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Sæt fokus på
din sundhed

Projekt styrker trivslen
i småbørnsfamilier

Åbent idrætscenter
i efterårsferien

MitID afløser NemID

Den nye formand
for Ældre Sagen
Vallensbæk, Anders
Austen Nielsen,
fortæller om
lokalforeningens
arbejde. Du får
også et overblik
over Ældre Sagens
mange tilbud.

20

Mød Janus,
der dyrker SUP

Pilehaveskolen og
Træningspavilloner på
.
ården på Egholmskolen
overdækning i skoleg

Skolerne får
nye udemiljøer
Skolernes udearealer
bliver opgraderet i
løbet af efteråret, så
der både er mulighed
for mere undervisning
udenfor, men også rum
til kreativitet og leg.

”Vi så, at der var nogle elever, der havde behov for at kunne gøre noget andet i frikvartererne end bare at hænge
ud. Træningspavilloner tiltrækker et bestemt segment fra 5.-10. klasse, der normalt er sværere at få udenfor,” fortæller
distriktsleder Mette Juel.
På Pilehaveskolen kommer der desuden to pavilloner med bord/bænkesæt i
de to sidste indhak ned mod parkbåndet.
”Arbejdet med udearealer optager os
meget, og vi er i gang med at åbne skolen op ud mod parkbåndet, så den bliver

Håndværkerne har været i gang med

mere integrereret med de omkringliggen-

hammer og boremaskine, og nye udemil-

de områder,” siger Mette Juel.
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millioner
er der afsat i
anlægsbevilling
til uderenoveringerne.

også er mulighed for at udfolde sig fy-

jøer er skudt op på Vallensbæks tre skoler her i efteråret. I budgettet for 2021

Fleksible rum

sisk. Området ventes at stå færdigt inden

afsatte kommunalbestyrelsen nem-

På Vallensbæk Skole har fleksibiliteten i

årets udgang.

lig penge til en opgradering af skolernes

det nye udeområde ligeledes været vig-

udearealer for at fremme mulighederne

tigt. Ambitionen er, at det bliver et aktivi-

ønske at have mulighed for at lave flere

for udeundervisning.

tetsområde, der både kan bruges i skole-

aktiviteter udenfor. Derfor har den eksi-

tiden, men også i SFO og til leg.

sterende bygning i midten af skolegården

På Pilehaveskolen er der blevet opsat

På Egholmskolen har det også været et

Planen er således, at der skal etable-

fået en overdækning, ligesom der i gård-

legården ud mod parkbåndet. Ideen til

res et uderum i skovområdet bag den lille

haven ud mod det grønne strøg også er

pavillonerne kom under corona, hvor der

boldbane ved Multisalen. Her vil der blive

kommet en overdækning. Inden årets ud-

blev taget armbøjninger og afholdt træ-

skabt nogle forskellige områder, der kan

gang vil der også komme en ny mellem-

ningssessioner i skolegården.

bruges som læringsmiljøer, men hvor der

gang samme sted.

tre træningspavilloner for enden af sko-
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BYUDVIKLING

Illustration af, hvordan
området omkring Sydporten
kan komme til at se ud.

VALLENSBÆK GØR
LETBANEN GRØNNERE
Allerede da startskuddet til
Letbaneprojektet lød, valgte
Vallensbæk Kommune at bruge ekstra
penge på at gøre letbanen grønnere. Det
betyder, at vi får græs mellem skinnerne
på stationerne – frem for de traditionelle
sten. Letbanetoget bliver grønt, så det
adskiller sig fra de gule bybusser og
røde S-tog. Samtidig signalerer den
grønne farve, at letbanen er et grønt
transportmiddel, der kører på el.
Vi har yderligere afsat penge til at få
etableret beplantning langs letbanen i
Vallensbæk.
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Forbedringer af
trafikforhold ved
Sydporten

ikke være attraktivt at bruge Vallensbæk
som gennemkørsel. Derfor arbejdes der
blandt andet med lukning af veje, hastighedsdæmpninger og alternative transportmuligheder. Vi vil understøtte den
lokale trafik og arbejder for at nedbringe
tung trafik på gennemfart i kommunen.
Der vil forventeligt også ske ændringer
i trafikmønstre og -mængde, når Letbanen begynder at køre i 2025. Og i forbindelse med, at Letbanen kommer til Vallensbæk, arbejder vi på, at S-togs-linje E,
som kører mellem Holte Station og Køge

Vallensbæk skal forsat være en grøn og alsidig
kommune, hvor der er fokus på bæredygtig mobilitet
og mennesker, og hvor vi forener byens livskvalitet
med skøn natur. Derfor arbejdes der i forbindelse med
etableringen af Sydporten på en samlet løsning med
bedre trafikforhold.

Station via København H, også vil komme
til at stoppe i Vallensbæk, så det bliver
endnu nemmere at skifte fra Letbanen til
S-tog og omvendt.
Sydporten – den grønne port til
Vallensbæk
Med etableringen af Sydporten bliver det
foreslået, at vejbroen over Søndre Ringvej ved bygrænsen ved Ishøj bliver revet ned, og at der etableres et lyssignal
mellem Søndre Ringvej og Vallensbæk
Strandvej i et nyt T-kryds. Når broen bli-

I forbindelse med projekt Sydporten har

Søndre Ringvej. Hermed skaber vi et luk-

ver fjernet, vil det få en positiv betydning

der været debat om de trafikale forhold

ket villakvarter uden gennemkørende

for områdets samlede udtryk, og udsynet

i området. Det er der blevet lyttet til. Ef-

trafik. Samtidig vil Søndre Ringvej i for-

til strandengen og vandet vil blive for-

ter en vurdering af trafikmønstrene i om-

bindelse med etableringen af Letbanen

bedret for den bagvedliggende bebyggel-

rådet har der vist sig en mulighed for at

blive neddroslet til to spor og hastighe-

se. Fjernelse af broen vil samtidig frigive

skabe rammerne for et roligere villakvar-

den nedsat til 50 km/t. Dette vil, udover

et areal på ca. 4.000 m², som med fordel

ter omkring Bækkeskovvej.

