
 

37. årgang · Nr. 7 · September · 2009 

 
BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Velkommen tilbage til bladet, efter en lang ”typisk” dansk 
sommer. Jeg ville godt have haft, lidt flere varme solskinsdage. 
 
I dette nummer, kan I læse om åbningen af ”Brønden”, komme 
med Børnenes Rejsebureau til BonBon-Land, eller på en fiske-
tur. Der skulle være lidt for enhver smag☺ 
 
Rigtig god fornøjelse og god læselyst. 
 
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 7. oktober kl. 16.00 

 



3 

Johns klumme
Jeg håber at alle har haft en 
god sommer. Det har jo væ-
ret en rimelig god sommer. 
 

Atter var der mange, der tog 
med på tur til BonBon-Land 
i august måned. Vejret var 
rigtig godt, og den 208 børn 
og voksne havde en god dag. 
Se artikel inde i bladet. 
 

Atter i år havde vi altankon-
kurrence. Sommerens vejr 
havde haft en positiv indfly-
delse på altanernes udseen-
de, men der var dog en del 
beboere, der havde gjort me-
get ud af altanerne. Og 
dommer-komitéen kom på 
en svær opgave.  1. Præmie 
gik til Connie & Kjeld Kracht 
i D. 49, 1.tv. 
Se artikel inde i bladet. 
 

Som noget nyt arrangerede 
vi et loppemarked den sidste 
søndag i august. Vejret var 
lidt blandet med en del blæ-
sevejr. Der var 19 stande. 
Der var en del og se på lop-
pemarkedet og nogle havde 
et godt salg, medens enkelte 
havde mindre god. 
Se artikel inde i bladet. 
 
Afdelingsbestyrelsen har 
konstateret at flere har gril-

let med åben ild på altanen. 
Det er ikke tilladt at bruge 
en grill med åben ild på al-
tanen og det er ikke tilladt 
at bruge tændvæske. Desu-
den må man ikke genere 
omkringboende beboere 
med bl.a. røg, lugt og støj. 
 
Ser du en rotte i Lunden, så 
husk at du er forpligtiget til 
straks at indberette det til 
Brøndby Kommune, Materi-
elgård på 43 28 24 60 eller 
send en mail til 
vejplads@brondby.dk 
og oplys navn, adresse, tele-
fonnummer og hvad det dre-
jer sig om. 
 
Her i september begynder vi 
at bygge en prøvelejlighed i 
Resenlund 8. Den bliver ind-
rettet med nye gulve, vindu-
er, skabe, altan m.m. Når 
den er færdig i okto-
ber/november, så vil der bli-
ve holdt nogle ”Åbne huse” 
så beboerne kan 
komme til at se 
hvordan lejligheder-
ne bliver efter reno-
veringen. 
 

Mange hilsener 
John 



4 

Indlæg: 
Først og fremmest vil jeg si-
ge, at jeg har været meget 
glad for at bo i Lunden. 
 
Vores flytning skyldes ikke 
renoveringen. Vi har fået 
tilbudt en tilsvarende lejlig-
hed i Kisumparken med ha-
ve, hvilket vil være rigtig 
godt for vores børn, som har 
forskellige handicaps. Vi 
glæder os selvfølgelig, men 
dog med lidt vemod - her er 
virkelig dejlig stille og rart at 
være. 
 
Hvis der er nogen, der synes 
lejlighederne bliver for dyre i 
Lunden, så kan du John ro-
lig afkræfte dette. Vores ud-
gifter til husleje, varme, in-
ternet, kabel-TV og telefon 
bliver små 2.000 kr. højere i 
den nye lejlighed, som vi 
selv skal istandsætte (B-
ordning) og køkkenet er ab-
solut ikke attraktivt, men 
det kan jo selvfølgelig hel-
digvis skiftes ud. Det er så-
ledes heller ikke pga. husle-
jestigningen vi flytter. 
 
Sidst, men ikke mindst, vil 
jeg sige tak for det store ar-
bejde du gør i Lunden og 
din behagelige måde at være 
på. Ligeledes kan du give en 
hilsen til vores varmemester 

og blå mænd, som er utrolig 
imødekommende og hjælp-
somme. 
 
