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Vallensbæk Musikskole
– lær at spille!

Sjove sommeraktiviteter
for børn

Mød Leif, der er aktiv i
Vallensbæk Ældreråd

Villahaver
er vilde med vilje i Vallensbæk
Vallensbæk er gået med i naturbevægelsen Vild med Vilje, der vil
gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og
mere mangfoldig. Det er ikke kun kommunens arealer, der skal være
grønnere og vildere – også villahaverne kan blive vilde med vilje.
Hav vand i haven, for
eksempel et bassin, der

Vallensbæk og Vild med

tiltrækker fugle og insekter.

Vilje arbejder for større
biodiversitet. Biodiversitet
er et udtryk for naturens
mangfoldighed for eksempel dyr, insekter, planter,

Sæt fuglekasser op.

Lav

Det giver fuglene

kompostbunker

bedre yngleforhold.

af planteaffald.

svampe, bakterier og alt
andet levende.
Hvis du er villa- og haveejer, kan du også være med
til at gøre en forskel.

Drop
sprøjtegiften.

Lad græsset gro i

LAD INSEKTERNE
OVERNATTE PÅ
INSEKTHOTEL I
HAVEN
Hvis du gerne vil give

forskellige længder,

Lad døde grene

så mælkebøtter og

og træer stå

andre vilde planter

– de er perfekte
Læg

hjem for smådyr

insekter, sommerfugle

kvasbunker ud

og insekter.

og bier trives.

til for eksempel

får lov at gro – og

pindsvin og

insekterne mere plads i

biller.

haven, kan du bygge dem
et insekthotel. Det giver
insekterne små, sikre pladser,
hvor de kan lægge æg, som
kan klække uforstyrret. Du
kan bruge din fantasi og bygge
flotte kunstneriske hoteller
eller gøre det simpelt ved at
fylde en kasse med mos, bark,
grene, blade m.m.

47%

af Vallensbæk Kommune
er grønne arealer – det
inkluderer ikke villahaver.
Men hvis Vallensbæk skal
være vild med vilje, så

skal villahaverne også være med. Der er masser
af ting, du selv kan gøre for at skabe en mere vild
have med plads til forskellige insekter og smådyr.
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Letbanen
– let og hurtigt gennem hovedstaden

Når Hovedstadens Letbane fra 2025 triller gennem
Vallensbæk, vil den skabe bedre muligheder for
offentlig transport i, til og ud af kommunen og i
hele hovedstadsområdet.

give borgerne helt nye muligheder
for at komme på job og til deres
uddannelsessteder på tværs af
hovedstadsområdet. Kommunen er
samtidig ved at udvikle hele området
omkring Vallensbæk Station med nye
butikker og boliger, der sammen med

Under visionen om at gøre plads til det

ind i billedet. Med sine grønne eldrevne

letbanen og S-banen vil give området en

hele menneske i fremtidens boligby

tog og sine ekstra begrønnede stationer

helt ny energi og dynamik.

arbejder Vallensbæk Kommune for et

i Vallensbæk skal letbanen bidrage til et

grønt byliv med central beliggenhed.

grønt byliv og bidrage til, at Vallensbæk-

Flere letbanetog og færre biler

En del af arbejdet med at skabe et

borgere får bedre offentlig transport til

Et letbanetog har plads til 260

grønt byliv handler blandt andet om, at

og fra det øvrige hovedstadsområde og i

passagerer, hvilket svarer til antallet af

kommunen arbejder for at skabe sikre

Vallensbæk.

rejsende i fire bybusser – eller cirka 208

skoleveje, gode forhold for cyklister

I 2025 kommer den grønne Letbane

biler.
Når letbanen er anlagt, indsnævres

og fodgængere og fremme brugen af

til at køre sin første tur langs Ring 3,

kollektiv transport gennem let adgang til

og i Vallensbæk får den tre stop – ved

Ring 3 i Vallensbæk fra fire spor til to. Det

togstationerne. Den offentlige transport

Strandhaven, Vallensbæk Station og

betyder, at der bliver plads til færre biler

i, til og ud af kommunen skal løbende

Delta Park.

på strækningen. Det får den positive

udvikles og blive bedre.
Og her kommer Hovedstadens Letbane
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Vallensbæk bliver et trafikalt
knudepunkt, som kommer til at

konsekvens, at der bliver mindre støj og
mindre CO2-udledning.

HVORFOR EN LETBANE?

FÅ NYHEDER OM LETBANEN DIREKTE I INDBAKKEN

Letbanens mange fordele gør det til en

Du kan holde dig opdateret om letbanebyggeriet ved at tilmelde dig

eftertragtet transportform, både i Danmark og

Hovedstadens Letbanes infoservice på dinletbane.dk/foelg-byggeriet/

resten af Europa. Og Hovedstadens Letbane
bliver da også den tredje danske letbane efter
Aarhus og Odense.
Letbanen er støjsvag og miljøvenlig. Toget
kører på el og har plads til ca. 260 passagerer,
svarende til passagererne i cirka fire busser.
Letbanen har dermed en stor kapacitet
i forhold til at transportere de mange
passagerer, som forventes på strækningen.

3

Stationer i
Vallensbæk:
Strandhaven st.,
Vallensbæk st.,
og Delta Park

st. Letbanen skal køre
på en 28 kilometer lang
strækning mellem Ishøj
i syd og Lyngby i nord.
Undervejs bliver der
mulighed for at skifte til
S-tog på seks stationer:
Ishøj, Vallensbæk,
Glostrup, Herlev,
Buddinge og Lyngby.

