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I år går turen til

Sagnlandet Lejre
Nyd en dejlig frokost på Restaurant
Herthadalen i Danmarks nye nationalpark,
Skjoldungernes Land.

KØB BILLETTEN PÅ
NETTET
På baggrund af jeres
tilbagemeldinger og ønske om at
købe billetterne online, sælger

Vi kører i bus fra Vallensbæk og tager en

for at besøge gårdbutikken. Traditionen

tur rundt på det smukke Midtsjælland.

tro spiller Per Bjørn op til dans om ef-

Borgmesteren, Social- og Sundhedsud-

termiddagen. Vi byder efter frokosten på

valget samt medlemmer fra aktivitetsud-

kaffe og tærte.

valget vil være guider på turen.
Vi spiser på Restaurant Herthadalen,

Skovturene afholdes følgende

som ligger for enden af Danmarks læng-

dage med enslydende program:

ste allé, smukt gemt i skoven i den nye

• Onsdag den 6. maj

nationalpark, Skjoldungernes Land. Hert-

• Tirsdag den 12. maj

hadalen byder på en lækker toretters

• Tirsdag den 19. maj

menu, fisk med grønt, knas og mayon-

• Tirsdag den 26. maj

naise, landbrød og pisket smør samt gril-

• Torsdag den 4. juni

let kalv med kartofler og sovs. Hertil serveres en øl, en vand eller et glas vin.
Efter frokosten er der mulighed for selv
at gå på opdagelse i Sagnlandet Lejre,

Borgere med nedsat bevægelighed eller
borgere i kørestol kan deltage alle dage.
Afgang i bus fra Vallensbæk kl. 9 fra

som ligger midt i nationalparken. Der er

enten idrætscentret, Pilehavehus eller

også masser af mulighed for at nyde den

rådhuset ved Jobcentret (bemærk: nyt

enestående natur fra terrassen ved res-

opsamlingssted). Forventet hjemkomst

tauranten med udsigt over Knapsø eller

kl. ca. 17.30.

vi i år alle billetter digitalt på
korsagergaard.vallensbaek.dk fra
tirsdag den 17. marts kl. 10. Billetten
koster 200 kr.
Hvis du ikke har mulighed for at købe
billetten digitalt, kan du møde op
på Korsagergård eller i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus den 17. marts
kl. 10, hvor personalet vil hjælpe
dig med at købe din billet. Der er
plads til 200 deltagere på hver tur,
og billetterne sælges efter først til
mølle-princippet.
Pensionister, hvis indkomst er
meget beskeden, kan få billetprisen
refunderet. Hør mere om dette
i borgerservice eller hos din
sagsbehandler.
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Hip, hip hurraaaaa!

Mejsebo indviede
ny institution
Mejsebos 40-års-jubilæum og indvielse blev fejret med en rød snor,
diskodans og kagemænd og –koner. Børn, forældre og personale slog
dørene op til en festlig fredag i den ombyggede institution.

“Huset er den største gave, vi kunne få,”

voksenstemmer så højt, at det kunne hø-

i disciplinen tovtrækning, blev den røde

sagde en tydelig rørt institutionsleder

res i hele Vallensbæk.

sløjfe på snoren trukket op, og Mejsebo

Karin Gudbergsen, da hun fredag efter-

Dagen var både en fejring af jubilæet,

var officielt indviet.

middag bød velkommen til Mejsebos om-

men også en indvielse af det ombyggede

byggede lokaler.

og nye hus. Og en indvielse kræver selv-

Fejring med diskodans,

følgelig en rød snor, der i dagens anled-

kagemænd og -koner

Inden da havde borgmester Henrik
Rasmussen sammen med børn, forældre
og personale råbt højt hurra for Mejsebo,

ning ikke skulle klippes, men trækkes.
Med borgmester Henrik Rasmussen på

Diskodans er populært i Mejsebo, og jubilæet var derfor en god anledning til at
danse.

der også kunne fejre 40-års-jubilæum.

den ene side og udvalgsformand for Bør-

“Jeg ved, at I er de bedste til at råbe

ne- og Kulturudvalget Morten Schou Jør-

Til Volbeats “For evigt” slog borgme-

hurra i hele Vallensbæk,” sagde Henrik

gensen på den anden, kunne de sammen

ster, børn og barnlige sjæle sig løs under

Rasmussen, og talte ned fra tre.

med en hel flok mejsebørn trække den

diskokuglens skær.

“Hurra, hurra, hurra,” råbte børne- og
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røde snor midt over. Efter en kort kamp

Efter dansen var det tid til at få en bid

Rammerne i den nye
institution er simpelthen
fantastiske. Det er rart at
mærke, at børnene har været i
centrum, da man tegnede
institutionen, samtidig med at
der er taget pædagogiske
hensyn i ombygningen.
Dorte Holm Stripp,
formand for forældrebestyrelsen.

Naturen
skal
stadig
spille en
rolle i
Mejsebo
Mejsebos børn og personaler
har det seneste år holdt til på
naturlegepladsen. Året har givet
dem en masse gode redskaber og
ideer til, hvordan de kan blive ved
med at arbejde med det grønne.
“Vi har altid brugt naturen meget
i Mejsebo, vi fik bare bedre rammer
på naturlegepladsen, og det gjorde, at vi kunne udfolde vores evner,” siger Mejsebos leder Karin
Gudbergsen og fortsætter:
“Vi satser på at få det grønne flag igen. Vi vil fortsætte linjen med at have det grønne og blå
flag.”
Det grønne spirer-flag har Mejsebo fået for at bringe naturen ind

Treårige Vigga sammen med sin
lillebror Bertram.

