
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FALCK 
 

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

20 13 51 90 

 
 

HUSK DET NU: 
 

at pakke dit 
køkkenaffald, bleer 
m.m. ind i en POSE, 
og luk posen, inden 
du smider det i af-
faldsskakten 

 

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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 – 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 
   

 
 
 
  
 

 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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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: 
 

Tina Lundquist 
Telefon 40 59 16 73 

 
 

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

 

Mail: selskabslokalerne@lundens.net 
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Ældre-Caféen 
Daruplund 19 - 21 

(indgang fra altansiden) 
 

Ældre-Cafeen er for førtidspensionister, efterlønnere og pensionister og alle er vel-
kommen. 
 
Vi kunne virkelig godt tænke os, at personer af anden etnisk baggrund vil deltage i det 
sociale liv i Ældre-Cafeen, altså alle er velkommen. 
 
Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvor der altid vil være besty-
relsesmedlemmer tilstede – dog ikke i juni, juli og august måned - men de andre dage 
står lokalerne til fri benyttelse for medlemmerne. ”Når flaget er sat, er der nogen i loka-
lerne.” 
 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotteri den 3. torsdag i må-
neden – dog ikke i juni, juli og august måned. Herudover er der forskellige arrange-
menter, som der betales ekstra for. Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til 
yderst rimelige priser. 
 
Der er lærebøger til undervisning i internet, office programmerne m.v. 
 
Det månedlige kontingent er kr.: 30,00 
 
Vi holder fødselsdagsfest, skovtur, julefrokost og diverse andre arrangementer i løbet af 
året, alt afhængig af medlemmernes ønsker. 
 
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden: 
Inger Simonsen 
Tlf.: 43 54 23 78 
Mail: 157cafeen@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, legetøj, samt småmøbler. 
 

- -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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Børnesiden 
Præmierne 

November 2009 
 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 

1. præmie / 50 kr. 
Mads Jørgensen 

Resenlund 4, 1. th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Kevin Christiansen 

Daruplund 35, 2. tv.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Jasmin Paasch 

Daruplund 15, 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 

November 2009 

 
Månedens heldige blev: 

 

2 fl. Vin: 
Ulla Thøgersen 

Daruplund 3, 1. th. 
og 

 

1 fl. Vin:  
Lone Pedersen 

Daruplund 31, 1. 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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     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 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 rekvirere 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 

Lokalinspektør 
Mogens Nielsen 

 
Kontor ved vaskeriet: 

Resenlund 18 
 
 

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 
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.: 70 12 13 10 
 
 

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 
Finn Andersen 
D. 37 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 5 

Blok 
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Formeringsklubben 
Jørn Rasmussen 
D. 11 

Blok 
3 

Klub 51 
Ricky Jørgensen 
D. 51 

Blok 
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok 
3 

Hyggestuen 
Per Samsing 
D. 69 

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 
Jørgen Jensen 
D. 49 

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. 3, 1. mf.. 
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