LETBANEARBEJDE I VALLENSBÆK
I krydset Søndre Ringvej/Vallensbæk Torvevej arbejder letbanen snart på begge
sider af Vallensbæk Torvevej.
Ved Vejlegårdsparken skal broen over vejen stabiliseres, og terrænet skal glattes ud.
Ved Delta Park skal cykelstien og grøften flyttes længere ind mod boligblokkene.
Begge arbejder skal sikre, at der er plads til, at der kan blive anlagt spor, så
letbanen kan køre på den ene side af ringvejen. Sporene skal nemlig løbe langs
Vejlegårdsparken og Delta Park, og letbanen vil gøre stop ved den kommende Delta
Park Station.
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Nyt podcast-afsnit:

Da corona ramte
plejecentret
Kom med ind bag dørene på Højstruphave, når vi skruer tiden tilbage, til da
corona ramte Vallensbæks plejeboliger. Vi har talt med en pårørende til en
beboer og en medarbejder, der begge oplevede corona på plejecentret – den
ene fra ydersiden, den anden fra indersiden – dette er deres fortællinger.

Sonja Fladstrand
Pårørende til John, der
er dement og bor på
Højstruphave

Isolation på Højstruphave

Du må ikke komme ind. Det var den besked, der mødte
Sonja Fladstrand, da hun en eftermiddag sidste forår var
mødt op ved Højstruphave for at besøge sin mand John,
der bor på plejecentret. Hvad Sonja ikke vidste, var, at plejecentret var blevet ramt af corona, og at hun nu på ubestemt tid var afskåret fra at se sin mand, der sad isoleret i
sit hjem på Højstruphave.
”Jeg tænkte, ’wow, nu ramte bomben’. Heldigvis har John
en telefon, så vi kunne snakke sammen. Men det var
hårdt, det var det altså,” siger Sonja Fladstrand.
Hvor John og Højstruphaves andre beboere før
kunne færdes blandt hinanden, var de nu alene
på deres værelser. For der måtte ikke være nogen
risiko for smitte. Isolationen var hård for John.
”Noget af det værste for John er, når han ikke
bevæger sig. Og de måtte ikke komme ud i opholdsstuen og spise sammen, men fik hele tiden bragt
maden ind og var så alene, godt nok med døren åben. Det,
tror jeg, var noget af det hårdeste. For personalet måtte jo
heller ikke opholde sig derinde,” siger Sonja Fladstrand.

Jeanette Ulsing
Social- og sundheds-

assistent på Højstruphave

En frygt for at smitte

Højstruphave skal lukkes ned – der er et tilfælde af
corona. Det var den besked, social- og sundhedsassistent Jeanette Ulsing fik, da hun en morgen i marts
sidste år mødte ind på sit arbejde i plejecentret.
Det var en stor omvæltning for medarbejderne, der
nu skulle arbejde med smittede beboere under en
pandemi, sige Jeanette Ulsing:
”Der var en frygt for, at jeg selv tog noget med
hjem; en frygt for at smitte. Vi har alle sammen familiemedlemmer, som er mere eller mindre svækkede og oppe i årene. Jeg har to bonusdrenge, og jeg var bange for at komme for
tæt på dem, og at de skulle tage noget med hjem til deres mors side af
familien.”
På grund af smitten skulle medarbejderne til at bruge mundbind, visirer og dragter. Men den slags var ikke
hverdagskost på Højstruphave, så det var ikke noget prangende syn, der mødte Jeanette, da hun skulle
tælle værnemidler op.
”Vi havde jo ingenting. Jeg tror, vi havde 50 mundbind. Dem med snører, som skal bindes i nakken. Det
var, hvad vi havde, fordi det ikke var noget, vi brug-
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Hør Sonja og Jeanette fortælle den fulde historie i afsnit 2

te i dagligdagen. Det er yderst sjældent, vi har været

af podcasten ’Samtaler om Vallensbæk’. Find podcasten på

nødsaget til at skulle bruge mundbind i vores pleje,”

vallensbaek.dk/podcast eller på din foretrukne podcast-app.

siger Jeanette Ulsing.
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Afsnit 3: Ildsjæle

’Samtaler om
Vallensbæk’
er kommunens

podcast, hvor du

Vallensbæk er en kommune med aktive og engagerede
borgere, og det er svært ikke at få øje på alle
ildsjælene derude, der laver frivilligt arbejde for at gøre
Vallensbæk til et rart og levende sted at bo. Men hvordan er det
egentlig at være en ildsjæl og arbejde som frivillig i Vallensbæk?
Det har vi søgt svar på i tredje afsnit af podcasten ’Samtaler om
Vallensbæk’, hvor ildsjælene Finn Nikolajsen og Stinna Mortensen
i en samtale deler deres historier om at være frivillige.

som lytter bliver
inviteret ind i
samtaler om det,
der rører sig i
Vallensbæk – om
det, der betyder
noget for dig som
borger.
Vallensbæk
Kommune er altid
i udvikling for at
sikre, at Vallensbæk
forbliver et sted, hvor
livskvaliteten er i top
for dig som borger.
Vi har fokus på det
nære, og derfor har

Der er et fantastisk
fællesskab, når man er frivillig. Det
er et sammenhold, som jeg aldrig
har fundet andre steder. Og så har

vi skabt ’Samtaler
om Vallensbæk’ til
jer borgere, hvor I
kan dele historier,
blive klogere og blive
underholdt.

jeg altid sagt: At være træner for
et håndboldungdomshold er den
bedste uddannelse i hele verden.”

Finn Nikolajsen
Frivillig formand for

Vallensbæk Håndbold.

Når vi er ude som Natteravne, går folk og vinker
til os og kommer hen til os. Det er jo helt fantastisk, og vi
elsker det. Det er sådan, at vi glæder os til, at vi skal på
gaden. Vi er der jo for at skabe tryghed for de unge. Det
giver simpelthen så meget. Det vil jeg ikke undvære.”

