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April måned  
 
Starter med påskeferie 
 
 

Det er dejligt med påskeferie. 
 
Vejret tegner godt det meste af ferien og 
mere efterfølgende. 
 

Til Påskens optakt hører nemlig gækkebrevene, hvis forgængere er de 
såkaldte "bindebreve", der går tilbage til 1600-tallet. 

Kunne man ikke gætte afsenderens identitet, skulle der bødes med et 
lille gilde, et kys eller et påskeæg. 

At bruge påskeæg som bod blev formentligt udbredt med brugen af de 
såkaldte kommercielle gækkevers, som kunne købes hos forlæggere, 

bog- eller papirhandlere. 
Julius Strandberg udgav i 1870 sådanne gækkebreve, hvor der 
forneden er trykt, hvordan man bør gebærde sig med gækkebreve: 

 

"Ifølge de gamle Regler for de, som 
ville sende Vintergiække, skal 
Afsenderen, dersom han inden Paaske 

bliver opdaget, yde Modtageren Tribut, 
der sædvanlig bestaar i Paaskeæg eller 
en Billet til Theatret." 

 

At sende en hilsen på postkort ved Påsketid var i de første årtier af vort 
århundrede også ganske udbredt. 
Før telefonen var postkort en helt uundværlig kommunikationsform, 
men postkort med påskemotiver har ikke som julekortene bibeholdt 
samme position. 

Med venlig hilsen, 
 
Anette Scharstein 
Redaktør 



 

 

 

 Så gik påsken !! 
 
Jeg håber I alle har haft en god påske. 
Dette er så den første reelle online 
udgivelse af Lundexpressen, der er kun 6 
beboere som har ønsket, at modtage 
Lundexpressen i papirudgave.  

 

Jeg vil gerne starte med at fortælle om 
udfaldet af det møde, jeg havde med 
organisationsformanden Povl Erik & 

varmemester Jens Hammer omkring fejl og 
mangler. Vi besluttede og kom frem til, at vi 

starter med at få indhentet tilbud på de mangler, som skader 
bygningerne og få dem lavet. For herefter at sende regningen videre til 
MTH.  

De fejl og mangler der er på det indvendige, kan om nødvendigt 
desværre blive nødt til at vente til 5 års gennemgangen.  
 

En anden ting som rører sig i øjeblikket er hunde. Jeg ser og hører 
stadig om nogle hundeejere, som mener deres hunde skal have lov til 
at gå løs ”lille som stor”. Jeg vil gerne minde disse hundeejere om, at 

det ikke er tilladt at have løse hunde i Lunden, heller ikke i opgangene. 
Det kan i værste fald betyde inddragelse af hundetilladelsen, så 
husk snoren og hundeposer.  
Jeg vil også gerne minde om, at man skal huske at tilmelde/afmelde 

hund og kat på afdelingskontoret, da man kun må have 1 husdyr pr. 
lejemål i Lunden.  
 
Kontoret har åbent mandage i lige uger fra 18-19 på nær juli og 

august. 
 

Med venlig Hilsen 
Brian Taudahl Børgesen 
Afdelingsformand 



 

 
Jeg kom godt hjem. På hjemvejen mødte jeg ikke mange mennesker. Det gjorde 
jeg til gengæld, da jeg tog af sted. Da mødte jeg tre kolleger fra Natteravnene, 

også deres tur var forløbet i rolige omgivelser, og også de bidrager til trygheden.  

 
Tidligere på dagen havde jeg været på kursus for Natteravne sammen med kolleger 

fra Brøndby Strand, Vallensbæk og Ishøj, som har et samarbejde om kurser, ture i 
spidsbelastninger og lignende. Også vi Natteravne får de værktøjer, vi har brug for, 

så vi kan overskue de problemer, som vi møder på gadeplan bl.a. når vi ser en 
beruset ung kan vi træde hjælpende til. 

 
Natteravnene består af en forening af forældre og bedsteforældre, som arbejder 

frivilligt. Vi går rundt i kvarteret og holder øje med de unge mennesker. Vi skal ikke 
kaste os ud i et slagsmål, vi skal blot observere, og kun hvis løjerne går helt over 

gevind, kan vi ringe efter politiet, hvis vi skønner det nødvendigt, men det gør vi 
faktisk kun, hvis et slagsmål er så voldsomt, at det er forbundet med livsfare for de 

involverede. 
 

Hvis I synes, I kunne tænke jer at være med, så ring til vores formand 

Kirsten Stolborg på tlf.nr.   60 89 61 63, så går det hele ganske af sig selv.  
 

Inden man får set sig om, er man frivillig i en forening med søde mennesker og et 
godt kammeratskab. Som frynsegode får man masser af frisk luft og motion samt 

muligheden for at lære de unge mennesker at kende, og i de 3-4 år, hvor jeg har 
gået Natteravn, har jeg ikke været ude for en eneste uhåndterlig situation.  

 
Desuden er den bedste måde at komme sin angst til livs på, at konfrontere sig selv 

med den, så kom op af sofaen, sluk for TV’et og kom ud på gaderne. Det er ikke 
nær så farligt, som du tror. 

 
Lone Pedersen, D. 31 

 
 

 

Natteravnene har 
lokale i  

Daruplund 63 på 
altansiden 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 
– Det må have været frygteligt for dig, hvisker Bitten, da jeg fortæller hende, 

hvordan jeg om morgenen har været tvunget til at skyde en mand i selvforsvar. Nu 
lægger hun armene om mig og ser på mig med sine smukke blå øjne, der lige nu er 

fulde af medlidenhed. Det bliver de ikke ved med at være, for hun ved endnu ikke, 
hvem det er, jeg har dræbt. 

