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Naturlegepladsen
i Vallensbæk er et
populært sted for
børnene. Nu bliver
der etableret en
udflytterbørnehave
på stedet.

Budget

med fokus på børn, ældre og klima
Vallensbæk Kommunes budget for 2021 fastholder
serviceniveauet og giver bedre normeringer i
daginstitutionerne, forbedringer på ældreområdet
samt flere midler til udvikling af bæredygtige
løsninger. Budgetforliget er vedtaget i enighed
blandt alle tre partier i kommunalbestyrelsen.

meringen i dagtilbuddene, og dermed får
vi mulighed for at understøtte den tidlige, den forebyggende og den sproglige indsats.
Der afsættes øgede midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne bliver målrettet specifikke temaer som fx
to-lærer ordning i naturfagene, styrket matematikindsats på mellemtrinnet,
børn med særlige talenter eller andre temaer, som kan øge elevernes læring og

Alle tre partier i Vallensbæks kommunal-

ge forbedringer for både børn og ældre

trivsel for at nå ambitionen om at blive

bestyrelse – Konservative, Socialdemo-

samt på klimaområdet.

blandt de 25 % bedste i landet.
Læringen fra COVID-19-perioden har gi-

kraterne og Dansk Folkeparti – er blevet
enige om et budgetforlig for 2021 og de

Børneområdet:

vet en række innovative og anderledes

kommende år.

Bedre normeringer og

måder at gribe læring og trivsel an på, og

et løft af folkeskolen

der bliver derfor afsat midler til at frem-

skyggen af udligningsreformen, der frem-

Daginstitutionen Sommerfuglen bliver

me udeundervisning.

over medfører en samlet årlig merudgift

udvidet med en udflytterbørnehave ved

Der afsættes en bevilling til etable-

for Vallensbæk på 29,1 mio. kr., og derfor

Naturlegepladsen, som får en naturpæ-

ring af et ”Kiss and ride”-område på den

har en skattestigning ikke kunnet und-

dagogisk profil. Det nye tilbud udvider

nordlige og den sydlige del af Pilehave-

gås.

Sommerfuglens kapacitet og giver sam-

skolen.

Budgetprocessen har fundet sted i

På trods af de ekstra påførte udgifter fra Christiansborg er det lykkedes
forligsparterne at finde midler til vigti-

tidig børnene mulighed for at komme ud
og få gode oplevelser i naturen.
Desuden fortsætter vi med at øge nor-

Vallensbæk Skole udvides med et spor
i indskolingen, og skolens pædagogiske
læringscenter ombygges til et tidssva-
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rende og læringsoptimeret campus med
eget auditorium.
Ældreområdet:
Forbedringer for ældre borgere
Med det nye budget afsættes der midler til at blive medlem af demens-alliancen. Dermed får kommunen glæde af et
landsdækkende netværk, der medvirker
til at skabe det bedst mulige liv for dem,
der rammes af demens og for deres på-

Med Vallensbæk
Kommunes nye
budget bliver de
ældres forhold
forbedret.
Arkivbillede fra
udendørs koncert
i plejeboligerne
Højstruphave.

rørende.
Desuden bliver der afsat penge til arrangementer på ældreområdet, så der
kan gøres en ekstra indsats for de svageste ældre borgere, som blev ramt af
corona-nedlukningen.
Der etableres et større produktionskøkken i cafeen på Pilehavehus. Her kan
der laves mad til sociale madfællesskaber blandt ældre for at forebygge ensom-

Der er investeret massivt i energireno-

den grønne omstilling, og med ekstra

hed og øge livskvaliteten.

vering af kommunens bygninger gennem

midler på budgettet bliver der mulighed

årene. Vi arbejder i det hele taget for den

for udvikling af endnu flere bæredygtige

Klimaområdet:

grønne dagsorden: Vi damper ukrudtet,

løsninger. Midlerne kan f.eks. anvendes

Flere skridt henimod en

hjemmeplejen bruger el-cykler, og vi ud-

til en omstilling af kommunens køretøjer

bæredygtig kommune

skifter gadebelysningen til LED. Vi bruger

og maskinpark, til etablering af el-lade-

Vallensbæk er en grøn kommune, der vær-

smartcity-teknologi i lyskryds, der er nul-

stander, til arbejdet med kystsikring eller

ner om miljøet. Vi har FN’s 17 verdensmål

emissionsbusser og en letbane på vej.

i forhold til håndtering af regnvand.

for bæredygtighed med i vores arbejde.

Vi har altså i forvejen stort fokus på
Kultur:
Lille Tilde vedligeholdes
Lille Tilde er én af de ”glemte kæmper”,
der blev etableret i 2016 i forbindelse
med Vestegnens Kulturuge. På grund af
kæmpernes store popularitet afsættes
der i 2021 midler til betaling af royalties
til kunstneren og midler til vedligeholdelse af Lille Tilde, som er placeret i Vallensbæk Mose.
Skatten stiger ½ procentpoint
Skatteprocenten, den såkaldte kommunale udskrivningsprocent, hæves fra 25,1
% til 25,6 % fra næste år. Skattestigningen er ikke med kommunalbestyrelsens
gode vilje, men er en direkte konsekvens
af regeringens udligningsreform – alternativet ville være besparelser, der ville
gå ud over serviceniveauet.
De ekstra skatteindtægter dækker
godt halvdelen af regningen fra Christiansborg, og resten udvikler vi os til ved
at tiltrække flere virksomheder og borgere.