Stinna Mortensen

Frivillig hos Natteravnene
i Vallensbæk.
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Børnene fra kommunens dagtilbud
udstiller deres kreationer i
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Børnenes kreative legeplads
i Kultur- & Borgerhuset
Findes der noget bedre end at se børns stolthed,
når de viser deres kreationer frem?
8
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Vallensbæk Kultur- & Borgerhus har indgået et udstillingssamarbejde med kommunens daginstitutioner for at understøtte og stimulere børnenes uvurderlige
stolthed og glæde. Vi kobler kreativi-

Bibliotekarerne
anbefaler…

tet og læring og gør det i fællesskab med
børnene og institutionernes personale.
På den måde kommer både pædagogiske

Bettina anbefaler:
Lucky Lucy
af Josefine Blom

og kulturfaglige kompetencer i spil.
Samarbejde mellem dagtilbud og
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Farverig og fascinerende fortælling

Sammen med daginstitutionerne fast-

om sindssyge, parallelle virkeligheder

sættes et tema, som børnene skal udfol-

og hævn.

de. I påsken kreerede Vallensbæk Dag-

Lucy bliver i 1890 indlagt på et sinds-

pleje en påskeudstilling, og i løbet af

sygehospital i Louisiana, USA. Hun er

juni, juli og august vil flere forskellige in-

en ung, smuk pige med voldsomme ar

stitutioner bidrage med udstillinger om

på både krop og sjæl. Den eneste, der

blomster, dyr og insekter i de danske

rigtig får kontakt med Lucy, er den unge

skove.
”Temaet finder vi i fællesskab, så det
afspejler daginstitutionens læringsmål

plejerske Cat. I flere dage ad gangen ligger Lucy i en
form for koma, hvor hun lever et andet liv.
I Lucys andet liv er hun stærk, handlekraftig og

og skaber et kreativt perspektiv på bør-

ferm med en revolver. Hun lever sammen med Joe, og

nenes læring”, fortæller Vallensbæk Kul-

sammen arbejder de på at optrevle og tilintetgøre en

tur- & Borgerhus’ kulturfaglige leder Jo-

gentlemans-klub, som kidnapper og misbruger børn.

han Kjærulff Rasmussen.
Inden hver udstilling samler Kultur- &
Borgerhuset en bogkasse med littera-

Det er en original, fascinerende og eksotisk historie
mellem drøm og virkelighed – med dusørjægere, westernsalooner og smukke kvinder.

tur, der passer med temaet – det kunne være en fagbog om insekter eller den

sifulde tegninger, gode fortællinger og et

Cecilie anbefaler:
De dør begge til sidst
af Adam Silvera

rigt dyreliv.

(husk papirlommetørklæder hen

sjove bog Cykelmyggen Egon, hvor børnene bliver præsenteret for både fanta-

”Når vi også bruger bøgerne, styrker vi

mod slutningen)

børnenes udvikling på mange forskellige

Mateo er bange for at dø. El-

planer, særligt i møderne mellem littera-

ler måske i virkeligheden bange

tur, kreativitet, sprog og fællesskab”, si-

for at leve. Han har ikke ret man-

ger Johan Kjærulff Rasmussen.

ge venner, og bruger det meste

Når institutionerne har fået både bog-

af sin tid derhjemme, i sikkerhed

kasser og inspiration fra Kultur- & Borgerhuset, tilrettelægger pædagogerne
børnenes arbejde og folder temaet ud
sammen med børnene.

for en verden der måske vil slå
ham ihjel.
Rufus har mistet sin familie, men har fundet en ny
i plejefamilien ”Pluto”. Når han ikke cykler byen tynd
med sine homies, tager han billeder til instagram –

Det lokale fællesskab
Nogle udstillinger laves med børn fra

altid i sort og hvid.
Om under et døgn skal de begge dø. Dødsrådet

én institution, og det er med til at ska-

har ringet, de tager aldrig fejl, og der er aldrig und-

be et stærkt fællesskab lokalt i instituti-

tagelser.

onen, hvor børnene arbejder sammen på

De to drenge ville under normale omstændigheder

tværs af aldersgrupper. Andre udstillin-

ikke have haft tålmodighed til at se igennem den an-

ger etableres med bidrag fra flere insti-

dens særheder og møde personen nedenunder. Men

tutioner.

langsomt finder de hinanden, sig selv og kærligheden,

Det er intentionen, at alle kommunens
institutioner skal være med i projektet,
så flere og flere børn kan tage deres for-

mens de forsøger at få mest muligt ud af deres sidste timer.
For alle unge og voksne med et hjerte.

ældre i hånden og med stolthed vise udstillingen og deres kreative kreationer.

Bøgerne kan både læses og høres på eReolen.

VALLENSBÆK NU |
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AKTIVITETER

Korsagergård
Seniorhuset Korsagergård er genåbnet, og du
behøver ikke længere tilmelde dig først. Hvis du
vil modtage seniorhusets nyhedsbrev, så send
en mail til seniorhuset@vallensbaek.dk

Fast IT-hjælp
IT-hjælpen i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

AKTIVITETSKALENDER
Nogle af arrangementerne kræver
tilmelding og/eller har entré.
Læs mere på www.vallensbaek.dk/kalender

holder pause indtil videre

Babysalmesang
Holder pause indtil videre pga. corona.

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

Rollator-banden
Gå-hold for gangbesværede mødes onsdage
kl. 13 ved Pilehavehus 5E og går i små grupper
sammen. For mere info, ring til Winnie Sørensen
på tlf: 2088 5819

Scooter-banden
Tirsdage kl. 13, både fra Rønnebækhus og
Pilehavehus. For mere info, kontakt Stine Elmer
Madsen på tlf: 4797 4112

Åben Hal
Holder pause i skolernes sommerferie.
Starter op igen 14. august, lørdage kl. 10-12
på Egholmskolen – indtil videre udendørs i
skolegården

Floorball for 50+ årige
Mandage og torsdage kl. 17 i Tumlesalen på
Pilehaveskolen. For mere info, kontakt Hassan
Hegazy på tlf: 2139 2116

Cykling uden alder
Gangbesværede og kørestolsbrugere kan komme
gratis på cykeltur i rickshaws i den friske natur.
Både for hjemmeboende og plejehjemsbeboere.
For mere info, kontakt Mogens Sørensen, tlf:
2093 2057 eller Mogens Jørgensen, tlf: 4060 3184

Gå-Fodbold
Tirsdage og torsdage kl. 11-12 på kunstbane 1 ved
Vallensbæk Idrætscenter

Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus
Kommunalbestyrelsen holder møde den 8. september kl. 17.30. Mødet er åbent for offentligheden – hold øje med
vallensbaek.dk, om der fortsat er restriktioner. Dagsorden kan hentes på vallensbaek.dk/dagsordner fra fredagen før mødet.
Fra mandagen inden kan den hentes i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus i åbningstiden.
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JUNI

23.
27.
27.