For fire timer siden blev jeg suspenderet fra min stilling som overbetjent i politiet. 
Ikke fordi jeg havde gjort noget galt, men fordi jeg havde skudt en desperat ung 

mand efter en biljagt. Mads Mortensen, hed han, den unge mand, som trak våbnet. 
Jeg havde ikke noget valg. Jeg skød i selvforsvar. 

  

Det er normalt at blive taget ud af tjenesten, indtil politiets specialafdeling for 

politisager har undersøgt sagen. At man bliver suspenderet i sådan en situation, er 
forståeligt, men alligevel ubehageligt. Som om man får et mistankens slør trukket 

ned over sig til, trods for at man ikke har gjort noget galt. 

  

Heldigvis har jeg min kone Bitten ved min side. Uden hendes uforbeholdne støtte 

og kærlighed tror jeg ikke, jeg ville have overlevet. Jeg kunne have sagt meget om 
Bitten, og det agter jeg også at gøre. Om to dage er det 10 år siden, vi giftede os. 

De fleste i vores omgangskreds er for længst blevet skilt og gift igen. Enkelte har 
endda gentaget kunststykket to gange, som om det var en stafet, de deltog i. 

  

Nogle gange føles det næsten, som om jeg har sprunget over en epoke i mit liv. 

Men jeg er glad for Bitten. For mig er Bitten alt. – Jeg elsker dig, siger jeg og ser 

hen på hende. Hun har krøllet sig sammen i sofaen foran fjernsynet med en skål 
jordbæris og en bog. 

  



 

Det er sådan, hun tilbringer aftenerne, med mobilen i hånden og noget godt at 
stoppe i munden. Men mobilen mangler. Hun har ikke haft den et par dage. Den er 

som sokker i en vaskemaskine. Selv om man putter to ind, kommer der kun en ud. 
Men før eller siden kommer den manglende sok altid tilbage igen, om end på de 

særeste steder. Sådan er det også med Bittens mobil. Den bliver væk, men dukker 
altid op igen. 

  

Bitten ser sig omkring, som om hun ikke er sikker på, hvor stemmen kommer fra. 

Så møder hun mit blik og smiler genert. Men hun siger ingenting. – Det gør jeg 
virkelig, siger jeg. – Elsker dig. Min stemme er højere denne gang, ligesom lidt 

kækkere i det. Alligevel har der sneget sig en tone af usikkerhed ind. Man bliver så 
sårbar i sådan en situation. Trænger til al den bekræftelse, man kan få. Men Bitten 

siger ingenting. 

  

Pludselig føler jeg mig så lille og hjælpeløs. Det er mig alene mod den store 

overmagt. Mod en hel hær af patologer, kriminalteknikere, advokater og 
efterforskere. Det er min vurderingsevne i et dramatisk øjeblik, der skal sættes 

under lup. Som skal ristes, tygges på, spyttes ud igen og studeres til mindste 
detalje. 

  

Og stakkels mig, hvis jeg i løbet af en tusindedel sekund har truffet en forkert 

beslutning. Så bliver jeg kastet for ulvene. Eller rettere sagt for pressen. Og for 
dem er det ligegyldigt, om jeg ikke havde andet valg end at skyde. Om det stod 

mellem mig og denne våbendesperado. De vil flå mig i stykker uanset hvad. 

  

Min chef vil ganske vist stå bag mig. Klappe mig på skulderen og sige, at jeg har 

etatens fulde støtte. Men efterhånden vil jeg erfare, at omsorgen ikke er så 
helhjertet, som den først føles. Efterhånden som årene går, vil jeg opleve, at stadig 

yngre kolleger overhaler mig i anciennitetskøen. At jeg befinder mig stadig længere 
fra begivenhedernes centrum, stuvet væk i et lille kontor. Min fortid er blevet for 

ubehagelig for dem, en varm kartoffel, ingen har lyst til at røre ved. 

  

Hvis de altså kan tage mig i en eneste lille fejl. Alligevel føler jeg mig tryg i min 

sag. En ung mand blev revet væk for tidligt, ja. Men det var mig eller Mads 
Mortensen. Jeg trak våbnet, fordi jeg ikke havde andet valg. Efter den fatale 

skudepisode fik jeg hurtigt assistance, og snart vrimlede det med politi på 

gerningsstedet. 

  

Selv fik jeg et tæppe om skuldrene og blev puffet ind i en tjenestevogn. Så gik det 

direkte til stationen, hvor de første indledende forhør blev gennemført. Derefter 
blev jeg sendt videre til politichefen. Han lagde en faderlig hånd på min skulder og 

pegede på stolen foran et overfyldt skrivebord. 

  

– Foreløbig er der kun en ting, jeg har brug for at høre fra din mund, sagde han. – 

Var det et nødvendigt skud? – Han pegede på mig med et oversavet haglgevær, 
sagde jeg og fortalte i korte træk, hvad der var sket. Om hvordan jeg var svinget 

ind på gårdspladsen foran det lille husmandssted for at hente et uregistreret våben. 



 

Om den unge mand, som havde nikket og smilet, før han forsvandt ovenpå i huset. 
Men så, idet han kom ud igen, sigtede han lige mod min brystkasse. 

