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Halloween  
 

Eller Allehelgensaften, som vi kalder 

det i Danmark, er lige afsluttet 

 

Halloween betyder Allehelgensaften 

som er aftenen før allehelgensdag, der 

i dansk tradition altid falder den første 

søndag i november. Allehelgenssøndag 

er samtidig den søndag, hvor 

allehelgensdag markeres i folkekirkens gudstjeneste.  

Ifølge folketroen er allehelgensaften den aften, 

hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løse for at vanære 

og håne de helgener, der festligholdes på allehelgensdag. 

 

Det er ved at blive en en sjov tradition for os i Danmark, som 

det er for bl.a. USA, og personligt elsker jeg det og det samme 

gælder for alle børn, jeg kender. 

 

Måske kan det blive sjovere at gå rundt og ringe på døre 

denne aften i fremtiden, når folk har vænnet sig til halloween. 

 

Nu er der så kun en måned tilbage før det går løs med 

juleforberedelserne. Det er altid dejligt at gå tur i Lunden og 

se alle de pyntede altaner. 

 

Rigtig dejlig november til jer alle 

 

 

Med venlig hilsen,  

 

Anette Scharstein, Redaktør 
 
Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 23. november, klokken 12:00.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Allehelgensdag
https://da.wikipedia.org/wiki/Folketro
https://da.wikipedia.org/wiki/Hekse
https://da.wikipedia.org/wiki/Genf%C3%A6rd


 

 

 Efteråret 
Er kommet og bladene falder af 

træerne, så De Blå Mænd har nok at 

se til, bladene skal fejes op, og der 

skal vinterbeskæres hække og træer 

osv.  

Som nogle nok har bemærket, har 

der været en omstrukturering i 

Lejerbo Brøndby.  

Den er foregået således: Helle Borel 

er blevet varmemester i Lunden, De Blå 

Mænd er fortsat Bo, Torben og Jimmy. Varmemester Jens 

Hammer og Dennis, tager sig af Dammene og Gildhøj. 

Jeg vil gerne byde Helle Borel velkommen i sin nye stilling som 

Varmemester i Lunden. 

 

Vi har desværre ikke hørt noget nyt fra Landsbyggefonden, 

med hensyn til vores ønsker på reguleringskontoen.  

 

Der er i oktober sat nyt køkken op i selskabslokalerne, og det 

var tiltrængt, det pyntede gevaldigt på vores lokaler med nyt 

køkken, pas nu godt på lokalerne, så de kan holde mange år. 

Vi ser ind imellem lejere, som ikke er så flinke ved lokalerne. 

Men det er heldigvis sjældent. 

 

Afdelingsbestyrelsen er også i gang med forberedelserne til 

vores årlige afdelingsmøde, som denne gang er sat til  

tirsdag den 9. februar 2016 i Brønden.  

Så sæt kryds i kalenderen på denne dato og mød op. Husk det 

er her, de vigtige beslutninger bliver taget. 

 

Det er også ved denne tid, vi alle for alvor har tændt for 

varmen. I har mulighed for, at tjekke Jeres forbrug på 

www.techem.dk.  

http://www.techem.dk/


 

Har Jeres lejemål endnu ikke adgang til techem portalen eller 

har I glemt password, så kan de fås ved at sende en mail til 

formand@lundens.net. Skriv navn på lejer(e) som er anført i 

lejekontrakten og e-mail i mailen. Så vil I modtage en mail 

med link til oprettelse pr. mail. 

 

Jeg skal også gøre opmærksom på, der er blevet tændt for 

varmen i opgangene, derfor bedes vinduerne holdes lukket i 

opgangen. 

Og skulle man lige lufte ud i opgangene, grundet lugt eller 

andet, så husk at lukke dem efterfølgende, for ellers fyrer vi 

bare for unødigt og det betaler vi alle for. Har oplevet nogle 

beboere som vælger at have deres altandør åben, når man 

lige laver mad eller bare for, at varmen kan komme ud på 

altanen. Dette koster i varme.  

 

Så mit råd er hold døren lukket om vinteren, og skal man have 

døren åben, så sluk radiatorerne mens døren er åben.  

 

Jeg vil gerne byde velkommen til den nye klub som ligger i 

Blok 9 (D.43), det er Brøndby Taekwondo Klub. Den er ikke 

helt på plads men de er i fuld gang med, at indrette klubben. 

 

Der kan købes billetter til Juletræsfesten i Brønden, som 

afholdes søndag 29. november 2015. Fra kl. 14 – 17. 