Sankthansaften (se side 14)

Skolerne har ferielukket fra og
med den 26. juni og begynder

Vallensbæk Idrætscenter har

igen efter ferien den 9. august.

lukket i juli måned.

0. klasserne kan starte på andre
dage – skolerne informerer

Pilehaveskolens svømmehal har

forældrene om dette. I ugerne 28,

lukket fra og med lørdag den 26.

29 og 30 er der sommercamp, som

juni til og med søndag den 8.

i år bliver holdt i de respektive i

august.
Seniorhuset Korsagergård holder

Daginstitutionerne og dagplejen

i år sommeråbent to dage om

har åbent alle dage kl. 6.30-17. I

ugen tirsdage og onsdage kl. 10-

ugerne 29 og 30 er der sampasning

15, fra og med uge 26 og til og med

Kids Tour
– cykelløb for 3-10-årige

for børn i daginstitutioner og

uge 32. Du skal ikke tilmelde dig,

dagplejen for de børn, der er

du kan bare møde op. De fleste

10:00 Ved strandbaren Haveje

tilmeldt.

aktiviteter vil foregå ude. Under

Åbent hus

Juniorklubben har åbent på

opstå spontant, og du kan deltage

Lundbækvej 5 hele sommeren kl

ved at møde op. Seniorhuset åbner

8-16. Tilmelding på Tabulex. I uge

fuld tid igen den 17. august kl. 10.

18:00 Standparken og Mosen

11:00-14:00 Vallensbæk Rideakdemi

Havets grejbank

10:00 Havhytten, Skovvej 53, Ishøj

Zumba ved Mosen for alle

19:00 Ved Spisestedet Mosen

AUGUST

02.-07.

Havets grejbank

19.

Sommerens åbningstider

SFO’er.

28. JUNI-3. JULI
28.

KALENDER

10:00 Lynghuse,
Hundige Havnevej 31

Sensommerommerkoncert
med The Antonelli Orchestra

sommeråbent vil mange aktiviteter

26 er vi på Vallensbæk Skole til
”Vilde Vallensbæk – Juniorklub

Tandplejen holder lukket fra og

ferieFUN”. Tilmelding hertil på

med den 5. juli og åbner igen

Valung.dk.

mandag den 9. august kl. 8.30.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

tandlægehjælp, kan I få hjælp

har uændrede åbningstider.

til tandbehandling i tandplejens

Hvis dit barn får brug for akut

fælleskommunale vagtordning
Rådhuset og jobcenter har

mandag-fredag i ugerne 27-31 kl.

uændrede åbningstider.

8-15 ved at kontakte vagttelefonen
på tlf: 7021 2090.

Rideskolen har lukket fra og med

Efter kl. 15 på hverdage samt i

uge 27 til og med uge 31. Der er

weekender kan I kontakte privat

ridelejr i uge 27, 30 og 31.

tandlæge, akuttelefonen 1813 eller
tandlægevagten.

Rideakademiet har uændrede

Se også vallensbaek.dk/tandplejen

åbningstider.

18:00 Ved gadekæret i
Vallensbæk Landsby

Åbent hus på Vallensbæk Rideakademi
Søndag den 27. juni fra kl. 11-14 er der åbent hus på Vallensbæk Rideakademi.
Vallensbæk Rideakademi har nu været i gang i et år, og derfor inviteres du forbi til en dag, hvor du kan se, hvad vi har arbejdet med i undervisningsåret, samt de mange andre spændende tilbud, rideakademiet har.
Du kan blandt andet opleve ponytrækning (gratis), dressur fra mini til øvet
niveau, voltigering, springning og kæphest.
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Borgmester Henrik Rasmussen og idrætskonsulent Elisabet Moesgaard var værter til den alternative fejring af idrætstalenter.

Vallensbæks atleter
blev hædret online
Der måtte tænkes anderledes, da Vallensbæks sportsudøvere skulle hædres
for deres resultater i 2020. Fejringsposer var uddelt på forhånd, og på selve
dagen for fejringen kunne de inviterede hver især tage plads hjemme bag
skærmen til en kæmpe online-fest med konfetti og kahoot-quiz.

Hvert år hædrer Vallensbæk Kommune

mand for Folkeoplysningsudvalget Mor-

view med det 11-årige tennis-talent Se-

de lokale idrætsudøveres resultater og

ten Schou Jørgensen nogle dage i forve-

bastian Kvist, der fortalte om sine drøm-

placeringer. Det plejer at foregå ved en

jen cyklet rundt til de forskellige klubber

me og ambitioner om at spille Grand

fest, hvor alle, der har vundet medaljer

og foreninger med såkaldte fejringspo-

Slam-turneringer.

ved danske eller internationale mester-

ser.

skaber – eller som er rykket op i en høje-

En række klubber blev besøgt ugen før,

er gjorde lykke, og derefter var det tid til

re række – bliver inviteret til fejring sam-

hvor idrætsudøverne fik en chance for at

selve hædringen af de mange foreninger,

men med borgmesteren. Men en vis virus

hilse på borgmesteren og formanden –

der havde udmærket sig i løbet af 2020.

ville det anderledes i år.

og få et lille glas og en kage.

