
 

37. årgang · Nr. 9 · november · 2009 

 
BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Den første ”sne” er faldet og det bli’r koldere og koldere. 
Så er det godt, at det kan ”varme” lidt, når der bliver julepyn-
tet på altanerne. Det glæder jeg mig til. 
 
I dette nummer, kan I komme til åbent hus på prøvelejlighe-
den i Resenlund 8. Se mere på side: 5 
Eller I kan deltage i nogle af de andre arrangementer, der er i 
denne måned. 
 
Rigtig god fornøjelse med dette nummer af bladet. 
 
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 2. december kl. 16.00 

 



 

Johns klumme 

Vore folkevalgte revisorer fo-
retog revision af vores inter-
ne regnskaber. Disse bliver 
forelagt det ordinære afde-
lingsmøde. For øvrigt var der 
inden bemærkninger fra re-
visorerne. 
 

Der er sket ændringer i TV-
pakkernes sammensætning. 
Alle der har en mellem- eller 
stor pakke har fået tilsendt 
en kanaloversigt. Ellers kan 
man finde en på tekst-TV el-
ler på www.YouSee.dk  
 

De 9 boligafdelinger har i år 
besluttet at arrangerer en 
fælles juletræsfest i Brønden 
den 28. nov. Se inde i bladet. 
 

Prøveboligen i Resenlund 8 
er ved at være færdig. Som vi 
har skrevet om tidligere, så 
bliver der holdt ”åbent hus” 
3 gange i november. 
Se inde i Lundexpressen. 
 

Afdelingsbestyrelsen har 
henvendt sig til Brøndby 
Kommune om knallertkørsel 
på hovedstien. Brøndby 
Kommune (teknisk Forvalt-
ning) er opmærksom på pro-
blemer, og er i dialog med 
Politiet. De vil på et tids-
punkt holde et møde med os 
om evt. chikaner på ho-

vedstien. 
 

Huslejen for de 10 boligafde-
linger i Brøndby Strand er 
opgjort pr. 1. januar 2010. 
Atter har Lunden den næst-
billigste husleje pr. m2. Lun-
dens huslejer udgør kr. 
592,39 pr. m2 pr. år. Den 
dyreste er på kr. 692,34 og 
den billigste er på kr. 
550,00. 
 

Det forventes at de nye post-
kasser bliver sat op her i no-
vember. Når det er sket, så 
skifter vi samtlige låse til lej-
lighederne, så det er samme 
nøgle der skal bruges til 
postkassen og til lejligheden. 
 

I sidste nr. skrev jeg lidt om 
omstrukturering. Mogens er 
udnævnt til Lokalinspektør, 
men det betyder ikke at han 
forlader os. Han får det over-
ordnede ansvar for driften. 
Vi har så pr. 1. november 
ansat Jens Hammer, der får 
titel af varmemester. 
 
Mange hilsener 
John 
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Tur til Zoo 
 

 
 
På foranledning af Ældre-
Cafeen blev der med støtte 
fra De Frie Midler arrange-
ret en tur til Zoo med rund-
visning efter fyraften for 
pensionister i Brøndby 
Strand tirsdag den 8. sep-
tember. 29 personer havde 
tilmeldt sig og vi fik en dejlig 
oplevelse. 
 
Vi havde en god guide, som 
fortalte levende om de dyr vi 
så. Vi så bla. det nye ele-
fantanlæg (var så heldige at 
vi så ungen gå i vandet og 
svømme – en rigtig vand-
hund), løverne, tigerne, 
bjørnene, aberne osv.  
 

 

 
Der var mange, som ikke 
havde set alle de nye anlæg. 
Bl.a. elefanterne var en helt 
unik oplevelse. Vi var utro-
ligt heldige med vejret, dej-
ligt solskin og varmt. 
 