Billerne kan købes den 9/11-15 og 23/11-15 mellem 18 og 19 

på afdelingskontoret. Prisen for børn: 25 kr. og voksne 35 kr. 

 

 

Med venlig Hilsen 

 

Brian Taudahl Børgesen, Afdelingsformand

 
  

mailto:formand@lundens.net


 

  

 

Hvad: Nyhavns julemarked 

Hvor: Nyhavn, 1051 København K 

Hvornår: 14. november til 22. december 

Boderne langs vandet er dekorerede med granguirlander og lyskæder, 

og du kan købe æbleskiver, gløgg og alverdens andre julegodter og 

gaveideer som fx kunsthåndværk, strik, skindvarer, legetøj og pølser. 

 

Hvad: Deutsch Julemarked 

Hvor: Højbro Plads 1 

Hvornår: 14. november - 23. december. Søndag til torsdag 11-17, 

fredag kl. 10-20 og lørdag kl. 10- 19. 

For fjerde år i træk er der internationalt og hyggeligt julemarked på 

Højbro Plads, som byder på tyske træhytter, hvor der bl.a. sælges 

norsk hjemmelavet marcipan figurer, ungarsk brød, pelshuer, vanter, 

glaskunst, papirkunst, træ-legetøj og godt til ganen - Glühwein, tysk 

currywurst og bratwurst, hjemmelavede æbleskiver, italienske oste og 

oliven, franske delikatesser, julespecialiteter fra dansk slagter, speciel 

chokolade og brændte mandler. Der er gratis entre. 

 

Hvad: H.C. Andersen Julemarked 

Hvor: Kultorvet, Kultorvet 2, 1175 København K 

Hvornår: 15. november til 22. december. Søndag - torsdag kl. 11 - 19. 

Fredag kl. 11 - 20. Lørdag kl. 10 - 20. 

Et nyt julemarked midt i København med gratis entré. Med nostalgisk 



 

karrusel, boder opkaldt efter H.C. Andersens eventyr og tusindevis af 

julelys. Du kan købe brugskunst, specialiteter fra hele verden, julepynt, 

huer og halstørklæder, håndlavede smykker og nyde hjemmelavede 

æbleskiver, gløgg, Glühwein og varm kakao. Mød også »genopstandne« 

H.C. Andersen selv, som du kan blive fotograferet med. Torsdag til 

søndag kan du også møde julemanden. 

 

Hvad: Jul i Tivoli 

Hvor: Vesterbrogade 3 

Hvornår: 15. november til 4. januar. Søndag-torsdag fra kl. 11-23, og 

fredag og lørdag fra kl. 11-00. 24. december kl. 10-16. 31. december 

kl. 11- 00.30 

Oplev de omkring 50 julepyntede boder, der snor sig langs stierne i 

Tivoli. De bugner af nykogte kæmpeklejner, friskbrændte mandler, 

dampende varm gløgg, lune retter og masser af julepynt. 

Læs også: Guide: Her er julemarkederne uden for København 

 

Hvad: Rita Blå's Julelopper 

Hvornår: 22. november til 20. december kl. 11-16 

Hvor: Copenhagen Street Food, Trangravsvej 14, 1436 København 

Hver lørdag er der juleloppemarked hos Copenhagen Street Food på 

Papirøen, hvor du kan finde loppestande samt boder med håndværk og 

design. Nogle af Rita Blå's yndlings-dj's leverer musikken, og der er 

mulighed for at købe mad, kaffe mm. i Copenhagen Street Foods boder. 

Entreen er gratis. 

 

Hvad: Dragør Julemarked 

Hvor: Dragør 

Hvornår: Åbner 29. november kl.11. Julemarked foregår hver weekend 

frem til jul fra kl. 11-16. 

Kreativt værksted, højtlæsning og musik i Pakhuset på havnen hver 

weekend. Udstilling med kostumer fra ”Tidsrejsen” og julekor i 

Teatersalen i Restaurant Beghuset.På Dragørs hyggelige julemarked er 

der forskellige boder med gløg, pandekager, julepynt, lammeskind og 

meget, meget mere. Og hvis man ikke får købt alle sine julegaver på 

julemarkedet, er der rig mulighed for at købe resten af gaverne i 

Dragørs butikker. 

