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Perlerier
med Anja Takacs

I Vallensbæk bor Anja Takacs, der fra
sit hjem driver virksomheden Krea by
Anja Takacs. Her arbejder hun med
at inspirere børn og voksne med sine
perlemønstre gennem sin hjemmeside
og sine bøger om perlerier.

Der er farverigt på matriklen hos
Anja Takacs i Vallensbæk – perlerier
og kreativitet fylder nemlig en del i
huset, hvorfra Anja driver sin virksomhed Krea by Anja Takacs. Anja
lever af at være kreativ og lave perlemønstre.
”Siden 2017 har jeg udgivet otte
bøger. Efter jeg havde lavet mine

Anja Takacs med

sine bøger om pe

rlerier

Hvis jeg skal give et godt råd til
andre, der gerne vil springe ud som
iværksætter, så vil jeg helt klart sige, at
man skal have en god portion is i maven.
Stol på dig selv, og grib de chancer, der
kommer, og så lærer du hen ad vejen.”

første par bøger, gik jeg ned i tid i
mit job som kundeservicemedarbejder, men så endte jeg med at sige
det op – jeg stolede på, at jeg kun-

Det hele startede som en hob-

TÆT PÅ
PERLEMØNSTERET

by for Anja, hvor hun sammen med

Slip kreativiteten

ne klare mig i min egen virksomhed.
Det gik hurtigt,” fortæller Anja.

datteren lavede perleplader og andre kreative sysler. En hobby, der nu
er blevet en livsstil og en levevej.
”Jeg lagde perlepladerne på sociale medier, og her fik jeg en del fin
respons. Der var rigtig mange, der
skrev til mig og spurgte, om jeg ville dele perlemønstrene. Så oprettede jeg min hjemmeside for at have
et sted, hvor folk kunne finde mønstrene,” siger Anja og tilføjer, at pla-

løs, og prøv
et af Anjas
perlemønstre.
Hvis du vil give dig
i kast med flere
perlemønstre, kan
du se meget mere
om Anjas bøger,
app og mønstre på
anjatakacs.dk.

nen er at blive ved med at lave nogle spændende bøger og underholde
de børn og voksne, der perler med.
”Det er mit drive. Jeg har det virkelig godt, som jeg har det nu. Jeg

Her kan du prøve et

bor sammen med min mand og vo-

af Anjas perlemønstre

res to børn her i Vallensbæk. Og jeg

fra hendes kommende

har succes på det plan, jeg kører på

bog ”Mine første

nu,” fortæller Anja.

Juleperlerier”.
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BYUDVIKLING

Grønne projekter
i Vallensbæk
Et grønt byliv med central beliggenhed. Det er en af de centrale visioner, som
lokalpolitikerne har for Vallensbæk. Og det bliver ikke bare ved snakken – flere steder er
der lige nu projekter i gang, som udvikler det grønne som en naturlig del af hverdagen
i byen. De grønne områder er til for at blive brugt og skal invitere til mangfoldighed og
oplevelser, og de skal være æstetiske og bæredygtige til gavn for alle i kommunen.
Her kan du læse om tre aktuelle grønne projekter i Vallensbæk.

Parkbåndet mellem
Løkkekrogen og Tværstien
Arbejdet på første etape af Parkbåndet i Nord er i
fuld gang og bliver færdigt i løbet af september.

Det overordnede mål for Parkbåndet

ver anlagt med slotsgrus. Det vil gøre

er, at det bliver et attraktivt grønt

den farbar hele året rundt – også hvis

areal, som indbyder til ophold og gå-

man bruger kørestol eller rollator.

ture samt giver en oplevelse, når om-

Stien fra Løkkekrogen til Tværsti-

rådet bliver brugt som transportvej

en bliver udstyret med bænke og af-

af børn og voksne til og fra skole og

faldsbeholdere, så skraldet ikke smi-

indkøb.

des i naturen. Tæt på Pilehaveskolen

Parkbåndet bliver kommunens før-

kommer et langt bord- og bænkesæt,

ste ”Vild Med Vilje”-område. Vild Med

naturlige motionsredskaber og to

Vilje er et landsdækkende initiativ til

baner af balancebomme. Der bliver

at øge biodiversiteten ved at skabe

også etableret et indhegnet område

naturoplevelser, som kan inspirere til

til luftning af hunde uden snor.

at gøre en forskel for naturen.
Legepladsen og området med træningsredskaber ved Sundhedshuset
bliver bevaret, og den sti, der i dag
bare er et slået spor i græsset, bli-
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Første
etape af
Parkbåndet
går fra
Løkkekrogen
til Skolestien.

Parkbåndet indvies den
30. september kl. 17 – adressen er
Hyrdeengen 401.

Strandengen
– fortsættelsen af det grønne strøg
ned mod stranden
Vi er i færd med at realisere visionen om et grønt
strøg fra stationstorvet og helt ned til stranden.

Pileparken skal være et sted, hvor
generationer kan mødes på tværs.

Pileparken

På Strandengen vil det grøn-

rel oprydning af selvsåede

ne strøg fortsætte som en

planter og træer, og udvalgte

sti ned over den åbne eng.

områder er blevet udbygget

Undervejs på turen vil du bli-

med plantearter, der er ty-

ve mødt af en regnvands-

piske for naturen på en lyså-

sø, en sansesti og et padde-

ben strandeng.

skrab. Der er opsat bænke og

– ny park ved Løkkekrogen
Pileparken er en ny park i Nord. Den er placeret
mellem Pilehavehus, Klub Nordmark og
institutionerne Piletræet, Birkely og Løkkebo.

lys på hele strækningen.
Paddeskrabet ligger i den

Lige over for Strandengen
vil man kunne opleve årets
fælleskunstværk til Vesteg-

sydlige del af strandengen.

nens Kulturuge, nemlig en

Et paddeskrab er et lavvan-

af kunstneren Camilla Ber-

det vandhul, som forventes

ners vandreblokke. Den lig-

at tiltrække padder, tudser

ner i størrelse og udformning

og vandinsekter.

en ægte vandreblok, ligesom

Derudover indeholder pro-

dem, der blev ført til Danmark i den seneste istid.