 
 
Efter en rundtur på 2 ti-
mers spadsering, var det 
nogle trætte pensionister, 
der vendte hjem til Brøndby 
Strand. ÆldreCafeens med-
lemmer sluttede af med en 
bid brød i foreningens loka-
ler. Alle takkede for en god 
oplevelse. 
 

Glenda Jensen 
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Prøvelejlighed 
 

Vores prøvelejlighed er nu 
færdig med ombygningen, og der hol-
des åbent hus på følgende dage: 
 

Søndag den 15. november 2009 
kl. 13:00 til kl. 15:00 

 
Onsdag den 18. november 2009 

kl. 18:30 til kl. 19:30 
 

Søndag den 22. november 2009 
kl. 10:00 til kl. 12:00 

 
Der vil være en begrænsning på 
ca.12-16 personer ad gangen i lejlig-
heden. Der vil derfor (måske) fore-
komme lidt ventetid. 

 
Afdelingsbestyrelsen 
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Nye tv-kanaler 
 
Flere tv-kanaler i YouSee's net skifter kanal 
plads pr. 1. november 2009. De beboere, der 
har tillægspakker, får tilsendt en kanaloversigt direkte 
fra YouSee. 
 
Der henvises til www.yousee.dk hvor der også er infor-
mation om ændringerne. 
 
Desuden findes kanaloversigten på 
www.yousee.dk/nykanaloversigt 
 
Skulle man have spørgsmål til kanalomlægningen, be-
des man ringe til YouSee Salg på 80 60 50 00. 
 

 

 
  
 
 
  Til hver en fest, 

 bli’r sangen bedst, 
 når den er skrevet 
 af Jytte. 
 

 
                 Jytte D.9 
                  43544312 
 
 

 

Åbningstid hos 
Varmemesteren 

 
Det er besluttet, at der 
fra 1. oktober 2009 
ikke længere er åbent 
tirsdag aften mellem 
kl. 17:30 og 18:00. 
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BRØNDBY STRANDS 
ÆLDREKLUBBER OG  

-FORENINGER  INVITE-
RER  

TIL ÅBENT HUS 
 

MANDAG DEN 23. NOVEMBER 2009,  
kl. 13.00 I CAFE PERLEN, HALLINGPARKEN 5,  

2660 BRØNDBY STRAND. 
 

Kom og hør om de forskellige ældreklubber og  
- foreninger, se hvad de laver og få en snak med 

nogle af medlemmerne. 
 

Du får også mulighed for at høre et foredrag 
med Erling fra Ældre Sagen, som sætter fokus 

på ældres foreningsliv.  
Derudover kan du høre Gurli fortælle om  

Seniorrådets arbejde. 
 

Perlen byder selvfølgelig på kaffe/the og kage. 
 

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG OG OPLY-
SENDE DAG. 
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     NATIONAL HISTORISK MUSEUM      
FREDERISKBORG SLOT 

 

TA’ MED DE 9 PÅ PENSIONISTTUR TIL 
FREDERIKSBORG SLOT 

 

TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009. 
 

   
 
 

Du får mulighed for at opleve slottes mange prægtigheder, 
samt to særudstillinger: Fotografiske portrætter & Frede-

riksborg Slot – brand og museum. 
 

Fotografiske Portrætter viser en række portrætter af kendte 
danskere taget fra omkring år 1900 og frem til i dag. 

 
Frederiksborg Slot – brand og museum fortæller historien om 

den dramatiske slotsbrand i 1859 og slottets efterfølgende 
forvandling fra kongebolig til museum. 

 
Bussen afgår fra Tranumparken 3 kl. 10.00.  

Vi er hjemme igen ca. kl. 16.00.  
Pris 50 kr. 

 
Tilmelding skal ske senest fredag den 20. november 2009, 
 til beboerrådgiver Mette Holck, NetværksKontoret Kisum-

parken 2,  
2660 Brøndby Strand, tlf. 60 35 46 92, mail: mho@bo-vest.dk  
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Pressemeddelelse 

BRØNDBY JAZZKLUB 
Fredag den 20. november 2009 spiller 

DANISH DIXIELAND BAND 
I Rheumhus, Albjergparken 6. 