  

Jeg takkede min Gud og skaber for, at jeg havde benyttet en tjenestevogn, som var 
udstyret med et let tilgængeligt våben. Der var ikke noget at gøre ved, at jeg ikke 

havde haft tid til på forhånd at få godkendt bevæbningen, som den normale 

procedure ellers foreskriver. Jeg måtte bare skyde, det var ham eller mig. 

  

– Jeg forstår, sagde politichefen. – Af erfaring ved vi dog, at mange kæmper med 

skyldfølelse efter sådan en oplevelse. Vil du tale med en psykolog? Jeg tænkte mig 
om, men mærkede ingen skyld. Ikke over drabet på Mads Mortensen vel at mærke. 

På andre områder af mit liv var det en anden snak. 

  

Over for Bitten følte jeg for eksempel dårlig samvittighed over mine mange 

overarbejdstimer, over min påståelighed og korte lunte. Over min tavshed, min 
selvoptagethed og gnavne irritation, når verden gik mig imod. Bitten fortjente en 

undskyldning, helt bestemt. 

  

Men at jeg i morges skød og tog livet af hendes elsker gennem to år, Mads 

Mortensen, kommer jeg aldrig til at give hende en undskyldning for. Eller at 
indrømme, at jeg kendte til forholdet, for den sags skyld. Det bliver til evig tid en 

sag mellem mig og min samvittighed. 

  

Politichefen gav mig atter hånden og forklarede, at jeg på et senere tidspunkt 

skulle tale med en psykolog, enten jeg ville det eller ej. Det var almindelig 

procedure i den slags sager. – Nu skal du tage hjem og tage den med ro. Har du 
nogen i dit nærmiljø, som kan støtte dig? En ven eller ægtefælle? – Min kone 

Bitten. – Fint. Tag hjem til hende og prøv at samle kræfter. Du kommer til at få 
brug for dem. Afhøringerne med politiets afdeling for Interne Affærer kan blive 

hårde, advarede han. – Og derefter kommer pressen på banen. – Det forstår jeg, 
sagde jeg og tog direkte hjem til Bitten. 

  

Og med åben mund og øjne der lyste af frygt, lyttede hun til hele den dramatiske 
historie. Det slog mig, hvor smukt hendes øjne strålede, selv når de lyste af frygt. 

Bittens øjne tindrer altid, det var det, jeg elskede ved dem. Ingen kan smile med 
øjnene som hun. Og det er ikke smilerynkerne, der gør det, det er måden hvorpå 

de nederste øjenvipper bliver trukket lidt opad. Øjnene bliver smalle og fugtige, og 

det får dem til at stråle. 

  

Da jeg havde fortalt færdig, knugede hun sig ind til mig. De lyse krøller kildede mig 

på kinden, og duften af hende gjorde mig øm og helt forpustet. – Det må have 
været været frygteligt, sagde hun. Og typisk nok viste hun også omsorg for den 

dødes pårørende. Som sygeplejerske i det udekørende team, havde hun et stort 
hjerte. 

  

– Har de offentliggjort hans navn? – Det tror jeg ikke. Jeg kender ikke engang selv 
navnet, løj jeg. En klog plan, det var det, det var. Det perfekte drab, intet mindre. 



 

For Bitten ville selvfølgelig aldrig indrømme over for mig, at han havde været 
hendes elsker. Hvorfor skulle hun det, når han alligevel var død? Hun ville 

selvfølgelig sørge, når hun fik navnet på den døde at vide. Trække sig ind i sig selv 
og måske blive helt væk for mig. 

  

Men så, når hun kom frem af skyggerne igen, ville jeg være der for hende. 

Stærkere og tryggere end nogen sinde. Tålmodig og forstående ville jeg tage mig af 
hende og vise hende al min kærlighed. – Har du det godt? vil jeg spørge.– Er der 

sket noget? – Hvorfor skulle jeg ikke have det godt? vil hun svare let. Alt for let. Og 
så vil hun synke ind i mine arme. Ind i armene på den eneste, hun har. 

  

* * * 

  

Jeg skotter over til hende, som hun sidder i sofaen med sin bog, stadig uvidende 

om hvem den omkomne er. Fjernsynet kører lavt i baggrunden, men foreløbig har 
de ikke nævnt hans navn. Politiet har også ringet. Sagt, at de sender en bil for at 

hente mig i løbet af en times tid. 

  

Afdelingen for Interne Affærer arbejder effektivt og vil gerne i gang. Netop det gør 

mig lidt nervøs. Jeg går hændelsesforløbet igennem om og om igen. Spørger mig 
selv, om jeg begik nogen fejl. Om der er noget, jeg har udeladt eller overset. En 

rød tråd, som kan findes og rulles op med mig siddende i den anden ende. Men jeg 

kan ikke finde noget. 

  

Idéen til drabet fik jeg, i samme øjeblik Mads Mortensen dukkede op på mit kontor i 

morges. Klokken var lidt over 10, da han pludselig stod der. Jeg vidste straks, at 
det var min kones elsker, jeg stod over for. Det første, der slog mig, var hans 

intense nærvær. Som om han fyldte rummet med sin tilstedeværelse. 

  

Ikke sært, at kvinder falder for ham, tænkte jeg. Høj, blond og med markerede, 

fremskudte kæber. En kortærmet bluse, som afslørede to tatoveringer på de 
solbrune overarme. Solide muskler, men ikke pumpede på nogen måde. Han var 

her, fordi han spekulerede på, hvad man gjorde, når det gjaldt indlevering af et 
uregistreret våben. Jeg bad ham sætte sig og slog ham rutinemæssigt op i 

systemet. 