Parken etableres som et bæ-

ligheder for leg for børnene

jektet en regnvandssø i den

redygtigt miljø til gavn for

fra institutionerne og klub-

nordlige del af stranden-

både børn, unge og ældre.

ben. Og tanken er da også,

gen, der kan modtage sto-

Parken vil få forskellige til-

at parken skal være et sted,

re mængder vand efter sky-

Strandengen indvies den

bud og varierende beplant-

hvor generationsmøder fin-

brud eller store regnskyl.

19. september kl. 11-14

ning, der stimulerer san-

der sted.

Regnvandssøen er et kli-

ved Vallensbæk Havnevej.

masikringsprojekt, der bli-

Borgmester Henrik Ras-

serne, og som kan tilbyde

Stierne i parken bliver an-

frirum, leg, samvær og ak-

lagt, så også kørestols- og

ver etableret for at sikre, at

mussen klipper den røde

tiviteter. I parken bliver der

rollatorbrugere kan nyde det

fremtidige oversvømmelser i

snor, og der bliver fami-

både plads til gåture og af-

nye grønne område i nord.

området ikke ender i de nær-

liehygge, underholdning,

slapning i det grønne, men

Flere steder langs stierne

liggende huses kældre.

skattejagt og sjove na-

også til leg og spil.

placeres bænke, så man kan

Den nye park får sommer-

Der er foretaget en gene-

turaktiviteter.

tage sig et hvil på gåturen.

fuglebede, engblomster, en
plæne til picnic og boldspil
og en frugtlund, hvor du kan

Borgmesteren indvier

gå på sanketur, når frugten

Pileparken den 29.

er moden.

september kl. 15 – parkér

Der bliver samtidig gjort

fx ved Løkkekrogen 11E.

plads til sjov og leg for kom-

Ved indvielsen kan for-

munens børn og barnlige

skellige generationer

sjæle. Der kommer en laby-

mødes og riste æbler på

rint, svævebane, legehus, en

bål, lave gammeldags

tromme af træ, bålhytte og

æblekage, tage på æble-

to talerør, som man kan bru-

skattejagt og meget mere.

ge til at tale med hinanden

Donér gerne æbler til Pile-

med flere meters afstand.

parkens indvielse. Du kan

Så der er både noget, som
de ældre fra Pilehavehus

Strandengen
ligger i
forlængelse
af det grønne
strøg, som
nu går hele
vejen fra
stationstorvet
til strandparken.

indlevere dem i uge 38
i receptionen på rådhuset.

sætter pris på, og gode mu-
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Pindsvin, dræbersnegle
og blandede buske
Når snakken falder på biodiversitet og naturens
vilde liv, kommer man nemt vidt omkring – for
hvad er godt hvor og for hvem og hvad? Her
kan du læse, hvad Dan Sandager fra Danmarks
Naturfredningsforening og Kim Jensen fra
kommunens Vej og Park-afdeling mener.
Dan Sandager

Dan Sandager
fra Danmarks
Naturfredningsforening

Kim Jensen

er stor fortaler for
biodiversitet og forsøger
også at skabe initiativer
i sin egen have i
Vallensbæk – initiativer,
der kan fremme
”Diversitet betyder forskellighed, men
vi tolker det også som en mangfol-

diversiteten. Det samme
gør Kim Jensen, der er

dighed. Så biodiversitet er en mang-

formand for Grønt Team i

foldighed af forskellige arter, både

Vej og Park i Vallensbæk.

dyr og planter. Men det er ikke kun de

Netop det er et af

ting, vi kan se. Meget af biodiversite-

omdrejningspunkterne

ten er noget, vi skal have en lup eller

i podcast-afsnittet:

endda et mikroskop frem for at se.”

‘Biodiversitetens

– Dan Sandager, bestyrelsesmedlem

naturlige liv’ i

i Danmarks Naturfredningsforening

podcasten ‘Samtaler om

Vallensbæk-Ishøj lokalafdeling.

Vallensbæk’.

“Jeg har selv lidt svært ved at komme
ud af det her med, at der skal være
ordnet i haven. Men jeg har fundet ud
af, at haven sagtens kan være ordnet
alligevel – det har jeg selv derhjemme, og så har jeg også nogle mere
vilde steder rundt omkring, hvor jeg
prøver forskellige ting af som fx staudebede. Der er styr på kaosset, i stedet for at det hele står snorlige. Så
der er altså plads til begge dele.”
– Kim Jensen fra Vej og Park.
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pindsvinene,
asbunker til
kv
ve
la
n
ka
Du
gle
er dræbersne
der bl .a . spis

Vidste du at ...
du også kan være med til

at gøre en forskel inden for
biodiversitet? Prøv at se på
din have med andre øjne, og

Læs mere om
i
biodiversitet
ommune
Vallensbæk K
k.dk/
på Vallensbae
biodiversitet

hold dig endelig ikke tilbage
med selv at give dig i kast med
biodiversitet-initiativer.
“Hvis man selv skal give sig
i kast med biodiversitet i
egen have, skal man for det
første ikke bruge gift. Men
man kan også prøve at se
på, hvilke dyr man kan få i
sin have. Man kan fx sørge
for, der er vand, som fuglene
kan komme til at baske i, og
man kan sørge for, der er en

Det kan du selv
gøre for at fremme
biodiversiteten:
•	Undgå at bruge
sprøjtemidler
og gift.
•	Lave kvasbunker

kvasbunke, som pindsvinene

af grene og kviste

kan komme hen og hygge sig

til pindsvinene,

i. Pindsvinene er et fantastisk

der bl.a. spiser

godt nyttedyr, som spiser

dræbersnegle.

dræbersnegle,” fortæller
Dan Sandager fra Danmarks
Naturfredningsforening.

•	Stille et vandbad
frem, som fuglene
kan baske i.
•	Lave et vandhul
eller en havedam,

BIODIVERSITETENS
NATURLIGE LIV
I fjerde afsnit af Vallensbæk
Kommunes podcast ’Samtaler
om Vallensbæk’ falder snakken på
biodiversitet. Hvad er biodiversitet?
Hvor ser vi biodiversitet i Vallensbæk
Kommune? Og hvilke biodiversitetinitiativer kan man selv sætte i gang
som borger?
Dan Sandager og Kim Jensen
fortæller om deres perspektiv
på biodiversitet og om hvilke
konsekvenser, den manglende
mangfoldighed i naturen har og får.
Du hører også både Dan og Kims
personlige fortællinger om deres
egne biodiversitet-initiativer, og

der tiltrækker
insekter som fx
guldsmede, der
bl.a. spiser myg.
•	Benytte blandede
buske som hæk
i stedet for fx
liguster- og
bøgehække.
•	Plante insektvenlige
planter.
•	Bygge et
insekthotel.
•	Skabe vilde
områder,
som hverken
bearbejdes, luges
eller beskæres.

så giver de gode råd til lytterne.
Vær med på en lytter af afsnittet
‘Biodiversitetens naturlige liv’ på
vallensbaek.dk/podcast eller din
favorit podcast-app.