 
Der er middag kl. 18oo og musikken starter kl. 20oo. 
Der skal købes spisebilletter på www.brondbyjazzklub.dk eller 
se tlf.bogen og ring til kasserer eller formand. 
 
Orkesteret består af 6 garvede musikere: Jon Rasmussen på 
trompet, Eddie Pless: Trombone/vokal, Jørgen ”Tulle” Ras-
mussen på klarinet, Jochen Ottens: bas/vokal, Ole Sterndorff 
på banjo og endelig Ole Wichmann på trommer. 
 
Glæd jer til  sjov- og shownumre leveret af et orkester, der 
magter stor underholdningsværdi og dansevenlig musik. Glad 
jazz med kendte klassikere og egne arrangementer er på pro-
grammet. 
Vi ses i baren. Billige priser. 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: ______________ 
 

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

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

Held og 
lykke 



11 

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. december klokken 16:00. 
 
 

  
Navn: __________________________Adresse:___________________

Held og 
lykke 
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Fællesspisning for enlige med børn 
 

Næste gang er: Torsdag den 26. november 
klokken 17.00 – 20.00 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Tilmelding, samt køb af spisebilletter, 
skal ske senest: 

 

mandag den 23. november 
hos: 

Beboerrådgiver Mette Holck på 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, 

 

Tlf.: 43 54 22 75 eller 60 35 46 92 
Mail: mho@bo-vest.dk 

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

med. Den hedder: Enliges spiseklub, Cafe´13 
Kig forbi 

 
Mange hilsener 

Conni 

 
 
 

Vittighed 
Fru Hansen besøger sin mand i statsfængslet.  
- "Hvordan klarer du det så økonomisk", spørger manden be-
kymret.  
- "Jo, tak, det går da helt godt. Jeg har jo dusøren." 
 
Den sigtede til dommeren...  
- "Hr. Dommer jeg var ikke beruset, jeg havde bare fået lidt at 
drikke."  
- "Godt, så får De 30 dages hæfte i stedet for en måned..." 
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Brønden – et besøg værd 

Kulturhuset Brønden skal 
som en naturlig del af kul-
turlivet i Brøndby være med 
til give bydelen og hele 
kommunen et nyt samlende 
kultursted. 
 

Brønden skal ikke kun være 
med til at samle de aktivite-
ter, der allerede findes og 
skabe rammerne for nye ak-
tiviteter, men give hele om-
rådet et kulturelt og arkitek-
tonisk løft.  
 

Kulturhuset Brønden er ind-
rettet, så det første man ser 
når man kommet indenfor er 
et fællesrum, hvor der er 
foyer, café, en del af bibliote-
ket og med tiden kommer 
der også turistinformation og 
kommunal information. 
 

Biblioteket i Brønden er et 
selvbetjent bibliotek som du 
kan bruge i hele Brøndens 
åbningstid. Der vil være per-
sonale til at betjene dig i bib-
lioteket i de normale åb-
ningstider  
 

Brøndby Strands nye mø-
de- og spisested ”Strandca-
feen” 

Her kan man få et godt og 
billigt måltid mad. Dagens 
ret koster kun kr. 49,00. 
Der er også forskellige ar-
rangementer i Strandcafeen: 
 

Tirsdag den 10. november 
fra kl. 17 - Mortensaften 
Hyggelig aften med andesteg, 
brune og hvide kartofler, 
rødkål og sauce til kun 99 
kr. - æblekage kan tilkøbes 
for 25 kr. og ris á la mande 
for 35 kr. 
 

Lørdag den 28. november 
kl. 12-16 i Strandcafeen 
Julebuffet hver lørdag frem 
til jul 
Spis alt hvad du kan fra den 
store lækre julebuffet. 
Pris: kun 120 kr. 
 