  

Der var lidt ting at finde. Et overfald på en pub, et mislykket røveri af en bus. Alt 

sammen for næsten 10 år siden. En ung mand, der kom lidt skævt ind på 

voksenlivet, før han fik sat skik på sit liv. Ikke helt usædvanligt. Nu arbejdede han 
med problematiske unge. Det var sikkert sådan, han traf min kone. Gennem det 

udekørende team. 

  

– Har du våbnet med? spurgte jeg. – Nej, det ligger derhjemme. Et oversavet 

haglgevær. Den slags vil jeg ikke køre rundt med i bagagerummet. Tænk, hvis jeg 
blev stoppet! – Og hvorfor har du besluttet dig for at indlevere det nu? – Har haft 

det liggende i mange år. Tænkte, at det var på tide at få ryddet op i fortiden en 



 

gang for alle. Hvorfor spørger du? Er det alvorligt? – Et uregistreret våben er meget 
alvorligt, sagde jeg. 

  

Han trak på skuldrene, så hjælpeløst på mig. De sidste rester af et tidligere liv. Jeg 
burde have hjulpet ham med det. I stedet havde jeg fået en anden idé. – Tidligere 

havde vi amnesti for den slags, men det har vi ikke længere. Nu giver du mig ikke 

andet valg end at beslaglægge det. 

  

Han blev tydeligt nervøs, virkede med et så usikker. En stor mand, der stod og 

rystede. – O... og hvordan gør I så det? – Jeg skal gøre det enkelt for dig. Jeg tager 
med dig hjem og henter det. Når jeg har overtaget det på betryggende vis, må vi 

vurdere et eventuelt tiltalefrafald. – T...tak, stammede han og gik foran mig ud. 

  

Et kvarter senere befandt vi os på hans lille husmandssted uden for byen. Han gik 

ovenpå, var væk et par minutter og kom ud igen med det frygtindgydende våben i 
hånden. Så vidt, så godt. Efterforskerne fra Interne Affærer ville få serveret 

akkurat den samme historie, som jeg havde forklaret i de indledende afhøringer 
tidligere på dagen. Men derfra ville sandheden og løgnen skilles ad. For det var ikke 

sandt, at Mads Mortensen pludselig løftede våbnet og sigtede på mig. 

  

Men det var det, jeg ville sige. At Mads Mortensen pludselig havde fået et 

fandenivoldsk udtryk i ansigtet. At han havde skreget, at han aldrig havde glemt, 

hvad vi gjorde mod ham dengang. At han stadig bar nag til politiet, for det, som 
var sket for 10 år siden. Om hvordan vi havde tacklet ubetydelige bagateller på en 

så uhensigtsmæssig måde, at det fremover havde ødelagt mange jobmuligheder for 
ham osv. osv. 

  

Jeg havde så ikke haft andet valg end at skyde, ville jeg sige. Og hvad kunne 

afdelingen for Interne Affærer indvende mod det? Det oversavede haglgevær i 

græsset, fuld af Mads Mortensens fingeraftryk. En ung mand med et generalieblad. 
Ingen vidner eller overvågningskameraer. Sagen talte for sig selv. Jeg havde loven 

på min side. 

  

* * * 

  

Klokken er lidt over halv otte, da nyhedsoplæseren læser navnet op fulgt af et 

fotografi. Mads Mortensen, 32 år, pædagog. Jeg ser Bittens ansigt i profil, da 
billedet af Mads toner frem på skærmen. Ser, hvordan hun farer sammen, hvordan 

hendes øjne bliver mørke. De stråler ikke nu. 

  

Nyhedsoplæseren er overraskende venlig i sin omtale af mig, politimanden, som 

skød. Så får vi et interview med politichefen. Rank står han der og forklarer, at jeg 
ikke havde noget valg. At de indtil videre ikke har fundet noget kritisabelt ved min 

fremgangsmåde. 

  



 

Bittens vævre skikkelse forsvinder ind i sig selv, som om hun ikke længere er til 
stede. Hun åbner munden og gisper. Men siger ingenting. Hvad kan hun sige? Det 

giver ingen mening nu, hvis hun afslører, at hun har haft en elsker. Det ville være 
dumt af hende. Jeg går over til sofaen og sætter mig ved siden af hende. Lægger 

armen om hendes skuldre. – Er der noget i vejen, skat? Kendte du ham, måske? 

  

Hun siger stadig ingenting, og hvorfor skulle hun det? Det er hende og mig, det 

gælder nu. Os, der skal indtage fremtiden sammen. – Vil du have en kop te? 

spørger jeg. Først da vender hun sig mod mig. Ser på mig gennem tårevædede 
øjne. – D... der er noget, du skal vide, siger hun næsten uhørligt. Jeg trækker 

nervøst på skuldrene. – Ja? 

  

Hun svælger og ser ned. – Det, jeg vil fortælle dig nu, var det aldrig meningen, at 

du skulle have at vide... aldrig nogen sinde. Det ville være unødvendigt. Han betød 
ikke noget for mig, ikke som dig. Alligevel var det tåbeligt af mig. – H... hvad er 

det, du taler om? Jeg forstår ikke... – Jeg havde et forhold til Mads Mortensen. Jeg 
rejser mig brat og løfter hænderne i en afmægtig bevægelse. 

