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Lejerbo skaber rum for liv 
 



 

 
  

maj måned  
 

Der er brug for noget input til bladet. 

 

Når jeg går rundt i nabolaget og mødes 

med beboere, er der altid noget de 

rigtigt gerne vil have, jeg skriver om i 
Lundeexpressen. 

Jeg siger, at de bare lige kan sende mig en besked i 

mailboksen om det og jeg så vil tage det med, men jeg har 
endnu ikke rigtig hørt noget ;-( 

Er der virkelig ikke nogen, der har noget at sige, debattere, 
kommentere eller andet?  

Jo, det er jeg sikker på, at der er, så her en venlig henstilling 

til alle om at sende mig en lille besked på redaktionens mail 
med en hilsen, en historie eller noget helt tredje. 

Jeg har fået et forslag om evt at høre, hvad folk i klubberne 

mener om deres klub. Hvis du er med i en klub, ville jeg da 
rigtig gerne høre fra dig og dine oplevelser herfra. 

Jeg er sikker på, at der er mange emner, som kunne tages op 

i Lundeexpressen i stedet for kun at vende det på Facebook 
eller nede på gaden. 

 

Med venlig hilsen, 

 
Anette Scharstein 
Redaktør 
 
Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 25. maj, klokken 12:00.  



 

 

 

 Skema C 
 

Er blevet godkendt. Og vi kan nu 

begynde at indhente tilbud og priser 

på de ønsker, som vi beboere har 

ønsket os fra reguleringskontoen.  

Det er: Renovering af badeværelser, 

nyt gæstetoilet, nye døre og karme 

indvendig, nye altandøre, kælderdøre 

og ikke mindst flere p-pladser.  

 

Så vi må se, hvor langt beløbet rækker og hvad der 

godkendes, når vi søger om tiltagene. Jeg kunne også godt 

tænke mig, at vi kunne få byttet nogle af de rigtig gamle 

legepladsredskaber ud med nogle nye, så vores børn ikke 

behøver at rende til Maglelund for at lege.  

 

Apropos leg så er det nu en tid, hvor børnene kommer ud, at 

lege. Det er rart at se alle de glade børn, der benytter 

områderne, hvilket også er meningen. Men når så man ser 

børn træde oven på hækkeplanterne, gå rundt i bedene langs 

murene, så syntes jeg, det er knapt så hyggeligt.  

 

Jeg vil meget gerne bede børneforældrene om lige at tage en 

snak med deres børn om, hvordan man behandler naturen.  

 

Efter en snak med mine egne har det hjulpet gevaldigt på 

måden, man passer på områderne. Der er selvfølgelig stadig 

noget at hente. Men børn skal også have lov at lege og 

udfolde sig, det er det nogle af områderne er skabt til.   
 
Med venlig Hilsen 
Brian Taudahl Børgesen 
Afdelingsformand



 

 
Vi i børneklubben har besluttet at ændre navnet til Familiehuset i Lunden. 
 

Dette gør vi fordi vi bruger meget tid sammen med både børn og forældre. 

 
Vi oplever at der er flere forældre der deltager lidt i hyggen og sætter sig ned og 

får lidt kaffe og lidt kage hvis der er den pågældende dag. 
 

Vi laver altid mad sammen, og tænker på måske at holde åbent på nogle lørdage 
også hvor vi mødes lidt tidligere og hygger noget af dagen i forhåbentlig godt vejr 

 
Vi har åbent for alle der har lyst til at komme forbi og vi elsker selskabet. 

 
Vi kan findes på Facebook på https://www.facebook.com/FamiliehusetLunden 

 
Her vil vi også skrive opdateringer om åbningstider, lukketider, ture og andet. 

 
Vi har ansøgt om større lokaler og har også fået lovning på klubben i D9. Der er fire 

store fine rum. Der mangler dog lige at blive åbnet mellem to af rummene så vi kan 

gå frit i alle rummene. 
 

Det håber vi snart går i orden så vi kan få mere plads, for det kan være lidt svært 
at få plads til os alle i de 2 rum vi har nu, hvis det er dårligt vejr og vi alle skal 

være indenfor. 
 

Indtil da vil vi fortsætte hyggen som vi efterhånden har trukket ud i det dejlige 
vejr, med grill, leg og snak. 

