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Forord
Det er os en fornøjelse her i 2017 at kunne fejre 75-året for indvielsen af Strandens
Forsamlingshus. Huset har igennem alle disse år dannet ramme om utallige
arrangementer, som vi gerne ville beskrive nogle af.
Forstadsmuseet har været os behjælpelig med at forfatte dette festskrift, som vi håber vil
være hyggelig læsning for de mange, som kender og holder af vores forsamlingshus.
Der har udover de valgte nedslag i historien været mange andre dejlige tiltag, herunder
foredrag, messer, auktionseftermiddage, grillaftener samt hygge-banko mv. - Deltagere til
foredraget med Troels Kløvedal om hans spændende verdensomsejlinger vil mindes en
uforglemmelig aften, ligesom gæster til husets musikaftener har nydt dejlig populærmusik
med kendte kunstnere.
Alt det kommer der mere af, og vi vil glæde os til fortsat at byde husets gæster rigtigt
hjerteligt velkommen!
Med venlig hilsen fra bestyrelsen for Foreningen Strandens Forsamlingshus.
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Strandens Forsamlingshus – et lokalt samlingssted
- “Kvalitet og tradition er vores motto”

		

Den 13. december 1942 slog Strandens Forsamlingshus for første gang dørene op for
publikum og holdt en stor indvielsesfest. Siden har der været afholdt et utal af fester,
arrangementer, foredrag, møder og meget mere i Strandens Forsamlingshus, og i år
2017 kan det gamle hus fejre sin 75 års fødselsdag. Et hus, hvis historie både rummer
skoleundervisning, gymnastikopvisninger, biograf, danseskole og selvfølgelig først og
fremmest masser af fester og glade dage.
Strandens Forsamlingshus’ tilblivelse er allerede festligt og grundigt beskrevet i
forsamlingshusets 65 års jubilæumsskrift skrevet af Carlo Petersson. Med dette lille
festskrift i anledningen af husets 75 års jubilæum kan du i stedet gå på opdagelse i husets
historie. Undertegnede skribent har været i forsamlingshusets arkiver og protokoller,
kigget i avissamlinger og sognerådsprotokoller og været Forstadsmuseets eget arkiv
igennem og har fundet historier frem fra gemmerne – store som små, festlige og
fornøjelige, glade som alvorlige. Med nedslag i forsamlingshusets begivenheder er skriftet
her ikke en gennemgang af husets historie fra ende til anden, men et udvalg af gode
historier og begivenheder fra forsamlingshusets sidste 75 år. Rigtig god læselyst!

Der var en gang…
Da Strandens Forsamlingshus åbnede i 1942, var en tur til Brøndby Strand stadig som
at komme ”langt ud på landet”. S-toget, motorvejene, højhusene og Strandparken kom
først mange år senere. Landskabet var i stedet præget af gartnerier, sommerhuse, et par
fiskerhuse og en god del badeanstalter, og antallet af indbyggere var til at overse. Ikke
desto mindre var foreningslivet allerede dengang stærkt ved Brøndby Strand, og ved de
indledende forhandlinger om et forsamlingshus, var det også bestyrelserne for Brøndby
Strand Idrætsklub og Brøndby Strand Grundejerforening, der gik sammen om at få det
etableret.
Forud for Strandens Forsamlingshus’ åbning havde der længe været ønske om et sted
at mødes, holde fester, danse, lave gymnastik, se film og høre foredrag. Hidtil havde
Brøndby Strands beboere blandt andet benyttet Brøndby Strandhotels sal, og med
lukningen af Brøndby Strands gamle skole på Brøndbyvester Strandvej i starten af
1940’erne blev behovet yderligere forstærket. Man manglede et regulært samlingssted
bygget til formålet – gerne med en scene og mulighed for biograf.
På et indledende møde d. 4. december 1940 på Brøndby Kro blev beslutningen om
opførelse af et forsamlingshus taget, og herefter gik det stærkt! D. 19. januar 1941 mødtes
man i gartner Bruuns blomsterpakkehal og stiftede et repræsentantskab. Gartner Bruun
var en af Danmarks største nelikkegartnere og havde sit gartneri ved Brøndby Strand.
Inden da havde man indsamlet næsten 6000kr ved at gå fra dør til dør. 10 % (4-5000kr)
af den samlede byggesum indsamlet lokalt var forudsætningen for, at Brøndbyernes
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Kommune ville yde tilskud til opførelsen. Da dette var på plads, afholdtes den første
rigtige generalforsamling få måneder senere, et byggeudvalg blev nedsat, og arkitekt
Hartmann Petersen hyret. Herfra var der ikke langt til at gå i gang med byggeriet, og
allerede året efter, d. 2. juli 1942, blev der afholdt grundstensnedlæggelse – og d. 13.
december samme år kunne man som bekendt åbne forsamlingshuset!