  

– Nu er han jo alligevel død, fortsætter hun. – Jeg havde aldrig behøvet at fortælle 
dig det, hvis det ikke var, fordi jeg glemte mobilen hos ham, sidst vi var sammen. 

Han ringede og sagde, han ville tage den med på arbejde i aften. Telefonen 

indeholder et fotografi af mig og ham i tæt omfavnelse. Så idiotisk og barnligt. Jeg 
ville selvfølgelig have slettet billedet, så snart jeg fik telefonen tilbage. Nu er den 

nok i politiets varetægt, og så snart de opdager fotografiet, vil de vel tro, at det var 
derfor, du skød ham. At du dræbte ham, fordi han havde et forhold til din kone. 

  

Jeg følte mig svimmel og måtte sætte mig igen. Bitten slog hænderne op for 

ansigtet. – Åh, det er min skyld alt sammen. Det stiller jo drabet i et helt nyt lys. 

Nu har du jo et motiv. I det samme hører jeg bilen udenfor, og jeg rejser mig på 
ny. Mærker, at benene er ved at kollapse under mig, men kommer dog op at stå og 

går hen til døren. De to politimænd udenfor er begge i civil. Den nærmeste nikker 
mod bilen. Høfligt, men bestemt, siger han: 

  

– Det gælder afhøringen hos politiets afdeling for Interne Affærer. Er du klar? Jeg 
forstår, at slaget er tabt. At det ikke vil nytte at holde noget tilbage. – Ja, jeg er 

klar, siger jeg og vender mig mod Bitten, som er kommet ud bag mig. – For mig 

var du alt, siger jeg. – Derfor var det umuligt at dele dig med nogen. Så går jeg 
ned ad trappen og følger med betjentene hen til bilen. Endnu en forbryder vil få sin 

straf. Det er det min opgave at bidrage til. 

 

Hentet fra Hjemmet.dk  



 



 

 
Nabohjælp: 
Her i Lunden skal vi jo passe på os selv og hinanden, og dette gør vi 
ved at melde/informere om mystisk larm, ulovligheder o.a. som man 

oplever.  
Der har været nogle tilfælde af hærværk, brandstiftelse, tyveri og 

andre aktuelle ting, som via bl.a. Facebook er kommet hurtigt ud 
blandt beboerne, som så har kunne tage sig af efterfølgende 
handlinger.  

Man skal selvfølgelig ikke tage til selvtægt af nogen art, men skal tage 
kontakt til politi eller brandvæsen f.eks. 

 
 

Vis hensyn: 
Vi er mange mennesker og har mange forskellige ideer om 
det perfekte, men alle vores ønsker kan jo ikke forenes til 

fuld tilfredshed for alle.  
Så derfor en opfordring til alle om at vise hensyn til jeres 

med-beboere, når der ryges, høres musik, luftes hunde 
osv. Undlad at smide jeres skodder på jorden, men brug 
de fine askebægre, der er på alle vores nye skraldespande. Lad være med at ryge i 

opgangene eller lige under altaner med åbne vinduer. Saml jeres hundes efterladenskaber 
op, for der er da ingen, heller ikke hundeejere, der ønsker at træde i det og skru lidt ned 

for musikken, især når I har åbne vinduer.  
 
Alt i alt VIS HENSYN til hinanden 

 
 

Hav din hund i snor, og saml op efter den når den skal af med noget 
 
Vis almen hensyn, ryg ikke i opgangene (Forbudt),  

smid ikke skodderne ud fra altanen  
 

 

Pak dit skrald ind 
En lille knude er stor hjælp 
 
Vores funktionærer oplever alt for tit, at skraldeposer smides i 
skakten uden at der er slået en lille knude på den, eller affald 

hældes direkte i skakten.  
 

Det betyder ekstraarbejde, da skraldespandene skal spules oftere, 
og det betyder også en ulækker oplevelse for vores blå mænd, når 

de skal tømme en overfyldt skraldespand, hvor indholdet er løbet ud 
af poserne. 

 

 
Lundexpressen på din smartphone? 
Scan denne kode, og læs tidligere udgaver af Lundexpressen. 

 



 

 

Kiosk 
17 

 

Indehaver Babar har et rigtig 

godt udbud af dagligvarer, 

aviser og ugeblade. 

 

Hver morgen er der frisk brød 

fra bageren og friskbrygget 

kaffe på kanden til en billig 

penge. 

 

Husk at bestille dit morgenbrød, hvis du vil være helt 

sikker på at der ikke er udsolgt! 

 

Som en ekstra service bringer Kiosk 17 varer ud! 
Hvis du ringer eller mailer inden kl. 18, vil varerne blive bragt 

ud efter butikkens lukketid kl. 20. Du kan selvfølgelig også 

bestille til en anden dag. Telefonnummeret er 69 60 45 17,  

e-mail er kiosk1517@gmail.com 

 

 

Støt op om vores lokale kiosk. 
  



 

 

 
 

  



 

 

Lunden har mange klubber, mere eller mindre velkørende og 

med mere eller mindre antal aktive. Vi præsenterer her nogle 

af dem, og opfordrer andre ansvarlige for en klub til at gøre 

opmærksom på deres klub.  

Klubberne er til for beboernes skyld, og har dermed et 

socialt ansvar i Lunden. 