Der blev vist billeder fra cykelturen ugen

Så kommunens folk lagde hovederne i

Og så kom dagen for den store fælles

En Kahoot-quiz med flotte præmi-

før, og hver forening eller udøver blev

blød og udtænkte en alternativ plan: Den

fejring. Efter et brag af en velkomst med

store fælles fest måtte foregå online via

konfetti bød Henrik Rasmussen og Mor-

Teams, som rigtig mange har vænnet sig

ten Schou Jørgensen velkommen sam-

lensbæk Kano og Kajak Club, Vallensbæk

hædret.
De foreninger, der blev hædret, var Val-

men med idrætskonsulent Elisabet Mo-

Modelskibs Klub, VI39 Svømmeklub, Phø-

esgaard, der var aftenens dirigent. De

nix/VI39 Kapgang, Vallensbæk Rulleskøj-

ken vådt eller tørt, havde Vallensbæks

befandt sig på rådhuset og kunne se del-

te Klub, U15-futsal-holdet fra VI39 fod-

borgmester Henrik Rasmussen og for-

tagerne på to store skærme.

bold, Vallensbæk Fodbolds seniorhold,

til at bruge det seneste års tid.
Og for at der ikke skulle mangle hver-

Herefter var der et spændende inter-
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skeetskytten Frederik Mast, tennisspille-

Stort
tillykke!
jak club har
Vallensbæk Kano og Ka
DM og SM
vundet 34 medaljer ved

Vallensbæk Modelskibs Klub

har vundet 11 medaljer ved DM

Her er de klubber og atleter,
der modtog hæder for deres
præstationer i 2020:
Phønix/VI39
Kapgang
har vundet

Vallensbæk Fodbolds seniorer

er rykket op i Sjællandsserien

23 medaljer
ved DM

Vallensbæk
Rulleskøjte Klub

har vundet 13
medaljer ved DM

VI39 Svømmeklub har vundet 34
medaljer ved SM, DM og NM.

Vallensbæk Fodbolds U15
Futsal-hold vandt DM-sølv

Frederik Mast blev
er i skeetskydning
juniordanmarksmest

Sebastian Kvis t har vundet i
alt 5 medaljer ved DM i tennis

ren Sebastian Kvist samt senere Vallensbæk Vandskiklub og badmintonspillerne
Casper Groos Bruun Pettersson og Sebastian Busk Stie.
I alt kunne der fejres 166 medaljer ved
danske og internationale mesterskaber
samt to oprykninger.
Deltagerne kunne guffe sig gennem
fejringsposen derhjemme, og aftenen
sluttede af med en fælles affyring af
konfettirør – på begge sider af skærmen!

Casper Groos Bruun Pettersson
og
Sebastian Busk Stie vandt guld
ved
sjællandsmester skabet i badmin
ton i
hhv double og single.

b har
Vallensbæk Vandskiklu
ved
vundet i alt 37 medaljer
DM i 2020.
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KULTUR

Kids Tour den 27. juni er for børn i
alderen 3-10 år og deres familier.

Sankthansaften
På grund af COVID-19 kan vi
ikke afholde vores sædvanlige
sankthansarrangement, men derfor
skal vallensbækkerne ikke snydes
for et smukt sankthansbål.
Tider og detaljer var desværre ikke
på plads ved redaktionens slutning
– følg med på vallensbaek.dk og
på kommunens Facebookside
facebook.com/vallensbaek

Skal I med på Kids Tour?
Danmarks største cykelløb for børn, Kids Tour, kommer
til Vallensbæk den 27. juni. Kom med til en dag fyldt med
cykelsjov og aktiviteter for hele familien.
Det koster kun 30 kr. pr. barn at deltage i cykelløbet, da Cykling
Uden Alder Vallensbæk og Cyklistforbundet Vestegnen har fået bevilget et beløb af kommunen, der gør det muligt at sænke prisen fra
75 kr. til 30 kr. pr. barn.
Alle deltagende børn får et startnummer, goodiebag, smagsprøver
og andre lækkerier, et flot diplom og fri adgang til alle aktiviteter på
pladsen. Udover cykelløbet er der trafiklegeplads, førstehjælpsskole og sjove konkurrencer!
Salget af startnumre går til Børneulykkesfondens arbejde med at
øge trafiksikkerheden for børn.
Læs mere på kidstour.dk, hvor du også kan tilmelde dit barn.

Istiden vender tilbage
til Vallensbæk
dreblokke kom nordfra og blev liggende, da isen trak sig tilbage.
En af de fem vandreblokke kommer til at stå ved Vallensbæk HavNår Vestegnens Kulturuge løber af

nevej, mens de fire andre bliver

stablen i september, bliver det med

placeret i henholdsvis Albertslund,

et fælles kunstværk af Camilla Ber-

Hvidovre, Høje Tåstrup og Ishøj.

ner bestående af fem kæmpesten,

Vandreblokkene skal gerne få til-

som til forveksling ligner et levn fra

skueren til at se på omgivelserne

istiden, nemlig vandreblokke. Van-

med nye og reflekterende øjne.

Sensommerkoncert
Gadekærskoncerten er aflyst i år – men
der er stadig mulighed for at hygge sig
med noget god musik.
Vallensbæk Kommune afholder nemlig
sensommerkoncert ved gadekæret i Vallensbæk Landsby torsdag den 19. august
kl. 18-21.
Her spiller The Antonelli Orchestra
kendte numre for enhver smag.
Læs mere om arrangementet på
vallensbaek.dk
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Fars Kebabspyd
OPSKRIFT

og Fars appelsinsalat

Sommeren er for mange lig med grillaftener, god mad og
samvær med familien. Tag børnene med i køkkenet med to
opskrifter fra Madborgerskab og Fars Køkkenskole.

Kebabspyd:

• 400 g hakket oksekød
• ½-1 tsk Sambal Oelek
• 1-2 fed hvidløg

Appelsinsalat:
• 3 appelsiner

• ½ rød peberfrugt
• ½ rødløg

Gode opgaver til far og barn:
Barnet er fars-ansvarlig og ælter godt med

de bare næver. Bagefter formes og pensles
kebabspyd. Far tager sig kærligt af grillen eller
panden og hepper på barnet.