VALLENSBÆK NU |
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Rødbedehummus
MADBORGERSKAB

Opskrift:

Det er blevet september, og det betyder, at det er sæson for rødbeder.

De fleste af os kender rødbeden i den syltede udgave som tilbehør til traditionelle danske
retter eller på toppen af en leverpostejmad. Rødbeder findes både som runde, aflange
og kegleformede. Rødbeden er sød i smagen – en smag, der styrkes, når den koges eller
bages, og derfor er de også meget velegnet i salater med en syrlig dressing og fx feta.
Rødbeden farver dine hænder, når du skræller dem. Du kan dog let slippe af med
den røde farve ved at gnide hænderne med en skive citron. Du kan også vælge at bruge
handsker, når du arbejder med rødbeder.

Rødbedehummus
Det skal du bruge:
Ca. 200 g rødbeder
1 dåse kikærter
1 spsk. tahin (kan undværes)
1-2 spsk. citronsaft
2 fed hvidløg
1 tsk. spidskommen
2 spsk. olivenolie
Salt og peber

Sådan g ør du:

1.	Kog rødbederne med skræl
på. De skal koge, til de er helt
møre.
2.	Hæld koldt vand over, og
smut skrællen af.
3.	Skær rødbederne i mindre
stykker.
4.	Tilsæt alle ingredienserne i
en foodprocessor, og blend til
en cremet og glat konsistens.
5.	Smag til med salt, peber,
citronsaft og spidskommen.

Madborgerskabs rullende køkken

Madborgerskab er Vallensbæks madinitiativ og hører under Center
for Sundhed, Kultur og Fritid. Teamet arbejder dagligt med at skabe sjove, glade og energifyldte madoplevelser for borgere i alle aldre, hvor fællesskab og livskvalitet er i centrum. De står blandt andet
bag Fars Køkkenskole, madpakkeværkstedet og Mad i Generationer.
Nu er Madborgerskab også kommet på hjul – en Vespa-knallert er
nemlig blevet bygget om til teamets rullende køkken. I vognen er der
bordplade og håndvask og god plads til, at Madborgerskab kan have
alle deres lækkerier med, når de kører ud til daginstitutioner, skoler
og arrangementer i kommunen. I den kommende tid kan du blandt
andet møde Madborgerskab til Mosens Dag, hvor de vil stå klar til at
udfordre dine smagsløg.
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Karen Johanna Meyer er musikterapeut i plejecentre i Vallensbæk.

Med musik får Karen
minderne frem hos de ældre
Når musikterapeut Karen Johanna Meyer besøger plejecentre i Vallensbæk,
skaber hun samvær og aktiverer bevægelse, følelser og erindring.
På 1. sal i plejeboligerne Højstruphave

regulere nervesystemet, og det er no-

sidder flere af beboerne rundt om bordet

get af det, musikken kan. Jeg bruger også

i fællesrummet. Foran dem ligger sang-

musikken som en form for samlings-

hæfter, og ved deres side sidder Karen

punkt, fordi det er med til at skabe ba-

Johanna Meyer og spiller på sin guitar.

sis for et samvær. Det er en god måde at

”Du og jeg – blev forelsket i Køben-

mærke, at man som person faktisk fø-

havn…” – I skønsang vælter ordene ud af

ler sig til stede og sammen med andre

munden på beboerne, så det virker til, at

mennesker. Og nogle af dem har slet ikke

ingen af dem egentlig har brug for sang-

sprog – så kan vi finde på at synge melo-

hæfterne. Teksten er i erindringen.

dien på ’la la la’. Det skaber genkendel-

Karen Johanna Meyer er musikterapeut

se og tryghed på trods af demens for ek-

inden for ældreomsorgen, hvor hun på

sempel, og så mærker man, at de godt vil

plejecentre i Vallensbæk bruger musik og

sangene og kan tromme med,” siger Ka-

sang til at skabe samvær og aktivere be-

ren.

vægelse, følelser og erindring. Karen fortæller, at musikken har nogle andre lag

Et meningsfuldt håndværk

af kommunikation, som taler meget mere

Karen bruger sit håndværk i forskellige

ind i de dele af nervesystemet, der er

miljøer, så der både er mulighed for en til

forbundet med sanserne.

en-sessions og et fællesmiljø, og hun for-

Det er blandt andet kommunikation via

søger også at inddrage personalet, hvor

kropssprog og toneleje, og på den måde

hun kan. Ifølge Karen er de indsigter, per-

kan musikken være med til at bringe folk

sonalet får i borgerne under en session,

steder hen, de ellers ikke ville nå hen.

guld værd i den daglige omgang med be-

”Hvis man fanger dem rigtigt, kan man

De ældre er virkelig
glade for mine besøg.
For eksempel sad en af
beboerne og vinkede til
mig, da jeg kom i dag.
Og lige inden havde
hendes kontaktperson
fortalt; ’lige om lidt
kommer Karen og skal
synge sammen med os’,
og så begyndte beboeren
at græde af glæde. Det
er meget taknemmeligt
at være her.”

boerne.
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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
Ældre Sagens IT-hjælp er startet op igen. Det

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

er hver tirsdag kl. 11-13 i Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus.

Babysalmesang
Fast babysalmesang v/musikpædagog og organist
Caroline Borello Lerche. Onsdag formiddage i
Sognegården ved Vallensbæk Kirke.
Starter op igen 29. september – tilmelding på
www.vallensbækkirke.dk/babysalmesang
Hør mere på tlf: 6136 0505.