at reducere støjen fra vejen og begrænse

vil kunne udlægges til at etablere byhuse

mængden af gennemkørende biler, gøre

med strandvejskarakter ud mod Vallens-

byrummet mere attraktivt at færdes i.

bæk Strandvej. På sigt udvides Strandve-

Bækkeskovvej bliver i dag brugt som
gennemfartsvej mellem Vallensbæk
Strandvej og Søndre Ringvej og er derfor

jen med mere grøn beplantning, fx. bede

belastet af tung trafik. Det er ikke hen-

Nye trafikmønstre i Vallensbæk

sigtsmæssigt. Derfor er forslaget at luk-

Vi arbejder for, at vores veje primært

ke Bækkeskovvej for gennemkørsel mod

skal være til den lokale trafik. Det skal

med træer mellem vejbanerne.
Kommer man til Vallensbæk fra syd,
skal det kommende boligområde Sydporten fungere som en grøn port ind til Vallensbæk med Strandhaven på den ene
side og Sydporten på den anden, som by-

Trafikafviklingen i

området kan blive

håndteret som

vis t på figuren

her ved at lukke

Bækkeskovvej for

gennemkørsel og

ers tat te broen

over Søndre
Ringvej med et

T-kryds.

der velkommen til den grønne kommune.
Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har
en vision om, at kommunen skal fremstå
velplejet og pæn med arkitektur og byrum af æstetisk høj kvalitet. Sydporten
vil kunne give Vallensbæk nye attraktive
boliger ud til strandengen og havet.
Forslaget om at arbejde videre på en
lokalplan for Sydporten og en ændring af
de trafikale forhold bliver behandlet af
Kommunalbestyrelsen den 13. oktober.
Hvis sagen bliver godkendt, vil kommunen gå i gang med arbejdet med at udforme den konkrete lokalplan.
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Det udviklende erhvervsliv
Johan Høgh Sørensen og Helene Koers bliver interviewet i Vallensbæk Kommunes podcast.

I Vallensbæk Kommunes podcast ’Samtaler om Vallensbæk’ kan du i sjette
afsnit, ’Det udviklende erhvervsliv’, blive klogere på erhvervslivet i Vallensbæk.
Lyt med på en samtale mellem de to erhvervsdrivende Helene Koers og Johan
Høgh Sørensen, der begge har placeret deres virksomhed her i kommunen.

For 30 år siden star-

Johan Høgh

der lige kommer cyklende på arbej-

tede Helene Koers sin

Sørensen har

de. Jeg havde en studentermedhjæl-

virksomhed Flexkapa-

drevet sin

per, der boede i syd sammen med sin

citet, hvor hun sam-

virksomhed

kæreste, og for hende var det jo helt

men med sine med-

Toolworld.dk

fantastisk, at hun kunne cykle på ar-

arbejdere servicerer

i 20 år. Tool-

bejde til mig i nord. Det er selvføl-

kunder med admini-

world.dk er en

gelig ikke et krav, at man bor lokalt,

strative ydelser fra

webshop, hvor

men jeg synes bare, det gør noget, at

regnskab over ordre-

der forhand-

man kan hyre lokal arbejdskraft, der

les værktøj og maskiner – her møder

kan cykle eller gå på arbejde. I min

man mange forskellige produkter og

optik handler det om samhørighed,”

have virksomhed et sted, hvor vi også bor, og

professionelle brands, og der handles

siger Johan Høgh Sørensen om at

hvor vores børn går på skolen lige rundt om

både med privat- og erhvervskunder.

have virksomhed i Vallensbæk Kom-

behandling til komplet sekretariat.
”Det har altid været nemt og dejligt at

hjørnet. Mange af mine medarbejdere er fak-

”Jeg kan godt lide, at en medarbej-

mune.

tisk også fra Vallensbæk, og det betyder da
også meget,” siger Helene Koers.

I afsnittet ’Det udviklende erhvervsliv’ fortæller Helene og Johan om deres vej til succes og giver et indblik i, hvad
det vil sige at drive virksomhed generelt og i Vallensbæk Kommune. Der er rig mulighed for at blive inspireret af
snakken mellem de to entreprenører, og du kan også høre deres ideer til, hvad der kan gøre en kommune som
Vallensbæk endnu mere erhvervsvenlig.
Lyt til afsnittet på vallensbaek.dk/podcast, eller find det i din favorit podcast-app.
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VIRKSOMHEDERNES

DAG 2021

– Efter corona; hvad nu?
Og hvad har vi lært?

Vallensbæk Kommune inviterer store og
mindre virksomheder til Virksomhedernes
Dag 2021 den 14. oktober.
I Vallensbæk Kommune arbejder vi for at blive en endnu mere
erhvervsvenlig kommune med plads til mange typer af virksomheder og let adgang til kommunen. Vi har ambitioner for
erhvervsområdet, og vi vil gerne være i løbende dialog med
kommunens erhvervsliv og hele tiden undersøge, hvad virksomhederne har brug for.
Den 14. oktober 2021 er store og mindre virksomheder i Val-

Glæd dig til at høre ...

lensbæk inviteret til Virksomhedernes Dag, hvor der venter et

Hovedtaleren på

spændende program med oplæg og masser af muligheder for

dagen er Peter

at netværke og udveksle erfaring med andre lokale virksom-

Mogensen fra tæn-

heder, samt muligheden for at netværke med interessenter fra

ketanken Kraka og

f.eks Erhvervssammenslutningen og Erhvervshus Hovedstaden.