Husk at bestille bord på 
tlf. 53 53 62 04.  
 

Åbningstider: 
mandag – fredag 
kl. 10.00 - 21.00 
lørdag kl. 10.00 - 19.00 
 

Se mere på: 
www.kulturhusetbronden.dk
/bronden 
 

Hilsen – John 
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Juletræsarrangement 
 

De 9 arrangerer et fælles 
juletræsarrangement 

Lørdag den 28. november 2009 
Kl. 14:00 til kl. 17:00 

I Brønden 
 
 
 

Billetpriser: Børn (1–15 år) ............. kr. 20,00. 
 Voksne ........................ kr. 30,00. 
 
Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, D. 29, følgende dage: 
 

Mandag den 16. november – klokken 17.30 – 18.30 
Onsdag den 18. november - klokken 20:00 – 21:00 
Søndag den 22. november - klokken 13:00 – 14:00 

 
Har I ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af dagene, kan I 
forudbestille og betale billetter. Udfyld nedenstående slip. Læg den i en 
kuvert sammen med penge for billetter og smid den ind ad brevspræk-
ken på kontoret. Så sørger vi for, at I får leveret billetterne så hurtigt 
som muligt. 

Med venlig hilsen 
John 

 
 

 
Navn:  _____________________________________________________________  
 
Adresse: ________________________________ Tlf.nr.:___________________ 
 
Vi vil gerne forudbestille: 
 
____ stk. Børnebilletter a 20,00 kr. =  _____________________________  
 
____ stk. Voksenbilletter a 30,00 kr. =  ____________________________  
 
Vedlagt i denne kuvert – I alt kr.: ________________________________  
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 9/2008 

Tirsdag den 6. oktober 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. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskre-

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol for 1. okt. 08 – 30. sep. 09 blev gen-

nemgået og fundet acceptabelt. 
2-2 Regnskab fra BonBon-Land forelå og taget til efterret-

ning. 
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 1. september 2009 blev gennemgået af 

John. 
3-2 Kontorvagt den 15. september 2009 blev gennemgået 

af Preben. 
3-3 Kontorvagt den 29. september 2009 blev gennemgået 

af Birthe. 
3-4 Alarm på afdelingskontoret skal respekteres. Går over 

bestyrelsesmedlemmers mobiltelefon, så man må 
straks melde tilbage til John, hvis man kludrer i det. 
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3-5 Sager fra Akut-telefonen. 
 Fejlinstallation af vaskemaskine. 
 Strøm i blok 3 ustabilt. Hovedsikringsgruppe i uorden. 

Dong tilkaldt. 
 Vandrør i stykker i blok 11. Søren fik det klaret. 
 Strøm i blok 13 hos beboeren i uorden. Strømsvigt 

p.g.a. vaskemaskine. 
 Utæt vandrør i blok 11. Kenneth fik lukket for vandet 

og tilkaldt VVS. 
3-6 Spørgeskema, fraflytning. Ros til varmemesteren samt 

utilfredshed med mange hunde. 
 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Ændringer i TV-pakkerne samt nye priser pr. 1. janu-

ar 2010. 
4-2 Ændringer i åbningstiderne hos Aplus: Udvidelse. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Indflyttermøde den 8. september. Desværre ringe del-

tagelse, men megen spørgelyst fra de tilstedeværende. 
5-2 Spørgeskema fra Beboerdemokraten blev taget til ef-

terretning. 
5-3 Referat fra Lejerbo Brøndby den 27/8-09. 
 Reduceret grundkøbesum på Seniorbofællesskabet 

”Æbleblomsten” samt faldende håndværkerudgifter og 
nye finansieringsvilkår. 

 Ny udgave af Brøndbyexpressen udkommer i novem-
ber. 

 Boliggavekort droppet, så længe der er kommunal an-
visning. 

5-4 Referat fra Lejerbo` s Hovedbestyrelsesmøde den 
25/8-09 blev taget til efterretning. 