 
 

 

Klub ”Tømmermændene” 
 
Klubben ’Tømmermændene’, der er hjemmehørende i 
Blok 2 med indgang fra sydsiden (mellem nummer 4 og 6) 

er Lundens ældste klub med 42 år på bagen.  
Klubbens primære nøgleord er hygge…   

 En hyggelig snak mellem beboerne i Lunden. 

 Et hyggeligt spil billard på stort Søren Søgaard 

billardbord. 

 Et hyggeligt spil dart eller kort. 

 Hygge omkring storskærmen ved store sportslige arrangementer, store 

begivenheder eller ved Brøndby’s kampe. 

  Af og til hygger vi også omkring grillen på de lune sommeraftner. 

 

Med andre ord: Vi er meget sociale  

Der er ikke faste åbningstider i klubben, men tit er der åbent hver eftermiddag. 
(Mandag er der som regel størst chance for at klubben er åben). Kig ind – vi bider 

ikke 
 

 
Med venlig hilsen 

Michael Barnholt 

Formand 
  



 

Vil dit barn også deltage i 

Børneklubben? 
 

Her kan dit barn møde mange andre børn fra Lunden 

 
Der er grundlag for et bredere socialt netværk børnene imellem ved at 
mødes en gang eller to om ugen i klubben. 

 
Der leges, spilles, bages, kreeres, tages på ture og mange, mange 

andre ting 
 
Klubben er åben hver tirsdag fra 16 til 18 og 
næsten hver fredag fra 16 til 18 (begge dage med 
fællesspisning) 

 
Adressen er Resenlund 10 i stuen (lige ved boldbanen og legepladsen) 
 
Børnene må komme uden forældre, når de er gamle nok til at klare sig 
uden hjælp, ellers skal der være en forældre tilstede. 
 
Forældre er desuden meget velkomne til at komme forbi og få en kop 
kaffe og en hyggesnak mens børnene leger. 
 
Da vi er en gruppe af mødre i Daruplund, som har startet klubben, og 
som selv betaler, ser vi gerne at børnene betaler et kontingent på 
100,- en gang om måneden til indkøb af fællesmad, kiks, saftevand, 
materialer, ture og lign. 
 
Kom forbi og hør mere! 
 
Mange glade hilsner fra 
Ea, Nezahat & Anette 
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Sidste måned var der fødselsdag for to af de dejlige børn, så der skulle 
hotdogs og lagkage til efter fødselarernes ønsker 

 

    

     



 

 

MOTIONSKLUBBEN 
 
Lundens Motionsklub ledes af Jes Dambmann. Motionsklubben har til huse i blok 12 

ved Daruplund 61, altansiden, og ønsker man at blive medlem skal man kontakte 
Jes på tlf. 21610876 eller mail:  dambmann@hotmail.com   

 
 

 
 

Motionsklubben har flere forskellige maskiner og vægte, så man kan sagtens få 
masser af god træning i klubben. 

 
Man kan træne på alle tider af døgnet, da man får kodet sin Salto nøgle til at virke i 

Motionsklubben. 

 

GØR DET SELV KLUBBEN 
 
Åbningstider: Onsdag kl. 15:00 - 18:00 

 
Gør det Selv-klubben er klubben for alle i Lunden. Du kan komme og ordne cykel - 

male, slibe osv. Har du ikke selv værktøjet, kan vi måske hjælpe dig. 
 

Vi har også et lokale, hvor du kan klippe mønstre - et stort bord i 
den rigtige højde - og du kan få lidt professionel hjælp, hvis 

snitmønstret ikke passer, eller hjælp til, hvordan du syr dit tøj ind 

eller ud samt oplægning af bukser m.m. 
 

KOM IND og kik til os, eller ring hvis der er noget du vil spørge os om på telefon: 
43 73 81 09. 

 
Venlig hilsen 

 
Gør Det Selv-klubben 

Daruplund 45, altansiden 
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Lundens Seniorklub 
Daruplund 19 

(indgang fra altansiden) 
 
 

 

Åbningstid er: Torsdag fra kl. 13.00 til kl. 17.00. 
 

Lundens Seniorklub er for alle seniorer, dvs. førtidspensionister, pensionister og 
efterlønsmodtagere, og dem som nærmer sig dette stadie, boende i Resenlund og 

Daruplund samt seniorer, som er bosiddende i området ”De 9”. 
 

Der er mange aktiviteter, bla. bankospil der afholdes den første torsdag i måneden, 
og lotteri den 3. torsdag i måneden – dog ikke i sommermånederne. Desuden er 

der fælles spisning alt afhængig af medlemmernes ønsker. 
 

Om sommeren kan man nyde den lille gårdhave. Der er borde og 
stole. 

 

 
Der forefindes også lærebøger i internet og Office 

programmerne m.v. 
 

Der betales et mindre månedligt kontingent. 
 

Kig ind og se vores flotte lokaler og få samtidig information om alle vores 
aktiviteter og initiativer. 

 
Yderligere oplysninger om klubben kan fås hos ansvarshavende: 

 
Gert Andersson 

Tlf.: 25 14 27 54 
e-mail: gos@lundens.net 

  



 

Aktivitetsklubben 
 
 
Åbningstid er hver onsdag kl. 15:00 – 18:00 

 
Kom ind i vores hyggelige lokaler hvor vi mødes til nogle fornøjelige timer. Vi har 

lokaler med mange sjove og spændende genbrugsting. Vi kan også 
tilbyde reparation af tøj, syning af gardiner m.m. 