• 1 håndfuld pistacienødder
• 10-15 mynteblade

Dressing:

• 3 spsk. citron- eller limesaft

• 1 tsk. salt

• 2 spsk. god olivenolie

• ½ tsk. peber

• 1 spsk. honning

• 8 grillspyd af træ eller metal

• Lidt salt

TIP:

1.	Skær skrællen af appelsinerne

så læg dem i blød i vand inden –

2.	Hak rødløg, pistacienødder og

og skær dem i tynde skiver

Hvis du bruger grillspyd af træ,

mynteblade fint.

så undgår du, at de brænder.

3.	Skær peberfrugten i fine tern.

1.	Ælt kød, sambal oelek, presset
hvidløg, salt og peber i en skål

4.	Put citronsaft, olie, honning og
lidt salt i et tomt syltetøjsglas

2.	Del farsen i 8 portioner og

eller en ”shaker”.

form dem til lange ruller,
kebabber, og sæt dem på et
grillspyd.
3.	Pensl kebabberne med olie
og grill dem i ca. 5 minutter
på hver side, til de er

Gode opgaver til far og barn:
Barnet piller pistacie-nødder, plukker mynte

og ”shaker” dressingen. Far skærer skrællen af

5.	R yst dressingen og smag den
til. Er den for sur? Eller for sød?
6.	Anret salaten ved at lægge
appelsinskiverne ud på en flad

appelsinen og hakker rødløget fint.

gennemstegt.

TIP:

TIP:

Scan QR-koden her med kame-

tallerken.
7.	Fordel rødløg, pistacienødder,
peberfrugt og mynte på
appelsinen.

Hvis man ikke har en grill

raet i din mobiltelefon og se en

8.	Hæld dressingen over.

eller en grillpande, kan man

video af Sune fra Madborger-

sagtens bruge en almindelig

skab, der demonstrerer sin seje

9.	Server salaten til en gang

stegepande.

appelsin-udskærings-teknik!

Diabetesvenlige kostråd

Kommunens diætister og sygeplejerske vejle-

Hør mere hos:

der dig i de mest effektfulde kostformer ud fra

•	diætist Christina Christiansen, tlf: 5154 6099 /

en individuel vurdering med afsæt i den seneste
forskning. Hvis du er på grænsen til at få diabetes type 2, kan kosten hjælpe dig med en bedre
blodsukkerregulering.

grillmad.

mail chc@vallensbaek.dk
•	sygeplejerske Ingrid Ahleson på tlf: 4014 1617 /
mail iba@vallensbaek.dk
•	Eller kontakt Center for Sundhed, Kultur og
Fritid på tlf: 4797 4130
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Spejdere gennem 75 år
Masser af Vallensbækborgere har gennem årene
trådt deres sko hos KFUMspejderne Strandboerne, der
nu kan fejre 75-års jubilæum.

Strandboernes historie går helt tilbage til dagene lige efter befrielsen i 1945.
Nogle lokale borgere var betaget af spejdernes hjælpearbejde under 2. verdens-

Vær med til at fejre KFUM Strandboernes jubilæum.

krig og syntes, at der manglede en spejde været flygtningelejr i Viborg under 1.

sindvis af spejdere oplevelser for livet –

verdenskrig – og forældre, medlemmer

lige fra det daglige arbejde i hytterne til

fik i 1956 også tilknytning til Vallensbæk,

og ledere gik i gang med det store ar-

deltagelse i lejre og stævner i ind- og ud-

hvor spejderne fik tildelt en grund ved

bejde med at bygge hytten op igen, nu

land.

Store Vejleå. Der manglede dog en spej-

på Åsvinget i Vallensbæk. Her ligger hyt-

Medlemstallet har været skiftende

derhytte – men det var der råd for. Grup-

ten Spejderbo den dag i dag. I en årrække

igennem årene, og i dag er der 150 med-

pen fik nemlig tilbudt en barak, der hav-

havde spejderne også en hytte på grun-

lemmer.

dertrop i lokalområdet.
Gruppen startede i Brøndbyvester og

”Vi er enormt stolte af vores historie

den ”Krageøen” ved Søndre Ringvej, hvor
erhvervsområdet Delta Park nu ligger –

og af, at vi stadig er en af landets stør-

den hytte blev i 2007 afløst af Mosebo på

ste grupper og still going strong efter 75

Rendsagervej.

år”, siger Kenneth Hoffmann fra Strand-

Igennem alle årene har Strandboerne

boerne.

været en aktiv gruppe, som har givet tu-

Kom og bliv spejder for en dag, og vær med til at fejre

Vær med til at fejre

Strandboernes
jubilæum

Strandbo-spejdernes 75-års jubilæum!
Der vil være salg af pølser, candyfloss, sodavand, popcorn,
slush-ice mv., og man er velkommen hele dagen til at komme
og gå, som det passer.
”Vi glæder os til at se masser af Vallensbæk-børn, samt
tidligere spejdere, forældre og venner af Strandboerne – alle
er velkomne”, siger Kenneth Hoffmann fra Strandboerne.
Det foregår lørdag den 28. august i tidsrummet 9.30-14 ved
spejderhytten Mosebo, Rendsagervej 3.
Kl. 8.00 er der flaghejsning, og fra kl. 9.30-13.30 er der en
masse aktiviteter ved hytten og omkring mosen, blandt an-

Den 28. august fejrer spejdergruppen
Strandboerne deres 75-års jubilæum,
der måtte udskydes sidste år på
grund af COVID-19.

det hoppeborg, elastiktræk, forhindringsbane, snobrødsbagning, kanosejlads, spejderløb, musik, historietelt mm.
Kl. 13.00 er der festtale ved Borgmester Henrik Rasmussen, og kl. 14.00 går spejderne fanemarch til Vallensbæk Kirke, hvor der er festgudstjeneste.
Alle aktiviteter vil blive tilpasset de gældende coronarestriktioner.
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Bandværksted for 5.- og 6. klasserne
er et nyt tilbud fra musikskolen

Vallensbæk Musikskole
– lær at spille!
Vallensbæk Musikskole tilbyder undervisning til
børn og voksne i alle aldre. Musikskolen holder
til i to selvstændige villaer ved Vallensbæk Skole.