5-5 Takkebrev fra afd. 90 – 50 års jubilæum forelå. 
5-6 Ændringer i den nye styringsreform. Orientering fra 

BL. 
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5-7 Miljørepræsentantskabsmødet. 
 Vi ønsker oplysning om, hvilke planer Kommunalbe-

styrelsen har med Langbjergskolen efter lukningen i 
2010. 

5-8 BiB afholder valgmøder søndag den 25. oktober i 
Brønden og søndag den 15. november på Kilden. 

5-9 Ny skolestruktur i Brøndby. Flere skoler fusionerer – 
både ved Brøndby Strand og i Brøndbyøster. 

5-10 Generalforsamling i Brøndby Fjernvarme til efterret-
ning. 

5-11 Visionsseminar afholdt den 17. september i Rheum-
hus. John og Birthe deltog. 

5-12 Referat fra De 9 møde den 14. sep. 2009. 
 Klager stort strømforbrug på ”Brønden” tilbagevises, 

da lyset er digitalt. Motionspladsen ønskes flyttet. 
 Alle arrangementer i ”Brønden” kan findes på 

www.Kultunaut.dk 
5-13 Indbydelse til seminar hos Esplanaden den 22. sep-

tember 2009. 
5-14 Fælles juletræsfest i Brønden foreslås af ”De 9”. 
 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ansættelser og stillingsændring. Ny varmemester Jens 

Hammer er ansat pr. 1. november 2009. Mogens Niel-
sen er udnævnt til lokalinspektør. 

6-2 Prøvebolig i Resenlund 8. Fremvisning i november, når 
den er færdig. Intet nyt køkken. Dette må den kom-
mende lejer selv tage stilling til, da det vil blive pålagt 
huslejen. 

6-3 Renovering. 
 Der skal laves undersøgelser for PCB indeluft i lejlig-

hederne. Prøveudtagninger vil ske i forbindelse med 
fraflytninger. PCB betyder Polychlorerede Biphenyler, 
som kan forekomme i elastiske fuger m.m. 
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6-4 Møde med beboer/klubber om Plankeværk. Beboerne 
kom ikke til mødet. Klubber og Ældrecafeen var til-
fredse med tegningerne for nyt plankeværk som de fik 
forelagt på mødet. Et bestyrelsesmedlem, havde ført 
en del korrespondance pr. mail og mente, at de fik for 
lidt plads på udearealet. John mente, at det allerede 
var blevet udvidet med 4 m2, så det burde være nok. 
Deres nye areal ville svare til en stue. Et flertal i besty-
relsen besluttede dog at tage et møde med arkitekten. 
John meddelte, at han ikke længere ville være for-
mand for byggeudvalget. 

6-5 Markvandring den 25. september 2009, hvor Glenda, 
Preben, John og Birthe deltog. Referat følger. 

6-6 Nye radiatorer i opgangene og opslagstavler. Arbejdet 
er sat i gang. Diskussion om cirkulære, hvor det frem-
går, at man skal have skilt på postkassen, hvis man er 
godkendt til at få posten bragt op. Det undersøges af 
Lillian, hvordan man skal tackle dette cirkulære. 

6-7 Nye vinduer i Børnehaven, Blæksprutten er hårdt til-
trængt og arbejdet sættes snarest i gang. 

6-8 Nye låse til døre og postkasser, så de er ens. 
 
Pkt. 7 Klager 
 Ingen 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ældre-Caféen søger tilskud til julefrokost. Blev god-

kendt. 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Marked 
Lundens Håndarbejdsklub 

afholder åbent hus 
søndag den 29. november 2009 

fra kl. 13.00 til 16.00 
 

Kom forbi og se de mange  
spændende ting, f.eks. patchwork på 
kugler, fletning i metal, sølvsmykker, 

ringe, vedhæng, armbånd, 
flettede armbånd, m.m. 