 

    
 

Mange hilsner fra Ea, Nezahat og Anette 
 

Familiehuset, Resenlund 10, altansiden 

https://www.facebook.com/FamiliehusetLunden


 

 

 
Noveller 

Gitte og Søren plejede at tage alene på campingferie, men i år havde de til en afveksling et vennepar 
med, og deres ægteskab var så helt anderledes, at Gitte ikke kunne lade være med at spekulere på, 
om deres eget var blevet ren vane. 
Så var det sjette år i træk, at hun og Søren havde pakket bilen med sommertøj, ferielæsning og 
campingudstyret for at sætte kursen ned mod den lille italienske campingplads, der lå omgivet af 
tordenblå bjerge og velduftende grønne fyrretræer. Her var hverken minigolf eller larmende diskoteker, 
men derimod fred og ro. 

  

Dagene "flød" altid bare af sted. Hvis ikke de vandrede i bjergene eller kørte på sightseeing i det 
spændende område, lå de som regel bare og dasede i liggestolene ved den glimtende pool og nød livet 
og hinandens selskab. 

  

Da de nærmede sig Rødbyhavn, piskede regnen ind mod forruden, imens vinduespudseren piskede lige 
så energisk for at svirpe de tunge dråber væk fra den. Men indenfor i bilen var stemningen høj. Søren 
sad bag rattet, imens hun nynnede med på en sang, der blev spillet i radioen. 
Annonce 
  

Men i år var alligevel lidt anderledes. For i bilen, der kørte bag dem, sad Tina og Jens. Hun vendte sig om 
og vinkede ud ad bagruden til dem. De vinkede ligeså opstemte tilbage. Hun smilede og forestillede sig 
allerede, hvordan de om aftenen skulle sidde nede på campingpladsen og dele en flaske vin, sludre og 
grine, som de altid plejede, når de var sammen. 

  

De havde lært hinanden at kende igennem deres børn, da de var små og havde leget sammen. Men 
selvom børnene nu var voksne, havde de bevaret kontakten og sås stadig et par gange om året til en god 
middag. Tina og Jens var sådan et herligt par, der satte gang i ethvert selskab. 

  

Da venneparret havde foreslået, at de rejste med dem på campingferie, for det havde de aldrig prøvet, 
var hun og Søren blevet enige om, at det måske også var på tide, at de prøvede noget nyt. For 



 

indimellem kunne det jo også godt blive lidt kedeligt, at de ikke havde andre at tale med end hinanden, 
når de var på ferie. Men først ventede en tur med færgen til Puttgarten, og siden en lang køretur ned 
gennem Europa. 

  

Da de alle fire stod ud af bilerne ved færgelejet, skænkede Gitte kaffe til dem fra termokanden. – Ih, 
hvor bliver det spændende at komme på campingferie, smilede Tina veloplagt og tog imod sin kop. – Og 
nu har Jens været ude og købe et telt, så nu håber jeg også, at han kan finde ud af at slå det op. Tina 
blinkede drillende til hende. – Du ved da, at jeg vil gøre alt for dig, min skat, grinede Jens og lagde 
armene om Tina, der kyssede ham på munden. 

  

Gitte pustede ned i sin rygende varme kaffe i plastikkoppen. Hun følte sig lidt forlegen over at stå så tæt 
på Jens og Tina, der holdt om hinanden og "næsede". Hun skævede over til Søren, der med brillerne på 
næsen, stod bøjet over europakortet, der, praktisk pakket ind i plastik, lå udslået over bilens kølerhjelm. 
Selvom de også elskede hinanden, viste de det aldrig på samme åbentlyse måde. 

  

Gitte, kom lige! kaldte Søren og pegede på ruten, han ville køre, før hun skulle overtage rattet. De havde 
altid kørt turen i et langt stræk og på den måde sparet en overnatning. Det ville hellere hurtigt frem og 
hvile ud nede i solen end at overnatte på et kedeligt tysk motorvejsmotel. I år var heller ingen 
undtagelse. 

  

* * * 

  

Da de langt om længe nåede frem til campingpladsen, hvor de fik tildelt deres teltpladser ved siden af 
hinanden, var de alle fire så trætte, at de dårligt kunne hænge sammen. Men nu skinnede solen fra en 
skyfri blå himmel, og hun snusede den friske bjergluft ind. Det var skønt at være her igen. 