Mange hilsener 
Lotte Jensen 
D. 65, 3.th. 
 

 
 
 
 
  

 
Til hver en fest, 
bli’r sangen bedst, 
når den er skrevet 
af Jytte. 
 

 
                   Jytte D.9 
                  43544312 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 

Undskyld! 
Jeg hedder Jasmin og bor i 
Daruplund. Jeg har været 
alene hjemme, fra den 
8./7.-09. Jeg er 20 år. Jeg 
er meget ked af, at jeg har 
larmet en del med nogle 
venner. Jeg var ikke klar 
over, at det havde været så 
slemt og jeg er også ked af, 
at der er nogle som ikke har 
fået deres nattesøvn. Jeg 
har fået det at vide af vores 
nabo. Jeg er glad for, at de 
har sagt det til mig og jeg 
blev meget, meget ked af 
det. Jeg lover jer, at det al-
drig kommer til at ske igen. 
Jeg håber, at I kan tilgive 
mig, nu da jeg skriver det i 
Lundexpressen. På mandag 
rejser jeg til Silkeborg, hvor 
jeg skal på skole i 20 uger. 
Jeg skal nemlig have en ud-
dannelse. Jeg skal være au-
tolakerer. 
Endnu engang undskyld, til 
dem det er gået ud over. 
 
Fortsat god sommer. 
De varmeste hilsener 
 

Jasmin K. 
D. 55, 1. th. 

 
 
 

(Brevet er skrevet den 
26./7.-09, Redaktionen) 

Varmepenge 
2008 – 2009 
I begyndelsen af september 
kom der brev fra Lejerbo om 
varmepenge. Noget forsinket 
i forhold til tidligere. Der 
ville komme varmepenge re-
tur, en del mindre end sid-
ste år.  
 

Nedennævnte beløb er, hvis 
man har boet hele året for 
varmeregnskabet. 
 

Lejligheder: 
 

1 værelse, 
56 m2 ................... kr. 770,18 

2 værelse, 
65 m2 ................... kr. 896,96 

2 værelse, 
67,1 m2 ................ kr. 922,54 

3 værelse, 
99,9 m2 ............. kr. 1.371,24 

4 værelse, 
111,7 m2 ........... kr. 1.540,13 

5 værelse, 
124,4 m2 ........... kr. 1.709,70 
125,2 m2 ........... kr. 1.718,30 
 

Såfremt der er spørgsmål, 
så er man velkommen til at 
kontakte varmemesteren el-
ler afdelingsbestyrelsen. 
 

Hilsen 
John
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Åbning af ”Brønden”  
Fredag d. 28. august klokken 
17.00 åbnede Brøndby Strands nye 
kulturhus. På pladsen foran ind-
gangen var der vel 13-1400 for-
ventningsfulde mennesker da 
borgmester Ib Terp holdt sin åb-
ningstale. Han fortalte om den lan-
ge proces, fra idé til virkelighed og 
takkede alle, der har medvirket, 
ikke mindst alle de frivillige i 
Brøndby Strand. Herefter talte 
formand for kulturudvalget Anne-Mette Stampe, arkitekt Ni-
els Jakobsen fra Århus Arkitekterne og endelig John Fri-
mann på vegne af De 10 almene boligafdelinger. Han gen-
nemgik historien bag kulturhuset og fortalte om boligafdelin-
gernes gave, som gæsterne ved åbningen kunne få indflydel-
se på. Ideer til en skulptur eller et relief med motivet Brøn-
den bliver sendt til den kunstner, boligafdelingerne har valgt. 
 