på tværfløjte, klarinet, basun, valdhorn,
trompet og saxofon.
Ring til musikskolen og hør nærmere
på tlf: 4797 4750.
Tilmelding til musikskolens nye sæson
er i fuld gang. Du kan tilmelde dig helt
til 1. august, hvorefter skemaerne bliver
lagt. I første omgang tilmelder man sig
til ventelisten, og derefter bliver eventuelle ledige pladser fyldt op med elever fra ventelisten. Alle elever fra 1. og 2.
1. august har garanteret en plads på henholdsvis Musik & Bevægelse og Musik-

Musikskolen har 200 instrumentelever,

veauerne, og hvem der skal spille hvad.

værksted.

som ønsker at dygtiggøre sig på et af vo-

Det handler dog først og fremmest om

Er du i tvivl om, hvad du skal tilmelde

res instrument- eller sangtilbud. Det kan

at få prøvet det at spille i et band af, at få

dig, så kontakt eventuelt musikskolen og

enten være som soloundervisning eller

lært et par numre sammen og selvfølge-

hør nærmere, eller kom til vores Åbent

som holdundervisning.

lig bare have det sjovt og hyggeligt.

Hus torsdag den 16. september kl. 18.30 i

Derudover har vi yderligere over 300
elever tilmeldt på vores mange hold. Det

Tilmeld dig via www.vallensbaek.dk/

multisalen ved Vallensbæk Skole.

musikskolen.

er både kor, sammenspil, rytmik for de
yngste, musikhold på skolerne, musik-

Åbent hus på musikskolen

produktion og vores mange ensembler.

Kom til Åbent Hus på musikskolen, hvor
der er mulighed for at afprøve instru-

Nyt fag: bandværksted for 5. og

menterne i møde musikskolens lærere

6. klasser på skolerne

og få en snak om, hvad det går ud på, når

Som noget nyt forsøger musikskolen at få

man går på musikskolen.

gang i nogle bandaktiviteter ude på sko-

Det foregår torsdag den 16. septem-

lerne, i første omgang målrettet 5. og 6.

ber kl. 18.30-20 i Multisalen ved Vallens-

klasseelever.

bæk Skole.

Du behøver ikke at kunne spille i forvejen, musikskolens underviser Nicolai

Ledige pladser

Land Hansen vil forsøge at tilpasse ni-

Musikskolen har stadig enkelte pladser
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Opslagstavlen

Betal stigninger i
ejendomsskatten
med det samme
Du kan nu tilbagebetale den del af din
ejendomsskat, som siden 2018 har været
indefrosset.
Siden 2018 er en del af grundskylden – ejen-

Vallensbæk-borgere
hækler blomsterkunst
Der bliver hæklet på livet løs her i Vallensbæk. Vi er nemlig ved at lave et kunstværk sammen, der hedder ’Tid til
Blomster’. Alle kan være med ved at hækle en eller flere blomster, som bliver samlet til et stort blomstrende
kunstværk i alle mulige farver, former og materialer.
Merete fra Vallensbæk har allerede hæklet 100 blomster til projektet. Som hun siger: ”Det er jo en dejlig måde
at få brugt sine garnrester på.”
Du kan også være med – alle hæklede blomster kan
indleveres på Vallensbæk Rådhus til og med den 10.
august. Læs mere på vallensbaek.dk/TidtilBlomster

domsskatten – blevet indefrosset. Det betyder,
at du de seneste tre år ikke har betalt for stigningerne i ejendomsskatten, men det kan du nu.
På borger.dk kan du nu framelde dig ordningen
og dermed betale det samlede indefrosne beløb
for din ejerandel.
De fleste boligejere er omfattet af ordningen.
Du kan se det samlede skyldige beløb, når du
logger på borger.dk, og her kan du også framelde
dig ordningen og dermed indfri den ejendomsskat, du skylder.
Hvis du ikke er digital, kan du kontakte kommunen for oplysning om beløbets størrelse,
og hvis du ønsker at indfri det skyldige beløb,
kan du lave en skriftlig anmodning til Vallensbæk Kommune, Center for økonomi og indkøb,
Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk
Strand.
Du kan ikke kan fortryde dit valg. Du har dog
mulighed for at tilmelde dig indefrysningsord-

Gratis børne- og
ungegrupper
– for børn, der er påvirket af COVID-19-situationen
Det seneste års nedlukning af samfundet har påvirket mange børn og unges liv. Pga. hjemsendinger fra skole og fritids-

ningen igen fra og med næste grundskyldsrate.
Dermed bliver eventuelle fremtidige stigninger i
grundskylden igen indefrosset.
Hvis du ikke gør noget, fortsætter indefrysningsordningen som hidtil. Eventuelle stigninger
i grundskylden vil fortsat blive indefrosset som
et lån for din ejerandel. Indefrysningslånet er på
nuværende tidspunkt rente- og gebyrfrit.

aktiviteter har børnenes hverdag været vendt på hovedet, og
deres sociale kontakt til andre har været meget begrænset.
Børn og unge på 10-16 år fra Vallensbæk kan nu indgå i et
fællesskab, hvor de kan dele deres erfaringer, tanker og bekymringer i forbindelse med COVID-19.
Formålet med gruppen er at give børn og unge mulighed
for socialt samvær og bidrage til øget trivsel og styrket selvværd.
Inden opstart bliver der holdt en samtale med barnet el-

Tilbud om bisidder fra
Alzheimerforeningen
Føler du dig usikker, når du er til møde
med f.eks. offentlige myndigheder eller

ler den unge og deres forældre for at sikre det rette match i

med lægen, kan Alzheimerforeningen må-

gruppen.

ske tilbyde dig en bisidder, som ledsager
dig og er hos dig under mødet.

Hør mere hos:
• s ocialfaglig konsulent Dina Jørgensen, tlf: 2724 4905 /
mail djj@ishoj.dk
• p
 sykolog Lone Hasselmark, tlf: 2911 0656 /
mail lonha@ishoj.dk
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Ring til os på tlf. 5850 5850 eller skriv til
demenslinien@alzheimer.dk for at høre
nærmere.

