
Danmarksmestre
Brøndby Bordtennis Clubs ungdoms
spillere fik blandt andet guldmedlajer 
med hjem fra DM Side 8

Ny direktør
Cecilie Engell er fra 1. august direktør 
for Social og Sundhedsforvaltningen i 
Brøndby Kommune Side 5

Mindre Brøndby Cup
Brøndby Cup er tilbage, men i år i min
dre format, da der kun er en turnering 
for talenterne Side 10
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FOR EKSEMPEL: 
Helprotese  � � � � � � � � � � � � � � � 6�250 
Stål-unitor� � � � � � � � � � � � � � � � 9�915 
Klikprotese 
med 3 tryklåse � � � � � � � � � � � 12�001

Klinikken har 50 ÅRS ERFARING. 
Fremstilles på EGET 
LABORATORIE, hvilket giver 
en optimal kvalitet og kortere 
behandlingstid�

RING for GRATIS konsultation 
på tlf. 43 73 45 06

KLINISK 
TANDTEKNIKER 
Lise-Lotte Laugesen 
Vallensbæk Strandvej 288 
2665 Vallensbæk Str� 
www�infotand�dk

GRATIS 
TAND- 
PRO- 
TESER
– laver vi ikke
men til gengæld 
har vi  
faste lave priser

Bus 300 S
og S-tog

lige i 
nærheden

SPECIALKLINIK FOR 

TANDPROTESER

Vi passer godt på dit syn
Glostrup Shoppingcenter 10 – Tlf. 43 96 16 42 

brauneroptik.dk

BRILLER
ABONNEMENT 0,-
0,- RENTER, 0,- GEBYR, 0,- UDBETALING
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Dalvangsvej 52, Glostrup

HUSK ÅBENT ALLE UGENS DAGE 

     kl. 7-22

Innocent juice
eller smoothie
Flere varianter. 300-900 ml.
Max literpris 50,- Køl

PR. STK.

15,-
SPAR PRIS

MAX. 4 BAKKER PR. KUNDE
PR. DAG. HEREFTER ER

PRISEN OP TIL 23,95
+ PANT PR. STK.

+ PANT

Af Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Foran spejder-
hytten i Solvangsparken i det 
centrale Glostrup står en lille 
gruppe forældre med deres 
børn samlet om flagstangen. 
Ved flagstangen står Richard 
Engelholm med Dannebrog 
i hænderne. Han har gjort 
flaget klar til at komme til 
tops som tegn på, at der er 
aktiviteter i hytten.

Det er søndag den 19. juni, 
klokken er lidt over 9, og det 
er sidst gang til familiespejder 
inden sommerferien. På trods 
af datoen, byder formiddagen 
på næsten konstante byger. 
Alligevel er gruppen uden-
dørs hele dagen.

- Børnene er jo pakket or-
dentligt ind, så de er ligeglade. 
De fleste af dem går i skov-
børnehave, så de er vant til 
at være ude hele dagen. Men 
det er vist det dårligste vejr, vi 
har haft i et år, siger Richard 
Engelholm.

Ligesom for de ældre spej-
dere, starter et møde i Fami-
liespejder med nogle faste 
traditioner. For Familiespej-
derne er det en sang skrevet 
på Mariehønen Evigglad. Der 
er også en sang med en masse 
dyr og nogle bevægelser, der 
passer til krokodillen, elefan-
ten og så videre.

Mens børnene render rundt 
og leger, er der også lige tid 
til, at forældrene kan blive op-

dateret på, hvordan det går 
med den nyfødte derhjemme 
og dele erfaringer om udstyr 
til ladcyklen.

En introduktion
Familiespejder er det først 
spejdertilbud til børn i Glo-
strup. Den ansvarlige er Ri-

chard Engelholm, der selv 
har været spejder hele livet. 
Da han blev far og flyttede 
til Glostrup, ville han gerne 
give de oplevelser videre til 
sin søn.

- Det er en kæmpe gave at 
kunne give til sin søn, at han 
bliver fortrolig med naturen 

og glad for naturen. Det kan 
noget. Der sker et eller andet 
med vores sanser, vi bliver 
stimuleret på en helt anden 
måde, når iv er udenfor. Man 
bliver træt på en god måde, 
siger han.

Derfor var han for et år 
siden initiativtager til den 

første gruppe Familiespejder 
i Glostrup.

Formålet med familiespej-
der er at få børnene indlem-
met i spejderbevægelsen. Ri-
chard sammenligner det selv 
med babysvømning eller de 
første tilbud i sportsklubber-
ne.

- Det vi laver som fami-
liespejdere, har til formål at 
lære dem at være spejdere ale-
ne. Når de rykker op til mikro-
grenen som cirka seks-årige, 
så skal de komme til møder 
uden forældre. Der har de 
nået skolealderen, hvor de 
begynder at have koncentra-
tionen og selvstændigheden 
til at kunne lave flere ting, 
siger han.

Skræller gulerødder
Dagens første aktivitet foregår 
omkring bålet, som Richard 
tændte, inden de andre for-
ældre kom. Her skal børnene 
skrælle gulerødder. Det har to 
forskellige formål.