Så blev snoren klippet over og 
gæsterne fik det første syn af den 
store sal, der giver udsyn hele ve-
jen op gennem husets to etager. 
Udenfor blev der blæst ballonhat-
te til børnene, indenfor var der en 
let servering, en kunstudstilling 
af Torben Jetsmark og der blev 
underholdt med jazzmusik.  
Foruden Brøndby Strand Biblio-

tek har blandt andet værestedet Strandstuen og AOF faste 
lokaler i Brønden. Men kulturhuset er også tænkt som et til-
bud til Brøndbys foreninger og klubber og folk som bare 
dropper forbi og får en kop kaffe eller lidt at spise i cafeen, 
der har fået navnet Strandcafeen.  
Anet Tamborg 
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FISKETUR MED BØRNENES 
REJSEBUREAU 

 
 

           
 

HAR DU LYST TIL EN DAG PÅ HAVET, 
SÅ MELD DIG TIL VORES FISKETUR 
SØNDAG DEN 11. OKTOBER 2009 
 
Vi mødes på Brøndby Strand Station kl. 10.00. Efter planen 
er vi hjemme igen omkring kl. 19.00. 
 
Du kan købe din billet hos beboerrådgiver Mette Holck, på 
Netværkskontoret, Kisumparken 2.  
 
En billet koster 100 kr. Hvis du ikke har din egen fiskestang 
kan du leje en – det koster 50 kr.  
 
 

HUSK: Sidste frist for tilmelding er fredag 
den 2. oktober. 
 
Vi glæder os til den helt store fangst og en 
hyggelig dag! 
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Ældre-Caféens skovtur 2009 
Torsdag den 18. juni 2009 tog Ældre-Caféen på sommerudflugt til 
Hundested Kro. 
28 glade og forventningsfulde deltagere var mødt op, før afgangen 
med bussen kl. 11.00. Af sted kom vi, op på motorvejen til Frede-
rikssund. Vi blev lidt overraskede over, at bussen tog en anden 
drejning og kørte mod Jonstrup, 
Værløse, Ganløse, Jørlunde, Slan-
gerup, Græse og derefter mod 
Frederiksværk, men det var en 
rigtig dejlig rute. Ved Arresøen 
holdt vi en lille drikke- og ryge-
pause, hvorefter vi kørte videre 
mod Hundested 
Vel ankommet til kroen blev vi 
modtaget af et venligt personale 
og et ”meget veldækket ” silde-
bord. 

Gunnar fortalte, at vi måtte drikke 
2 øl og 2 snapse til maden uden 
ekstra beregning. Desuden ville vi 
få likør til kaffen. 
Efter sildebordet var der andre 
lækre ting, vi kunne forlyste os 
med, mens personalet hyggede om 
os. 

Vi sluttede af cirka kl. 16.00, 
hvor bussen kørte os hjemad 
mod Brøndby Strand, over 
Kregme mod Hillerød, drejede af 
mod Lynge, Farum og Ballerup 
for at lande i Brøndby, hvor vi 
hyggede os nogle timer i vore eg-
ne lokaler med at snakke om tu-
ren, synge lidt og senere spise 
hjemmelavet kartoffelsalat og lune deller. 
Alt i alt, en dejlig dag, med mange nye indtryk, og dejligt samvær. 
Tove. L. Aarøe. 
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Aplus søger ”ambassadør” 
 
Ambassadør - Hvorfor?  
Aplus er meget glade for at kunne præsentere jer for vores nye 
ambassadørprogram. Programmet indeholder forskellige tiltag, 
som er til glæde for både ambassadøren, foreningens beboere og 
Aplus. 
 

Programmet går ud på: 
• At ambassadøren altid kan give nye kunder et godt tilbud! 
• At ambassadøren får et større indblik i udviklingen i forenin-

gen! 
• At ambassadøren bliver belønnet for sin indsats! 
 

Det handler om at foreningen udvælger en eller flere personer, som 
gerne vil gøre en ekstra indsats for foreningen og Aplus - og i nogle 
tilfælde måske allerede laver dette arbejde, men bare ikke bliver 
belønnet for arbejdet. 
 

Vi tror også på at ambassadørprogrammet kan give et tættere 
samarbejde med alle vores foreninger, og at vi på den måde bedre 
kan udnytte de ressourcer og den viden, som vi begge ligger inde 
med. 
 