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 2116 0321

Rollator-banden/Grøn Stue
Gå-hold for gangbesværede mødes onsdage kl. 13
ved Sundhedshus Nordmarken, Tværkbækvej 1 og
går i små grupper sammen. For mere info, ring til
Winnie Sørensen på tlf: 2088 5819. Grøn Stue går tur
hver tirsdag og torsdag kl. 10.45 – mødested ved
Vallensbæk Jobcenter.

Fredagscafé
Kom til gratis kaffe og en hyggelig snak fredage
kl. 10 i mødelokalet i Sundhedshus Nordmarken.

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

Åben Hal
Lørdage kl. 10-12 på Egholmskolen. Udendørs
indtil september, hvor det rykker ind i drengenes
gymnastiksal.

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

Cykling uden alder
Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus

Gangbesværede og kørestolsbrugere kan komme
gratis på cykeltur i rickshaws i den friske natur.

Kommunalbestyrelsen holder møder den 8. september og 13. oktober,

Både for hjemmeboende og plejehjemsbeboere.

hvor alle interesserede er velkomne. Efter mødet er der mulighed for

For mere info, kontakt Mogens Sørensen, tlf: 2093

at møde kommunalpolitikerne uformelt. 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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2057 eller Mogens Jørgensen, tlf: 4060 3184

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

ek.dk
Tjek vallensba
øren for
ng
ra
ar
t
eller kontak
r om
ste oplysninge
at få de sene
r.
te
en
rangem
de enkelte ar

KALENDER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

14.

29.

SEPTEMBER

05.
6.
07.
7.
11.

11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.

Flagdagen for Danmarks
udsendte med efterfølgende
reception
08:00 Vallensbæk Rådhus

Seniortræning,
selvtræning, efterår

14.
14.

09:00 Idrætscentret

Sommertur til kirke og kunst
09:00 Vallensbæk Sognegård

Ældre Sagen:
Rundvisning på
Københavns Rådhus

17:00: Foran Københavns Rådhus

Vestegnens Kulturuge:
Fernisering af kunstværket
”Flyttet istid”
10:00 Vallensbæk Havnevej,
tæt ved Strandparken

Ældre Sagen:
Hyggecafé

14:00 Pilehavehus

Naturens dag

10:00 Havhytten, Skovvej 53

Mosens Dag

11:00 Vallensbæk Mose

Ældre Sagen:
Rundvisning på
Københavns Rådhus

15.
16.
16.
18.
18.
19.
20.
21.

17:00 Foran Københavns Rådhus

Opstart af Fitness og
Fællesskaber, Se side 12

19:00 Vallensbæk Idrætscenter

Ældre Sagen:
Tur til Hundested
Sandskulptur Festival

10:00 Hundested Havn

22.
28.

Fernisering af
Tid til Blomster med Art Talk
v. Sofie Hemmert-Lund, Se side 17

16:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Opstart af Rygestopkursus
– Bliv røgfri i det fri, Se side 13
16:30 Vejlegårdsvej 95

Forfatterforedrag:
Lotte Kaa Andersen

19:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

29.
29.
29.
29.

Trafiklegeplads for børn
14:00 Pilehaveskolen

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Åben korprøve med
Vallensbæk Koret

14:15 Multisalen ved Vallensbæk Skole

Indvielse af Pileparken
15:00 Løkkekrogen 11E

Dialogmøde med
Grundejerforeningernes
bestyrelser i Syd og Midt
18:00 Korsagergård

Forfatterforedrag:
Anne Lise Marstrand-Jørgensen

19:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Åbent hus på musikskolen

30.

Foredrag om dyr
med Anders Kofoed

OKTOBER

18.30 Multisalen ved Vallensbæk Skole

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Perleplade-workshop

11:00 Vallensbæk Havnevej

B-Bumm

05.

Familiemøde m. spisning

17:30 Vallensbæk Missionshus

Foredrag:
Ansigtslæsningens mysterier

19:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Ældre Sagen Årsmøde

18:30 Korsagergård

17:00 Hyrdeengen 401

02. Børneteater:

12:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Indvielse af Strandengen

Indvielse af Parkbåndet

05.
06.
09.

10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Dialogmøde med
Grundejerforeningernes
bestyrelser i Nord
18:00 Korsagergård

Livestream:
Big Bang og det usynlige univers

19:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Ældre Sagen HyggeCafé
14:00 Pilehavehus

Trafiklegeplads for børn
14:00 Egholmskolen
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SUNDHED

Fitness og
Fællesskaber er tilbage
Teamet bag Fitness og Fællesskaber.

Et af Vallensbæks populære sundhedstilbud
har nu åbent for tilmelding.

Om Fitness og Fællesskaber
•	For dig med BMI 30+ eller
type-2-diabetes

Programmet for et af Vallensbæk Kom-

Idrætscenter med fokus på at forbed-

•

Tre måneders bootcamp

munes mest populære sundhedstilbud

re din styrke og kondition med variere-

•

24 deltagere på hvert hold

Fitness og Fællesskaber er nu på plads.

de øvelser.

•	Opstart mandag den 13. sep-

Teamet bag tilbuddet er:

skal man være motiveret for at give den

•	Motions- og Sundhedskonsulent Kri-

en skalle i de tre måneder, det varer. Vi

”Når man deltager på vores bootcamp,

stian Pilborg
•	Diætisterne Christina Christiansen og
•

træner hårdt, men der tages godt hånd
om den enkeltes behov, og fællesskabet

tember kl. 19-20:15 i Vallensbæk
Idrætscenter
•	Træningen foregår mandage og
torsdage kl. 19-20:15
•	Prisen er 600 kr., til et medlem-

Karina Danmark

er i fokus. Vi har det sjovt og griner med

skab til Vallensbæk Håndboldfit-

Instruktør og motivator Elise Knudsen

hinanden, samtidig med at vi får sved på

ness, hvor du kan vælge at fort-

panden”, siger instruktør Elise Knudsen.

sætte efter endt bootcamp.