Small Great Nation, som også er

Tiden efter corona

politisk kommen-

Temaet for dagen er centralt og relevant; vi sætter fokus på ti-

tator på TV2. Til

den efter corona, og hvad vi har lært undervejs. Efter corona

Virksomheder-

sidder mange virksomhedsejere måske tilbage med spørgsmå-

nes Dag 2021 vil

let; hvad nu? Forude venter en ny fremtid, hvor ord som digi-

han fortælle om

talisering, omstilling, automatisering og bæredygtighed kan

de nye løsninger,

have fået en anden eller helt ny betydning. Og hvad stiller man
op med den store mangel på arbejdskraft?

der er opstået efter corona – eksempelvis inden for bæredygtighed
og digitalisering.
Du kan også få inspiration og viden fra de tre
Vallensbæk-virksomheder Takeda, Matrix Sales og
Frugt.dk, når de holder oplæg om deres erfaringer i tiden med og efter corona; hvad blev de ramt
af? Hvordan håndterede de det? Og hvad tager de
med sig videre?

Vidste du at ...
Virksomhedernes Dag 2021 foregår hos kontorhotellet House
of Dreams på Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk. Det er den 14.
oktober kl. 15.00-17.30. Hvis du har virksomhed i Vallensbæk, er

Vallensbæk Kommune står klar til at hjælpe dig i gang som
erhvervsdrivende i Vallensbæk?
Læs meget mere på vallensbaek.dk/erhverv

du velkommen til at dukke op og netværke på dagen.
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Kommunal- og regionalvalg
den 16. november
Tirsdag den 16.
november skal der
vælges medlemmer
til Vallensbæk
Kommunalbestyrelse
og til Regionsrådet i
Region Hovedstaden
for de kommende
fire år.

Hvem stiller op?
Du kan se, hvilke partier, lister og kandidater der

Valgsteder og valgkort
– hvor skal du stemme?

stiller op til henholdsvis valget til Vallensbæk

I Vallensbæk er der tre

Kommunalbestyrelse og valget til Regionsrådet i

valgsteder: Vallensbæk

Region Hovedstaden på www.vallensbaek.dk/valg og i

Skole, Egholmskolen og

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Pilehaveskolen.
Du kan stemme på det

Valgret – hvem kan stemme?
Du kan stemme til kommunalbestyrelsen og
regionsrådet, hvis du har valgret.

kl. 8-20.
Du modtager dit valgkort
med posten senest

der er fyldt 18 år og som har fast bopæl i kommunen

torsdag den 11. november.

henholdsvis regionen.

Hvis du ikke modtager dit

For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land

valgkort, eller du mener,

eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af,

at der er fejl på det, skal

at de har haft fast bopæl i Danmark de sidste fire år.

du kontakte Vallensbæk

valg: udlændinge, der er på tålt ophold; udlændinge,
der er udvist ved endelig dom; udlændinge, der er
udvist ved endelig afgørelse og udlændinge, der
opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af
en international straffedomstol.
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dit valgkort, i tidsrummet

Valgret til kommunalbestyrelse og regionsråd har alle,

Følgende personer har ikke valgret til kommunale
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valgsted, der fremgår af

Kultur- & Borgerhus.

Brevstem i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus

Brevstem i hjemmet

Brevstem på sygehuse m.v.

Hvis du på grund af sygdom eller

Vælgere, der er indlagt på sygehus eller

Forud for valgdagen er det muligt

nedsat førlighed ikke kan møde op

indsat i Kriminalforsorgens fængsler eller

at brevstemme i perioden fra og

på valgdagen, kan du søge om at

arresthuse, kan afgive deres stemme der,

med tirsdag den 5. oktober til og

brevstemme i dit hjem.

hvor de opholder sig på et tidspunkt, der

med den 12. november. Du kan

Du kan søge om at brevstemme

brevstemme i alle kommuner og ikke

hjemme fra tirsdag den 19.

kun den, du bor i.

oktober. Sidste frist for at indgive

Når du brevstemmer, skal du
medbringe gyldig legitimation, f.eks.
kørekort, pas eller sundhedskort.

ansøgning er torsdag den 4. november kl. 18.
Ansøgningsskemaet kan du

fastsættes nærmere af opholdsstedet
forud for valgdagen.

Kørsel for ældre og
svagelige til valgstedet

hente på www.vallensbaek.dk/

Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt

kan du brevstemme i åbningstiden

valg. Du kan også henvende dig i

til valgstedet på valgdagen mellem kl.

med personlig betjening:

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

11 og 15. Hvis du ønsker at benytte dig af

•

Mandag-torsdag kl. 11-19

eller på tlf: 4797 4000.

denne mulighed, kan du henvende dig til

•

Fredag kl. 12-17

•

Lørdag kl. 10-15

I Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Direktionscentret, Vallensbæk Kommune

foregår tirsdag den 9. november.

på tlf: 4797 4525 fra torsdag den 4.

Du vil modtage besked om

november til torsdag den 11. november

tidspunktet på dagen.

kl. 12.

Brevstem i Rønnebækhus,
Pilehavehus og Højstruphave

Handicaptilgængelighed
på valgstederne

Du kan brevstemme flere gange

Hvis du bor et af disse steder, kan

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus og

– det er dog altid den sidst afgivne

du brevstemme på stedet tirsdag

kommunens valgsteder er tilgængelige

brevstemme, der tæller. Når du har

den 9. november. Der vil blive

for kørestolsbrugere og vælgere med

brevstemt, kan du ikke stemme på

hængt opslag op med nærmere

nedsat førlighed. Alle steder er der en

valgdagen.

information, og du vil få besked

handicapstemmeboks med sort pen,

om, hvornår på dagen du kan

lup, LED-lampe, hæve-/sænkebord samt

stemme.

forstørrelsesapparat med skærm af

Fredag den 12. november er sidste
dag, du kan brevstemme, og
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
holder ekstraordinært åbent med
personlig betjening kl. 9-17.

typen CCTV (Closed Circuit Television).