Hvad skal en ambassadør lave: 
Vi forestiller os at ambassadøren kan hjælpe Aplus med, at alle ny-
tilflyttere får et tilbud fra Aplus, samt hjælpe de eksisterende kun-
der med at få den rigtige løsning. I forbindelse med kampagner, vil 
vi også meget gerne kunne trække på ambassadøren mht. ophæng 
af opslag eller omdeling i foreningen. 
 

Belønning til ambassadøren for nye kunder! 
Ambassadøren kan ved at tilmelde nye kunder til Aplus samle po-
int. For disse point kan der vælges imellem forskellige flotte gaver, 
som løbende vil blive opdateret i forhold til ønsker fra alle ambas-
sadørerne. 
 

Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt afdelingsformand 
John Frimann på mobil 42 54 00 30 bedst efter kl. 16:30 
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TAG MED BØRNENES 
REJSEBUREAU I 

BONBON LAND! 
 
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER 2009 
 

• Turen er for børn og deres foræl-
dre.  

• For børn under 12 år koster det 
100 kr. at deltage, for voksen 150 
kr.  

• Billetter kan købes hos beboerråd-
giver Mette Holck på Netværkskon-
toret, Kisumparken 2. For at delta-
ge skal du købe billetter inden den 
14. september. 

Vi kører i busser fra Tranumparken 3 kl. 9.00 – her er vi 
tilbage igen kl. 18.00 
 
Vi glæder os til at se en masse glade deltagere! 
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Loppemarked i Lunden 
 
Som noget nyt arrangerede vi et 
loppemarked den sidste søndag 
i august. Der var udsendt invi-
tation til alle boligafdelingerne i 
Brøndby Strand, så vi var me-
get spændte på, hvor mange 
der var interesseret. Der blev 
19 stader med 30 borde.  
 
Der var en del og se på loppe-
markedet og nogle havde et 
godt salg. 
 

Hilsen 
John 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: ______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
7. oktober, 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 7. oktober klokken 16:00. 
 
 

  
Navn: __________________________Adresse:___________________

Held og 
lykke 
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Fællesspisning for enlige med børn 
 

Næste gang er: Torsdag den 24. september 
klokken 17.00 – 20.00 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Tilmelding, samt køb af spisebilletter, 
skal ske senest: 

 

mandag den 21. september 
hos: 

Beboerrådgiver Mette Holck på 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, 

 

Tlf.: 43 54 22 75 eller 60 35 46 92 

 

Lundens renovering 
 

Læs mere om renoveringen på Lundens hjemmeside: 
www.lundens.net  
se under renovering  
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 7/2008 
Mandag den 2. juni 2009 

 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

Kenneth Due, Søren Jensen og Mogens Nielsen. 
Afbud: Birthe Ketterle (ferie), Lilian Andersen (syg). 
 
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 under-

skrevet 
  
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol for 1. okt. 08 – 30. maj 09 blev gen-

nemgået og ser fornuftig ud. 
2-2 Restgæld på kabling fra 2001, der vil blive bedt om 

kontoudtog, da lånet er ved at være færdigbetalt. 
  
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 12. maj 2009 blev gennemgået af 

John. 
3-2 Kontorvagt den 26. maj 2009 blev gennemgået af 

John. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen, problemer med stoppet klo-

ak, VVS rekvireret. 
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Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Digitalt TV-signal i Lunden. Der har været problemer 

visse steder med det digitale TV-signal, YouSee har 
udbedret forholdet. Vi hører gerne, hvis der er pro-
blemer med TV-signalet. 

  4-2 Aplus solgt til YouSee, taget til efterretning. 
  
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra Lejerbo Brøndby den 23/4-09 til oriente-

ring. 
5-2 Referat fra Lejerbo den 22/4-09 til orientering. 
5-3 Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn til orientering. 
5-4 ”Mit Lejerbo” til orientering. 
5-5 Referat fra De 9 møde den 11. maj 2009 til oriente-

ring. 
5-6 Boligsocial Statusrapport 2009 til orientering. 
 