 
  

http://www.aok.dk/shopping/guide-her-er-julemarkederne-uden-for-koebenhavn
http://www.aok.dk/byliv/julehygge-og-tidsrejse-i-dragoer


 

Hvad: Christianias julemarked 

Hvor: Den Grå Hal, Refshalevej 2 

Hvornår: 5. til 20. december. Hverdage 14 - 20 - lør - søn 12 - 20. 

Sidste dag lukkes kl. 18. 

Julemarkedet minder mest om en basar under fjerne himmelstrøg. Her 

kan du finde et stort udvalg af kunsthåndværk, håndlavede smykker, 

spejle, lysestager i smedejern, lamper, uroer, tøj, lædermasker 

mm. Husk kontanter, da der er begrænset mulighed for at betale med 

Dankort. Entreen er gratis. 

 

Hvad: BaghusDK julemarked 

Hvor: Vesterbrogade 107 B, 1620 København 

Hvornår: 13., 14., 20. og 21. december kl. 10-16 

BaghusDK er et kreativt fællesskab og showroom bestående af flere 

danske designere indenfor møbeldesign, keramik, smykker mfl. (bl.a. 

JanniKrogh.dk, Hiiri, OX design og Erik Aulkær Andersen). Til 

julemarkedet vil der være salg af kollektionsprøver, udgående modeller, 

udstillingsvarer og prototyper samt rabatter på nuværende kollektioner. 

Der vil være godt til ganen - noget varmt til de voksne og lidt sødt til 

ungerne. 

 

Hvad: Frederiks jul 

Hvor: Brøndsalen i Haveselskabets Have, Pile Alle 6 

Hvornår: 19. december kl. 14-20, 20. og 21. december kl. 11-17 

Frederiks Jul er et eventyrligt julemarked med juledelikatesser fra hele 

verden, håndplukkede Frederiksberg-aktører og hyggestunder i 

juleværkstedet. Der er gratis éntre. 

 
 

http://www.aok.dk/shopping/design-julemarked-i-baghusdk-0
http://www.aok.dk/byliv/frederik-jul-2014


 

  

 
      Julenissen 

 

  

 Ellen Reumert: Eventyr: Julenissen. (1918) 

Det var langt ude på landet i en lille landsby. Julesneen var faldet så 
blødt og tæt i et par dage, så hele landskabet var som et hvidt 

eventyrland. Det var snart helt besværligt at komme frem undtagen i 

slæde. 
Men børnene i landsbyen var henrykte. De tumlede den hele dag, 

rutschede på slæderne ned ad den høje bakke lige uden for byen. Som 
en stormvind fór de små slæder af sted ned ad den glatte, tilkørte 
bakke. Det var en fryd at suse gennem luften - det var jo, som man fløj! 
Og børnene kom hjem med røde kinder, strålede øjne og god appetit. 
Det var utroligt, hvad de kunne sætte til livs af store humpler fedtebrød. 
Hvor det smagte, det hvide fedt med det grove køkkensalt og så en 

slurk af det hjemmebryggede, gærede øl! 

Og næste dag var det jul! 
Gamle Lars Klokker ville stå og hive i det tykke tov deroppe i tårnet, 
hvor uglen havde sit hjem, og krager og alliker fløj ud og ind. 
 

Og mor ville sætte et fad dampende julegrød ud i laden til nisserne - og 
næste dag ville fadet være tømt. 
Far sagde godt nok, at det var kattene; men mor vidste 

bedre besked: 
Og børnene ville blive vasket med sæbevand - både i 
ansigtet og på hænderne - de ville blive vandkæmmet. 

Pigernes lange hår ville blive flettet i små hårde 
fletninger med røde og blå bånd, drengenes omhyggelig 
skilt i en fuldkommen lige juleskilning! 

Inde i husene duftede det af klejner og julekager, og fra ovnen brasede 
det: Mad var det jo selv i den fattigste hytte, når det var jul! Der kom 
store kurve fulde fra præstens og gårdene rundt omkring - i julen skulle 

ingen mangle. 
Den store, store fest nærmede sig. 
Præstens julegæster kom kørende i slæde ned gennem landsbyen, og 
var pakket ind lige til næsen, så man ikke kunne se, hvem det var. De 
så ud, som skulle de til Sibirien. 
Der blev liv og lystighed inde i de små, lavloftede stuer med de store, 
gammeldags, slidte møbler og den rummelige, gæstfri favn. 
 