  

– Helt ærligt, Jens, sagde Tina og satte hidsigt hænderne i siderne, – pralede du ikke med, at du kunne 
sætte et telt op! – Hvad med at hjælpe mig i stedet for at stå der og skabe dig, snerrede Jens. 
Teltopsætningen var en større udfordring, end venneparret havde regnet med. Og selvom hun og Søren 
hjalp dem med at pakke det ud af emballagen, folde det og banke pløkkerne i, blev de ved med at snerre 
og vrisse ad hinanden. 

  

De skændtes stadig, da de endelig bar deres bagage ind i det. Men de var vel bare trætte, tænkte hun, 
imens hun gik i gang med at pakke deres egen bagage ud til lyden af et nu højlydt skænderi i naboteltet. 
Hun kiggede hen på Søren, der dog var mere optaget af alt det praktiske. 

  

Da de om aftenen alle fire sad på campingpladsens lille hyggelige pizzeria, og Søren løftede sit glas for at 
skåle for en god ferie, løftede Tina og Jens kun surmulende deres. De virkede både matte og stadig 
irriterede på hinanden. Det var ikke sådan, hun havde forestillet sig, at de skulle have siddet under de 
flunkende stjerner og tilbringe deres første ferieaften. Der gled efterhånden også en træt skygge hen 
over Sørens ansigt. Hun håbede, at en god nattesøvn ville genoprette den gode feriestemning. 

  

* * * 

  



 

Næste morgen, da Tina og Jens dukkede frem fra teltåbningen, lod de da også til at være i et langt bedre 
humør. Jens lagde armen omkring Tina, der var i tennisshorts og bikinioverdel, og forsikrede dem om, at 
de havde sovet herligt i deres nye telt. 

  

Imens Søren og Jens gik ned for at købe ind til morgenmad i minimarkedet, fulgtes hun og Tina over 
mod bygningen med bad og toiletter. Imens Gitte ikke gjorde andet end at gå i bad og børste tænder, 
stod Tina længe foran spejlet og satte sit hår og lagde makeup. Da de kom tilbage, smurte Jens Tinas ryg 
ind i solcreme. Søren, derimod, blev siddende i sin campingstol og smurte kun smør på det nybagte 
italienske brød. 

  

De blev enige om at tilbringe dagen ved poolen. De fandt fire liggestole ved siden af hinanden og bredte 
deres håndklæder ud der. Søren slog op i sin kriminalroman og lod til at være lige så opslugt af den, som 
Jens var det af sin kone. Imens Tina flød rundt på madras i den turkisfarvede pool, førte han hende 
rundt i den. Indimellem slap Gitte sin roman og betragtede venneparret, der så åbentlyst nød hinandens 
selskab. 

  

Selvom solen skinnede, og temperaturen nærmede sig de herlige 29 grader, nagede følelsen pludselig 
af, at der var noget galt med hendes og Sørens ægteskab. Sammenlignet med Tina og Jens' virkede det i 
alt fald pludselig underlig tamt og kedeligt. – Er der noget galt? I er så stille? spurgte Tina, da hun og Jens 
kom op fra poolen igen og stod foran dem. – Nej, rystede hun på hovedet, imens Tina lagde sit på Jens' 
skulder. 

  

* * * 

  

Da de om aftenen sad på en lille restaurant inde i den nærliggende by, hævede Jens i opløftet humør sit 
glas og udbragte en skål for både deres ferie og ikke mindst for sin smukke kone, sin "bella donna". Gitte 
bed sig lidt skuffet i underlæben, da Søren bare satte glasset fra sig igen og bad hende om at række ham 
saltet. 

  

– Hvor er det bare skønt hernede, smilede Tina. – Vi er superglade for, at vi er taget med jer herned! Det 
er skønt, at man endelig har tid til at pleje sit ægteskab, ikke? – Jo, helt bestemt, smilede Gitte, men 
følte sig alligevel lidt stram i masken. Bagefter lå hun i mørket og stirrede op i teltdugen. Ved siden af 
hende lå Søren og snorkede. 