10 år efter Strandens Forsamlingshus var opført, var omgivelserne stadig
præget af bare marker og sommerhuse.
5
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Årets fester i forsamlingshuset
Den første fest, forsamlingshuset lagde lokaler til, var naturligt nok indvielsesfesten d.
13. december 1942. En stor fest med omkring 200 gæster og tilhørende taler, dans, sange
og kaffebord. Allerede tidligt i husets levetid enedes man om at holde årstidsbestemte
fester, og forårsfester, sommerfester, efterårsfester osv. har siden da været tilbagevendende
begivenheder hos Strandens Forsamlingshus.
Forsamlingshusets første sommersæson i 1943 blev således fejret med en sommerfest. Her
blev der indbudt til dilettantforestillingen ”Slægtninge”, som man kunne få lov at se for
den nette sum af 1,50 krone. Var man mere til det aktive, var der også håndboldkamp,
tovtrækning, forhindringsløb, sækkevæddeløb for ikke at tale om æggevæddeløb. For de
mere forlystne kunne man skyde i skydetelt og deltage i amerikansk lotteri. Og naturligvis
sluttede aftenen med bal!
I sommeren 1945 var der ekstra god grund til at holde sommerfest, da det var den første
sommer efter befrielsen i maj samme år. Programmet var derfor nøje sammensat med
fodboldkampe mellem Vallensbæk og Brøndby Strand Idrætsklub samt håndboldkampe
mellem de faste beboere og sommerbeboerne (sommerbeboerne var de mange ”turister”,
der hver sommer flyttede til Brøndby Strand for at bo i sommerhuse, teltlejre eller
campingplads). De lokale ved Brøndby Strand stillede med præmier til det amerikanske
lotteri, og således kunne man vinde en kasse sommeræbler fra gartneriet Høholm, en
tønde kartofler fra Silergården, en havestol fra hr. Efferbach eller et maleri med ramme
fra hr. Andersen.

Sommerfesten 1944 bød også på kvindeholdboldkamp – iført sjove hatte og
megen spas.
6
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Høstfester og juletræsfester har med jævne mellemrum også været en del af Strandens
Forsamlingshus’ repertoire. I 1980’erne blev der i en årrække holdt høstfest, hvor
elorganisten Carlo Carlsen underholdte med sit elorgel, og hvor store, populære navne
som ”Lille Palle” (kendt for sin sang og harmonikaspil) og ”De ægte syngepiger fra Bakkens
Hvile” trak mange gæster. Om sidstnævnte lød der i invitationen til høstfesten i 1984:
“Syngepigerne vil i løbet af aftenen give to festlige shows i farverige sjove kostumer, og repertoiret

spænder vidt, - ja, man kan sige, at de kan skifte ”ham” og stemme alt efter omgivelserne, og der
er ingen tvivl om, at taget på forsamlingshuset vil løfte sig”. Det må have været noget af en

fest!

Til gengæld skrantede juletræsfesterne i en lang årrække og måtte til sidst indstilles – der
var slet og ret for mange andre ”juletræsfest-konkurrenter” på markedet. I 1992 forsøgte
man ganske forsigtigt at genindføre juletræsfesten. Man sørgede for ikke at bruge for
mange penge på underholdning, men da det blev en stor succes fik programmet året efter
fuld skrue! Det musikalske makkerpar ”Hanne og Vennerne” stod for underholdningen, og i
stedet for bare en julemand bestilte man en ”god rutineret julemand”.
I dag er juletræsfesten et fast og festligt indslag hvert år ved juletid, hvor både børn og
voksne hygger sig med juletræ, nisser, dans og lidt godt til ganen. Ved juletræsfesten 2016
inviterede man endda på risengrød fremfor pølser og brød, hvilket børnene var vældig
begejstrede for.

Den musikalske duo “Hanne og Vennerne”.
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Ved stranden leved man; omtrent af bare vand
Ved indvielsen af Strandens Forsamlingshus i 1942 blev der både holdt taler, oplæst
digte og sunget sange om husets tilblivelse. Siden er der ved hvert jubilæum og ved
andre store dage i forsamlingshusets historie blevet forfattet nye digte, sange, taler og
jubilæumsskrifter, der på en sjov, underholdende og berigende vis fortæller om husets
historie og dagligdag. Her skal gengives et lille udpluk.