 
Kig ind og se vore  
hyggelige lokaler 

 
På gensyn i 

Lundens Håndarbejdsklub 
Resenlund 10 
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Med Børnenes rejsebureau på fisketur 
i Øresund.
Det er tidlig søndag morgen 
d.11-10-2009. Vi mødes på 
Brøndby Strand station, med 
kurs mod Helsingør og en 
hel eftermiddag på havet. 
Som tiden skrider frem mod 
afgang, dukker deltagerne 
op, godt klædt på efter årsti-
dens vejrlig. Frokostkurve og 
kaffekander er pakket og 
grejet er tjekket. Børn og 
forældre er i rigtig dejligt 
humør og så er det ellers af 
sted. 
Hvor er det skønt, at se så 
mange tilmeldte til en ander-
ledes familie udflugt. Yngste 
deltager er bare 4 år. 
Vi skal ud på Øresund med 
kutteren ARRESØ. Der er lo-
vet godt fiskevejr og den fri-
ske vind bider lidt i kinder-
ne, da vi stævner ud med 
kurs mod kobberværket på 
Sveriges siden af Øresund. 
Båden gynger lidt, men ikke 
meget. Endelig ringes der på 
klokken og grejet må sættes 
ud. Der går kun ganske få 
minutter, så har de første 
bid – fuldt hus - som man 
siger. 5 stk. sild på forfanget, 
men ak de er ikke indstillet 

på at blive landet og når at 
hoppe af krogen. 
Når det blev for koldt på 
dækket, eller der var for me-
gen fiskelugt for de små næ-
ser, var der råd for det. Bør-
nene kunne frit benytte den 
dejlige lune kahyt under 
dæk, hvor der blev fortalt fi-
skerhistorier og tegnet i 
medbragte malebøger. 
Der bliver fangst til alle, nog-
le mere end andre. Ind imel-
lem fanger vi hinanden og 
kluddermor må på banen for 
at få linerne viklet fri af hin-
anden. Der blev fanget lidt 
torsk og en masse flotte fede 
sild. Lækkert. Den største 
torsk blev halet ombord af et 
af børnene og vejede godt 3 
kg. Flot og stort tillykke med 
aftensmaden. På vej ind til 
havn, var der mulighed for at 
rense fiskene. Vi er et par 
stykker, der ved hvordan 
den sag skal gribes an og in-
den vi får set os om, er der 
trængsel ved rensebordet, 
ikke kun for at rense fiske-
ne, næææ vi skulle da lige 
se hvad torsken lever af. Det 
så ud til, vi havde fanget 
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dem lige midt i frokosten, - i 
mavesækken på den ene 
torsk var en hel krabbe fami-
lie. Så lidt havbiologi kunne 
der også bydes på, til stor 
glæde for børnene, der så in-
teresseret til. 
Turen må siges at være en 
succes og der var allerede 
tilslutning og efterspørgsel 
på endnu en tur. Det håber 
vi så der bliver inden længe. 
Jeg vil lige sige tak for turen 
og sende stor ros til delta-
gerne for en rigtig skøn tur 
hvor børn og voksne bare 
hyggede sig i hinandens sel-
skab. 
 
Charlotte Hansen / frivillig i 
børnenes rejsebureau. 
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Vittigheder 
 
En 8 år gammel dreng går en tur hen ad gaden, da en bil 
standser ved siden af ham.  
"Hop ind i bilen, så får du en tyver", siger manden bag rattet.  
"Nej", svarer drengen og går videre.  
Manden giver ikke så let op, så han kører videre hen foran 
drengen og stopper igen.  
- "Så en tyver og en pose slik? Hva' siger du?"  
- "Nej, det var dig der absolut ville have en Skoda, far." 
 
Hr. Jensen ringer til dyrlægen:  
- "Min kone er på vej hen til Dem med vores gamle hunkat. 
Lad som ingen ting og giv hende en diskret sprøjte, så hun so-
ver stille ind."  
- "Det er forstået, hr. Jensen. Men lige et enkelt spørgsmål: 
Kan katten selv finde hjem?" 
 