Vil du vide mere?
Du finder mere information om valget til
Vallensbæk Kommunalbestyrelse på
www.vallensbaek.dk/valg. Du kan også
kontakte kommunen på tlf: 4797 4000
eller mail: kommune@vallensbaek.dk.
Du finder mere information om valget
til Regionsrådet i Region Hovedstaden
på www.regionh.dk

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
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.
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 i drengenes gymnastiksal på
Egholmskolen.
Aflyst 16. og 23. oktober pga. efterårsferie

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 møde den 13. oktober, hvor alle

Både for hjemmeboende og plejehjemsbeboere.

interesserede er velkomne. Efter mødet er der mulighed for at møde

For mere info, kontakt Mogens Sørensen, tlf: 2093

kommunalpolitikerne uformelt. Dagsorden kan hentes på vallensbaek.dk/
kommunalbestyrelsen fra fredagen før mødet. Fra mandagen inden kan
den hentes i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus i åbningstiden.
10 | VALLENSBÆK NU

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

OKTOBER

NOVEMBER

26.

08.

OKTOBER

09.

Ældre Sagen HyggeCafé

11.

Pejsestueeftermiddag

12.
13.
16.
16.
18.
18.
19.
20.

14:00 Pilehavehus

14:00 Vallensbæk Sognegård

Livestream:
Yngre med årene

27.

19:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Hjertestarterdagen for alle

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

30.

03.

17:30 Vallensbæk Sognegård

Åbent idrætscenter: Håndbold
10:00 Vallensbæk Idrætscenter

Efterårsferie:
Kodelaboratorie

12:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

19:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Forfatterforedrag:
Jesper Wung-Sung

19:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

125-års jubilæumsfest

15:00 Vallensbæk Missionshus

NOVEMBER

Helligtrekongers Filmklub

03.
06.

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Ældre Sagen Banko
19:00 Korsagergård

Kartografi, kreativ workshop

09.
10.
13.
13.
13.
13.
14.

Pejsestueeftermiddag

14:00 Vallensbæk Sognegård

Foredrag:
Som sunket i jorden

19:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Toften

Loppemarked

10:00 Vallensbæk Idrætscenter

Carmen og Casper,
børneteater v/ Teatret Lampe

10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Ældre Sagen DSS
Danmark Spiser Sammen 2021
13:00 Cafè Svanen

Helligtrekongers Filmklub
17:30 Vallensbæk Sognegårda

Koncert:
Bachs cellosuiter

16:00 Helligtrekongers Kirke

10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Efterårsferie:
Turen går til Færøerne

19:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Åbent idrætscenter: Tennis

10:00 Vallensbæk Idrætscenter

20.

Hjertestarterdagen for alle

21.

Åbent idrætscenter: Badminton

22.

Åbent idrætscenter: Fodtennis

23.

27.

Livestream:
Pandemier gennem de
sidste 200 år

13:00 Vallensbæk Idrætscenter

10:00 Vallensbæk Idrætscenter

10:00 Vallensbæk Idrætscenter

Efterårsferie:
Pileflet-workshop

10:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Den 13. november er der børneteater i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.
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SUNDHED

Har du diabetes type 2?
Så har vi et tilbud til dig.
Vallensbæk Kommune tilbyder vejledning til dig, der har fået
konstateret diabetes type 2. Du kan blive vejledt i emner som
kost, motion, sygdomsforståelse og følgesygdomme, samt få en
forståelse for, hvordan du kan håndtere hverdagens udfordringer
med en kronisk sygdom. Du kan vælge mellem individuelle
vejledninger eller deltage på et diabeteskursus, eller en
kombination af begge dele. Alt efter hvad der passer dig bedst.
Det er en sygeplejerske, en klinisk diætist og en fysioterapeut,
der står for vejledningen og undervisning på forløbene.
For mere information kontakt Ingrid Ahleson på tlf.: 4014 1617,
mail: iba@vallensbaek.dk eller Center for Sundhed, Kultur og
Fritid på tlf.: 4797 4130

Sygeplejerske Ingrid Ahleson og
diætist Christina Christiansen underviser
på forløbene.

Sæt fokus
på din sundhed!
Vallensbæk Kommune tilbyder gratis vejledning og undervisning til dig, der en-

Bliv vaccineret
gratis hos egen læge

ten har fået konstateret type 2 diabetes,
nyopståede lænderygsmerter, hjertekar
sygdom, KOL eller til dig, der har eller har
haft kræft.

Husk, at du kan få gratis influenzavaccination
hos egen læge, hvis du opfylder disse krav:
•

er 65 år eller ældre

for dit forløb. Afhængig af diagnose, kan

•

er førtidspensionist

dit forløb bestå af individuel vejledning

•

har visse kroniske sygdomme

•

er gravid i 2. eller 3. trimester

Forløbet starter med en afklarende
samtale, hvor vi sammen lægger en plan

hos en diætist eller sygeplejerske,
træningsforløb med fysioterapeut eller
kursus med fokus på sygdomsforståelse,
motion og- kostvaner, senfølger og håndtering af sygdommen i hverdagen.
For yderligere information, kontakt sygeplejerske Ingrid Ahleson på tlf.: 4014
1617 eller mail: iba@vallensbaek.dk eller
Center for Sundhed, Kultur og Fritid på
tlf.: 4797 4130
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•	er svær overvægtig (vejledende BMI>40)
efter en lægelig vurdering.
•	har sygdomme, hvor din læge vurderer, at
influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
•	bor sammen med en, som har svækket
immunforsvar (immunsuppression).