“I mange år i såre trange kår
Ved stranden leved man
Omtrent af bare vand
Man savnede et hus hvor alle de drak dus
Og hvor vi alle var i samme båd.
Så endelig oprandt den store dag
Hvor huset her det en hjertesag
Og hvor et mægtigt arbejd gik i gang
På livet løs med lyst og sang.”
(Digt oplæst på indvielsesdagen 12. december 1942)

”Gid nu i mange Aar den hele Ungdom
vil flittigt søge her til Huset hen.
En Sund og god Opdragelse det giver,
hvor Sport og Arbejd’ driver Lysten frem,
og mange ældre sikkert vil sig fryde
paa Ungdoms Vegne, thi det er dog den,
som ud i Fremtid Danmarks Bane bryde,
de samles skal i vort Forsamlingshus.”.

(Uddrag fra sang på indvielsesdagen med melodien ”Der er et Land, dets Sted”.)
Et i øvrigt spændende vers, der fortæller om, at Strandens Forsamlingshus bestemt ikke
kun skulle være til tant og fjas. Det skulle være et hus, hvor ung og gammel kunne mødes
i festligt lag, til sport og fællesskab, men også som et opbyggeligt sted for ungdommen. I
de første vedtægter for forsamlingshuset blev det da også skrevet ind, at noget af det, der
skulle afholdes, var ”gode og belærende foredrag”.
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“Her i huset foregik
alt, hvad man ku’ tænke.
Mangt et foredrag man fik,
mens man sad på bænke.
Stolene er polstred’ nu,
een og anden går itu.
Inventaret bruges,
skillingerne sluges.
Hjælp vi fra kommunen får,
”kulturelle støtter”,
men der skæres ned hvert år,
vort budgettal flytter.
Mon kommunen tror vi kan
”leve” af det klare vand.
Her ved Køge Bugten
har vi nok af lugten.”

(Uddrag fra sang ved 25-års jubilæet
afholdt d. 19. januar 1966 med melodien
”I en kælder sort som kul”.)

Indbydelsen til Strandens
Forsamlingshus’ 25 års jubilæum.
Ved de første par jubilæer, som huset
holdt, var det datoen for stiftelsen af
repræsentantskabet d. 19. januar 1941,
man fejrede.

“Man hurtigt traditioner fik for folkedans og g ymnastik
og høstfest, dilettant og sligt, samt kæmpejuletræ.
Da huset holdt sin 10-årsfest, betalte hver en fremmødt gæst
for 4 snitter, kaffe, øl, – 5 kroner. Tænk engang.
I ni-og-fyrre købte man et billard. Hør her hvordan!
2 hundrede det kostede, men tænk, da det blev solgt,
tre-hundrede-og halvtreds blev budt. Bestyrelsen var resolut,
i fem-og-halvtreds kom det ”ut”. (Det blev vist sjældent brugt).”
(Uddrag af fra sang ved 50-års jubilæet afholdt d. 19. januar 1991 med melodien
”Sneflokke kommer vrimlende”)
9
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Brøndby Strands Bio
Da man opførte Strandens Forsamlingshus var det også med henblik på, at der kunne
etableres biograf i huset. D. 14. november 1943 viste man filmen ”De tre smaa Øer” af
Hakon Mielche, og året efter blev skuespilleren og læreren fra Brøndbyvester Skole, Erik
Elias, ansat som biografdirektør. Med en kapacitet på 217 siddepladser, operatørrum og
billetsalg var Brøndby Strands Bio en realitet.
Under Besættelsen (1940-45) var der ikke meget at muntre sig med eller over.
Mørklægningstider, rationering, knaphed og kolde vintre prægede tilværelsen. Da
Strandens Forsamlingshus således kunne bebude åbningen af Brøndby Strands Bio,
var det lidt af en nyhed, der også kom i de større medier. I november 1944 kunne man i
avisen Socialdemokraten læse:

”Et nyt Biografteater. I Aften finder der i Brøndbyernes Kommune en i disse Tider sjælden
Begivenhed Sted, idet Kommunens nye Biograf Indvies med en Aabningsforestilling, hvor der
opføres ”Teatertosset” (…).
Naar det har kunnet lade sig gøre i disse Tider at aabne et nyt Biografteater, kommer det af den
Fremsynethed, som har præget de interesserede Parter i Kommunen, idet et Interessentselskab
for godt to Aar siden byggede en Forsamlings- og Mødebygning, som klogeligt blev bygget med
en senere Biograf for Øje saadan, at der blev baade Operatørrum, Plads til Billetkontor o. s.
v. Biografen er blevet forsynet med de nyeste og mest moderne Maskiner og skulde i billed- og
lydmæssig Henseende staa paa Højde med Tiden. Biografens Navn er Brøndby Strand Bio.
Som Navnet siger, ligger den ved Stranden, ved GL Køge Landevej, i et af de Kvarterer, som efter
Krigen vil blive Genstand for Hovedstadens Udflytning mod Syd, og som nu er et meget besøgt
Sommersted. I disse Tider, hvor Forbindelsen ad Køge Landevej ikke er saa god, vil Teatret
afhjælpe et Savn i forlystelsesmæssig Henseende for de stedlige Beboere.
Og hvis man var i tvivl om, HVOR kærkommen biografen var, kunne man læse følgende
beskrivelse i samme avis et par måneder senere:

”Kvarteret Syd for København ad Gammel Køge Landevej har i forlystelsesmæssig Henseende
altid været Stedbarn. Dette Forhold har imidlertid nu ændret sig, idet Brøndbyernes Kommune
i Efteraaret fik Biografbevilling til en Biograf ved Brøndby Strand (…) Kort sagt, Brøndby
Strands Bio har virkelig udfyldt et Savn, ikke mindst takket være det gode lødige Program,
teateret viser.”

12

Strandens forsamlingshus.indd 12

16/11/2017 11.44

Den oprindelige indretning af Brøndby Strands Bio.
Selvom biografen var lille, fik Erik Elias ofte hentet store film hjem med fremvisning flere
gange om ugen og gerne for fulde huse. I 1966 kunne man bryste sig af filmforestillinger
intet mindre end fem aftener om ugen ”plus søndag eftermiddag, hvor der som regel er
stuvende fuldt af børn”. Det var tiden, før fjernsynet blev allemandseje, og hvor man i
stedet gik i biografen fremfor at sidde hjemme i stuerne foran tv’et. Om sommeren var
publikummet ekstra stort, da landliggerne, dvs. sommerhusbeboerne og teltliggerne, også
ville have underholdning om aftenen og søgte hen til biografen. I 1959 kunne direktøren
for den lille biograf fortælle, at da det var lykkedes ham, ”at sikre biografen ”BORTE

MED BLÆSTEN” som den første biograf i hele omegnen af Glostrup, Greve, Tåstrup og
flere, har vi her en chance for den helt store indtægt. (…) Jeg håber ikke at andre arrangementer
i forsamlingshuset vil stille sig i vejen for dette. Den skulle jo gerne spilles mens alle landliggerne
er herude, så den kan give os noget kasse”.

I dag er biografen en saga blot, men ikke desto mindre en vigtig del af forsamlingshusets
historie.
13
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Ugeannonce for Brøndby Strands Bio i 1967. Intet mindre end fire film var på
programmet!
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Mindestenen ved forsamlingshuset
Mindestenen, der står ved Strandens Forsamlingshus, har sin helt egen historie. I
maj 1945 sluttede 2. Verdenskrig og dermed den tyske besættelse af Danmark. D.
5. maj, som var den egentlige befrielsesdag, var en festdag landet over, men det blev
også en sorgens dag i Brøndby og i særdeleshed ved Brøndby Strand. En gruppe på ni
frihedskæmpere fra Brøndby Strand, der var medlemmer af Glostrupkompagniet, var
på befrielsesdagen beordret til at køre til Hendriksholm Skole i Rødovre for at varetage
en bevogtningsopgave. Inden da havde der imidlertid været heftig skudveksling mellem
frihedskæmpere og tyske soldater i Brøndbyøster, der blandt andet havde kostet en
frihedskæmper livet. Glostrupkompagniet forsøgte derfor at advare Brøndby Strandgruppen om ikke at køre gennem Brøndbyøster, men enten nåede beskeden aldrig frem
eller også blev den misforstået. Brøndby Strand-gruppen kørte derfor den direkte vej til
Rødovre gennem Brøndbyøster, hvilket førte til yderligere skudvekslinger. Tre af de ni
frihedskæmpere blev dræbt.