 

Oppe i storstuen stod juletræet pyntet og parat til at tændes, og på 

bordet langs væggen lå alle gaverne i pakke med navn. Til stuen var der 
låst, ingen måtte se, og ingen måtte røre! - Men forpagterens håbefulde 
lille søn Mads var sluppet ind, uden at nogen havde lagt mærke til dertil. 
De havde alle været så optaget af juleforberedelserne, at de slet ikke 
havde set Mads - hverken da han smuttede ind i storstuen bag Ane 
Kokkepiges brede skørter, og heller ikke, da han kravlede ind under 
bordet med den lange, hvide dug. 
Mads gik ud og ind hos præstens. Hans forældre boede i selve 
præstegården og passede gården. De skulle til juletræ hos præstens og 
havde derfor spist tidlig til middag, og Mads havde fået lov til at gå i 
forvejen og underholde pigerne ude i køkkenet.- Men Mads fandt, der 
var langt mere interessant i storstuen. Han var fire år, havde rødlig 
blondt hår, blå øjne og røde kinder. I anledning af julen havde han fået 
sin nye matrosdragt på. Den var syet til at vokse i, så Mads druknede 

både i trøjen og bukserne; men fandt man ham endelig, blev man glad 
af at se på ham, hvis ikke man var det i forvejen. Han lo næsten altid 
over hele ansigtet, der lyste af sundhed og glæde. 

 
Mads blev forkælet både hjemme og hos præstens - ellers ville han nok 
ikke have vovet det, han fandt på juleaften! - Drevet af nysgerrighed 
var Mads kommet ind i den store stue, hvor han vidste, alle 
juleforberedelserne nu var endt. 
Ilden knitrede i kakkelovnen, og henne i hjørnet stod en tændt lampe, 
der lyste svagt over stuens herligheder. 
Det store juletræ stod midt på gulvet behængt med vidundere af 
udklippede hjerter, net med rødkindede æble, forgyldte valnødder og et 
strålende spindelvæv af sølvtråde, der lyste i halvmørket. Mads sad så 
stille som en mus under bordet, indtil alle var gået ud af stuen, og døren 

låst. 
Så stak han forsigtigt hovedet ud under dugen og så sig om. - Dette var 
mere end sjovt. 
Han var ganske alene til juletræ. 
Han kravlede på alle fire ud på gulvet og rejste sig op. At et grantræ 

kunne blive så fint! Han måtte hen og undersøge det nærmere, føle på 
æskerne og kræmmerhusene og se, hvad der var i. Pebernødder, 
chokolader, rosiner og mandler. Mads smagte på sagerne og blev mere 

og mere tilfreds. 
 

Der var nogen ved døren, og nøglen blev drejet om. Mads var hurtig 
som et lyn inde under bordet igen: 
Det var præstefruen og en af døtrene. 
"Vis mig så, hvor lille Mads' pakker ligger," sagde præstefruen. Og 
Stella, Mads' gode legekammerat, der havde lært bogstaverne, pegede 



 

på en bunke pakke midt på bordet. 

"Her," sagde hun, - "sikken en masse ting, han skal have - nu lægger 
jeg tømmen fra dig her, mor - så er det hele i orden!" 
"Vi forkæler den dreng," sagde præstefruen, "bare han kan tåle det!" 
"Jo, det er jeg vis på," svarede Stella, "Mads er en sød og god dreng!" 
Mads blev ganske rød i hovedet. De skulle bare ane, han sad under 
bordet, så ville de nok ikke mere synes, han var sød! 
Men ingen magt i verden skulle få ham ud af julestuen. 
Der var et helt langt år, til julen kom igen, så man måtte jo nyde den, 
det man kunne. 
Så lukkede døren igen, og alt blev stille. 
Tømmen! 
Mads havde kun én eneste tanke i hovedet, da han kom frem på ny - 
tømmen. 
Mon det var en rød med bjælder, som havde ønsket sig så længe? 

 
Forsigtig lirkede han lidt ved det hvide papir og kikkede. - Jo, den var 
rød, og der var noget der raslede! 

Mads pakkede ud, dette var alt for spændende, og det var jo ham der 
skulle have tømmen! Nej hvor var den fin! Mads holdt den ud i stiv arm, 
og alle de små bjælder skinnede og raslede ved den mindste bevægelse. 
Hans hjerte bankede højt af glæde, det var jo hans højeste ønske - 
julens drøm, den blev opfyldt. 
Mads havde ingen tydelig følelse af, hvor galt han bar sig ad. Han var 
kun fire år, og han var jo bedt med til at se juletræet og skulle have sine 
gaver, så det faldt ham ikke ind før bagefter, at han gjorde noget 
forkert. Foreløbig var han optaget af alt det nye og spændende, som 
han var ganske ene om at undersøge. 
Han gik fra opdagelse til opdagelse. 