587

i børnenes hverdag, og det blå flag

Kvadratmeter er det

børnemiljøer. Og så kan det luk-

nye hus. Før ombyg-

kes af i nogle mindre grupperum til

ningen var det 451 kva-

fordybelse.

for at gøre en særlig indsats for at
bruge kroppen i naturen.
Trivsel er ikke gået af mode
Det ombyggede Mejsebo er lyst,
venligt og funktionelt. Det er bygget, så personalet kan lave gode

af de kagemænd og -koner, som allerede

dratmeter. Det ombyg-

“Børns trivsel er aldrig gået af

kunne duftes, da forældre og andre gæ-

gede Mejsebo har fået

mode, men vi er gået fra fri leg til

ster trådte ind i institutionen fredag ef-

et åbent og lyst fæl-

læringsmiljø, men legen er der sta-

termiddag.

lesrum i stueetagen,

digvæk,” siger Karin Gudbergsen.
Når man er gået fra fri leg til læ-

Treårige Vigga Christiansen var glad

sænkede vinduer, pæ-

for, at fredagen så lidt anderledes ud end

dagogisk køkken, spro-

ringsmiljøer, betyder det, at perso-

normalt.

grum i hver gruppe-

nalet er endnu mere bevidste om,

“Det er godt, at man får kage,” sagde

rum, fællesgarderobe,

hvordan forskellige lege styrker

hun, mens hun spiste kagemand og drak

fællesrum på førstesa-

børnenes udvikling. Det kan være,

saftevand sammen med far, mor og lille-

len og to tagterrasser.

hvordan sang og sanglege hjælper

bror Bertram.

med at udvikle sproget hos de små.
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Shelters ved Ringstedbanen
De to shelters i nord ligger ved cykelstien, der går
langs Holbækmotorvejen og Ringstedbanen.

Shelters
i Vallensbæk

Elever bygger
shelters
Det nye 10. klasse-tilbud er et samarbejde mellem Pilehaveskolen og ungdomsskolen, hvor man kan vælge mellem en række spændende valgfag. Der
er et varieret udbud, som strækker sig
lige fra matematik på gymnasieniveau
til håndværksfag.
”I faget ’erhvervsfag’ valgte eleverne
at lave noget praktisk – og det blev til
tre shelters i mosen. Eleverne har arbejdet med tegninger, byggeri og forståelse for, hvad det kræver at bygge
fra grunden af, og hvad det vil kræve inden for dette fagområde. Tag for
eksempel det at save. De fleste tror
det er let, men har man ikke prøvet
det før, er det faktisk sværere, end
man lige forestiller sig”, fortæller ungdomsskolelærer Mads Cole.
De tre shelters er opbygget i naturligt rundtømmer i rødgran og gulvet af
høvlet lærketræ.

Shelters ved Lundbækvej

Flere shelters

De tre shelters, som eleverne har bygget, ligger ved

Der er også to shelters syd for Ring-

enden af Lundbækvej

stedbanen og Holbækmotorvejen.
For alle shelters gælder der, at der
ikke er booking – man tropper bare op
med sin sovepose og sit liggeunderlag.
Begge steder er der bålplads. Husk at
rydde op efter jer – der er opsat skraldespande.

6

| VALLENSBÆK NU

Skab din Læselyst
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus og Egholmskolens SFO udvikler i samarbejde projektet ’Skab
din Læselyst’, der kobler børns læselyst med aktiv deltagelse og ’gamification’. Projektet tager
udgangspunkt i børnenes egne interesser og udvikler sig gennem børnenes engagement.

”Enhjørning” er et eksempel på
en bog, der kunne indgå i projektet. I bogen skal læseren foretaProjektet er støttet af Slots- & Kulturstyrelsen og afvikles i skoleåret 20/21.

”Vi vil gerne styrke de yngste skolebørns

skaber vi klare rammer, som børnene kan

lyst til at læse, og det gør vi i projektet

engagere sig i”, siger hun.

ge valg, der har indflydelse på,
hvordan handlingen skrider frem.

Det er også et håb, at nærheden mellem Egholmskolen og Vallensbæk Kul-

igennem forskellige dialogskabende og

Samtidig skal projektet drives og ud-

aktive læse-tiltag. Som kulturhus skal vi

vikles af børnenes egen fantasi, interes-

fortsætte læsningen i fritiden – og må-

bidrage til udvikling af læselysten. Det

se og kreativitet.

ske kan læselysten brede sig til resten af

handler for os om at have gode tilbud og

”Vi vil lade litteraturen flette sig ind i

være synlige for kommunens borgere,”

børnenes hverdag og dyrke de fællesska-

fortæller Johan Kjærulff Rasmussen, der

ber, der allerede findes hos indskolings-

er kulturfaglig leder i Vallensbæk Kultur-

børn i fritidstilbud”, fortsætter hun.

& Borgerhus.

familien.

En del af projektet skal i høj grad tage

Ved at præsentere børnene for forskel-

afsæt i børnenes input og ’gamification’,

lige måder at læse på, sætter vi fokus på

det vil sige ved at tilføre elementer, som

deres indlevelse, kreativitet og lyst til at

børnene kender fra spil.

læse.

tur- & Borgerhus giver børnene lyst til at

Lysten til læsning skabes gennem tryg-

Vidste du at ...
Gamification handler om at

hed i læsesituationen. Trygheden ska-

levendegøre fortællingerne og lade

bes i de fællesskaber børnene er en del

børnene være aktive deltagere frem

af, og når de selv vælger at være med i

for ’bare’ tilhørere. Det er et greb,

ning opstår, når børnene kan genkende

projektet, så har børnene tid til at udvik-

der er lavet mange bøger om – både

sig selv i fortællingerne og leve sig ind i

le deres interesse og selvtillid i forhold

skønlitteratur og faglitteratur.

litteraturens verden. I ’Skab din læselyst’

til læsning.

Børnebibliotekar Cecilie Dyrby Breum
uddyber:
”Det er projektets kerne, at lyst til læs-
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7

Hjælp til selvhjælp:

”Vi kan snart klare
rengøringen selv”
Ruth er glad for, at hu
n og Anders snart
ikke har brug for hjemm
ehjælp mere.

ger vejer ikke ret
Den ledningsfri støvsu
ge. Den gør, at
meget og er nem at bru
ge nu.
Anders selv kan støvsu

De fleste vil gerne kunne klare sig selv så længe som muligt, når de bliver ældre. Det
gælder også Ruth og Anders Nielsen. De har tidligere fået hjemmehjælp, men efter
at have fået vejledning fra kommunen, klarer de nu stort set rengøringen selv.

Når man er henholdsvis 80 og 72 år, er

tefællen Ruth fik nogle alvorlige rygpro-

får tilbudt hverdagsrehabilitering – også

det ikke usædvanligt at få nogle skavan-

blemer, måtte der alligevel noget hjem-

kendt som ”hjælp til selvhjælp”.

ker – således også for Ruth og Anders

mehjælp til for at få det til at hænge

Nielsen fra Vallensbæk Strand, der begge

sammen.

har haft deres at se til i den henseende.