 
MEN – KIG IND TIL OS for at høre mere om hvad vi har 

gang i. 
 

– SMID IKKE VÆK – 

Hvem gemmer på hvad? 
Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, gryder, potter, 

pander, legetøj, småmøbler, strikkegarn og stof til syning. 
 

RING TIL ULLA PÅ TLF.: 51 97 42 10 
SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE 

 
På gensyn i 

AKTIVITETSKLUBBEN 
Daruplund 5 st. 

Altansiden 
 

 

Møbelklubben 
 
Møbelklubben er en klub hvor man kan mødes og ompolstre, male og reparere 

møbler, billedrammer m.m. 
 

Der er kun indgang fra opgangen, så der skal i første omgang ringe til mig for 
adgang. 

 

Der er mulighed for hobbymaling, akryl, akvarel  el. lignende 
 

 
Hovedsageligt åbent på 

 onsdage fra kl. 13.30 
 

 
 

Ring og hør nærmere om klubben. 
 

tlf. 20202110 
 

Håber at høre fra dig. 
     

Hilsen Birgithe Rasmussen 



 

Foderklub i Lunden  

  
Der er nu mulighed for, at Lundens beboere kan få glæde af en god rabat ordning, 

på hunde og kattefoder, fra firmaet Oliver´s Petfood. 
 

Det drejer sig om højeste Premium kvalitet, dansk produceret foder mv. 
Rabatten på varerne afhænger af, hvor mange af Jer der ønsker at være med. 

 
Der bliver tale om min.15 % rabat som udgangspunkt, men med mulighed for, op 

til hele 35 % rabat på foder. 
 

Sortimentet vil i starten være begrænset, til primært at omhandle hunde/katte 
foder samt kvalitet´s kattesand. 

 

Hvis efterspørgelsen stiger, vil det fulde sortiment komme til salg. 
 

Bestilling og levering vil ske 1 gang om måneden, gennem mig, mod forudbetaling. 
 

Der gives 100 % smagsgaranti på foder. Så der er ingen risiko forbundet med 
købet.  

 
Bliver det ikke bliver den firbenede´s favorit måltid, ja så kan man blot returnere 

og få pengene tilbage. 
 

Såfremt du / I har nogen spørgsmål om hvordan det hele fungerer, eller ønsker 
yderligere info om priser, sortiment mv. 

 
Send mig da venligst en mail på foderklub@gmail.com 

 

Så vil jeg snarest fremsende mail med alle de nødvendige oplysninger. 
Jeg håber meget at Lundens beboere vil tage godt imod dette initiativ, der vil 

kunne komme mange hunde / katteejere til gavn. 
 

Men ikke mindst vores elskede kæledyr, som fortjener det bedste vi kan give dem. 
 

Jeg står selv 100 % inde for dette foder. 
Jeg har brugt det med stor succes i over 8 år, både til egne dyr samt videresalg.  

Det er simpelthen KVALITET, intet mindre. 
 

Jeg ser frem til at give mange hunde og katte gode smags oplevelser. 
 

Mange hilsner 
 

Søren Larsen 

 
51, 2 tv 
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Daruplund 71 
 
Vi har nogle rigtig gode og billige selskabslokaler i Lunden.  

 

Det er Jørn Gramm og Annelie Bonde der står for udlejningen og de kan træffes på 
telefon 22 14 41 74 eller 28 11 78 80. 

 
Udlejning sker kun til beboere i Lunden, og priserne er som følger: 

 
Udlejningspriser: 

 
Depositum: 500,- kr. Betales ved reservationen. 

 
Pris for leje i 6 timer: 300,- kr.  

Pris for leje i 12 timer: 500,- kr. 
Pris for leje i 24 timer: 750,- kr. 

Pris for leje i 48 timer: 1500,- kr. 
 

Ekstra 24 timer i forbindelse med 48 timers leje 500,- kr.  

 
Lejetidspunkt er fleksibelt, og aftales i hvert tilfælde ved 

depositums betaling. 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

 
Træffes personligt:  

 
Jørn og Annelie er også til stede hver mandag i 

selskabslokalerne mellem kl. 18:00 og 18:30, hvor man 
er velkommen til at se lokalerne. 

 
Ønsker du at sende en mail er adressen: 

selskabslokalerne@lundens.net 

 
Reservation af lokalerne sker KUN 

ved betaling af depositum. 
 

Se ledige tider på vores hjemmeside: www.lundens.net/selskabslokaler.html 
eller scan QR kode:   
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Vaskeriets priser som følger:  
 

Forvask     3 kr. 
Maskine 6 kg.  15 kr. 

Maskine 10 kg.  19 kr. 

Tørretumbler  10 kr. pr. 10 minutter 
Strygerulle  12 kr. pr. 25 minutter 

Centrifuge   Gratis 
Sæbe   Gratis 

Skyllemiddel  Gratis 
 

Normale åbningstider: 
Mandag – fredag  7:30 – 22:00 

Lørdag, søn- og helligdage 7:30 – 17:00 
 

Vaskeriet er lukket følgende dage: 
Juleaftensdag, 1. og 2. juledag 

Nytårsaftensdag, 1. januar 
Påskedag, 2. Påskedag og 

2. pinsedag 
 

Bore- og 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 banke  

på søn- og helligdage. 
 

Hold opgangene pæne!  
 

Cykler, barnevogne og klapvogne m.m. må ikke anbringes i 
indgangspartier og i opgange. 