Åbent
idrætscenter i
efterårsferien
Har du en håndboldspiller gemt i maven? Eller kunne du tænke dig at prøve kræfter med
tennis, fodtennis eller badminton? Så har du
muligheden, når Vallensbæk Idrætscenter
holder åbent mandag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-13 i efterårsferien i uge 42 for
alle, der har lyst til at være med og få sved

Opskrift:

Grøntsagsdeller
med græskar og feta

Oktober er for mange lig med Halloween og græskarhoveder. Men
græskar kan også steges, bages eller koges, og græskarkernerne
kan ristes og spises som snacks eller kommes på toppen af en
lækker græskarsuppe.
Græskar findes i mange former og farver. De mest almindige
græskar i Danmark er butternut squash og hokkaido. Her får du
Madborgerskabs opskrift på grøntsagsdeller med græskar og feta.

på panden.
Det er Vallensbæks idrætsforeninger, der
stiller trænere til rådighed og tilbyder børn,
unge og voksne at træne med.
Træningsplanen ser sådan her ud:
•	Mandag: Småspil, teknik og leg med bold
med Vallensbæk Håndbold
•	Onsdag: Minitennis, teknik og småkampe
med Vallensbæk Tennis
•	Torsdag: Badmintonspil med Vallensbæk
Badminton
•	Fredag: Fodtennis Danmark inviterer til
introduktion til fodtennis med landsholdspillere, der står klar til at lære dig seje
smash og andre tips og tricks.
Træningen foregår alle fire dage kl. 10-13 i
Hal 1, og du bestemmer selv, om du vil være
med fra start til slut eller blot noget af ti-

Sådan g ør du:

den. Undervejs i træningen er der gratis
frugt til alle.

1.	Del græskarret på midten, læg det

Hvis du har spørgsmål til aktiviteterne,
kan du kontakte idrætskonsulent Elisabet
Moesgaard på 21240509.
Se også www.vallensbaek.dk/idrætscenter

Det skal du bruge:

på skærefladen, og skær forsigtigt
skrællen af.

200-300 g. græskar

2.	Fjern kernerne med en spiseske.

(fx butternut squash

3.	Riv græskarret fint.

eller hokkaido)
2 stk. gulerødder

4.	Gulerødderne skrælles og rives
også fint.

1-2 løg

5.	Pil løget og hak det fint.

2-3 fed hvidløg

6.	Timian skylles og hakkes.

2-3 æg

7.	Bland alle ingredienserne i en skål.

2 håndfulde havregryn

8.	Form blandingen til små kugler på

100 g feta
1 håndfuld timian
Salt & peber

størrelse med frikadeller, og steg
dem på panden ved middel varme.
	Hvis blandingen virker for våd, så
er det muligt at tilføje lidt ekstra
havregryn.
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Niels Ole Knakkergaard føler sig mere
tryg i rollen som far til datteren Lucia,
efter han har været på forældrekursus.

Niels Ole deltog på forældrekursus:

”Det er et kørekort i at
være forælder”
Siden marts 2020 har forældre i Vallensbæk haft mulighed for at deltage på
et forældrekursus gennem sundhedsplejen. Formålet er at styrke relationen
mellem forælder og barn. Niels Ole Knakkergaard er en af dem, der har været
afsted, og han er i dag meget mere tryg i forældrerollen.

Niels Ole Knakkergaard og Lixiang Lu

vidste, hvorfor min datter reagerede som

trivslen i småbørnsfamilier. Siden marts

blev forældre til deres første barn under

hun gjorde,” fortæller Niels Ole, der del-

2020 har 45 forældre været igennem kur-

corona. Med en nedlukning og ingen bed-

tog på kommunens forældrekursus i maj.

set.

steforældre tæt på oplevede det nybagte

Forældrekurset er en del af Vallensbæk

”Forældrene får en bedre forståelse af

forældrepar, at de stod meget alene, og

Kommunes pilotprojekt ”Kom godt af-

deres barn og dets signaler, og de bliver

de blev nemt i tvivl, om de nu gjorde det

sted”, der er et samarbejde mellem sund-

bevidste om, hvorfor de som forældre re-

godt nok som forældre.

hedsplejen, daginstitutionerne og dag-

agerer som de gør,” fortæller Silvia Bøn-

plejen og som har til formål at styrke

strup Grydgaard, der er sundhedsplejer-

”Jeg kunne blive utryg, hvis jeg ikke
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ham ud af følelserne. Det førte til, at hun
havde svært ved at sige nej til ham af
frygt for reaktionen.

Det handler om at skabe et
trygt barn, og det er lettere, hvis
du som forælder selv er tryg,”
siger Niels Ole Knakkergaard.

”På kurset lærte jeg, at ved at snakke med ham og sætte ord på hans følelser, når han blev sur eller ked af det, kom
han hurtigere ud af følelserne. Jeg fik en
forståelse for at afkode situationen og
gøre noget ved det. Så ret hurtigt kunne
jeg mærke en forskel på samspillet imellem os.”
For Niels Ole er der ingen tvivl om kursets betydning for hans relation til datteren:
”Det har givet mig en super god tryghed, jeg kan give videre til min datter. Jeg
har været ekstremt glad for kurset, der jo

ske og projektleder på ”Kom godt afsted”.

mødegange, hvor forældrene får vist

egentlig bare er et kørekort i at være for-

Niels Ole fortæller, at han blandt an-

videoer med eksempler på samspil-

ælder på en ’helt ned på jorden’-måde og

det kunne finde på at aflede datteren

let mellem forældre og børn. Kurset ta-

med den nyeste viden.”

med klovnelyde, hvis hun blev hysterisk

ger udgangspunkt i det, der hedder

og græd, og det kan han godt have dårlig

tryghedscirklen, som er et amerikansk

samvittighed over i dag.

koncept, der er baseret på ny forskning

”For så fik jeg jo sagt, at de følelser,
hun havde, ikke var okay. Gennem kurset

inden for tilknytningsteori.
”Jeg har fået sænket mine skuldre rig-

VIL DU MED?
Lyder forældrekurset som noget for

lærte jeg, at alle følelser er okay, og at

tig meget, fordi jeg føler, jeg er blevet

jeg skal hjælpe min datter med at være i

klædt på til at hjælpe min dreng,” fortæl-

dem. Jeg har fået nogle simple guidelines

ler Lene Larsen, der deltog på forældre-

nyt kursus i uge 43.

til, hvordan jeg skal agere i forskellige si-

kurset i marts, da hendes søn var tre år.

Kontakt din egen sundhedsplejerske

tuationer.”