”Jeg ser enormt meget frem til opstarten
af vores næste hold. Her er der en unik
mulighed for at opnå rigtig gode resulta-

I forløbet vil du også bleve tilbudt op
til tre samtaler med en diætist.
”Vi tager altid udgangspunkt i den en-

•	Du kan læse mere om Fitness
og Fællesskaber på Vallensbæk
Kommunes hjemmeside under
”Sundhed og Forebyggelse”.

ter og en sundere livsstil, hvis man vejer

keltes situation. I Fitness og Fællesska-

for meget og gerne vil forbedre sin styrke

ber er der fokus på et sundt vægttab og

og kondition. Vi følger nøje retningslin-

med en før- og efter-måling af blandt an-

Du tilmelder dig ved at

jerne for COVID-19 og planlægger deref-

det muskelmasse, vil denne udvikling

kontakte Kristian Pilborg senest

ter,” siger motions- og sundhedskonsu-

kunne følges. Vi sikrer os, at kost og mo-

den 12. september på mail

lent Kristian Pilborg.

tion hænger godt sammen,” fortæller

csf@vallensbaek.dk eller

diætist Karina Danmark.

tlf: 2931 8963

Som deltager træner du to gange om
ugen. Træningen foregår i Vallensbæk
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Bliv røgfri i det fri
Vallensbæk Kommune tilbyder nu rygestoprådgivning i naturen.
For mange kan et rygestopfor-

Vores næste hold starter tirs-

løb virke stressende. Med vo-

dag den 14. september kl.

res rygestopkursus i det fri vil

16.30-18.30 og foregår med en

vi hjælpe dig med at sænke

ugentlig mødegang i seks uger

stressniveauet og vise, hvor-

i naturskønne omgivelser i

dan naturen kan bruges under

Vallensbæk. For flere informa-

et rygestop.

tioner og tilmelding, kontakt

Ved at rykke kurset ud i Val-

rygestoprådgiverne

lensbæks dejlige natur flytter

Tilde Jensen på 2488 0902 eller

vi fokus fra cigaretterne. Ople-

Kristian Pilborg på 2931 8963.

velser i naturen giver et stør-

Du kan også sende en mail på

re overskud og ”opladte batte-

csf@vallensbaek.dk

rier”, og det er vigtigt, når du
deltager i et rygestopforløb.
Der kan være op til 16 del-

Som en del af rygestoppet

tagere på kurset, hvor vi gen-

benytter vi appen E-kvit, som

nem bl.a. fysiske aktiviteter og

hver deltager bedes hen-

samvær får tankerne væk fra

te ned på sin mobiltele-

rygetrangen. Hvis du er gang-

fon eller tablet.

besværet, kan du stadig godt
deltage. Husk tøj til vejret, og

Læs mere på vores hjemmeside:

at du selv skal sørge for trans-

vallensbaek.dk/roegfri

port til og fra rygestopkurset.

Få støtte fra
familierådgivningen
Et gratis og anonymt tilbud til familier
i Vallensbæk med børn under 18 år. Har
I udfordringer i familien, som kræver
professionel hjælp, kan I få støtte
fra Familierådgivningen i Vallensbæk
Kommune. Her har I mulighed for at
få en uforpligtende snak, psykologisk
rådgivning eller terapeutisk forløb.
Familierådgivningen foregår på
Vallensbæk Rådhus. Det er også muligt
at tage samtalen over telefon eller
online over Microsoft Teams.
For mere information, kontakt
psykolog Tore Brekke på tlf: 2727 4124

Få diabetesvenlige kostråd
Vidste du, at der er gratis

Hør mere hos:

tilbud om vejledning hos en

•	Diætist Christina

af kommunens diætister eller
sygeplejerske, når du har
diabetes type 2? Kommunens
diætister kan vejlede dig i
anbefalede fødevarer ud fra
dine behov. Hvis du er på

Christiansen, tlf: 5154 6099
mail: chc@vallensbaek.dk
•	Sygeplejerske Ingrid
Ahleson, tlf: 4041 1617
mail: iba@vallensbaek.dk
•	Eller kontakt Center for

grænsen til at få diabetes

Sundhed, Kultur og Fritid,

type 2, så er der også hjælp at

tlf: 4797 4130

hente, da sammensætningen
af din kost kan hjælpe dig med
en bedre blodsukkerregulering.

eller mail: tb@vallensbaek.dk

VALLENSBÆK NU | 13

Tilbud til seniorer i Vallensbæk
- Kom og vær med!

Seniorhuset Korsagergård
Scooterbanden

Et gratis og åbent tilbud for seniorer på 60+ i Vallensbæk. Der arrangeres alt fra

Scooterbanden er en gruppe Val-

en god idé, kan du også selv ønske at få oprettet en aktivitet.

lensbæk-borgere på 60+, som mødes
en gang om ugen for at køre en frisk

fisketure og madhold til bordtennis, billard, krolf og meget mere – og hvis du har
Åbningstider: Tir-tor kl. 10-15

naturtur på elscooter med et hygge-

Kontakt: Marianne Rønn på tlf. 4364 6029 eller mail seniorhuset@vallensbaek.dk

ligt kaffe-pitstop undervejs.

Læs mere på korsagergaard.vallensbaek.dk

Har du ikke en elscooter, er det
muligt at låne en eller cykle med på
turen med Cykling Uden Alder.
Kontakt:
Stine Elmer Madsen på tlf. 4797 4112

Tanter og onkler
Er du klar på en masse gode stunder

eller mail stema@vallensbaek.dk.

med Vallensbæks børn? Så kan du bli-

Mødested:

i både børnehave og folkeskole. Du

Rønnebækhus eller Pilehavehus
Tidspunkt: Hver tirsdag kl. 13-15

ve frivillig tante eller onkel for børn
kan både læse højt for børnene, lære
børn at strikke, hjælpe med at udvikle
børnenes sprog eller være der for de
helt små i børnehaven.
Kontakt: Inge Mauritzen på tlf. 2096
3090 eller mail inge-mauritzen@privat.dk (læse-, sprog- eller børnehavetante eller -onkel) og Sussi Vørre på
tlf. 4373 2961 eller mail suv@vallensbaek.dk (strikketante eller -onkel).

Cykling Uden Alder
Cykling Uden Alder giver gangbesværede borgere ture i rickshaws og
gør det muligt for dig at se Vallensbæk og omegn fra et bekvemt og

Rollatorbanden og Grøn Stue
Hvis du er dårligt gående og for eksempel bruger rollator, har KOL, dårligt knæ eller gigt, så kan du tage med Rollatorbanden eller Grøn Stue
på tur. De går en tur på ca. 1 km et par gange om ugen i stille og roligt

trygt sæde. Turene starter og slutter

tempo, så alle kan være med, og slutter af med en varm kop kaffe.

ved dit hjem.