De ni frihedskæmpere fra Brøndby Strand, fotograferet d. 5. maj 1945, inden
tre af dem blev ramt af tyskernes kugler i Brøndbyøster senere på dagen.
Stående fra v. bagerst: lærer Sørensen, Valdemar Jørgensen, Peter Busch, Hugo
Beck, Carl Olsen. Fra venstre siddende: S. B. Andreasen, J.P. Bech, Preben
Rasmussen, Poul Ravn Kristensen.
15
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De tre dræbte var købmand Valdemar Jørgensen, fisker Carl Olsen og fiskehandler
Poul Ravn Kristensen, der alle havde adresse på Gammel Køge Landevej. Udover at
være engagerede i modstandsbevægelsen, var de alle aktive kræfter i lokalsamfundet
indenfor erhvervs- og foreningslivet – og ikke mindst i livet omkring forsamlingshuset.
For eksempel stillede Carl Olsen klaver, kaffemaskine og andet inventar til rådighed
ved forsamlingshusets indvielse, ligesom han var engageret i blandt andet den lokale
folkedansergruppe, der dansede i husets store sal.
De sidste linjer i forsamlingshusets protokol ved generalforsamlingen d. 11. juni 1945
vidner da også om de tre modstandsmænds betydning for huset: ”Formanden udtalte

til Slut nogle Mindeord om de 3 dræbte Frihedskæmpere der alle havde været Interessenter.
Dirigenten hævede derefter Generalforsamlingen. Formanden takkede Dirigenten for god Ledelse
og udbragte et ”Leve” for Forsamlingshuset.” Dirigenten ved aftenens generalforsamling var
Carl Olsens far, Jørgen.

Carl Olsen iført høj hat og frakke med toradede knapper sammen med en
folkedansergruppe foran Strandens Forsamlingshus.
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Umiddelbart efter den tragiske hændelse blev der rejst en mindesten ved
forsamlingshuset. I Roskilde Avis kunne man d. 18. juni 1945 læse denne lille notits om
indvielsen:

”Mindesten for Danmarks Frihedsdag.
Ved en lille Højtidelighed Fredag Aften blev der afsløret en Mindesten ved I/S Brøndbyvester
Strands Forsamlingshus. Stenen, der er skænket af fhv. Gdr. L. V. Olsen, blev afsløret af
Ingeniør Harboe. Stenen blev overdraget til I/S Strandens Forsamlingshus, og Formanden,
Vognmand Andersen, takkede for den Tillid, der var vist Selskabet.
Chefen for Frihedskæmperne i Glostrup talte, og der sluttedes med ”Altid frejdig”.
Stenens Forside er prydet af en Indskrift: Danmarks Frihedsdag 1945, og paa Bagsiden ses
Navnene paa de faldne Frihedskæmpere, der faldt i de tunge Aar.”

Mindestenen fotograferet i 1946.
17
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Dans i forsamlingshuset
Den 11. juni i sommeren 2017 kunne man komme til dans med Thomas Evers Poulsen
fra “Vild med Dans” i Strandens Forsamlingshus. Et arrangement med både brunch, dans,
sang, musik og danseglade gæster. Strandens Forsamlingshus har lange traditioner for at
tilbyde dans i lokalerne. Det være sig både i form af musik og bal i forbindelse med fester
og arrangementer eller i form af danseskole, opvisninger og afdansningsballer.
At gå til dans havde især sin storhedstid i perioden 1940’erne-1960’erne, og selvfølgelig
skulle der også være mulighed for at gå til dans i Strandens Forsamlingshus. Når der
var afdansningsbal mødte drengene og pigerne naturligvis op iført deres stiveste puds
med sløjfer i håret, butterfly, slips og fine kjoler, og danselærerne stod klar i laksko og
stiletter. I 1963 modtog bestyrelsen imidlertid en klage fra daværende danselærerinde –
parketgulvet var revnet flere steder, så hun havde det med at falde, fordi hendes stilletter
satte sig fast i gulvrevnerne!
Den første til at tilbyde danseundervisning i forsamlingshusets lokaler var danselærerinde
Oda Rolsted Christiansen, der lejede lokaler til formålet i 1947. Siden kunne man
gå til dans hos navne som fx Kofoeds Danseskole, Fru Jensen fra Maglegårdsvej og
danselærerparret Jytte og John Rasmussen. Foruden standarddans kunne man enkelte
år endda gå til noget så eksotisk som ballet, akrobatik og plastik (en særlig form for
gymnastik med bevægelser og positurer, der anses for særlig smukke og naturlige)!
I midten af 1960’erne begyndte en ny form for dansefester at snige sig ind i
forsamlingshusets lokaler – nemlig pigtrådsbal! ”De unges bal”, som festerne også blev
kaldt, var ikke altid lige populære blandt de andre brugere af forsamlingshuset. Især når
der samtidig med blev vist film i biografsalen, så kunne støjen fra pigtrådsbands være
ganske generende. I forsamlingshusets protokoller kan man således også i november 1964
læse en forespørgsel ”fra to unge mænd i København”, der gerne vil drive ”pop-klub” hver
fredag i forsamlingshuset, hvilket bestyrelsen var enige om at sige nej til.