”Da Ruth kom på hospitalet, stod jeg

”Kommunens ergoterapeut har blandt
andet vejledt os i, hvilke stillinger, der er
gode, når man gør rent. Og hvilke hjælpe-

med det hele selv. Og så fik vi bevilget

midler, der er smarte – for eksempel en

tændelse for flere år siden været helt

hjælp til støvsugning og gulvvask”, for-

anden type gulvmoppe, så man ikke be-

lam. Selv om han stadig har stærkt ned-

tæller Anders.

høver at bøje sig ned”, fortæller Ruth.

Anders har på grund af akut nervebe-

sat førlighed, fik han med genoptræning

Nu er Ruth hjemme igen, og de er beg-

”Vi blev også anbefalet at købe en led-

og hjælpemidler kæmpet sig tilbage til at

ge ved at finde tilbage til deres kamp-

ningsfri støvsuger. Det gjorde vi, og den

kunne både gå og køre bil. Men da æg-

form. Og så er det, at man som borger

er vi blevet rigtig glade for”, siger Anders,

8
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Hjemmehjælper:

Nu tager vi
meget af
rengøringen selv
– resten gør
hjemmehjælperen.
Men vi kan mere
og mere selv, og
målet er, at hun
slet ikke skal
komme mere.
Ruth Nielsen

Vi laver en
plan sammen
med borgeren
Iben Diurhuus er den hjemmehjælper, der er
kommet hos Ruth og Anders. Hun fortæller,
at borgerne jo altid har gjort det, de selv var i
stand til. Først i de seneste år er det for alvor
blevet sat i system under betegnelsen hverdagsrehabilitering, hvor man sammen med
borgeren vurderer, om træning eller hjælpemidler kan hjælpe borgeren til fortsat at udføre opgaver, som ellers ville blive overtaget af
en hjemmehjælper.
”Det foregår på den måde, at vi tager ud og
taler med borgeren og sammen vurderer, hvad
der kan lade sig gøre. Så prøver vi det i en periode. Nogle har måske brug for en skammel
på badeværelset for selv at kunne tage bad,
andre skal have noget vejledning som for eksempel Ruth og Anders”, fortæller hun.
Indsatsen tager udgangspunkt i de opgaver,
borgeren har søgt hjemmehjælp til, for eksempel rengøring, opvask, sengeredning, tøjvask,
bad eller andet.
Ergoterapeuten og den daglige hjemmehjælper samarbejder om forløbet: Ergoterapeuten lægger en plan sammen med borgeren

der finder den ledningsfri støvsuger frem

og opstiller mål for træningen, og i dagligda-

og demonstrer den.

gen er det hjælperen fra hjemmeplejen, som

”Jeg kan bruge den med én hånd, fordi
den ikke vejer så meget, og så har den en
bedre balance end vores gamle støvsuger”,
forklarer Anders.
Begge understreger, at de er utrolig tak-

træner sammen med borgeren ud fra de mål,
der er sat.
Efter den aftalte periode vurderes resultaterne sammen med borgeren, herunder behovet for eventuelt fortsat hjemmehjælp.

nemmelige over den hjælp, de har fået fra

”Vi kaster ikke folk ud i det og siger ’Du

kommunen. Men det er altså alligevel ra-

skal!’ – vi tvinger ikke folk. De skal selv ville

rest at kunne selv.

det”, siger Iben.

”Når ergoterapeuten kommer næste
gang, så er vi færdige med forløbet, og så
ser vi hende kun igen, hvis vi selv vil. Vi har
altid muligheden for at tage kontakt, hvis
vi får behov for hjælp igen”, siger Anders.
Imens støver Ruth af på hylden med billeder af børn og børnebørn.
”Der foregår så meget godt her i Vallens-

VIL DU VIDE MERE?

bæk. Så vi vil gerne blive her i huset – og

Læs mere om hjemmehjælp, visitation og

i Vallensbæk – så længe som muligt. Det

hverdags-rehabilitering på vallensbaek.dk/

er her, vi har vores netværk. Og der er så

hjemmehjaelp – eller ring til visitationen på

mange ting, man kan gå til – dejlig natur og

tlf: 4797 4106 hverdage kl. 8.30-10.30

mange tilbud”, siger Ruth.

VALLENSBÆK NU |
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AKTIVITETER

Faste aktiviteter i Seniorhuset
Korsagergård:
Tirsdage kl. 10:15: Gymnastik
Tirsdage kl. 12:00: Bordtennis
Onsdage kl. 10:00: Individuel IT-hjælp
Onsdage kl. 10:00 og 11:00: Yoga

AKTIVITETSKALENDER
Nogle af arrangementerne
kræver tilmelding og/
eller har entré.

(venteliste, kontakt Seniorhuset)
Onsdage kl. 13:00: Gå med ud og gå en tur

29.

Lions fejrer 50 år i Vallensbæk

29.

Raket-workshop

Torsdage kl. 11:00: Bordtennis

Fast IT-hjælp v/Ældre Sagen:
Driller computeren, eller har du brug for hjælp
til din iPad eller anden tablet?
Borgerhus.

Fast babysalmesang:
V/musikpædagog og organist Caroline
Borello Lerche. Skriv til caroborello@gmail.

01.
01.
02.

Sognegården ved Vallensbæk kirke

Fast stavgang v/Ældre Sagen:
Tirsdage kl. 11 – forskellige startsteder.
For mere info, ring til Lilian Ho-Lang på 2123
8298 eller til Erik Hommelgaard på 2116 0321

Rollator-holdet
Onsdage kl. 13 fra Sundhedshuset kan du være
med på gå-holdet for gangbesværede. For mere
info, ring til Winnie Sørensen på tlf: 2088 5819

Åben Hal
Lørdage kl. 10-12 i drengesalen på
Egholmskolen

Kommunalbestyrelsen

Floorball for 50+ årige

holder møde den 25. marts,

Mandage og torsdage kl. 17 i Tumlesalen på

hvor alle interesserede er

Pilehaveskolen. For mere info, kontakt Hassan

velkomne. Efter mødet er

Hegazy, tlf: 2139 2116

der mulighed for at møde
kommunalpolitikerne

Motionssvømning for 50+

uformelt. Dagsorden kan

Torsdage kl. 13.30 på Egholmskolen. For mere

hentes på vallensbaek.dk/

info, kontakt Marianne Friis Mikkelsen på 2933

kommunalbestyrelsen fra

2255 eller Nanna Møller på 4259 7339

fredagen før mødet.
Fra mandagen inden kan

Gå-fodbold for 60+ årige

den hentes i Vallensbæk

Torsdage kl. 11 på kunstbane 1, idrætscentret

Kultur- & Borgerhus i
åbningstiden.