- For det første, så skræller 
de noget, de selv kan spise. Vi 
prøver at lære dem at skrælle 
gulerødder på en måde, der 
efterligner bevægelsen med 
at snitte med en kniv. Det er 
noget så simpelt som, at man 
altid snitter væk fra sig selv, 
aldrig ind mod sig selv. Når 
de så får en kniv i hånden, så 
håber vi på, at bevægelserne 
er der, og man ikke starter helt 
fra bunden, forklarer Richard.

De små har også lært andre 
ting, der er en smagsprøve på, 
hvad de skal lære, når de bli-
ver større.

- De har lært at lægge pla-
ster, de har lært at trøste hin-
anden, siger Richard og kigger 
på sin søn:

 - fortsættes på side 2 

Familiespejder er en vej ind i spejderfællesskabet
Spejderaktiviteter kan også være for de mindste børn. I Glostrup lærer børn ned til tre år de første spejderfærdigheder til familiespejder

I gryden er der i dag spejdersuppe. Foto: Jesper Ernst Henriksen
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Vi har fået VE godkendelse til
det nye varmepumpetilskud

Varmepumpe

På Lager

Rødovre  | Rødovre Centrum 1, R207  | Tlf.: 32 22 31 13

Valby  | Spinderigade 5  | Tlf.: 38 80 31 13

Kgs. Lyngby  | Lyngby Hovedgade 47  | Tlf.: 45 93 31 13

Hørsholm  | Hovedgaden 55 C  | Tlf.: 45 86 78 08

Holte  | Holte Midtpunkt 30  | Tlf.: 45 42 49 16

Hillerød  | Slotsgade 21 | Tlf.: 48 24 80 10

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret

Gratis parkering i Rødovre, Valby, Hørsholm og Holte  •  www.tpt.dk

Vi fremstiller tandproteser og det gør vi med 
så stor præcision, at de ikke blot ligner, men 
også føles som naturlige tænder.

Vi tilbyder også behandling i eget hjem.

Vi gir’ dig smilet igen

VI HAR

ÅBENT HELE 

SOMMEREN

Udspillet i egen hule

IF’s Superliga-mandskab led i weekenden sit første nederlag 
i sæsonen, da FC Nordsjælland besøgte Brøndby Stadion og 
sejrede med 1-3. Josip Radoševic satte Brøndbys mål til 1-1 
ind på et straffespark i anden halvleg. 

Torsdag skal Brøndby IF i kamp igen, når MKS Pogon Szc-
zecin kommer på besøg til returopgøret i kvalifikationen til 
Conference League. Her endte opgøret i Polen uafgjort. 

Brøndby Bordtennis 
Club scorer næsten 
fuldt hus ved dan-
marksmesterskabet for 
hold på ungdomssi-
den

Af Robert Hendel

SPORT. Det har været en fæ-
nomenal sæson for ungdoms-
holdene i Brøndby Bordtennis 
Club, hvor holdet i Drenge-
ligaen bestående af Nikolaj 
Wirk, Marco Voong, Zune 
Budal og Andreas Kongsdal 
løb med danmarksmester-
skabet. 

Semifinalen mod Amager 
var en gyser, hvor Brønd-
by-drengene efter at være 
kommet bagud 0-3 kæmpede 
sig op på 5-5 og fik tvunget 
kampen ud i et Golden Set, 

som endte med en Brønd-
by-sejr. I finalen blev Virum 
overbevisende slået med 6-1 
i sæt. 

DM-guldmedaljen er en 
opgradering fra sidste sæson, 
hvor holdet i samme række 
vandt DM-sølv. I Juniorræk-
ken fik Brøndby Bordtennis 
Club også en Danmarksme-
ster i 

Også i Juniorligaen fik bor-
detennisklubben fra Brøndby 
en danmarksmester i Noah 
Ibrahim, der spillede på et 
fælles hold med Amager og 
Hvidovre.

I Pigeligaen måtte Chelinda 
Voong og Marie Deckert fra 
Brøndby Bordtennis Club 
nøjes med en bronzemedalje 
efter at have vundet bronze-
kampen over samarbejdsklub-
ben Greve.

Ved det individuelle dan-
marksmesterskab havde 

Brøndby også stor succes. Her 
havde hele ni spillere havde 
kvalificeret sig, og det er det 
højeste antal Brøndby-delta-
gere i mange år. 

Chelinda Voong blev dan-
marksmester i Yngre Pige 
Double med en makker fra 
Virum. Selvom hun stadig 
har tre sæsoner tilbage som 
Yngre Pige, kæmpede hun 
med helt i toppen af sine 
rækker og vandt yderligere 
en bronzemedalje i single og 
mixdouble.

I Yngre Pige Double snup-
pede Brøndby yderligere to 
bronzemedaljer med Sofie 
Jørgensen og Anna Møller 
Christensen, der begge var 
med til DM for første gang.

I yngre drengenes doub-
lerække vandt Zacharias 
Al-Moalem og Nikolaj Wirk 
bronze.

Brøndby-drenge er 
Danmarks bedste  
til bordtennis

Nikolaj Wirk, Marco Voong, Zune Budal og Andreas Kongsdal fra Brøndby Bordtennis Club 
vandt i 2022 det danske mesterskab for hold. Foto: Brøndby Bordtennis Club