Mødested: Rollatorbanden mødes ved Sundhedshus Nordmarken,

Kontakt:

og Grøn stue mødes ved Jobcentret ved Vallensbæk Rådhus.

Mogens Sørensen på tlf. 2093 2057
eller mail mogsor@post9.tele.dk
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Tidspunkt: Hver onsdag kl. 13 ved Sundhedshus Nordmarken (Tværbækvej 1), og hver tirsdag og torsdag kl. 11 ved rådhuset.

Find info i
Pensionisthåndbogen
I pensionsthåndbogen kan du
finde oplysninger om dine muligheder og rettigheder som pensionist i Vallensbæk.
Hent et eksemplar af
pensionisthåndbogen i
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Seniorhuset
hjalp Peter gennem ensomheden

Da Peter Lundes kone gik bort for 10 år siden, satte
ensomheden ind. Men et kursus på seniorhuset
Korsagergård blev Peters start på et rigt og aktivt seniorliv.

eller i receptionen på Vallensbæk
Rådhus. Du kan også se den
online på vallensbaek.dk/
pensionisthaandbogen

Ensomhed kan ramme i alle stadier i livet. Men er man seniorborger i Vallensbæk, er der hjælp
at hente, hvis man er ensom. Det

Vidste du at ...

Vallensbæk er den kommune i landet,
hvor borgerne er mest tilfredse med
de kommunale tilbud til ældre? Det
viser en ny undersøgelse fra Voxmeter.

oplevede den 74-årige vallensbækker Peter Lunde, da han for 10
år siden mistede sin kone og fik
ensomheden helt tæt ind på livet.
”Min kone Annette blev kun 62

Hør Peter Lunde tale med
17-årige Malou Hoffmann
Hjelmholm om ensomhed
i afsnit fem – ’Den svære
ensomhed’ – af podcasten
‘Samtaler om Vallensbæk’. Lyt til den på din
foretrukne podcast-app, eller find den på
vallensbaek.dk/podcast.

år. Vi var begge gået på efterløn og skulle ud at nyde den vide
verden, da hun gik bort. Jeg følte mig ene og forladt, og til at begynde med anede jeg ikke, hvad
jeg skulle stille op,” siger Peter
Lunde.
Heldigvis var Peter ikke helt
alene. Han fik støtte fra sin familie, og så kom der en håndsrækning fra en af de frivillige på Korsagergård, som foreslog, at han
kom forbi seniorhuset til et mindfulness-kursus. Det kursus blev
starten på Peters aktive seniorliv
i Vallensbæk, og det har gjort en
stor forskel, siger Peter Lunde:
”Det betød virkelig meget, at
jeg havde et sted at komme. Hvis
på Korsagergård, så tror jeg, jeg

OM PROJEKTET DEN
GODE KAMMERAT

havde siddet hjemme i sofaen

Den Gode Kammerat er et tilbud, der har

endnu og ventet på, at den næste

fokus på at styrke trivslen hos mænd over

serie i fjernsynet skulle begynde.”

60 år i Vallensbæk. De mødes hver mandag

ikke jeg var kommet i gang nede

I dag er Peter selv med til at

til gåture, fællesspisning, udflugter, oplæg

støtte op om fællesskabet på

og meget mere. Derudover mødes de i na-

Korsagergård, hvor han både un-

turskolen Bækkehuset, hvor de hygger med

derviser i madlavningskurser og

mindre haveprojekter.

er frivillig hos Den Gode Kamme-

Projektet er et samarbejde mellem kom-

rat, der er et tilbud, som skal be-

munen, Sundhedsstyrelsen, Ældresagen og

kæmpe ensomhed blandt mænd

Menighedsplejen.

over 60 år. Derudover er han sta-

Hør mere hos projektleder Tine Lemvigh,

dig en aktiv bruger af huset og

tlf: 5154 6039 (hverdage kl. 8-16) eller på

nyder sammenholdet og de man-

til@vallensbaek.dk

ge aktiviteter.
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inviterer til arrangementer med
kunst og kultur i naturen
I uge 37 vender Vestegnens Kulturuge tilbage for
9. år i træk. I år er temaet ’Naturens Steder – Stedernes Natur.’
Her kan du blive klogere på, hvad du kan opleve i løbet af ugen.

Igen i år kan du plante dit eget træ til
Mosens Dag.
12. september:

Mosens Dag
Sted: Vallensbæk Mose
Tid: Kl. 11-16.
Der er er lagt op til en hyggelig dag med
familien, når vi traditionen tro holder
Mosens Dag i forbindelse med Vestegnens kulturuge. Vallensbæk Mose danner
rammen om dejlige natur- og kulturaktiviteter for både store og små.
Der vil være ponyridning, kanosejlads, motionsløb og meget andet. Derudover vil der klokken 13 være musik for de
mindste, når rapgruppen HipSomHap giver koncert, og så skal vi igen i år også

Camilla Berners kunstværk ”Flyttet Istid”
ligner en af de vandreblokke, der kom til
Danmark under den seneste istid.

plante nye træer.
Som sædvanligt har Vallensbæk Moses medarbejdere tændt for grillen, og
der kan købes mad og drikke til rimelige priser.
Læs mere og hold dig opdateret på
programmet på www.vallensbaek.dk

11. september:

Indvielse af kunstværket ”Flyttet Istid”
Sted: Vallensbæk Havnevej, tæt ved Strandparken
Tid: Kl. 10-12.30
Der afholdes fernisering på Camilla Berners kunstværk ”Flyttet Istid”. Berner har skabt et kunstværk, som går på tværs af de fem kom-

13. september:

ARKEN-foredrag:
Blomster i kunsten

muner. Værket består af fem store unikke vandreblokke – én i hver
kommune. Ved første øjekast ligner kunstværket de naturlige vandreblokke af den slags, som kom hertil fra Norge og Sverige under
sidste istid. Men Camilla Berners vandreblokke er lavet i beton, og

Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Havet
Tid: Kl. 19-21.

derudover er de overfladebehandlet med fluorescerende maling, så

Udstillingsassistent Simone Cecilie Peder-

de lyser op i mørket. Vallensbæks vandreblok ligger i Strandparken.

sens foredrag knytter an til den nyåbnede

Formand for Børne- og Kulturudvalget Ricky van Overeem indvi-

særudstilling Blomsten i kunsten, der viser

er kunstværket. Du kan også høre Berner i samtale med kurator Dea

værker af internationale og danske kunst-

Antonsen fra ARKEN, Vallensbæk Musikskole byder på pop-up kon-

nere i en bred vifte af udtryk med et tidsligt

certer, og forfatteren Adda Djørups lydvandring lader dig forsvinde

spænd på 200 år. Blomsten i kunsten kan op-

ind i en fortælling om Vestegnens natur og kultur.

leves på ARKEN indtil den 9. januar 2022.
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14. september:

Fernisering af
Tid Til Blomster

Mia Kuch Svenningsen og Sofie HemmertLund startede projektet Tid Til Blomster,
der nu er kommet til Vallensbæk.

Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Tid: Kl. 16-17.
I flere måneder har vallensbækkere hæklet blomster, der er samlet til ét kunstværk. Vi glæder os til at præsentere resultatet og de flotte blomsterhæklerier
til en åben fernisering i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.
Borgmester Henrik Rasmussen holder tale og afslører værket, hvorefter vi
byder på et glas blomsterbobler og en
bid blomsterkage. Klokken 16.30 er der
en spændende art talk ved Sofie Hemmert-Lund, der sammen med Mia Kuch
Svenningsen startede projektet i deres
hjemby Aalborg under den første corona-nedlukning.
Efter ferniseringen kan blomsterkunstværket nydes i Kultur- & Borgerhuset til
og med den 28. september.

17. september:

17. september:

Gurli Gris

Operakoncert

Sted: Foran Vallensbæk Rådhus
Tid: Kl. 16
Den kendte tegnefilmsfigur

Sted: Vallensbæk Kultur& Borgerhus
Tid: Kl. 19.30

BØRNE- OG UNGE-KULTURUGEN 2021
Vestegnens Kulturuges tema ”Naturens steder –

Gurli Gris og hendes venner op-

Lokale musikere opfører

Stedernes natur” danner også rammen for Børne- og

træder. Efter showet kan bør-

et blandet repertoire af

Ungekulturugen 2021 i Vallensbæk. I uge 37 udforskes

nene møde Gurli og Gustav Gris

opera og operette.

temaet i alle dagtilbud og skoler med undersøgende,

og få taget billeder med dem.

Gratis, men kræver

Gratis, men kræver tilmelding

tilmelding via

via www.vallensbaek.dk/

www.vallensbaek.dk/

aktiviteter

aktiviteter

18. september:

Foredrag om dyr med Anders Kofoed

skabende og dannelsesmæssige forløb gennem
kunstarter, kulturelle udtryksformer, mad, natur,
fællesskaber m.m.

VESTEGNENS KULTURUGE
Hvert år i uge 37 fejrer vi Vestegnens Kulturuge. Ugen
er et samarbejde mellem fem vestegnskommuner –

Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Vallensbæk, Albertslund, Hvidovre, Høje Taastrup

Tid: Kl. 10-11.30

Kulturinvesteringsråd – VKIR. Kulturugen byder på

”Der findes ikke kedelige dyr, og de færreste ved, hvor vildt
der er derude”. Det siger Anders Kofoed, der ikke kun er en
brændende ildsjæl inden for naturen og dyrenes levevis, men
også er usandsynligt god til at kommunikere det. Kom og lad

og Ishøj. Tilsammen udgør kommunerne Vestegnens
masser af spændende kulturoplevelser, både i de enkelte
kommuner og på tværs af kommunerne. Hvert år er der
tilknyttet et tema til ugen, og i år er temaet: Naturens
Steder – Stedernes Natur.

dig smitte af hans store engagement og passion for naturen.
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Opslagstavlen

Virksomhedernes Dag

Årets tema er ”Efter corona – hvad nu?”
Bliv klogere på, hvordan andre virksomheder har

Kommunalvalg 2021
Tirsdag den 16. november skal der vælges 15 medlemmer til Vallensbæk Kommunalbestyrelse for de kommende fire år. På valgdagen kan du stemme på dit valgsted i tidsrummet kl. 8-20. Dit valgsted vil fremgå af
valgkortet, som du modtager kort før valget.
Forud for valgdagen kan du brevstemme fra den 5.
oktober til og med den 12. november. Det kan du gøre i
alle kommuner, også andre end din bopælskommune. I
Vallensbæk kan du brevstemme i Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus.

fundet nye muligheder i slipstrømmen af corona. Du
kan også netværke med andre virksomhedsejere og
udveksle erfaringer.
Du kan blandt andet høre et oplæg v/Peter
Mogensen fra tænketanken Kraka og Small Great
Nation om nye løsninger efter corona, eksempelvis
inden for bæredygtighed og digitalisering.
Det foregår torsdag den 14. oktober kl. 15-17.30 i
House of Dreams, Vallensbækvej 63.
Vallensbæk Kommune inviterer alle
virksomheder, og du kan læse mere på
www.vallensbaek.dk/virksomhedernesdag

Du kan læse mere om valget på www.vallensbaek.dk/
valg og i næste nummer af Vallensbæk NU.

Musikskolen – lær at spille
Musikskolen har stadig enkelte pladser på tværfløjte, klarinet,
basun, valdhorn, trompet og saxofon.
Læs mere på www.vallensbaek.dk/musikskolen eller ring til
musikskolen og hør nærmere på tlf: 4797 4750.
Du kan også komme til Åbent Hus torsdag den 16. september kl.
18.30-20 i Multisalen ved Vallensbæk Skole. Her kan du afprøve
instrumenterne, møde musikskolens lærere og få en snak om,
hvordan det er at gå på musikskolen.

Fokus på børn
og unges trivsel
– få overblik over tilbuddene
I Vallensbæk er der fokus på en lang række tilbud
og indsatser for børn og unge med henblik på at øge
trivslen. Målet er at sikre, at familierne får hjælp i
deres nærmiljø – inden problemerne vokser sig store. Vi tilbyder blandt andet gruppeforløb til børn
med angst eller samtaler til børn og unge med højt
skolefravær.
På vallensbaek.dk/letterebehandling kan du få et
overblik over de forskellige tilbud og hvem, du skal
kontakte, hvis du har brug for hjælp.
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Børne- og Kulturudvalget Ricky van Overeem og borgmester Henrik Rasmussen.