Oda Rolsted Christiansens danseskole i forsamlingshuset.
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Plakat for Flygtningehjælpen-arrangement i Strandens Forsamlingshus i 1960.
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At gå i skole i Strandens Forsamlingshus
I tiden efter Anden Verdenskrig begyndte Brøndby Strand efterhånden at ændre karakter
fra gartneri- og sommerhusland til en moderne bydel. Opførelsen af etagebyggeriet
Maglelund og rækkehusbebyggelser som Pilevangen samt sommerhuse, der blev revet
ned eller omdannet til helårshuse, gjorde, at befolkningstallet hurtigt steg ved Brøndby
Strand og børnetallet proportionelt dermed. Indtil 1942 havde den gamle og lille
Brøndbyvester Strandskole godt kunnet klare antallet af børn ved Brøndby Strand, men
da man fik den nye Brøndbyvester Centralskole i 1942, besluttede man, at børnene fra
Brøndby Strand også skulle gå i skole der i stedet for. Det var ikke en optimal løsning.
Brøndbyvester Centralskole kunne ikke følge med børnetallet, pladsen blev hurtig
for trang, og børnene fra Brøndby Strand havde pludselig fået langt til skole. Inden
man kunne nå at opføre en ny skole ved Brøndby Strand, måtte man se sig om efter
alternative løsninger. Valget faldt på Strandens Forsamlingshus, hvor Skolekommissionen
i 1944 henstillede, at der blev oprettet en ”2.Kl. Skole”. Forslaget om undervisning i
forsamlingshuset blev i første omgang forkastet, men på baggrund af skolemangelen
enedes sognerådet om ”at optage nye Forhandlinger for at finde en for saavel Beboerne som
Kommunen tilfredsstillende Løsning”. Der var slet og ret brug for en helt ny skole ved
Brøndby Strand.
Der skulle imidlertid gå nogle år yderligere, før man kom til enighed om en skoleløsning
ved Brøndby Strand. I 1949 kom de gamle tanker om undervisning i forsamlingshuset
derfor atter i spil, og kommunen måtte slet og ret spørge forsamlingshuset om lov til at
leje den lille sal til skolebrug. Året efter åbnede Brøndby Strandskole (i dag Brøndby
Strand Skole, Strandskolevej) heldigvis, og Brøndby Strands børn fik igen en skole tæt
på. Men Brøndby Strand blev ved med at vokse, og i 1962 var den gal igen. Strandens
Forsamlingshus måtte atter leje lokaler ud til undervisning. I slutningen af 1960’erne
påbegyndte man at bygge Brøndby Strand Planen. En helt ny by med alle de moderne
faciliteter, man kunne drømme om – store lyse lejligheder, altaner, børnehaver, skoler osv.
Men igen gik udviklingen hurtigere, end byggeriet kunne følge med til, og da skoleåret
1970/71 startede, var Langbjergskolen ikke færdig som ellers beregnet. Og igen måtte
Strandens Forsamlingshus træde til og leje lokaler ud til de mange nye skoleelever,
der var flyttet ind i Brøndby Strands nye byggerier. Intet mindre end tre lokaler måtte
der udlejes i tidsrummet kl. 8-14. Det siges endda, at der foregik undervisning på
forsamlingshusets scene! I oktober 1970 kunne eleverne indtage Langbjergskolen, og da
Søholtskolen (i dag Brøndby Strand Skole, Dyringparken) også kunne slå dørene op i
1973, var man endelig ved at være dækket ind med skoler ved Brøndby Strand.
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Inden man fik sin egen skole ved Brøndby Strand på Strandskolevej, blev
strandens skoleelever kørt til Brøndbyvester for at gå i den nye Brøndbyvester
Centralskole. Under Besættelsen var der knaphed på benzin, så transporten
foregik pr. hestevogn.