Sjove
sommeraktiviteter
for børn
I skolernes sommerferie har
børnene mulighed for at deltage i
masser af spændende aktiviteter,
som arrangeres af Vallensbæk
Ungdomsskole.

Vil du være
svømmetræner
i VI39?
I Vallensbæk Svømmeklub er der
plads til alle. Vi er en stor klub
og underviser de yngste børn og
helt til de ældste voksne. Alle
medlemmer skal have den bedste

Kreativt værksted, Dungeons and
Dragons, mad over bål, engelsk-camp,
tegnekursus, tur til Zoologisk Have – og
mange forskellige sportsgrene. Det kan
Vallensbæks skolebørn opleve i sommerferien.
Alle elever fra 0.-10. klasse får en brochure, og der kommer også information
ud på AULA.
Se aktiviteterne på valung.dk – kontakt
ungdomsskolen og hør, om der er plads

VALLENSBÆK KOMMUNE
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
tlf: 4797 4000
www.vallensbaek.dk
kommune@vallensbaek.dk

Ansvarshavende redaktør
Anette J. Laustsen

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

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

Foto
Colourbox, Vallensbæk Kommune

på det ønskede hold.
Deadline

undervisning, hvor der både er plads

Næste nummer udkommer 7.-8. august.

til sjov og ballade, men også seriøs

Deadline 23. juni, til kalenderen via

undervisning.

vallensbaek.dk/aktiviteter dog 29. juni.

Vores trænerteam består af et
kæmpe fællesskab, som har det

Rådhuset, åbnings- og telefontid

sjovt med hinanden. Undervisningen

Mandag-onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00

foregår på Egholmskolen og

Fredag: 8.00-13.30

Pilehaveskolen.
Hvis det lyder som noget for dig,

Døgnpleje Rønnebækhus

så send en mail til ei@vi39swim.dk –

Telefon: 4373 4344

vedhæft din ansøgning og CV, og så
vil vi glæde os til at møde dig!

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

Tip politiet

Hvis du ser noget, som du mener, at politiet
bør kende til, kan du sende et tip via
www.politi.dk – det kan for eksempel være,
hvis du ser noget, du mener er kriminelt, eller hvis du oplever utryghedsskabende adfærd.
Ring altid til alarmcentralen på 112, hvis du
har brug for akut udrykning.
Om www.politi.dk
Politiet valgte i efteråret at lukke for Politi-app’en. Det skete for at fokusere kræfter-

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

Kommunale Ejendomme
Vagttlf. aften/weekend: 2727 4039

ne om hjemmesiden politi.dk, der især er designet for at blive brugt fra mobiltelefonen.
Hjemmesiden har de samme funktioner, som
Politi-app’en havde.
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Jeg synes, at det at
realisere sig på den ene eller
den anden måde er et meget
vigtigt element igennem livet
og bestemt også i
pensionisttilværelsen.

r
e
i
V
æk

b
s
n
e
l
l
a
V

Vi er Vallensbæk er en portrætserie
af borgere, virksomheder og ansatte
i Vallensbæk. Hende du møder i
supermarkedet, ham du køber dit
brød af, og dem der henter dit affald.
I denne måned kan du møde
82-årige Leif Larsen, der er en del af
Vallensbæk Ældreråd.

J

synes jeg også, man skal. Det er en af

ældre har brug for, og der er ikke noget

mine grundholdninger, og jeg har ikke

underligt i, at man ser tingene forskelligt,

selv ligget på den lade side, men har

alt efter hvor man er i livet. Vi kan ikke

interesseret mig for kommunen gennem

forvente, at en ung familiefar eller -mor

alle årene.

i 30’erne skal have specielt øje for de

Jeg har været pensionist i næsten

ældres behov. Så på den måde er det

20 år nu og har været meget aktiv

vigtigt, at ældre borgere inddrages i

omkring Seniorhuset Korsagergård. Da

beslutninger, der vedrører dem. Alle vi

det blev brugerstyret, var jeg sammen

mennesker har brug for hinanden.

med andre til at igangsætte aktiviteter
efter brugernes ønsker. Det er vigtigt,
at brugerne oplever, at de har fået

eg har boet i Vallensbæk siden

noget med hjem, når de har været på

1973. Vi flyttede hertil, da jeg

Korsagergård.

var 34 og Annette var 29. Det var

For 10 år siden blev jeg valgt ind i

lidt en tilfældighed, at det blev

Vallensbæk Ældreråd, og det glæder mig,

Vallensbæk. Dengang var alting

at jeg via Ældrerådets arbejde kan få

ganske bart og nyt her – der

medindflydelse og være med til at sætte

var mange grunde, der endnu ikke var

standarden for den service, som ældre

bebygget. Der er siden sket meget i

borgere modtager fra vores kommune.

kommunen. Jeg synes, Vallensbæk er

Vallensbæk Ældreråd er et vigtigt

en god kommune, hvor der sker mange

instrument i forhold til ældrepolitik i

ting, og hvor der er gode muligheder for

vores kommune, og vi har blandt andet

aktivitet.
Jeg synes, at alle bør interessere sig

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

BLÅ BOG:
•	Leif Larsen er 82 år gammel, og
han bor sammen med sin kone
Annette.

haft medindflydelse på udbygningen

•	
Sammen har de to børn, og de har

af Pilehavehus og faciliteterne i den

boet i Vallensbæk Nord i 47 år.

for det sted, de bor og arbejder. Jeg

kommende svømmehal, så de er

synes, man er forpligtet til at medvirke

gode for seniorer med blandt andet

til, at samfundet fungerer på den bedst

varmtvandsbassin. Det er en stor

mulige måde. Når vi har et demokrati,

tilfredsstillelse at være med til. Det

der giver os adgang til at ytre os, så

er jo primært os ældre, der ved, hvad

•	
Begge deltager aktivt, politisk
og socialt i kommunal sammenhæng, og nyder at male og afholde
malerkurser på Korsagergård.