Under tømmen lå der en stor, flad pakke - den var nok også til ham! 
Mads var blevet dristigere, han rev papiret til side - og frem kom en 
stor, dejlig billedbog med mange, brogede billede. Den var nok fra 
Stella! 
 

Mads så på alle billederne, og sommetider lo han højt. Da bogen var 
gennemset, blev den lagt til side, og Mads fandt en stor pakke frem. 
Stella havde lært ham bogstaverne, så han kunne godt læse, at der stod 

"Mads" udenpå. 
Det var lidt svært at få sejlgarnet op, men det gik - og frem kom den 

nydeligste nissedragt, grå bukser, en rød ulden trøje og en rød, spids 
nissehue med lang kvast. 
Mads hoppede højt af glæde og dansede rundt om juletræet. Så 
begyndte han at trække i stadsen, og et øjeblik efter var forpagterens 
Mads forvandlet til en julenisse. Og nu vågnede først rigtig hans 



 

eventyrlyst. 

 
Han ville ud i laden for at se, om alle de andre julenisser sad og spiste af 
grødfadet, hans mor havde sat ud. Men døren var låst, og ingen måtte 
jo vide, at han havde været skjult i den store stue. - Præstegården var 
lav, vinduerne ikke ret langt fra jorden, og der var både rørværk og 
tremmer og vildvinsranker at holde sig fast ved. Mads åbnede forsigtigt 
vinduet og kravlede op i karmen. Den lille nisse overskuede et øjeblik 
situationen, så lod han sig resolut glide ned på jorden. Det gik 
udmærket. Udenfor var det mørkt, men Mads kendte vejen, og kort 
efter stod han i laden. Der duftede det af hø og halm, det puslede i alle 
kroge. - Mads stod ganske stille. - Var det mon nisserne, der ville frem 
til det store grødfad, der stod midt på gulvet? Mor havde hængt en 
tændt lygte på loftsbjælken, for at nisserne skulle kunne se at spise, og 
for at det hele skulle være lidt festligt. 

 
Det halve af grøden var spist, men nisserne var ikke at se. 
Mads satte sig hen i krogen for at vente. 

Når de nu alle sammen var kommet og sad nok så godt ved grøden, så 
ville han gå hen til dem og tage huen af og ønske dem "glædelig jul" og 
fortælle dem, at det var hans mors grød, de spiste. Så ville de nok 
danse omkring ham og lege med ham. Mads sad ganske stille og 
ventede. 
Hvor det puslede alle vegne! For oven, for neden, i krogene, det var, 
som halmen var levende. Alle de vilde kattekillinger kom frem. De var så 
smukke - sorte, grå, rødspættede, hvide - ingen menneskelig hånd 
havde krammet dem endnu, for de var umulige at få fat på. Men nu sad 
de nok så fredeligt omkring grødfadet og gjorde sig til gode. Mads 
morede sig kongeligt. Han nærmede sig ganske stille - hvor ville han 

gerne fange bare én eneste og klappe dens bløde pels! Men vips, var 
hele flokken væk og skjult højt oppe på loftet. De havde optaget faren, 
der truede - og hvad var en klat grød mod den ubudne frihed! 
 
Mads satte sig ned igen og ventede. Hvis nissefamilien ville have mad, 

måtte den snart komme, for fadet var næsten tømt. 
Det puslede igen, halmen rørte sig hist og her - og se, frem kom 
rotterne, de store, grå rotter og lejrede rundt om fadet. 

De var sultne og tog for sig af retterne, men Mads kunne ikke lide dem 
og var lidt bange for dem. 

Der kom nogen udenfor - det var moderen. Mads kendte de hastige, 
små skridt. Nu måtte man nok se at komme af sted i en fart for ikke at 
blive opdaget! 
Rotterne havde instinktiv taget flugten og var skjult under halmen igen. 
Mads havde rejst sig op så sig et øjeblik rådvild omkring. Fra laden førte 



 

der en dør ud i huggehuset; hvis den stod åben, kunne Mads komme 

derfra ud i præstens have. Nu stod hans mor i døren. "Ih, jøsses dov," 
sagde hun og slog hænderne sammen, nisserne har nok været der og 
spist julegrøden!" 
Mads havde vendt ryggen til og tog flugten. 
 