Lene fik kurset anbefalet af sundheds-

dig og din familie, så starter der et

eller Silvia Bønstrup Grydgaard på

plejersken, efter hun havde oplevet, at

mail sibgr@vallensbaek.dk eller tlf:

Arbejder med en tryghedscirkel

hendes dreng blev rigtig ked af det el-

2727 4143 for at høre mere.

Forældrekurset strækker sig over otte

ler vred, og at hun havde svært ved at få

OM PROJEKTET
Kom godt afsted er et samarbejde
mellem sundhedsplejen, daginstitutionerne og dagplejen. Projektet har
kørt fra marts 2020 og udløber her i
efteråret, hvor det skal evalueres.
Projektet består af tre dele:
•	Ekstra hjemmebesøg ved 1,5 år og
3 år i familier med behov.
•	Et øget samarbejde med daginstitutioner med besøg af en fast
sundhedsplejerske og mulighed
for overleveringsmøder mellem
forældre, pædagoger og sundhedsplejerske.
•	Tilbud om forældrekursus med
fokus på at skabe trygge relationer

Et samarbejde til gavn for alle
En anden indsats i ”Kom godt afsted” har fokus på samarbejdet med
med daginstitutionerne.
”Vi oplever, at pædagogerne tænker os ind og er rigtig glade for den
faglige sparring,” fortæller sundhedsplejerske og projektleder Silvia
Bønstrup Grydgaard.
Den opfattelse deler leder af daginstitutionen Piletræet, Mette
Sanderhage:
”Det er vigtigt for børnenes trivsel, at vi har så tæt sparring. Alle har
altid et lille spørgsmål, når vi får besøg af sundhedsplejersken. Det kan
være alt fra, hvornår vi skal tage flasken fra et barn til udfordringer med
søvn eller spisning.”
Samtidig oplever hun, at sundhedsplejerskerne er en stor hjælp i
samarbejdet med forældrene:
”Vi skal ikke starte forfra, når et barn starter hos os, men kan bruge
den viden, sundhedsplejen har fra barnets første leveår.”

mellem forældre og børn.
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SENIOR

De ældres
talerør
Anders Austen Nielsen er ny formand for Ældre Sagen Vallensbæk.

De frivillige er det dyrebare råstof i Ældre Sagens
arbejde, der understøtter et godt liv – hele livet.
Den nye formand for Ældre Sagen Vallensbæk
fortæller her om lokalforeningens arbejde.

leger eller læser højt for børnehavebørn.
Børnehavetanterne og de andre tanter/
onkler er i fuld gang igen efter coronaen.
Gennem samarbejdet med kommunen
forsøger Ældre Sagen løbende at forbedre forholdene for de ældre i Vallensbæk.
”Vi er i dialog med politikerne omkring
de ældres forhold, for vi vil gerne være

På landsplan er mere end hver tredje

som yder en fin økonomisk støtte, så vi

et talerør for de ældre, der har behov

dansker over 50 år medlem af Ældre Sa-

kan opretholde aktiviteterne inden for

for det. Samtidig har vi sagt ja til at ind-

gen, og med 2800 medlemmer i Vallens-

det socialhumanitære område – for ek-

gå et samarbejde med Ældrerådet (som

bæk er den en af de kommuner, der har

sempel hyggecafé, Cafe Husk for borge-

nu skifter navn til Seniorrådet, red.) om,

højest tilslutning.

re med hukommelsesbesvær, besøgs-

hvordan vi kan bruge hinandens ressour-

venner, sorggrupper, demensaflastning,

cer”, siger Anders Austen Nielsen.

”Vi har rigtig mange tilbud i Ældre Sagen Vallensbæk, og dem kan vi kun gen-

ture og andre aktiviteter. Tilbuddene ret-

nemføre takket være vores mange frivilli-

ter sig direkte mod de sårbare ældre for

ge. De er ganske simpelt råstoffet, for at

at modvirke det at være alene”, fortæl-

vi kan gennemføre alle de aktiviteter. De

ler han.

frivillige yder en kæmpe indsats, de en-

Ældre Sagen i Vallensbæk arbejder

gagerer sig, og det er deres fortjeneste,

også med generationsmøder. Det kan for

at så mange ældre kan have et godt og

eksempel være læsetanter/onkler, som

aktivt liv”, fortæller Anders Austen Niel-

er ældre borgere, der læser højt for sko-

sen, der netop er blevet valgt som ny for-

leelever på 2. årgang en gang om ugen

mand i Ældre Sagens lokalafdeling i Val-

for at styrke børnenes udvikling ved højt-

lensbæk.

læsning, samt skabe møder mellem by-

Anders fremhæver samarbejdet med

ens ældre og børn. Initiativet er efterføl-

kommunen som et vigtigt element for at

gende blevet udvidet med sprogtanter og

Børnehavetanterne og de andre

kunne gennemføre aktiviteterne.

børnehavetanter, som henholdsvis hjæl-

tanter/onkler er i fuld gang igen

per børn med at udvikle deres sprog og

efter coronaen.

”Der er stor velvilje fra kommunen,
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Om Ældre
Sagen
Vallensbæk
Ældre Sagen Vallensbæk er
en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som
er uafhængig af partipolitik,
religion og etniske forhold.
Lokalafdelingen i Vallensbæk har ca. 2800 medlemmer,
hvoraf over 100 frivillige varetager det praktiske arbejde
med gennemførelse af afdelingens mange tilbud til medlemmerne og kontakten til Ældre Sagens hovedkontor.
Ældre Sagen i Vallensbæk
tilbyder en lang række arrangementer og aktiviteter. Man
kan som medlem også få støt-

Floorball i Vallensbæk er et samarbejde mellem Ældre Sagen og Hjerteforeningen.

te eller vejledning, og man
kan melde sig som frivillig.
Læs mere på
www.aeldresagen.dk/

Sport i Ældre Sagens regi

vallensbaek eller ring på tlf:

Ældre Sagen i Vallensbæk tilbyder en række sportslige aktiviteter som for eksempel

4377 0717 i åbningstiden, som

badminton, svømning, cykelture, stavgang – og floorball, som du kan læse om her:
Floorball for voksne mænd og kvinder er i fuld gang. Alle kan deltage, både dem

er 2. tirsdag i måneden kl. 1011 (dog ikke uge nr. 25-31 samt

som mangler et motionstilbud, eller dem som f.eks. har en hjertekarsygdom eller Type

uge 52).