Cykling uden alder

02.
03.
03.
03.
03.
04.
04.
05.
05.

Gangbesværede og kørestolsbrugere kan
Scan koden
og se
kalenderen
direkte på din
smartphone.
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10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

MARTS

com og hør, om der er plads. Onsdage kl. 10 i

Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
trappen

Torsdage kl. 10:00: Gymnastik

Tirsdage kl. 11-13 i Vallensbæk Kultur- &

Læs mere på
www.vallensbaek.dk/kalender

FEBRUAR

komme gratis på cykeltur i rickshaws i
den friske natur. Både for hjemmeboende
og plejehjemsbeboere. Bestil en tur hos
Mogens Sørensen, tlf: 2093 2057 eller Mogens
Jørgensen, tlf: 4060 3184

05.

Bankospil

13:15 Festsalen, Egholmskolen

Vallensbæk Koret inviterer til
Kortræf
14:00 Helligtrekongers Kirke

Temamøde:
Få styr på din lønseddel

10:30 Vestegnens Sprog- og
Kompetencecenter

Gotvedgymnastik hver mandag
18:00 Selskabslokalet Løkkekrogen

Oplæsning for de små

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Ældre Sagen: Café Husk
16:00 Rønnebækhus

Når to er blevet til én

18:00 Vallensbæk Kirkes Sognegård

Livestreaming:
Det er bare en virus

19:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
trappen

Guidet fælleslæsning

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Babymotorik og Sang v/ Musikmor
10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Dans i Seniorhuset

13:30 Seniorhuset Korsagergård

Folkeuniversitetet:
Det humane mikrobiome

19:15 Vallensbæk Sognegård

Club C: Det gode –
og helst lange og sunde liv
19:30 Korsagergård, stuerne

KALENDER

MARTS

07.

RunTogether Til Fordel For Børns Vilkår
10:00 Vallensbæk Strandpark

07.-14.

Bogbytteuge

07.
07.
09.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
12.
13.
14.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Børneloppemarked

11:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Orkesterfestival:
Elever fra musikskolen optræder i
DR Koncerthuset
15:00 DR Byen

Pejsestue:
Vibeke Kruse, Christian IV’s frille
14:00 Vallensbæk Kirkes Sognegård

Workshop:
Sådan laver du et godt CV
10:30 Vestegnens Sprog- og
Kompetencecenter

MARTS

14.

Ældre Sagen: Hygge-Café

15.

Bankospil

16.
16.
17.
17.
17.

Rundvisning i Seniorhuset

18.

Folkeuniversitetet: Hvordan
kommer Afrika videre?

18.

11:00 Seniorhuset Korsagergård

17:15 Vallensbæk Sognegård

Livestreaming:
Fremtidens natur

19:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
trappen

Guidet fælleslæsning

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Offentligt menighedsrådsmøde
17:30 Vallensbæk Kirkes Sognegård

Ældre Sagen: Årsmøde
18:30 Korsagergård

Temamøde:
Det danske arbejdsmarked

18.
19.
19.
19.

Vestegnens Sprog- og
Kompetencecenter (Ballerup)

21.

Sangskrivningskonkurrence
og rockkoncert

21.

17:00 Vallensbæk Stationstorv 7

Thai madlavningskursus (1:2)
10:00 Pilehaveskolen

14:00 Ældrecentret Pilehavehus

13:15 Egholmskolen, festsalen

Film for voksne

11:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Sletten

MARTS

21.

Dans for børn og voksne

21.

Græsk madlavningskursus

21.

10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

11:00 Pilehaveskolen

Helligtrekongers Kirkes Filmklub
17:30 Vallensbæk Kirkes Sognegård

Sangeftermiddag

21.

Film for de helt små

23.

Film for voksne på Campus

24.

2. klassernes store Blokfløjtedag

14:30 Vallensbæk Kirkes Sognegård

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
trappen

Indkøbstur med
Vallensbæk Ældreråd
10:00 Spinderiet, Valby

Workshop: Den gode ansøgning

25.

10:30 Vestegnens Sprog- og
Kompetencecenter

25.

Guidet fælleslæsning

26.

10:00 Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus, Toften

Babybio

10:00 Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus, Sletten

26.

MAnDeFÆLLESSKABET

17:00 I skolekøkkenet på Egholmskolen

Workshop:
Sådan laver du et godt CV

17:00 Vestegnens Sprog- og
Kompetencecenter (Ballerup)

Foredrag om Tænkepausen Krig
v/ Gorm Harste

19:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Debat med socialordfører
Camilla Fabricius (S)
19:30 Stuerne, Højrupgård

Andet

27.
28.
28.
29.

Thai madlavningskursus (2:2)

29.

Ældre Sagen: Thailandsk
Tempel og kultur i Danmark

29.

10:00 Wat Pa. Dragør

Club C: Forårsfest
18:00 Korsagergård

11:00 Campus, Pilehaveskolen

16:30 Pilehaveskolens sportshal

Guidet fælleslæsning

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Ældre Sagen: Vinsmagning
17:00 Korsagergård

Den Mørke Vind – 4. klassernes
korkoncert
19:00 Pilehaveskolens sportshal

Foredrag

Folkeuniversitetet: Scavenius –
og samarbejdspolitikken under
besættelsen
19:15 Vallensbæk Sognegård

Frokostmatiné i cafeen i
Pilehavehus
12:00 Cafeen i Pilehavehus

Skriveworkshop
v/ Sandra Schwartz

10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
st.tv.

Børneteater ASKEPOT

13:00 og 15:00 Egholmskolen Festsalen

Børneteater ASKEPOT

12:00 Egholmskolen Festsalen

Menighedsplejens årsmøde

12:00 Vallensbæk Kirkes Sognegård

Ældre Sagen Modeshow
14:00 Højrupgaard
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Annette meldte sig til Fitness og Fællesskaber:

”Før følte jeg mig som
en gammel kone”
En stærkere og mere bevægelig krop, øget energi
og et nyt fællesskab. Det er bare nogle af de
gevinster, Annette Dworak har fået ud af Vallensbæk
Kommunes sundhedstilbud Fitness og Fællesskaber:
”Det har virkelig vendt alt for mig”.
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I efteråret blev 53-årige Annette Dworak
ringet op af sin veninde. Veninden havde
set, at Vallensbæk Kommune startede et
nyt hold ”Fitness og fællesskaber” op og
spurgte, om det ikke var noget for hende.
Annette havde tidligere overvejet at
tilmelde sig sundhedstilbuddet, men
denne gang blev tanken til handling.
”Jeg meldte mig til, fordi jeg selvfølgelig gerne ville tabe mig, og fordi jeg var
irriteret over, at jeg brugte for mange aftener på bare at ligge på sofaen,” fortæller Annette.
Hun havde tidligere prøvet alt fra
svømning til fitness i kampen mod kiloene og dårlig kondi, men hver gang blev
håndklædet kastet i ringet halvvejs.
Nu bliver håndklædet i stedet flittigt
brugt til at fjerne svedperler fra panden, for Annette er gået til træningsopgaven med stor dedikation. Allerede to
uger inde i forløbet valgte hun at supple-

