
Brøndby Håndboldklub inviterer til motorik, leg og boldspil for de mindste. 
Kom og vær med til Trille Trolle-aktiviteter lørdag den 19. februar 
(hvis I er forhindret, er I velkomne en af de andre lørdage vi mødes).

Trille Trolle er:
• for 2-5-årige børn og deres forældre eller bedsteforældre
• leg og sjov med bolde og udfordring af motorikken
• åben for alle og du behøver hverken kunne gribe eller kaste med bold for at 

være med
• GRATIS at deltage i

Tid: kl. 9.00-10.30
Sted: Schneeklothhallen, Brøndby Møllevej 4

Vi garanterer at aktiviteterne vil give både smil på 
læben og sved på panden. Så tag dit barn eller 
barnebarn i hånden og få nogle rigtig sjove og aktive 
timer sammen! 

Brøndby Håndboldklub tilbyder Trille Trolle aktiviteter 
hver 1. og 3. lørdag i måneden. Læs mere på Brønd-
by Håndboldklubs hjemmeside www.brondbyhk.dk. 

Kalder alle forældre og 
bedsteforældre til 2-5 årige! 

• Rygestophold i Kulturhuset 
Brønden kl. 10.00-12.00 med  
start den 9. februar

• Rygestop i Café 13, kl. 18.00-20.00 
Kisumparken 2, Brøndby Strand med 
start den 22. februar

• Rygestophold på Brøndby Rådhus 
kl. 10.00-12.00 med start den 14. 
marts 

• Rygestophold i Kulturhuset Kilden 
kl. 15.00-17.00 med start den 19. april 

• Rygestop udendørs i naturen 
Middelalderlandsbyen kl. 16.30-18.00 
med start den 27. april 

Små hold, vi spritter af og holder afstand.

På alle typer at kurser mødes vi syv gange 
og du skal ikke være stoppet med at ryge, 
når kurset starter. Mulighed for tilskud til 
rygestopprodukter. 

NYT! Rygestop i eget hjem
Virtuelt rygestop via computer er for dig,
der helst bare vil være hjemme, ikke er 
vaccineret eller måske har udfordringer  
der gør at du ikke kan deltage på et fysisk 
kursus. Ring til rygestoprådgiveren og få 
mere at vide.  

Sådan tilmelder du dig et rygestop
Tilmeld dig på www.brondby.dk/rygestop 
eller ring til rygestoprådgiver Jane Iversen 
på tlf. 51 16 60 10 eller mail: jadai@brond-
by.dk eller Stoplinjen på tlf. 80 31 31 31. 
Læs mere på www.brondby.dk/rygestop

Har du tænkt på et rygestop her i 2022? 
… hvis du har, så hop med på ét af de gratis rygestop-kurser 

Bliv vaccineret i Hallingparken i Brøndby Strand
- uden tidsbestilling 

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.

Bliv vaccineret mod COVID-19 i 
Brøndby Strand, Hallingparken 5 i 
”Paraplyen”. 

Der er ingen tidsbestilling.  

Uge 7
Mandag den 14. februar kl. 9-13
Tirsdag den 15. februar kl. 15-20

Uge 8
Mandag den 21. februar kl. 9-13
Tirsdag den 22. februar kl. 15-20

Tilbuddet er til alle - også børn fra 5 år - 
hvis man har modtaget et brev med en 
invitation til vaccination i e-Boks. 

Der tilbydes Pfizer eller Moderna.

Invitation til åbent hus:
Bordtennis for demensramte og pårørende

Kom til åbent hus søndag den 20. februar 2022 10.00-12.00 med kaffe og 
kage i Brøndby Hallens kælder.

Alle interesserede er inviteret med, når Brøndby Bordtennis Club markerer op-
starten af det nye bordtennishold for mennesker med demens og pårørende. 

Tag din ægtefælle, søn, datter, barnebarn og/eller en ven med og få en kop 
kaffe og en hyggelig sludder med de frivillige fra Brøndby Bordtennis Club, 
som står for holdet. 

Der er også mulighed for at prøve at spille en omgang bordtennis og se om 
holdet er noget for jer. 

Lone Frantzen fra Pensionisthusene og ansvarlig for demensvandrehold er til 
stede ved arrangementet og er klar til snak og hygge. 

Evt. spørgsmål kan rettes til Per Madsen, Brøndby Bordtennis Club, 
tlf. 21 81 50 95. 