Dilettantforestilling i Strandens Forsamlingshus.
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Gymnastik og kammeratskab
Strandens Forsamlingshus blev ”født” med ribber, omklædningsrum og badefaciliteter i
kælderen. Det var Brøndby Strand Idrætsklub, der savnede et sted at dyrke gymnastik og
spille badminton med mere. Inden da havde klubben blandt andet måtte benytte salen på
strandhotellet og sommerrestauranten Den Grønne i Vallensbæk. På sidstnævnte var der
kun omklædningsmuligheder i et nærliggende sommerhus, hvilket kunne være en kold
fornøjelse en frostklar vinteraften!
Forsamlingshusets store sal med ribber var derfor en kærkommen og længe ønsket
mulighed for idrætsudøverne. Som der stod i Strandens Forsamlingshus’ 25 års
jubilæumsskrift, så stammede ribberne ”fra den tid, hvor man kun havde denne ene

g ymnastiksal ved Stranden, og den blev flittigt brugt. Mon ikke een og anden vil nikke
bekræftende, når tankerne går tilbage til kammeratskabet i g ymnastiktimerne og glæden
over, efter opvisningen, at feste sammen som een stor familie. Jo, det var tider. (…) hvor
g ymnastikken var det samlende og huset rammen”.

I 1960 blev Strandens Forsamlingshus bygget om, og i samme ombæring blev ribberne
fjernet og brusebadet i kælderen nedlagt. I stedet fik den store sal teaktræspaneler,
og idrætsfolkene kunne udøve deres aktivitet på den dengang stadig nye Brøndby
Strandskole ved siden af forsamlingshuset.

Forsamlingshusets store sal fra dengang, der stadig var ribber langs væggene.
De mange gæster ved festen var personale fra Svend Bruuns gartneri, der som
sagt var et af Danmarks største nellikegartnerier. Antallet af festdeltagere giver
en fornemmelse af, hvor stort gartneriet var.
22
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Livets fester i forsamlingshuset
Forsamlingshuse er traditionelt et sted, hvor man holder livets fester – bryllup,
konfirmation, guldbryllup, gravøl osv. Således også i Strandens Forsamlingshus. Her
kommer et par fortællinger om nogle af disse fester og menneskerne, der holdt dem.
Sommeren 1945 kunne Frederik Carl Christian (Carlo) Harboe og hans hustru Tekla
fejre deres sølvbryllup i Strandens Forsamlingshus. Hr. Harboe var uddannet ingeniør og
boede sammen med Tekla på Gammel Køge Landevej 690. På sølvbryllupsbilledet, hvor
de står i døren til forsamlingshuset, ser man tydeligt, at Carlo bærer frihedskæmpernes
armbind. Under krigen var han med i 1. deling under Glostrupkompagniet, hvor han
gik under dæknavnet Holger Hansen. En af hans opgaver var blandt andet at fragte
våben dækket til med grøntsager rundt i en cykelanhænger, og i kælderen hjemme på
Gammel Køge Landevej 690 blev der afholdt skydeøvelser blandt frihedskæmperne. Da
mindestenen ved forsamlingshuset skulle indvies, var det derfor også Carlo, der fik til
opgave at afsløre den.

Hr. og fru Harboe i døren til forsamlingshuset på deres sølvbryllupsdag i 1945.
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Et andet Brøndby Strand-par, der har sat sine historiske spor, var Carl og Karen
Johansen. Carls far, Martin Christian, havde omkring år 1900 indrettet smedje på
Gammel Køge Landevej 615. Nogle år senere udvidede de forretningen med en købmand
ud mod vejen, som hans hustru drev. Det var denne kombination af smed og købmand,
som Carl og Karen overtog og kørte videre, og foretagendet nåede næsten at eksistere i
et århundrede. Da forretningen lukkede, var Brøndby Strand forandret til en helt anden
bydel, end da den åbnede. Brøndby Strand var ikke længere “et sted langt ude på landet”,
hvor gartnerne og landmændene havde brug for en smed til at sko deres heste, og de små
købmænd var heller ikke længere livsnerven i næringslivet. Brøndby Strand var blevet
en del af moderne forstad. Men huset på Gammel Køge Landevej 615 ligger der endnu,
og da Carl og Karen kunne holde deres sølvbryllup d. 29. oktober 1958 i Strandens
Forsamlingshus, havde deres svigersøn Rasmus Hansen fremstillet en sangskjuler som
en tro kopi af deres hus. Sangskjuleren ses til højre på billedet, og fordi den senere blev
overdraget til Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand, eksisterer den stadig den dag
i dag.