  

22 år havde de efterhånden kendt hinanden. Hun havde troet, at det var helt normalt, at lidenskaben 
med årene ebbede ud, og at et venskab i stedet afløste den og blev omdrejningspunktet i et ægteskab. 
Men at tyde fra aktiviteten i teltet ved siden af, behøvede det vist slet ikke være sådan. 

  

* * * 

  

Næste morgen, mens hun og Søren sad og drak morgenkaffe foran teltet, var der til gengæld stille i 
naboteltet. Søren lænede sig tilbage med hænderne om nakken og smilede saligt op mod den skyfri 
himmel. Fra sin campingstol lod hun blikket bag sine solbriller hvile på ham. Var de efterhånden blot 
blevet en vane for hinanden? 

  



 

– Jeg har en overraskelse til dig, afbrød han hendes tanker. – Er det rigtigt? udbrød hun vitterligt 
overrasket. – Ja, nikkede han, – jeg har købt en Suduko med til dig nede fra minimarkedet. Hun satte 
sært skuffet kaffekoppen til læberne. Suduko! Selvom hun elskede at løse dem, havde hun håbet, at han 
havde fundet på noget mere romantisk at overraske hende med. 

  

– Er der noget galt, Gitte? Søren lænede sig frem og så undersøgende på hende. – Nej, rystede hun lidt 
fornærmet på hovedet. – Jeg kender dig! Jeg kan se på dig, at der er et eller andet? – Der er ikke noget i 
vejen, afviste hun ham med et irriteret skuldertræk. 

  

Den var over 10, da Tina og Jens stod op. De besluttede sig alle fire for at køre på sightseeing i området. 
Søren var især ivrig for at vise dem et af vindistrikterne og nogle af de små idylliske landsbyer, som de 
før havde besøgt. De blev også enige om at køre sammen i deres bil. Søren kendte jo området. 

  

De var dog ikke kommet mange kilometer, før Jens og Tinas højstemte humør på bagsædet blev afløst af 
irritation. – Du fylder det hele med din taske, snerrede Jens. – Hvad er det egentlig, du altid slæber med 
i den? – Åh, hvor er det typisk dig at hidse dig op over ingenting, hidsede Tina sig mindst lige så meget 
op. 

  

Uanset hvor smukke landskaber eller byer de kørte igennem, blev venneparret ved med at strides, stikke 
til og sende spydige giftpile efter hinanden, og det handlede ikke længere kun om pladsen på bagsædet, 
men om langt mere intime ting, som Gitte var sikker på, at Søren også gerne ville have været foruden at 
vide noget om. Når hun skævede hen på ham, kunne hun i alt fald se, at han følte sig lige så beklemt 
som hun. 

  

Men uanset hvor meget både de forsøgte at mægle mellem de stridende parter på bagsædet, endte 
turen med at drukne i deres skænderier. Da de ud på aftenen trillede ind på campingpladsen igen, var 
Gitte træt og i dårligt humør af den elendige stemning i bilen. Søren var også tavs og sammenbidt, da 
han lynede teltet op og forsvandt derind. Imens Jens fulgte hans eksempel, greb Tina hende om armen 
og forslog, at de gik ned og fik sig et glas rødvin på campingpladsens pizzeria. 

  

– Jeg er så træt af Jens, betroede Tina hende vredt og skænkede et stort glas op af flasken. – Mon ikke 
bare det er, fordi I ikke er vant til at bo så tæt på hinanden, som I gør nu? forsøgte hun at trøste Tina. 
Det lød nu ikke til at være noget problem, da hun senere samme nat blev vækket af Tinas høje hvinende 
lyde i naboteltet. 

  

* * * 

  

Sådan gik det hurtigt op for hende, at Jens og Tinas ægteskab bølgede frem og tilbage. I det ene øjeblik 
var de lidenskabeligt forelskede og kurtiserede hinanden. Men som et lyn fra en klar himmel kunne 
helvedet pludseligt bryde løs, og Tina sad pludselig ved campingbordet med korslagte arme og vippede 
hidsigt med foden, imens Jens fornærmet lynede sig ind i teltet, hvorfra han nægtede at komme ud fra 
resten af dagen. 

  

Som dagene skred frem, følte hun og Søren sig mere som tilskuere til et ægteskabeligt drama end som 
på ferie. De kunne hverken undgå at blive inddraget i deres konflikter eller overhøre den hede elskov og 
de lige så højlydte skænderier, der foregik i teltet ved siden af. 