Redaktion

Frivillige blev fejret med festival

Ring til redaktionen på tlf: 4797 4008

Den årlige fejring af Vallensbæks frivilli-

har stået for online-fællessang under

ge var i år henlagt til Strandparken, hvor

coronaen.

der var festival med musik, aktiviteter – og

•	Årets Ildsjæl blev Stinna Mortensen for

ikke mindst de traditionsrige prisoverræk-

sin ihærdige indsats med at få forenin-

kelser.

gen Natteravnene op at køre i Vallens-

En række frivillige blev hædret for at

bæk igen.

gøre en ekstra indsats i deres foreninger:
•	Miriam Hvid fra Vallensbæk Svømmeklub

Til frivillig-priserne hører også Hocke-

vandt en af priserne som Årets

rup-prisen. Prisen var allerede blevet ud-

Ungdomsleder

delt på et tidligere tidspunkt til foreningen

•	Sandra Rørvig fra Vallensbæk Gymnastik

Cykling Uden Alder, der tager gangbesvæ-

og Fitness vandt også en af priserne som

rede borgere med ud på cykelture på rick-

Årets Ungdomsleder

shaws.

•	Prisen for årets initiativ gik til Vallens-

Kommunikation - Vallensbæk Kommune,
kommunikation@vallensbaek.dk.

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

Foto
Colourbox, Vallensbæk Kommune

Deadline
Næste nummer udkommer
9.-10. oktober. Deadline 8. september,
til kalenderen via vallensbaek.dk/
aktiviteter dog 14. september.

Rådhuset, åbnings- og telefontid
Mandag-onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.30

bæk Kirkes organist Lars Jørgensen, der

Døgnpleje Rønnebækhus
Telefon: 4373 4344

Lions’ fest for pensionister

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

Vallensbæk

Det er med stor glæde, at LIONS Club

se af organist Lars Jørgensen, hvorefter der

Kultur- & Borgerhus

igen kan indbyde Vallensbæks pension-

vil være musik og dans. Efter dansen følger

Telefon: 4797 4700

ister til en festlig aften i Vallensbæk

den med spænding imødesete lodtrækning.

Idrætscenter onsdag den 27. oktober

Kl. 22.45 er det så tid til at sige tak for i aften

kl. 19.

og godnat.

Dørene åbnes kl. 18.45. Pensionistfe-

Billetter a 100 kr. sælges efter

sten er en festlig og hyggelig aften, og

’først-til-mølle-princippet’ tirsdag den 28.

samtidig er det tak for et ualmindeligt

september fra kl. 10-11. Halvdelen sælges på

positivt samarbejde med lokalbefolknin-

Korsagergård og halvdelen fra Vallensbæk

gen og kommunen.

Kultur- & Borgerhus. Ved ankomsten ombyt-

Vi byder på 3 stykker lækkert smørrebrød, som bliver leveret af Café Svanen, hertil øl, vin eller vand. Efter maden
er der kaffe og kage. Igen i år vil Vallens-

ter man sin billet til 10 lodder til aftenens
lodtrækning.

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

Der vil være tilbud om kørsel fra og til de
sædvanlige opsamlingssteder.
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Vores
familiefester er
altid noget
specielt, hvor alle
spiller og synger,
så der er virkelig
skrål og sang.”

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
Caroline Borello, der er organist
og leder af Vallensbæk Kirkes
ungdomskor.

”

Caroline Borello har været korleder for Vallensbæk Kirkes ungdomskor i 12 år.
og kommer med deres frembrusende lyst
til at være en del af fællesskabet. De er
så fulde af energi, og så er det lige meget
om der er fire eller 20 – det vigtigste er,
at alle har lyst til at give den en skalle.

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

Så går vi syngende derfra og glæder os
til næste projekt. Koret har altid været
”mine børn”. Vi laver mange ting sammen
og er på korture, så vi lærer hinanden

BLÅ BOG:

rigtig godt at kende og bliver som en lille

Caroline Borello er 47 år og bor i

familie, hvor store og små tager sig af
hinanden. Jeg har selv to børn, og mens
den ældste nu vil spille fodbold og har

Jeg tror aldrig, jeg rigtig har

mistet interessen for musikken, så synger

taget stilling til, at jeg skulle

min dreng på to et halvt år hele tiden.

arbejde med musik – jeg er

Det har han nok fra mig. Hvis jeg fx ser en

bare vokset ind i musikken,

mariehøne, kan jeg finde på at begynde

fordi alle i min familie spiller

at synge ’Mariehønen Evigglad’, eller

København med sine to børn.
Hun er uddannet på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium og arbejder som
organist i Vallensbæk og Helligtrekongers Kirke, underviser på
Østerbro Musikskole og kompo-

og synger. Min far er organist, min søster

hvis vi er ude og svømme, synger jeg en

nerer salmer og sange.

er organist, min fars søskende spiller

”svømmesang”. På samme måde synger

musik, og i deres hjem skulle man gå til

han også om det, der er omkring ham.

Caroline har været korleder for

enten klaver eller guitar. Da jeg skulle

I mit hjem står flere klaverer, og vores

vælge uddannelse, foreslog min far,

kontor er fyldt med guitarer, ukueler,

at jeg prøvede noget andet og brugte

trommedimser og små percussion, så

musikken som hobby, men jeg syntes

på den måde er der er rig mulighed for

ikke rigtig, jeg kunne vælge andet –

musikalsk udvikling – ligesom der jo også

musikken var bare det, jeg ville. I dag

er i koret. Her udvikler børnene sig, når

arbejder jeg blandt andet som organist i

de lærer at synge og at være en del af et

Vallensbæk og Helligtrekongers Kirke og

fællesskab, og det er sjovt at være en del

er korleder for kirkens ungdomskor. Det

af den rejse. Så så længe, der er kor og

bedste ved koret er, at børnene er glade

børn, er jeg der også.

Vallensbæk Kirkes ungdomskor
i 12 år. Koret er et meget aktivt
kor, der synger til koncerter og
stævner og tager på korture
rundt i Danmark Lige nu søger de
nye medlemmer, så er du mellem
9 og 15 år og elsker at synge, kan
du kontakte Caroline på
kontakt@carolineborello.dk
eller sms 61360505 og høre mere.