Før følte jeg mig
virkelig gammel, fordi
jeg var så begrænset i,
hvad jeg kunne med min
krop. Det har virkelig
vendt alt for mig, og jeg
føler, at jeg er den
gamle Annette igen. Jeg
kan sjippe nu – det har
jeg ikke kunnet i flere år!

re ugens to træningsgange med hånd-

Annette Dworak

lørdag også sat af til træning. Det bety-

virkelig hårdt, og jeg har været så øm”,

Ryd kalenderen

fortæller Annette, der nu høster beløn-

Ifølge Annette har det stor betydning, at

ningens frugt ved den hårde træning:

man er et hold, der træner sammen:
”Vi er fælles om at have et problem –

har styrket min krop. Min balance er ble-

det kan være 10 kilo for meget, det kan

vet bedre, jeg kan lave planke, og jeg kan

være 60. Men det betyder noget, at du

småløbe.”

har et hold, du skal stå til regnskab for.”
Samtidig fik hun et råd om at rydde ka-

Et bedre knæ

lenderen for private aftaler i starten, så

Til daglig arbejder Annette på et kontor,

hun havde ro til at starte træningen op,

og tidligere kunne bare turen ud til prin-

og det har hjulpet hende rigtig meget.

teren være et uoverskueligt projekt.

Hun fremhæver det også som en kæmpe motivation at have en personlig træ-

20 skridt, før jeg ikke humpede,” fortæl-

ner, der skubber på, roser og fortæller, at

ler Annette, der har problemer med det

det nytter.

”Hver gang jeg bevægede mig, blev jeg

”Du skal blive ved – og det er hårdt,
men det nytter noget – det kan jeg mærke.”

mindet om, at der var ting, jeg ikke kunne. Det er ikke særlig sjovt,” siger hun og

Triatlon til september

tilføjer:

Håbet for fremtiden er, at hun kommer

”Jeg følte mig virkelig som en gammel
kone.”
Undervejs i forløbet har Annette om-

ind i en rutine, hvor træning bliver en naturlig del af hverdagen. Hun er tidligere
triatlet, og derfor har hun til september

dannet en masse fedt til muskler, og i

tilmeldt sig et mini-triatlon i Hillerød, så

dag bliver hun ikke dagligt mindet om

hun sørger for at holde sig selv til ilden.

det dårlige knæ:
”Det er nok den største gevinst, jeg har
fået.”

torsdag den 18. juni.
Træning mandage kl. 19-20:45 i
Hal 2 i idrætscentret.
Træning torsdage kl. 18:30-19:30
i pigesalen på Egholmskolen.
Som deltager træner du fast to
gange om ugen på holdet. Det
Der kan være dage, hvor I skal

forventer vi, at du selv træner

”Det har været sindssygt hårdt. Som

grænsninger for hende i hverdagen:

23. marts, og holdet afsluttes

Ud over holdtræningen

om ugen.

ene knæ, hvilket tidligere satte store be-

Vi har første træning mandag den

ud i naturen og træne.

der, at Annette i dag træner fire gange

”Når jeg rejste mig, skulle jeg lige gå

Træningsdage:

vil være mandage og torsdage.

boldfitness om tirsdagen, og senere blev

”Jeg er blevet mere bevægelig, og jeg

FITNESS OG
FÆLLESSKABER

”Der er kun én, der kan tage
ansvar for ens liv, og det er én
selv,” siger hun.

1-2 dage yderligere om
ugen. Det kan være gåture,
træning i fitnesscenter eller
i en idrætsforening m.m. Vi
opretter en Facebookgruppe,
så I sammen har mulighed
for at koordinere ekstra
fællestræninger.
Du har desuden mulighed for at
få 1-3 samtaler med diætisten.
Medbring træningsmåtte/yogamåtte.
Kriterier for deltagelse:
BMI 30+ eller type 2 diabetes.
Pris:
Deltagergebyr på 500
kroner, som betales til
Håndboldforeningen.
Dækker 1 års medlemskab til
håndboldfitness.
Hør mere og
tilmeld dig hos:
Motions- og sundhedskonsulent
Kristian Pilborg på tlf: 2931
8963 eller e-mail kdp@
vallensbaek.dk
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Sidste års prisvindere flankeret af udvalgsformand
Morten Schou Jørgensen (tv.) og borgmester Henrik
Rasmussen (th.): Vallensbæk Vandski Klub v/Johan
Høgh Sørensen, Steffen Rasmussen fra Vallensbæk
Sportsdykkerklub, Louise Hansen fra TGAV Vallensbæk Gymnastik, Nataline Frydendal fra Sportsrideklubben Vallensbæk, Gitte Thielst fra Blixen Klub
Som noget nyt i år inviteres bestyrelser fra daginstitutionerne og skolerne

Vallensbæk samt Kim Erleben og Peter Rass fra Val-

også med til Frivillig- og Foreningsfesten.

lensbæk IF Fodbold.

Er du frivillig? Så sæt kryds i kalenderen:

Kom til årets Frivilligog Foreningsfest
En fast tradition i Vallensbæk Kommune er at hædre og takke
de frivillige, og det skal vi selvfølgelig igen i år. Allerede nu kan
du sætte kryds i kalenderen og tilmelde dig festen.

Frivillig- og Foreningsfesten afholdes

de populære TV2-programmer “Kurs mod

torsdag den 28. maj kl. 17.30-22 i Vallens-

fjerne kyster”.

bæk Idrætscenter.

Det er også denne aften, at vi løfter

www.vallensbaek.dk/frivilligpriser
Tilmeldinger skal ske samlet fra din
frivilliggruppe/forening senest søndag

sløret for, hvem der bliver hædret for

den 26. april til csf@vallensbaek.dk. Op-

Gå ikke glip af en aften

årets initiativ, ildsjæl og ungdomsleder.

lys ved tilmelding hvor I kommer fra (for-

i fællesskabets tegn!