 

  

Deres eget ægteskab havde de derimod hverken tid eller overskud til at pleje. De følte sig jo konstant i 
alarmberedskab som kriseterapeuter i Jens og Tinas. Den sidste aften var hun så træt, at hun næsten 
ikke kunne vente med at komme af sted næste morgen. Hun var grædefærdig af skuffelse over, at ferien 
slet ikke var blevet, som den plejede. Tina og Jens var derimod i højt humør, da de alle kom ind på 
campingpladsens pizzeria for at spise den sidste middag sammen hernede. 

  

Jens havde armen om Tinas solbrune skulder og trak galant stolen ud for Tina. Men hun og Søren var så 
udmattede, at de ikke engang orkede at lade, som om at de var i samme gode humør. De lod sig blot 
tungt dumpe ned på stolene ved siden af hinanden og gnavede siden i skorperne af hver sin pizza, imens 
venneparret var optaget af at made hinanden med kødboller. På et tidspunkt fik de sig dog løsrevet fra 
hinanden. 

  

– Tak for en skøn ferie, sagde Jens og løftede sit glas mod dem. – Det har været en virkelig spændende 
oplevelse. Men vi har dog også allerede besluttet os for, at vi til næste år tager på en charterferie, som 
vi plejer. Der sker ligesom for lidt sådan et lille sted, synes vi, smilede Jens. 

  

Både Gitte og Søren smilede høfligt og løftede glassene. – Men nu er vi fire jo også kommet lidt tættere 
på hinanden, end vi plejer, smilede Tina, – og der er altså noget, som Jens og mig også har talt om. Tina 
lænede sig lidt frem over bordet med sit rødvinsglas i hånden. 

  

– Nu må I ikke misforstå os. Men vi har jo ikke kunnet undgå at bemærke, at vi her på ferien ikke har 
haft det lige så hyggeligt, som vi plejer derhjemme. Og nu spørger vi jer bare direkte, okay? Gitte nåede 
at kaste et nervøst blik hen på Søren. For hvad skulle de svare, når Tina og Jens spurgte, om det var 
deres skyld? 

  

– Jo, altså, sagde Tina, imens Jens støttende lagde armen hende, – vi er faktisk lidt bekymrede for jeres 
ægteskab... – Hvad mener du? rømmede Søren sig lige så overrasket som hende. – Ja, I har ærligt talt 
virket lidt trætte, og så tænkte vi bare på om, det i virkeligheden er af hinanden? 

  

Først havde Gitte lyst til at rejse sig og arrigt smide servietten og stortudende forlade restauranten. Hvor 
vovede de at stille sådan et spørgsmål? Men da hun mødte Sørens blik, der modsat hendes var muntert, 
forsvandt al hendes vrede dog øjeblikkeligt. For Søren strøg bare lige så roligt sin hånd hen over hendes 
opkogte kind og blinkede lunt til hende. 

  

Så begyndte de pludseligt at grine. De kunne slet ikke holde op. De grinede og grinede, og imens tårerne 
løb ned ad deres kinder, sad Jens og Tina målløst og så til. Da de lidt senere lagde sig til at sove i deres 
telt, puttede hun sig ind til Søren. Det var rart at ligge i hans favn, imens han strøg hende over kinden. – 
Er du ked af, at jeg ikke er romantisk? hviskede han. Hun rystede smilende på hovedet. 

  

For selvom Søren ikke overraskede hende med røde langstilkede roser og romantiske 
kærlighedserklæringer, behøvede hun dem jo i virkeligheden heller ikke. Hun vidste jo dybest set godt, 
at han elskede hende – og at hun elskede ham – ligesom hun også havde indset, at hun aldrig ville trives 
i et ægteskab, der pendulerede mellem harmoni og disharmoni, og det var netop drivkraften i den 
lidenskab, der prægede Jens og Tinas ægteskab. Før de faldt i søvn, forsikrede de hinanden om, at det 



 

vist heller ikke gjorde noget, at de fremover måtte nøjes med at holde campingferie i deres eget 
kedelige selskab! 