"Nej se, nej se," råbte hans mor henrykt," der er jo en af de små fyre - 
hej, hop, lille ven. Du behøver ikke at skynde dig så stærkt, jeg skal 
såmænd ikke gøre dig noget fortræd! Er du kommet væk fra familien, 
dit lille pjus! Nej se, nej se, hvor du kan bruge de små, tykke ben! Det 
skulle fatter se, så ville han gi' mig ret i, at det er nisserne, der spiser 
julegrøden! Ja, det har jeg jo vidst i mange år! Glædelig jul, glædelig 
jul, lille nissemand!" 
Nissemanden svarede ikke, men han viftede med huekvasten, og 
forpagterens kone forlod laden glad over sit syn og stolt over, at hun 

havde fået ret og nu kunne overbevise sin mand. 
Men Mads styrede, så hurtigt hans små ben kunne bære ham - gennem 
huggehuset og ud i præstens have. 

 
Langs muren sneg nissen sig forbi de oplyste vinduer - over den gamle 
veranda - og videre til storstuens vindue, der endnu stod på klem. 
Mads var en rask dreng og vant til at klatre, det var en let sag for ham 
at kravle op ad det lille stykke mur. 
Men da han sad overskrævs oppe i vindueskarmen og lige skulle til at 
hoppe ned på gulvet, gik døren til dagligstuen op, og Ane Kokkepige 
kom ind med forklædet fult af appelsiner, der skulle i kurvene. 
 
Hun gav et vræl ved synet af julenissen og slap forklædet, så alle 
appelsinerne rullede ud over gulvet. Mads var lamslået og vidste ikke, 

om han skulle springe ud eller ind - han sad som spigret fast til 
vindueskarmen. 
Ane så ud, som var hun en besvimelse nær. 
I stuens halvmørke kunne hun ikke skelne Mads' træk, hun så kun den 
røde trøje og huen og de grå bukser. 

Præsten kom til: "Hvad er der, Ane - hvorfor skriger du?" 
"Julenissen er der - julenissen!" stønnede Ane og pegede hen på lille 
Mads, der begyndte at føle situationens alvor. 

Tænk, at den store, tykke Ane kunne blive så bange for ham! Hun havde 
åbenbart aldrig før set en julenisse! 

 
Og nu gav Stella også et højt vræl fra sig og den lille Jenny. Mads fik 
helt ondt af dem. 
"I skal ikke være bange!" sagde han resolut og lod sig glide ned på 
gulvet og gik hen imod dem. 



 

Der blev en leen og spøgen og skænden, og Mads blev ført i triumf ind i 

dagligstuen, hvor præstens og alle gæsterne sad. 
Men da var julenissens mod forbi. Han holdt begge hænder for øjnene 
og stortudede. 
Der vankede jo nok lidt skænd og nogle alvorsord; men det var jo 
juleaften, hvor alle sind stemmes til mildhed og overbærenhed, og da 
Mads hurtigt indså, hvor galt han havde båret sig ad, fik han snart 
tilgivelse. 
Værst blev det hjemme. 
For hans far glemte aldrig den historie og drillede bestandig sin kone 
med den jul, hun så julenissen nede i laden. 
Og grødfadet blev aldrig mere sat derned! 



 

 
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 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. 



 

 

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 Daruplund 9 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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Vi har fået nye lokaler og er over sommeren kommet godt i stand. Kom 
endelig forbi til lidt hygge, kaffe og måske lidt mad 

 
 

     
 

 
 
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.: 40116865 
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
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=n3D8Elcn5AHRRM&tbnid=shIVKzczn8cOzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skovshoved-dyreklinik.dk/&ei=BRrpU6evNaTgyQPYyIDgBA&bvm=bv.72676100,d.bGQ&psig=AFQjCNGzwGmQxQfLwbNBKK_nXbteISlnlQ&ust=1407871843920653
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=n3D8Elcn5AHRRM&tbnid=shIVKzczn8cOzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skovshoved-dyreklinik.dk/&ei=BRrpU6evNaTgyQPYyIDgBA&bvm=bv.72676100,d.bGQ&psig=AFQjCNGzwGmQxQfLwbNBKK_nXbteISlnlQ&ust=1407871843920653


 

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 – fredag:   Telefon: 70 12 13 10 
Kl. 10:00 - 15:00    Mandag - torsdag: 
    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 

 
 

Tryk: Eget trykkeri, oplag 50 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: Helle Borel 
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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