5-7 Sprogundervisning under De 9 til orientering. 
5-8 Referat fra Børnenes Rejsebureau 6/5-09 til oriente-

ring. 
5-9 Tilskud til sommerferie lejren. Børnenes Rejsebureau 

har fået kr. 200.000 fra indenrigs- og velfærdsmini-
steriet, så de næste fire år er der kr. 50.000 i tilskud 
til kolonierne. 

  
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ekstraordinært afd.møde om renovering. Mikrofonan-

lægget har det ikke så godt. Preben sørger for at an-
lægget bliver efterset. Mødet gik godt, og der var en 
livlig debat. Det blev vedtaget, at altanen udvides 
med 30 cm. Referat af mødet kommer på et senere 
tidspunkt. 

6-2 Plankeværk ved ældreboliger og klubber. Der er sendt 
breve ud til klubberne og ældreboligerne. To klubber 
har dog ikke modtaget brev, der er sendt nyt brev.
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6-3 Fejlstrømsafbrydere. I forbindelse med opsætning af 
fejlstrømsafbrydere i fællestavlerne i boligblokkene 
har den udførende elinstallatør konstateret, at dette 
ikke kan udføres som tiltænkt. Installationerne er 
udsat til den. 1. juli 2010. 

6-4 Graffiti i indgangsparti D.45. Der er taget hånd om 
problemet, og dette er forhåbentlig stoppet. 

6-5 Ansøgning om at holde høns på altanen. Afdelingsbe-
styrelsen sender afslag til pågældende. 

6-6 Køkkenskabe på afdelingskontoret. En af vores leve-
randører af køkkener vil gerne opsætte nye køkken-
skabe på afdelingskontoret til favørpris mv. til inspi-
ration for beboerne. Der undersøges om muligheder, 
priser og betingelser. 

  
Pkt. 7 Klager 
7-1 Lejemål i blok 1. Sagen er overgivet til advokat og på-

gældende er blevet tilskrevet. 
  
Pkt. 8 Ansøgninger 
 ingen 
 
 
Refereret ved Kenneth Due 
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En præcisering af referat 
 
En note til referatet fra det ekstraordinære afdelingsmøde 
 
Nederst på side 1 er skrevet, at facaderne kan holde 15 – 20 år. 
På afdelingsmødet d. 28. maj 2009 blev der spurgt hvor tit fa-
caderne skulle males, hertil er svaret: 15 – 20 års interval, ved 
anvendelse af smudsafvisende overfladebehandling, kaldet Lo-
tusan. Facadernes levetid er 40 – 80 år. 
 
Morten Rønne Nielsen 
Karl Henning Sørensen arkitekter as 
 

  
 

Grill på altanen 
 

Det er ikke tilladt at bruge en grill med åben ild på altanen 
og det er ikke tilladt at bruge tændvæske. 
 
Man må ikke genere omkringboende beboere med bl.a. røg, 
lugt og støj. 
 
Se mere i husorden. 
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Vi starter efterårssæsonen i Rheumhus, Albjergparken 4, 

2660 Brøndby Strand 

Fredag den 18. september 2009 

Bemærk! Middag kl. 18oo, og kl. 20oo  spiller 

The Spirit of New Orleans 

 
Bandet spiller Ragtime, blues, marcher, lovesongs, evergreens 
og egne kompositioner. 

Glæd jer til  ”ånden” fra New Orleans igen gæster klubben. 
Der lægges stor vægt på den gode kontakt til publikum, der 
straks føler sig hjemme i bandets selskab. 

Musikerne er: Preben Nissen; Trombone/vokal; Stig Nielsen: 
Alt/sopransaxofon; Carsten Henningsen: Banjo/guitar/vokal; 
Erik Frigalt: Bas samt Morten Dittmer Pedersen på trommer. 

Husk at købe spisebilletter senest 8 dage før arrangemen-
tet  (www.brondbyjazzklub.dk) hos formand eller sekretær. 
Se også tlf.bogen. 

 

Vi hygger os, danser og sludrer i baren. 