2-diabetes. Det er gratis og foregår i Tumlesagen på Pilehaveskolen hver mandag og
torsdag kl. 17-18.30.

Danmark Spiser Sammen
Ældre Sagen i Vallensbæk samarbejder med Folkebevægelsen mod Ensomhed om arrangementet
”Danmark Spiser Sammen”, som afholdes næste
gang lørdag den 13. november kl. 13-16 i Cafè Svanen,
Idræts Allé 2, 1. sal (der er elevator). Deltagerprisen
er 50 kr., som dækker en toretters menu, et glas
vin eller en øl/sodavand, kaffe og småkager. Der er
musik og fællessang efter middagen. Du skal være
selvhjulpen, da der kun er frivillig arbejdskraft til
arrangementet.
Tilmelding senest den 8. november på tlf: 2947
0395 / 3512 0510 eller på mail til enten birgitseiersen@gmail.com eller balderploug@gmail.com. Indsæt pengene på konto 1420 8475 178 298. Anfør DSS
og navn på deltagerne ved indbetalingen. Har du ikke
netbank, så ring på et af ovenstående numre.

Ældre Sagen
arbejder blandt
andet for:

Ældre Sagen
tilbyder også …

•

En tryg økonomi

•	Den gode kammerat –

•

Et sundt og aktivt liv

•

Stærk pleje og omsorg

•

Samvær og nærvær

•

Generationsmøder

•

IT-hjælp
fællesskab for mænd

•

Besøgsvenner

•

Tryghedsopkald

•

Demensaflastning

•

Motion for mindre mobile

•

Litteraturgrupper

•

Seniordans

•

Havevenner

•

Bowling

•

Bridge

•

Petanque

•

Og meget mere
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MitID afløser NemID
Alle med NemID skal i løbet af 2021 og 2022

Opslagstavlen

have MitID. Du kan bruge MitID til alt det, som

Bibliotekarerne
anbefaler

du har brugt NemID til, fx til at overføre penge

Bettina anbefaler

på netbank eller til at logge ind på borger.dk.

Kvinde set fra ryggen

Når du får MitID, skal du beholde dit NemID

af Jesper Wung-Sung

nøglekort eller nøgleapp indtil videre i en overgangsperiode, indtil NemID er endeligt udfaset.

Kraftfuld roman om

Som NemID-bruger modtager du et brev i Di-

stille eksistenser,

gital Post fra Digitaliseringsstyrelsen og MitID

kærlighed og stor

partnerskabet, der fortæller, hvad du skal gøre
for at få MitID. Indtil da skal du ikke gøre noget.
Den 28. oktober kl. 15-16.30 kan du komme til
informationsmøde om MitID i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.
Du kan også læse mere på www.mitid.dk

kunst.
I 1890 møder Ida Ilsted maleren Vilhelm Hammershøi. De bliver gift, og Ida
bliver Vilhelms støtte gennem hans karriere. De rejser rundt i Europa, men det
er hjemme i sine egne stuer, at Vilhelm
finder den største inspiration og maler
de interiørbilleder, han er så kendt for.
Ida er Vilhelms fortrukne model, og han
maler hende gentagne gange gerne set
fra ryggen i deres hjem.
Bogen er en intens roman om kær-

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

lighed – både til at male og i Ida og Vilhelms symbiotiske ægteskab. Det er
et interessant, varmt og vedkommende portræt af to stille eksistenser, der
straks giver læseren lyst til at tage på
museum og se Hammershøis billeder i
virkeligheden.

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

Cecilie anbefaler

Ring til os på tlf: 5850 5850 eller skriv til

Guldfisken Glimmer

demenslinien@alzheimer.dk for at høre nærmere.

af Jesper Wung-Sung
Guldfisken Glimmer
stiger op fra kloakken
som en glimtende
hævngud.
Alt det, vi skyller ud i toilettet, udgør

Guidet fælleslæsning

en verden under vores fødder. Tudserne

– rejs med ind i novellernes spændende verden!

hovedede skildpadde jager alle smådyr.

Sammen går vi på opdagelse i en novelle – vi læser den højt for deltagerne
og tager løbende pauser, hvor vores fælles dialog åbner novellen op.
Alle har mulighed for at dele ud af sit unikke blik på teksten og bidrage
til den fælles forståelse.
Guidet Fælleslæsning er for alle – bare du har lyst til at være med og er
interesseret i at opdage ny litteratur og blive beriget af dine medborgeres
synspunkter og erfaringer.
Det kræver intet forhåndskendskab eller særlige kompetencer at deltage, men bare lyst og nysgerrighed.
Se kalenderen side 10-11 for datoer.
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synger, kamæleonen i sin dåserustning
holder rotterne på afstand, mens den toGlimmer indser, at det ikke er nok at
holde sig i live, han må blive en af de
stærkeste, hvis han skal klare sig. Og så
er der hævn over dem, der skyllede ham
ud i kloakken. Så Glimmer træner og gør
sig stærkere, og endelig en dag står han
over for sin fjende.
”Guldfisken Glimmer” er en sjov, grotesk hævnhistorie for børn (og voksne)
fra ca. 9 år. Nu ved du, hvor galt det kan
gå, hvis du skyller din guldfisk ud i toilettet.