  

* * * 

  

Da Søren næste dag koncentreret sad bag rattet, sad hun lige så koncentreret om sin Suduko. I bilen, der 
overhalede dem, sad Tina og Jens. Da hun vinkede til dem, var de for optaget af et nyt skænderi til at 
lægge mærke til hende. Hun lænede sig tilbage, lettet over, at de ikke var tvangsindlagt til at høre på 
det. 

  

– Jeg tænkte på, rømmede Søren sig og lagde hånden på hendes lår, – tror du overhovedet, de opdager, 
hvis vi to standser og overnatter på et kedeligt motorvejshotel i aften? Hun rystede smilende på 
hovedet, imens baglygterne af Jens og Tinas bil forsvandt i overhalingsbanen 

 

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. 

 



 

 
Hvor skal du hen uden tøj på? 
 
Manden kommer tidlig hjem fra kontoret og overrasker sin kone 
splitternøgen på vej ned ad trappen. 
- Hvor skal du hen uden tøj på, spørger han forbavset. 
- Jeg skal ud i byen og demonstrere, svarer hun. 
- Er det nu en eller anden skør ligeberettigelseside? 
- Nej, jeg skal vise hele byen, hvor smålig min mand er, og at han ikke giver 
mig penge til at købe tøj for! 
- Vil det sige, at du løber op ad hovedgaden? 
- Ja! 
- Og forbi banken? 
- Ja! 
- Og over torvet? 
- Ja! 
- Og forbi postkontoret? 
- Ja! 
- Fint, kan du så ikke tage dette brev med og sende det ... så er du sød 

 

Yuppie i biluheld 
 
En ung yuppie kommer kørende hen ad Strandvejen i sin fine røde 
sportsvogn. 
 
I et sving kører han galt og rammer et vejtræ. 
 
Da en dame kommer hen for at hjælpe ham, ligger han og jamrer: - Min 
Porsche, min Porsche. 
 
- Arh, hold da op, siger damen, du har mistet din ene arm, og så ligger du 
der og jamrer dig over en bil. 
 
Yuppien kigger ned og ser at han ganske rigtigt mangler den ene arm. 
 
- "Mit Rolex, mit Rolex."• 
  



 

 

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 din familie også deltage i 

Familiehuset 
 

Her kan du og dit barn møde mange andre fra området 

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

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

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

 
Adressen er Resenlund 10 i stuen (lige ved boldbanen og legepladsen) 
 
Børn 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 alle spisende voksne og deltagende 
børn 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 kom det gode vejr og vi grillede til aftensmad 
 

 

    
 

 

Vi kan også findes på Facebook på https://www.facebook.com/FamiliehusetLunden 

  

https://www.facebook.com/FamiliehusetLunden


 

 

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 

mailto:foderklub@gmail.com
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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:   

http://www.google.dk/imgres?q=party&hl=da&newwindow=1&sa=X&gbv=2&biw=1600&bih=714&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=XJXKxrBUZw9ACM:&imgrefurl=http://www.sodahead.com/fun/whats-your-party-girl-name/question-2083215/&docid=Xkm2JEigaRjI1M&imgurl=http://www.cartoonclipartworld.com/freepartyclipart/images/71006_500.gif&w=500&h=500&ei=Stj9TpTZFNDDtAbDl6QR&zo
http://www.google.dk/imgres?q=party&hl=da&newwindow=1&sa=X&gbv=2&biw=1600&bih=714&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=CgLZqIc8iJfdAM:&imgrefurl=http://www.whynotgif.com/category/party/creation-date&docid=AOGhT3w_UA-MnM&imgurl=http://img.whynotgif.com/party/party-15.gif&w=300&h=308&ei=Stj9TpTZFNDDtAbDl6QR&zo


 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

Kontakt kundeservice på telefon: 69 12 12 12 

Åbningstider for spørgsmål vedr. abonnement, regninger m.v. 
 
Mandag - torsdag: 09.00 - 17.00 

fredag: 09.00 - 16.00 
Weekend og helligdage: Lukket 

24., 31. december + 1. januar: Lukket 
 
Åbningstider i support 

 
Mandag - fredag: 09.00 - 20.00 

Weekend og helligdage: 10.00 - 16.00 
24., 31. december + 1. januar: Lukket 
 

 

 
 

Å
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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 35 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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