Og så bliver foreningernes vandrepokal

ening/gruppe) og hvor mange, I kommer

Kom og hør borgmester Henrik Rasmus-

Hockerup Prisen overrakt til en ny for-

i alt.

sens tale, spis lækker mad og hør Emil

ening.

Erichsen fortælle om at sejle jorden

Alle frivillige og foreninger i Vallens-

rundt, når man kun er i starten af 20’erne

bæk Kommune er inviteret til festligt fæl-

og det ansvar, der følger med. Emil og

lesskab og samvær. Som noget nyt i år er

hans lillebror Theis kastede i 2013 fortøj-

også bestyrelser fra daginstitutioner og

ningerne for at tage ud på en tre år lang

skoler inviteret med.

jordomsejling. Måske kender du dem fra
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Læs mere om årets frivilligpriser på

Husk også at oplyse, hvis nogen har allergier eller brug for særkost.
Hvis du har brug for personlig hjælp, er
der mulighed for det.
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Center for Sundhed, Kultur og
Fritid på tlf: 4797 4130.

SENIOR

Ældre Sagen:

Danmark
Spiser Sammen
Måltider og fællesspis-

menu, et glas vin eller en

tlf: 8161 9351 / mail riis-

ning skaber fællesskaber,

øl/sodavand. Derudover

gaard@aeldresagen-val-

som bringer mennesker

er der kaffe og småkager

lensbaek.dk

sammen, der ikke normalt

og musik og fællessang

mødes. Det er kernen i det

efter middagen.

De 50 kr. pr. person
indsættes på konto 1420

landsdækkende initiativ

Du skal være selvhjul-

8475 178 298 senest 14.

Danmark Spiser Sammen.

pen, da der kun er frivillig

april. Anfør DSS og navn

arbejdskraft til arrange-

på deltagerne ved ind-

mentet.

betalingen. Har du ikke

I Vallensbæk holder
Ældre Sagen et arrange-

Tilmeld dig senest 14.

ment lørdag den 18. april

netbank, så meddel det

kl. 13-16 i Pilehavehus,

april hos Birgit Seiersen

ved tilmeldingen, så finder

Løkkekrogen 3.

på tlf: 2947 0395 / mail

vi en løsning.

Det koster 50 kr., som
dækker en toretters

birgitseiersen@gmail.com
eller John Riisgaard på

PENSIONISTHÅNDBOGEN

Pensionisthåndbogen 2020 kan
afhentes i Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus, i receptionen på Rådhuset
og på Korsagergård.
I bogen finder du svar på en
række spørgsmål omkring pension
samt oplysninger om Vallensbæk
Kommunes tilbud til pensionister.

Dans i seniorhuset
Dans er sjovt, og du får masser
af motion. Der er levende musik,
og du behøver ikke medbringe en
dansepartner.
De næste gange er 5. marts
og 2. april. Det foregår i salen på

Ældrerådets borgermøde:

Kiropraktik

Korsagergård kl. 13.30-16.
Det er for Vallensbæk-borgere,
der er 60+ eller førtidspensionister.
Du har dog mulighed for at deltage
med en danseven, hvis du ikke har

Vallensbæk Ældreråd holder borgermøde

en samlever eller ægtefælle, som

onsdag den 1. april kl. 15-17.

kommer fra Vallensbæk.

Emnet denne gang er kiropraktik.
Kiropraktor Kasper Andersen fra
Kiropraktik i Centrum i København vil
fortælle om uddannelse og hvad en
kiropraktor kan bruges til. Kiropraktorer
behandler mennesker med smerter og
nedsat funktion i kroppens muskler og
led.
Borgermødet afholdes på
Korsagergård, Vejlegårdsvej 121.

Der kan købes kage, kaffe, te, øl og
vin til rimelige priser.

FROKOSTMATINÉ
Er du pensionist i Vallensbæk? Så
kom til hyggelig frokostmatiné med
underholdning i cafeen i Pilehavehus.
Datoer: 27. marts og 24. april – alle
dage er det kl. 12-15.
Billetpris 75 kr. for hovedret og
en dessert med en øl/sodavand og
kaffe/te.
Billetter kan købes dagligt i cafeen
kl. 11.30-13.30, i Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus og Korsagergård.
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Mahmoud og Rezan er ungekonsulenter i jobcentret:

Relationen betyder alt
Ungekonsulenterne i Vallensbæk Jobcenter har en fleksibel arbejdsdag, der sjældent
bare er fra 8 til 16. Mahmoud og Rezan nyder deres tætte relation med de unge
borgere, som de hjælper i uddannelse.

I Jobcenter Vallensbæk er der mange
funktioner. Mahmoud Jamousse og Rezan
Yildiran er ungekonsulenter.
“For mig er det at være ungekonsulent
ideen om, at jeg kan være med til at forme de unges liv. Det er også det, der gør,
at jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag,” siger Mahmoud.
Mahmoud og Rezan arbejder med Vallensbæks unge mellem 18 og 30 år, der er
udfordret af psykiske og eller fysiske lidelser og derfor kan have svært ved at
begynde på en uddannelse eller varetage et arbejde.
De unge kan eksempelvis lide af angst
og have svært ved at omgås andre mennesker.
Relationen til borgerne skaber resultater
Hverdagen for de to ungekonsulenter er
ikke rammesat fra kl. 8 til 16, for en vigtig
del af deres arbejde er at vedligeholde
relationerne til deres borgere. Det betyder, at de nogle gange skal følge de unge
til møder i byen eller mødes med dem i

Rezan og Mahmoud hjælper unge mellem 18 og 30 år med
at komme i job eller uddannelse.

deres hjem.
“Det er vigtigt for mig at kunne hjælpe
de unge i arbejde eller uddannelse. Og i

over 16 og de fleste af hans kollegaer er
stemplet ud.

det ligger relationen – for uden den, så
tror jeg ikke på, at jeg kan rykke dem,” si-

Et tværfagligt samarbejde

ger Rezan.

styrker indsatsen

Mahmoud ved, at mange kan have for-

De unge skal ofte i gang med en uddan-

domme om offentligt ansatte. Men han

nelse og ikke direkte i arbejde, som an-

nedbryder dem ved at skabe stærke re-

dre ledige. Derfor samarbejder Mahmoud

lationer:

og Rezan med den Kommunale Ungeind-

“Jeg opbygger en tillid mellem borge-

sats i Vallensbæk, når de skal lægge en

ren og mig. De unge forstår, at selv om

plan for, hvordan den enkelte bedst kom-

jeg er fra det offentlige, så vil jeg dem

mer i uddannelse.