Tilskud til deltagelse i
internationale idrætsstævner
Vidste du, at Vallensbæk Kommune yder tilskud til foreninger, der har personer, som deltager i et nordisk mesterskab, europamesterskab, verdensmesterskab og OL? Fristen for at søge puljen er den 1. november. Du kan søge

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

om tilskud til kost, logi, transport og startgebyr til et stævne, hvis du er:
•	Medlem af en folkeoplysende forening i Vallensbæk

Ansvarshavende redaktør

•	Vallensbækborger og medlem af en folkeoplysende forening, der ikke

Anette J. Laustsen

ligger i Vallensbæk
Redaktion
Du kan læse mere om puljen på www.vallensbaek.dk/puljer.

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

Vallensbæk
Missionshus
har jubilæum

Colourbox, Vallensbæk Kommune

Deadline
Næste nummer udkommer 13.-14.
november. Deadline 8. oktober, til
kalenderen via vallensbaek.dk/
aktiviteter dog 13. oktober.

Den 30. oktober 2021 er det 125 år
siden, at Vallensbæk Missionshus
Zion blev indviet. Jubilæet bliver
fejret på dagen med kaffebord,
fællessang, musikalske indslag og
festtaler.
Siden 1896 har Vallensbæk Missionshus
Zion været missionshus for Vallensbæk
Indre Mission. Huset ligger i landsbyen,
ved siden af Vallensbæk Kirke. Det blev
til på initiativ fra nogle lokale ildsjæle og
gjort mulig af en donation på ca. 800 kr.
fra købmand Jens Nielsens enke.
125-års jubilæet bliver markeret lørdag den 30. oktober kl. 15 med kaffebord, fællessang og musikalske indslag.
Festtaler er Hans-Ole Bækgaard, der er
formand for Indre Mission i Danmark.
Adressen er Kirkebakke Allé 2, og alle er
hjertelig velkomne.
Tilmelding, hvis man ønsker at deltage
i pizza-spisning efter festen, til Hans Erik
på tlf: 4110 1759 eller heh@heh.dk
Læs mere om missionshuset og
dets historie på www.vallensbaek.dk/
missionshus125

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

Døgnpleje Rønnebækhus
Telefon: 4373 4344

Biblioteket
kommer
Hvis du ikke selv kan komme på
biblioteket og låne bøger mm. på
grund af gangbesvær, handicap,
langtidssygdom eller lignende, kan
biblioteket komme til dig. Ordningen er
gratis. Du skal være bosat i Vallensbæk.
Én gang om måneden bliver nye
bøger kørt hjem til dig, og de læste

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

taget med tilbage. Udover bøger kan du
også låne tidsskrifter, bøger med stor
skrift, lydbøger, musik og film.

Kommunale Ejendomme
Vagttlf. aften/weekend: 2727 4039

Få mere at vide hos Sofie Krone
Jakobsen på tlf: 4797 4832 eller
sokbe@vallensbaek.dk
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Det maritime
i havnen har en
eller anden
appel. Man bliver
glad. Det giver
noget livsglæde,
simpelthen.
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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
brød af, og dem der henter dit affald.
I denne måned kan du møde
43-årige Janus Morthorst, der bor
i Vallensbæk med sin kone og to
børn og som træner SUP gennem
Vallensbæk Kano og Kajak Club.

I

Janus Morthorst har trænet SUP med sin søn siden maj.
det?”. Jeg faldt i snak med en på vejen, der
er medlem af Vallensbæk Kano og Kajak
Club (VKKC), hvor man kan blive undervist
i SUP. Vi kan høre startskuddet, når
klubben sejler konkurrencer på søerne, og

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

vi ser dem gå ud med kajakker og boards,
når vi går tur på havnen og får en is, så jeg
havde faktisk i nogle år overvejet at blive
medlem. For mig var det, at jeg bare kunne

SUP I VALLENSBÆK

gå ned og tage et board, når jeg havde

•	SUP står for Stand Up Paddle

lyst, enormt tiltrækkende. Nu har jeg gået
til torsdagstræning i SUP med min søn
siden maj. Han er 13 år, og der kan godt
gå lidt for meget computer i den, men her
kommer han ud og får noget motion og er

2010 flyttede vi til Vallensbæk

en del af noget socialt. Og så er han dygtig

Strand. Vi havde fået børn og

– muligvis dygtigere end mig! Det betyder

drømte om hus og have og ikke

rigtig meget for mig at være af sted

en masse larm og biler ude foran.

sammen med ham. Det fede ved SUP er at

Jeg er vokset op i Albertslund og

komme ud på vandet, få noget motion og

kendte området. I de første år brugte

hygge sig. Det er en sport, der kræver en

jeg ikke så meget tid på vandet, men

god balance, men heldigvis er det også

de senere år har jeg fundet ud af, hvor

sjovt at falde i vandet. Gennem VKKC får

meget omgivelserne betyder for mig –

du en rigtig god introduktion til sporten,

også for mine børn. Vi har indsøerne lige

og de har nogle gode boards. Derudover

foran vores hus. Jeg har været så heldig

er alle, man møder i klubben og på havnen

at få en bådplads i Vallensbæk Havn, og

simpelthen så flinke, så du føler, at du

fra den kan jeg stå og se huset. Så kom

er medlem af et fællesskab. Det er lige

alt det her SUP i medierne, og jeg havde

meget, hvornår du kommer, så falder du

venner, der købte et board, og jeg tænkte

i snak med folk. Vi er ikke fremmede over

”det ser vildt fedt ud, skal vi investere i

for hinanden, og det er vildt fedt.

og er en form for surfing, hvor
du står op på et surfboard og
bruger en paddel til at komme
frem.
•	I 2019 gik Vallensbæk Kommune, herunder Ungdomsskolen, sammen med Vallensbæk
Kano og Kajak Club om at
skabe et SUParadise i Vallensbæk Havn.
•	Der er hold for både børn og
voksne. Du kan høre mere om
hold for unge hos ungdomsskolen på jahahe@vallensbaek.dk
og om hold for børn og voksne
hos Vallensbæk Kano og Kajak
Club på kontakt@vkkc.dk. Vær
opmærksom på, at der kun er
træning i sommerhalvåret.