Carl og Karens sølvbryllup i 1958 med den fine sangskjuler til højre i billedet.
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Et blik ind i købmandsbutikken på Gammel Køge Landevej 615 omkring 1983.
Bygningen står der stadig og er i dag indrettet til beboelse alene.
Et guldbryllup i nyere tid, der helt sikkert også er gået over i historien, var da gæsterne
til festen helt uden at vide det, kom i centrum for et tv-program. Lis Jensen, formand for
forsamlingshusets bestyrelse siden 2005, fortæller her om den fine episode:

”Ved et guldbryllup for godt 30 personer afholdt i forsamlingshuset i oktober 2015 havde
festholderen engageret Elsebeth Iver – syngepigen fra Rødby – til at underholde. På det tidspunkt
var TV2 åbenbart i gang med at producere en mindre udsendelsesrække om hende, og parterne
havde så aftalt, at TV2 måtte optage fra dette guldbryllup, og afsnittet blev kaldt ”Kærlighed
ved stranden”. Guldbrudgommen sang duet med Elsebeth til ære for sin guldbrud! Elsebeth er
jo tidligere bakkesangerinde med det for stedet kendte repertoire … så de ældre mennesker har jo
ikke været ligefrem sarte.
Susanne og Bjarne var ikke forinden blevet underrettet om TV2’s optagelse – så havde hun
nok taget læbestift på, som hun sagde. Elsebeth havde dog ikke haft nogen betænkeligheder
ved at anbefale Strandens Forsamlingshus som optagested, for der er altid orden i sagerne, og
såvel gæster som kunstnere føler sig rigtigt godt tilpas. Akustikken egner sig også godt for den
musikalske fremførelse.
Udsendelsen blev vist i sensommeren 2016, og Susanne oplevede efterfølgende at være lidt af
en berømthed i lokalsamfundet – nu da hun havde været på landsdækkende TV. Hun blev ofte
genkendt og folk bemærkede ”nå da, du var nok i fjernsynet forleden”.”
Lisbeth Hollensen, Forstadsmuseet, efteråret 2017
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Strandens Forsamlingshus’ bestyrerpar
- skrevet af bestyrelsen
Susanne og Bjarne Andersson er det nuværende bestyrerpar siden 2004. Der har været
en uafbrudt række af bestyrere i huset, og de har alle været her igennem en årrække. Vi
kan nævne Bodil & Ernrik, Rita & hr Rasmussen, hr & fru Jacobsen, Inga & Per Voss,
Birgit & Carlo Eriksen. De har alle ydet en prisværdig indsats med at passe huset og
sørge for veltillavet mad til de forskellige store og mindre sammenkomster.
Susanne og Bjarne overtog hvervet som bestyrere i en travl tid med bl.a. nye krav fra
myndighederne til uddannelse, Egenkontrol og rapportering. De har med stor energi
formået at drive forsamlingshuset med stadig stigende succes. Ingen bestilling synes for
stor eller for lille - alle ønsker indfries. Susanne klarer alt i sit køkken, og Bjarne har med
sin håndværker-kunnen bidraget til istandsættelse og opdatering af lokalerne til deres
nuværende standard.
Gæsterne bestiller jo deres selskaber i forsamlingshuset i tillid til, at deres store dag er
i professionelle hænder, og at alt fungerer. Forsamlingshuset i dag udstråler mere end
nogensinde kompetence og overskud.

Tillykke til forsamlingshuset fra bestyrelsen
Vi håber, det har været fornøjeligt at læse lidt om livet i forsamlingshuset og måske
genopfriske gamle minder fra de arrangementer, man måtte have taget del i.
Det er tydeligt, at forsamlingshuset har været en betydelig andel af dagligdagen her
ved stranden. Vi i bestyrelsen og vores bestyrerpar glæder os over stadig stor interesse
og søgning til huset. Vi mærker, at folk der kender dette hus, omfatter det med stor
veneration; og nye som ikke kender huset fra tidligere, bliver forbavsede og glade for, at
der findes så velindrettede og indbydende lokaler.
Foreningens formål er efter overenskomst med Brøndby Kommune at tilbyde lokaler
til egnens foreninger og sluttede selskaber til brug ved diverse sammenkomster samt
at sørge for afholdelse af arrangementer af kulturel art. Strandens Forsamlingshus er
blevet drevet i denne ånd igennem 75 år og har således været en aktiv og værdsat del af
lokalsamfundet Brøndby Strand.
Bestyrelsen udtaler et stort tillykke til forsamlingshuset med de bedste ønsker for dets
beståen i mange år fremover.
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