det bedste. Og så er min erfaring, at når

Hver anden uge mødes de med unge-

vi går en mil ekstra for dem, så giver de

indsatsen og specialkonsulenter, der ek-

også mere af sig selv.”

sempelvis har særlig psykologisk eller

Den ekstra mil kan være, når han tager

specialpædagogisk viden. I det tværfag-

med dem til informationsmøde om ud-

lige samarbejde finder de ud af, hvordan

dannelse ude i byen, selvom klokken er

de alle bedst kan hjælpe borgerne.
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Som ungekonsulent
sidder jeg over for
mennesker, der er
meget skrøbelige og
som deler ud af deres
problematikker. Derfor
bruger jeg rigtig meget
af mig og kan ikke lade
være med at sige: ‘Jeg
forstår dig godt’.
Mahmoud Jamousse,
ungekonsulent i Jobcenter
Vallensbæk

Vidste du at...
Vallensbæks jobcenter
er så gode til at få
nyankomne i job,
at udlændinge- og
integrationsminister
Mattias Tesfaye kom på
besøg i december. Han
ville høre om, hvordan
jobcentret opnår de
flotte resultater, sådan
at andre kommuner
kan blive inspireret af
Vallensbæk.

3,2

procent
ledige
havde
Vallensbæk
i december
2019. På
landsplan
var der 3,7
procent.

Særlig indsats
for kvinder med
indvandrerbaggrund
Formålet med projektet
er at styrke kvinders
arbejdsidentitet gennem
efteruddannelse
og særlig støtte fra
jobcenteret.
Projektet skal hjælpe
mindst 100 kvinder
med at få arbejde eller
uddannelse og dermed
blive meget klogere
på, hvad det danske
arbejdsmarked er, og
hvordan det bidrager til
vores selvforståelse.

i
M øde
13
ret kl.

jobc ent

Et jobcenter i front
Jobcenter Vallensbæk har flere gode initiativer og
stor succes med dem. Bliv klogere på dem her.

Blandt de bedste
Beskæftigelsesministeriet
placerer Vallensbæks
jobcenter blandt de bedste
i landet, når det handler om
at få ledige borgere væk fra
overførselsindkomst.

Håndholdt indsats for ledige over 50 år
– er endnu et nyt projekt, som
jobcentret tager fat på. Projektet vil
hovedsageligt have fokus på at give
borgerne en meget tæt og personlig
hjælp til at skrive CV, ansøgning og
afklare borgernes kompetencer, så de
kan blive klar til deres næste job.

66

medarbejdere
betjener hver
dag borgere
fra både
Vallensbæk
og Ishøj. De
hjælper blandt
andet med
at få ledige i
arbejde, unge i
uddannelse og
virksomheder
med at finde
arbejdskraft.

”Vi kan se, at vores målrettede
indsats bærer frugt. Med den nye
beskæftigelseslov får vi endnu flere
muligheder til at tilrettelægge individuelle
indsatser for de ledige borgere. Dermed har
vi en tro på, at de gode resultater også vil
fortsætte i de kommende år.”
René S. Mikkelsen, beskæftigelseschef
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Opslagstavlen

Søndagsfrokost
i sognegården
Vallensbæk kommune og Menighedsplejen i Vallensbæk inviterer til
søndagsfrokost.
Mangler du nogen at spise med, og har
du lyst til nye fællesskaber, inviterer vi
dig og din eventuelle pårørende på en let
anretning og hyggeligt samvær.
Næste gang er den 15. marts kl. 11.3014, og det foregår i sognegården ved
Vallensbæk Kirke, Kirkebakke Alle 6.

MUSIKUGEN I UGE 13
Igen i år står skolerne i Vallensbæk og musikskolen for to store

Du behøver ikke tilmelde dig, men
kan blot møde op på dagen. Vi vil gerne
hjælpe dig med transporten, hvis du
er gangbesværet. Kontaktperson: Lise
Olsen, tlf: 3028 1401.

musikalske projekter for kommunens 2. klasser, der arbejder
frem mod en blokfløjtekoncert og for 4. klasserne, der skal
opføre korværket ”Den mørke vind”.

Motionssvømning

Eleverne arbejder på forhånd i musiktimerne med musikken,

som så bliver samlet til disse store projekter i uge 13.

– For dig der
er 50 ogJens
derover
Musikskoleleder
Seneberg Nielsen fortæller, at det

giver en fantastisk synergi, når eleverne oplever, at de sange,
som de har arbejdet med og kan, pludselig bliver samlet i stor
sammenhæng.
Til både blokfløjtekoncerten og korkoncerten bliver børnene
akkompagneret af et band med elever fra musikskolen.
2. klassernes blokfløjtearrangement foregår tirsdag 24. marts
i skoletiden for elever – og kl. 16.30 for forældre, søskende m.fl.
Det er i Pilehaveskolens sportshal, og der er gratis entré.
4. klassernes korkoncert afholdes i Pilehaveskolens sportshal
torsdag 26. marts kl. 19. Entréen er 25 kr. for voksne og 10 kr. for
børn. Billetter kan købes på skolernes kontorer fra 9. marts –
der er mulighed for at betale med MobilePay. Koncerten bliver
desuden opført for eleverne dagen efter i skoletiden.

Ressourceindsamling A/S
henter affald til foråret
Det fælleskommunale affaldsselskab, som Vallensbæk Kommune
er en del af, kan først begynde at hente affald i løbet af foråret.
I efteråret besluttede Vallensbæk sammen med fire andre
kommuner at oprette renovationsselskabet Ressourceindsamling
A/S.
På grund af en manglende vognmandstilladelse fra Transportog Boligministeriet, kan det nye selskab dog først gå i gang med
at indsamle affald i løbet af foråret. Indtil da vil det stadig være
Remondis, som henter dit affald.
Bag Ressourceindsamling A/S står kommunerne Vallensbæk,
Furesø, Ishøj, Ballerup og Albertslund.
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Følg med på mail:
Arbejdet på
letbanen går i gang
VALLENSBÆK KOMMUNE

Få nyheder om det kommende

Vallensbæk Stationstorv 100

anlægsarbejde på Letbanen direkte i din

2665 Vallensbæk Strand

indbakke.

tlf: 4797 4000
www.vallensbaek.dk

Anlægsarbejdet på letbanen er så småt

kommune@vallensbaek.dk

i gang. Du kan holde dig opdateret om,
hvad og hvornår det sker, med nyheder

Ansvarshavende redaktør

sendt direkte fra letbanen.
Det gør du ved at tilmelde dig

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på

Hovedstadens Letbanes Infoservice – så

sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. Derfor

får du seneste nyt om byggeriet på mail,

skal Ring 3 i de kommende år bygges om

når nye aktiviteter går i gang. Du kan

og udvides for at gøre plads til byggeriet af

naturligvis altid framelde dig igen.

letbanen.