Rimelige priser.
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Lejerbo på tur til BonBon-Land 
Atter i år havde de 3 afdelinger i 
Lejerbo Brøndby – afd. 157 
(Lunden), afd. 94 (Dammene) og 
afd. 90 (Gildhøj) – arrangeret en 
fælles tur lørdag den 22. august 
til Holme Olstrup – BonBon-
Land. 

Vi var 208 børn og voksne på 
turen i år. Vi kørte hjemme-
fra kl. ca. 9.00 og vi ankom 
til BonBon-Land lidt i 10. 
Indgangssystemet var i år la-
vet om, så alle havde fået de-
res egen indgangsbillet. Det 
gjorde det hele meget nem-
mere. 

 

Folk gik rundt og hyggede sig og spiste deres medbragte mad 
når det var tid til det. 
 
Der var mange mennesker i BonBon-Land den dag, men der er 
blevet hvinet, skreget, grint m.m., til den store guldmedalje. 
 

Klokken 17.00 gik turen så til-
bage til Brøndby og busserne 
var fyldte med trætte børn, 
forældre og bedsteforældre. En 
hel del oplevelser rigere 
 
Det var en rigtig god tur, og al-

le glæder sig allerede til august næste år. 
 
John Frimann 
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Åbningstid på 
Varmemesterkontoret 

 
Afd. 157s varmemesterkontor 
har gennem lang tid oplevet, 
at det er meget få beboere, der 
kommer på kontoret tirsdag 
aften mellem kl. 17:30 og 
18:00. 
 
Afdelingsbestyrelsen og var-
memesteren har derfor be-
sluttet, at der fra 1. oktober 
2009 ikke længere er åbent 
tirsdag aften mellem kl. 17:30 
og 18:00. 
 
 
 

 



22 

Vittigheder 
 
Du lovede ikke at sladre til far og mor om, hvad tid jeg kom 
hjem i nat, sagde søsteren surt til sin lillebror. 
- Det gjorde jeg heller ikke, protesterede han, jeg sagde bare, 
at jeg havde for travlt med at spise morgenmad til at se på 
klokken! 
 
Hvad er ligheden mellem en orkan og en skilsmisse? 
Man risikerer at miste sit hus. 
 
"Doktor, den er helt galt med mig," sukker den smukke kvin-
de. 
"Hver gang, jeg får noget at drikke, så smider jeg tøjet, danser 
rundt og hengiver mig til den første, den bedste mand i nær-
heden." 
"Tag det helt rolig frøken," beroliger doktoren. "Det klarer vi 
nok. Nu snupper vi os et lille glas, og så snakker vi om deres 
problem." 
 
Og så var der den om ekspeditricen i fugleforretningen. 
Hun blev fyret fordi hun var for næbbet... 
 
Og så var der den om kannibalen der var på slankekur: 
...han måtte kun spise dværge 
 
Spar på skatten. 
Køb nye gardiner, de kan trækkes fra. 
 
Supermarkedet havde tilbud på Berberie - andebryst, men fru 
Olsen syntes, at stykkerne var for små og spurgte slagteren 
om han ikke havde nogle større. 
- "Jeg er ved at pakke nogen, men de er først klar om nogle 
min", svarede han. 
10 min efter lød det i højttaleren: 
- Den dame der gerne vil have større bryster, kan komme til 
slagterafdelingen nu!" 
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Vittigheder 
 
 
En amerikaner og en russer snakker sammen. 
Amerikaneren: Hvad er det egentlig der er så fascinerede ved 
russisk roulette? 
Russeren: Der er ingen dårlige tabere. 
 

Den ny mand på lageret bad om at få fri, fordi hans kone ven-
tede en fødsel. 
Det fik han lov til, men ugen efter bad han om det samme. 
"Jamen menneske dog," sagde forvalteren, "er din kone en ka-
nin?" 
"Nej," sagde manden, "hun er jordemoder." 
 

En blondine kommer hjem og finder sit hus tomt og smadret 
efter et indbrud. 
Hun ringer straks til politiet og beder dem sende en patrulje-
vogn forbi. 
Politiet sender beskeden ud over politiradioen og en hundepa-
trulje i nærheden er den første til at svare på kaldet. 
Da politimanden nærmer sig huset med sin politihund i snor, 
sætter blondinen sig ned i indkørslen og tager hænderne op 
foran ansigtet, mens hun hulker:  
"Jeg kommer hjem og finder mit hjem tomt og ødelagt. Jeg rin-
ger til politiet og hvad gør de? De sender en BLIND politi-
mand." 
 

