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Teststeder i Brøndby

Du kan få en PCR-test i Kulturhuset Kilden og en kvik-test i Kulturhuset Brøn-
den. Begge steder uden tidsbestilling. Se åbningstider på www.brondby.dk

Få nyt på mail om letbanebyggeriet 

Vil du informeres, når der er nyt at fortælle om letbanebyggeriet i 
Brøndby? Så tilmeld dig Hovedstadens Letbanes nyhedsmail på 
www.dinletbane.dk/Infoservice. 

Her kan du vælge specifikt at få nyheder fra Brøndby. Letbanen får to stop 
i Brøndby og ruller ud på sin første tur i 2025. Derfor skal Ring 3 i de kom-
mende år bygges om og udvides for at gøre plads til letbanen. 

Efterårssæson for bordtennis 
for demensramte og pårørende

Så starter efterårssæsonen op for bordtennis for dig, der er ramt af demens 
– tag en pårørende eller god ven med. 

Bordtennis er ikke bare sjovt, det er også god træning for hjerne, krop og 
sjæl. 

Vi mødes en søndag hver måned i Brøndbyhallens kælder. 
I efteråret spiller vi kl. 10-12 på følgende datoer: 

• Søndag den 19.september
• Søndag den 17. oktober
• Søndag den 21. november
• Søndag den 12. december

Du behøver ikke have spillet bordtennis før. Frivillige fra Brøndby Bordtennis 
Club (certificeret demensvenlig forening) står for træningen. 

Deltagelse er gratis.

Vil du med? Så tilmeld dig hos Per Madsen, Brøndby Bordtennis Club, 
tlf. 21 81 50 95. 

Tid og sted:

Kulturhuset Kilden, 2605 Brøndby
Mandag den 20. september kl. 8.30-13.00
Mandag den 27. september kl. 8.30-13.00

Kulturhuset Brønden, 2660 Brøndby Strand
Tirsdag den 21. september kl. 15.30-20.30
Tirsdag den 28. september kl. 15.30-20.30

Det er for alle fra 12 år. Der vaccineres med Moderna. Husk dit 
gule sundhedskort. Drop in vaccination er et tilbud fra Region 
Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen og Brøndby Kommune.

Uden 
tidsbestilling 
- bare mød op
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FREDAG 1. OKT. 2021 
KL. 16-22

ARRANGØR: BRØNDBY KOMMUNE I SAMARBEJDE MED FORENINGER OG FRIVILLIGE

Invitation til 
afskedsreception

I anledning af at Søren Hamberg, fagchef for Kultur, Idræt og Fritid 
har valgt at gå på pension efter 48 år og to mdr. i Brøndby Kommune, 
inviteres der til afskedsreception:

Torsdag den 30. september 2021, kl. 15.00-17.00 
i Kommunalbestyrelsens Mødesal på Brøndby Rådhus

Park Allé 160, 2605 Brøndby.