 
Det er ikke tilladt at sætte fodtøj og andet uden for lejemålets 

hoveddør. 

 
Fjern gamle reklamer og opslag. 

 
Rygning er ikke tilladt i opgange og pulterrumsgange. 

 
Der skal så lidt til, at det er en fornøjelse at komme hjem. 



 

 

 

 
Lejerbo Udlejning 
Gl. Køge Landevej 26 
2500 Valby 
 

 
 
Kontortid:    Telefontid: 

Mandag – torsdag:  Telefon: 70 12 13 10 
Kl. 10:00 - 15:00    Mandag - torsdag: 
Fredag:    08:30 - 14:00 
Kl. 10:00 - 12:00   Fredag 09:00 - 12:00 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 70 70 40 40. Mail: tvsupport@yousee.dk  
 

Regninger 
Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regnings-service: Mandag til 

torsdag mellem kl. 8:00 og kl. 17:30 og fredag mellem 08:00 og 16:30.              
På telefon: 70 70 40 40 – Lukket i weekenden. 

 
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 
  

Ændringer skal foregå skriftligt som brev eller pr. mail. 

 

 



 



 

Hjertestartere 
 
I et vellykket De 9 samarbejde, er der opsat 20 hjertestartere i Brøndby Strand. 

 

To af disse er sat op i Lunden, nemlig i Daruplund 17 og 41, begge på altansiden og 
altså tæt på hovedstien. 

 
De er indtil videre opsat i aflåste skabe, man skal bruge sin Salto brik for at komme 

til dem. 
 

 
Mange hjertestartere bliver ikke brugt, fordi man ikke ved hvor de er.  

 

Brug et par sekunder til at indprente dig hvor du kan finde dem:  
 

D. 17 og D. 41, altansiden, hovedstien. 
 

 
Vær ikke nervøs for at bruge en hjertestarter, den kan ikke fejlbetjenes. Man bliver 

ledt gennem processen af en elektronisk stemme, der også tjekker at man gør det 

rigtige.  
 

 
Det er en rigtig god ide at klikke sig ind på hjertestarter.dk og se 

instruktionsvideo, trin-for-trin instruktioner og meget mere.  
 

  



 

NØDSTILFÆLDE 
 

Ved nødstilfælde eller akut opståede skader på hverdage i tidsrummet 

07:00 – 15:00 (fredag kl. 13:00)  
 

ringes til varmemesteren på telefon 43 73 99 82.  

Der kan være telefonsvarer, men læg besked og der vil blive ringet tilbage hurtigst 
muligt, da den hele tiden bliver aflyttet. 

 
Mellem kl. 15:00 (fredag kl. 13:00) og 07:00 på hverdage, weekends og 

helligdage ringes der direkte til håndværkeren på følgende numre: 
 

EL  EL-Strøm   36 77 01 41 
 

VVS  Byernes Varme  36 78 28 30 
 

Kloak  Abak           70 26 64 66 
 

Glarmester LK Byg   20 95 82 35 
 

Låsesmed Albertslund Låseservice 43 64 00 80 

 
Bemærk at der kun må ringes ved nødstilfælde! 

 
Nødstilfælde er bl.a.: Vandskader, opstigende vand i kloak/vask, tilstopning af 

faldstammer/afløb for begge toiletter (ikke håndvask), ingen vand i hele 
lejligheden, brud på vand og varmerør, ingen strøm i hele blokken, ingen varme i 

hele lejligheden (ikke kun i et værelse), knuste ruder. 
 

Brug tilkaldeordningen med omtanke!  
 

Hvert tilkald øger udgifterne i afdelingen, hvorved huslejen påvirkes. Ved misbrug 
af ordningen, videresendes fakturaen til den pågældende beboer.  

Bemærk: Såfremt man rekvirerer en håndværker, skal der gives besked til 
varmemesteren på mail:  

varmemesteren@lundens.net eller telefon 43 73 99 82. 

 
Andre telefonnumre: 

 

  



 

DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
 

Redaktionen: 
Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand. 

 

Redaktør: Anette Scharstein 
Mail: redaktionen@lundens.net 

 
Bude: Mia Due og Katarina Lundquist 

 
Tryk: Eget trykkeri, oplag 40 stk. 

Udgives Online på www.lundens.net. Indlæg optages under navn eller mærke. 
Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.  

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. 
Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. 

 

Lejerbo, afdeling 157 – Lunden 
Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand 

 

Mail: lunden@lundens.net 

Hjemmeside: www.lundens.net 
 

Kontortid: Mandag i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

Afdelingsformand & Kasserer 
Brian Taudahl Børgesen 

Daruplund 33, 2 tv. 
Mobil: 61 85 83 87 - Mail: formand@lundens.net 

 
Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3. th. 

Bestyrelsesmedlem: Lilian Andersen, Daruplund 37, 2. th. 

Bestyrelsesmedlem: Søren Jensen, Daruplund 63, 1. th. 

Bestyrelsesmedlem: Verner Pedersen, Daruplund 31, 1. tv. 

Suppleant: Jørn Gramm, Daruplund 65, 3. tv. 

Suppleant: Jes Dambmann, Resenlund 4, 3. mf. 

 
Varmemester: Jens Hammer 

Daruplund 29, altansiden, varmemesteren@lundens.net 

Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 

 
Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 

Telefonsvarer aflyttes løbende indtil kl. 15 (fredag kl. 13) 
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