Anette J. Laustsen

Redaktion
Kommunikation - Vallensbæk Kommune,
kommunikation@vallensbaek.dk.
Ring til redaktionen på tlf: 4797 4008

Tilmeld dig på
dinletbane.dk/foelg-byggeriet

Omdeling
Foreninger i Vallensbæk v. VI39
Hovedforeningen. Hvis bladet udebliver,
så ring 4797 4008.

Foto
Finn Hillmose, Vallensbæk Kommune,

Vi er klar til
at modtage
tilbud på
Svømmehallen

Colourbox

Svømmehallen har igen

Mandag-onsdag: 8.00-15.30

været i udbud, og nu har vi

Naturlegeplads
og rutsjebane ved
Ringstedbanen

udvalgt fem entreprenører,
som skal give tilbud på den.
Den såkaldte
prækvalifikationsfase
er dermed slut. De fem
entreprenører skal nu give
deres tilbud på, hvordan

Mellem vandskisøen (Vallensbæk Sø),

de vil bygge en svømmehal

Ringstedbanen, Vejlegårdsvej og ridecentret

til svømmere og andre

finder du den nye naturlegeplads.

vandhunde i Vallensbæk.

Vand er et tema på legepladsen – den er

Derefter indgår kommunen

nemlig inspireret af Vallensbæk Sø og de

i forhandling med dem, og

vandsportsaktiviter, der foregår her.

når træerne igen er grønne,

Børn kan for eksempel udfordre balancen

solen skinner og fuglene

på bevægelige bomme udformet som vandski

synger, kan vi indgå kontrakt

og wakeboards – eller på balanceplader, der

med én af dem.

ligner åkander. På forhindringsbanen har

Det vil sige, at vi til

balancevippen og klatrenettet form som bølger.

sommer ved, hvem der skal

Der er desuden et fitnessområde til de lidt mere

bygge svømmehallen, og

ambitiøse.

hvordan den skal bygges.

Tæt på legepladsen er der en 20 meter lang

Deadline
Næste nummer udkommer 28.-29. marts.
Deadline 4. marts, til kalenderen via
vallensbaek.dk/aktiviteter dog 10. marts.

Rådhuset, åbnings- og telefontid
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.30

Døgnpleje Rønnebækhus
Telefon: 4373 4344

Vej og Park vagttlf.
Telefon i dagtimerne: 4797 4500
Vagttlf. aften/weekend: 2673 7225

Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus
Telefon: 4797 4700
Telefonbetjening:
Mandag-torsdag: 8.00-19.00
Fredag: 8.00-17.00
Lørdag: 10.00-15.00
Personlig betjening:
Mandag-torsdag: 11.00-19.00
Fredag: 12.00-17.00
Lørdag: 10.00-15.00

Svømmehallen forventes

rutsjebane, der med garanti vil give sus i maven

at stå klar til brug i foråret

hos børn og barnlige sjæle.

2023.
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Jeg kan slet ikke
forestille mig ikke at
være dagplejer. Men
jeg håber, at der er
kommet nogle flere
børnebørn, når jeg
en dag skal på
pension. Så må jeg
låne dem.
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Vi er Vallensbæk er en portrætserie
af borgere, virksomheder og ansatte
i Vallensbæk. Hende, du møder i
supermarkedet, ham du køber dit

Tina Nyborg har arbejdet som dagplejer siden 2000 og kalder det verdens bedste job.

børns venner begyndt at flytte tilbage
til Vallensbæk og få børn, og dem får vi
nu i dagplejen. Det er ret sjovt, for det
er jo fodboldrødderne og dansepigerne,
der har været herhjemme og lege. Det
allerbedste ved at være dagplejer er
til at udvikle dem og gøre dem til små
selvstændige individer. Jeg elsker at
strikke, hækle, male på sten og lave

I denne måned kan du møde

også børnene i, og så er jeg en rigtig

Vallensbæk Nord.

”I

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

at se børnene vokse op og være med

brød af og dem, der henter dit affald.
Tina Nyborg, der er dagplejer i

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

perler, og det involverer jeg selvfølgelig
motorikdame, fordi jeg ved, at det er
så vigtigt. Vi har heldigvis masser af
tid og kan tage det i børnenes tempo.
Der er enormt mange minder for mig

Drømmer du om at
blive dagplejer?
•	Du behøver ikke at være
pædagogisk uddannet, men
du skal have erfaring med
børn og lyst til at arbejde
med deres trivsel, udvikling
og læring.
•	Du får ansvaret for op til

min konfirmationssang stod der,

i Vallensbæk. Det er her mine børn er

at jeg selvfølgelig skulle være

vokset op og har gået i skole, og så bor

fire børn, som du passer i

pædagog. Det blev jeg ikke, men

jeg jo i mit gamle barndomshjem. Jeg

dit eget hjem, så du skal bo i

jeg blev dagplejer, og det er

købte huset af min far, som købte det, da

Vallensbæk Kommune.

verdens bedste job. Det at være

det blev bygget i 1969. Han elskede, at

dagplejer er ikke kun et arbejde

jeg overtog huset. Når mine søskende var

– det er en livsstil, fordi du involverer så

på besøg, kom han stolt og sagde: ”Se,

mange mennesker, og dagplejebørnene

hvad VI har lavet” og var meget, meget

bliver en del af familien. De ældste af

stolt. Min søn har en idé om, at han skal

’mine’ børn er blevet 19 år, og når jeg

overtage huset. Der skal nok lige lidt

møder dem på gaden, så er det ikke

økonomi til, men nu må vi se. Det kunne

’Hej Tina’, det er ’Hej min Tina’, og så får

da være sjovt, hvis det kunne lade sig

jeg et kram og en sludder. Nu er mine

gøre.”

•	Du bliver en del af et netværk
af engagerede kolleger.
•	Kontakt dagplejeleder
Susanne Nielsen på tlf:
4350 4050 eller
dagplejen@vallensbaek.dk
for at høre mere.