En skotte besøgte sin ven i England. 
Han skulle blive i 14 dage, men da han efter tre uger ikke 
havde gjort tegn til at ville rejse, sagde hans ven: 
- Tror du ikke, at din kone og dine tre børn efterhånden læn-
ges efter dig. 
Skotten strålede over hele femøren. 
- Jeg ville ikke selv bringe det på bane, men tak skal du have, 
du gamle. Jeg skal straks sende bud efter dem! 
 

Skilt i skotøjsbutikken: 
Hvis De ikke kan lide vores højhælede sko, kan De få et par 
flade. 



24 

Vittigheder 
 
Tror du på et liv efter døden? spurgte chefen en af de ansatte. 
- Ja, det gør jeg! 
- Det er godt for lige efter du forlod kontoret i går for at tage til 
din bedstemors begravelse, kiggede hun indenfor for at give 
dig en besked! 
 
Fyren ville gøre indtryk på pigen og tog hende med ind i en ju-
velerbutik en fredag lige før lukketid. 
- Vælg den diamantring, du helst vil have, sagde han flot. 
Hun valgte en ring til 150.000 kr. 
- Kan jeg betale med en check? spurgte han juveleren. 
- Selvfølgelig, men De må forstå, at jeg beholder ringen, indtil 
jeg kan få checken kontrolleret på mandag. 
Mandag kom manden tilbage, og juveleren sagde: 
- Jeg beklager, men Deres check er blevet afvist af banken. 
- Jeg ved det. Jeg kommer også kun tilbage for at takke Dem 
og fortælle, at jeg havde en fantastisk weekend. 
 
Jeg ved godt du ville ønske jeg var død, sagde svigermoderen, 
så kunne du hoppe og danse på min grav. 
- Det kunne jeg da aldrig finde på, mumlede svigersønnen, du 
ved jeg hader at stå i kø... 
 
Hr. Hansen kommer sent og lettere beruset hjem til konen. 
- "Undskyld, jeg kommer så sent. Der var travlt på kontoret." 
- "Ja tak, det ved jeg", svarede konen, "de har ringet efter dig 
flere gange!" 
 
Du er da ikke rigtig klog, når du forærer din kone tallerkener 
til 100,- kroner stykket! 
Jo, for så tør hun ikke lade mig vaske op! 
 
Så var der skotten, hvis kone havde en temperatur på 40. 
Han sendte hende ned i kælderen, så hun kunne varme huset 
op. 



25 

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 

Juni 2009 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 

1. præmie / 50 kr. 
Mia Due 

Daruplund 59, 2. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Camilla Sparlund 

Resenlund 2, 1. tv.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Patricia Børgesen 

Daruplund 33, 2. tv. 
 

Løsning: 
 
SKEMA, ABER, RADIO, OLIE, 

EKKO, OSER, REBUS 
 
 

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 

Juni 2009 
���������������� 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
John Truesen 

Daruplund 41, 2. th. 
og 

 

1 fl. Vin:  
Nicole Christiansen 
Daruplund 35, 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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     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 

Varmemester 
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 
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 
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.. 



 

 

 

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

 

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

 

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

Trykning: Jeanette Due, Daruplund 59 
 

Bud: William Rebien Mortensen, Resenlund 10 
 

Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk. 
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Lejerbo Afdeling 157 
Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand 

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

Hjemmeside: www.lundens.net 
 

Akut telefon: 60 63 99 53 
 

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

Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th 
mobil 42 54 00 30 • Mail: formand@lundens.net 

Kasserer: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.th 
mobil 20 92 26 16 • Mail: pch@lundens.net 

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 

Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Due, Daruplund 59, 2.tv 

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

Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 
Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 17:30- 18:00 

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

Mail: varmemesteren@lundens.net 