Blondinen deltager i OL, og stiller op i 100 m brystsvømning. 
Da alle er kommet ind, står de og venter på blondinen, og efter 
lang tid kommer hun endelig.  
Hun stiger op af vandet og går direkte op til dommeren og si-
ger: "Det var uretfærdigt, jeg så de andre brugte hænderne". 
 
To advokater er på café.  
De bestiller to glas cola, sætter sig ved et bord og tager hver 
især deres medbragte madpakker op af tasken. Tjeneren ser 
dette og skynder sig hen til dem:  
- I må altså ikke spise jeres egen mad herinde.  
Advokaterne kigger et kort øjeblik på hinanden og bytter deref-
ter madpakke. 
 
Før i tiden hadede jeg at gå til bryllupper. Hver gang jeg kom 
til ét, kom samtlige gamle tanter og bedsteforældre og prikkede 
mig i siden mens de grinte: "Det er din tur næste gang"! Det 
stoppede alt sammen da jeg begyndte at gøre det samme ved 
dem, når vi var til begravelser... 
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Vittigheder 
Så var der ham den lille mand, der kom ind på et værtshus - 
gik op til baren og sagde:  
- Stik mig en stiv whisky, før der bliver ballade !  
Han fik den - og skyllede den ned i én slurk.  
- Stik mig en til, før der bliver ballade.  
Han fik nr. 2 og høvlede også den ned.  
Også nr. 3 forsvandt indenbords.  
- Nå, bartender. Nu bli'r der ballade, for jeg har ingen penge !! 
 

Tre gamle bedstemødre på 80 år, 90 år og 100 år sad og snak-
kede sammen. Hende på 80 år sagde:  
" Jeg føler mig som en voksen kvinde."  
Hende på 90 år sagde:  
"Jeg føler mig som en teenager."  
Hende på 100 år sagde: "Jeg føler mig som en baby. Jeg har 
ingen tænder og ingen hår, og jeg har lige tisset i bleen." 
 

En mand går ind i badet netop som hans hustru forlader det, 
og samtidig ringer dørklokken.  
Hustruen slynger et håndklæde omkring sig og løber hen og 
åbner døren.  
Udenfor står naboen, Bob. Før hun når at sige noget, siger 
Bob hurtigt:  
- "Jeg giver dig 800 kroner, hvis du smider håndklædet".  
Hun bliver temmelig forbavset, men tænker over det et øjeblik 
og smider så håndklædet og står nøgen foran Bob.  
Bob fisker straks 800 kroner op at lommen, som han giver 
hende, hvorefter han går igen. Kvinden tager håndklædet på 
igen og går ovenpå.  
Da hun kommer ind på badeværelset, spørger hendes mand, 
hvem det var.  
- "Det var Bob", svarer hun.  
- "Perfekt!", siger manden, "...havde han husket de 800 kroner, 
han skylder  
mig?" 
 

Anklager: Vil de fortælle juryen, hvorfor De skød Deres mand 
med bue og pil?  
Anklagede: Jeg ville ikke vække børnene 
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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 

Oktober 2009 
 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 

1. præmie / 50 kr. 
Katja Barnholt 

Daruplund 29, 1. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Carina Wagner 

Daruplund 71, 3. th.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Julie F. Funch 

Daruplund 17, 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 

Oktober 2009 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Karen Billing 

Daruplund 3, 2. mf. 
og 

 

1 fl. Vin:  
Birgitte Wagner 

Daruplund 71, 3. 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 
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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. 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. 
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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 
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Bestyrelsesmedlem: Kenneth Due, Daruplund 59, 2.tv 

------------------------------------------------------------------------ 
Lokalinspektør: Mogens Nielsen 

Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 
Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 

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

Mail: varmemesteren@lundens.net 