Der bliver afsat penge til vedligeholdelse af den
populære trækæmpe Lille Tilde i Vallensbæk Mose.
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Hvor kommer pengene fra (indtægter i 1.000 kr.)
9.

1. Personskat
805.425

1. Personskat
2.
Ejendomsskat
805.425
101.340

2. Ejendomsskat
3. Øvrig skat
101.340
16.793

8.

2.075

4. Renteindtægter
5.
Driftsindtægter
2.075

Driftsindtægter
176.113
Indtægter fra kommunens tilgodehavender

0

6. Anlægsindtægter
7. Refusion
0

5.

45.238

7. Refusion
8.
Tilskud
45.238
317.938

4.

8.
Tilskud
9. Låneoptagelse
317.938

2.

1.000

3.

9. Låneoptagelse
1.000

1. Sociale ydelser
163.413

1. Sociale ydelser
2.
Sundhedsområdet
163.413
90.786

2. Sundhedsområdet
3. Børn og unge
90.786

1.

11.

10.

169.878

3. Børn og unge
4.
Skoleområdet
169.878

2.

253.862

4. Skoleområdet
5. Fritid og kultur
253.862
51.637

8.

3.

5. Fritid og kultur
6. Ældre og handicappede
51.637
259.460

6. Ældre og handicappede
7.
Teknik og miljø
259.460

7.

72.253

4.
6.

7. Teknik og miljø
8. Administration
72.253
177.126

8. Administration
9. Arbejdsmarkedsområdet
177.126
21.667

5.

2.075

Anlægsindtægter
0
Indtægter fra salg af kommunens jord og
bygninger
Refusion
45.238
Indtægter fra refusion på driftsudgifter og
indkomstoverførsler
Tilskud
317.938
Indtægter fra det statslige bloktilskud til
kommunerne
Låneoptagelse
1.000
Indtægter som følge af låneoptagelse
på områder, hvor kommunen kan
lånefinansiere afholdte udgifter

Sociale ydelser
163.413
Udgifter til syge- og alm. dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse medfinansiering af boligsikring og boligydelse til
pensionister

Hvad bruges pengene til (udgifter i 1.000 kr.)

9.

Øvrig skat
16.793
Indtægter fra selskabsskat, forskerskat og
dækningsafgift
Renteindtægter
Indtægter fra kommunens
tilgodehavender

5. Driftsindtægter
6. Anlægsindtægter
176.113

1.

Ejendomsskat
101.340
Indtægter fra kommunal grundskyld

3. Øvrig skat
4. Renteindtægter
16.793

176.113

7.

Personskat
805.425
Indtægter fra kommunal indkomstskat
inkl. det skrå skatteloft, forskerskat og
dødsboskat.

9. Arbejdsmarkedsområdet
10.
Anlægsudgifter
21.667
60.864

10. Anlægsudgifter
11. Udligning og finansudgifter
60.864
145.643

11. Udligning og finansudgifter
145.643

Læs mere om budgettet, herunder skatteudskrivning, kassebeholdning, takster og
resultatopgørelse på www.vallensbaek.dk/budget2021

Sundhedsområdet
90.786
Udgifter til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter, genoptræning og
tandpleje
Børn og unge
169.878
Udgifter til dagpasning samt til børn og
unge med særlige behov
Skoleområdet
253.862
Udgifter til folkeskolen, PPR, specialundervisning og skolefritidsordningerne
Fritid og kultur
51.637
Udgifter til Idrætscenter, Vallensbæk Ridecenter, biblioteker og ungdomsskolen
Ældre og handicappede
259.460
Udgifter til hjemmepleje, plejeboliger,
hjælpemidler og førtidspension
Teknik og miljø
72.253
Udgifter til grønne områder, redningsberedskab, vand, renovation, kloak og
vejvæsen
Administration
177.126
Udgifter til kommunens administration
Arbejdsmarkedsområdet
21.667
Udgifter til løntilskud, seniorjobs og opkvalificering af ledige
Anlægsudgifter
60.864
Udgifter til anlægsprojekter som renoveringer af skoler og ombygning af vejanlæg
Udligning og finansudgifter
145.643
Udgifter i forbindelse med udligningsordningen mellem kommunerne, afdrag på
kommunens gæld, renter og finansforskydninger
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Vallensbæk

går foran med bæredygtigheden
I Vallensbæk sparer vi på strøm, varme og vand og vælger energibesparende
materialer til byggerier og renoveringer. På 11. år er vi en Klimakommune, fordi
vi har forpligtet os til at reducere vores CO2-aftryk med to procent om året.

i gang, når vi skal reducere vores CO2-

vores skoler og institutioner. Det er

udledning. Så vi har både igangsat

medarbejdere og kollegaer, som hjælper

procent. Det svarer til cirka 13.300 ton CO2.

energibesparelser i vores egne

med at brede budskabet ud om, hvordan

bygninger og energirenoveringer

vi arbejder for at gøre noget for klimaet

dansker i gennemsnit 17 ton CO2 om året

af vores daginstitutioner og skoler,

gennem besparelser.

via sit forbrug af energi, mad, produkter,

indgået samarbejder med blandt andet

rejser og serviceydelser. Kommunens

Vallensbæk Fjernvarme om justering af

daglige gang i bygningen – det kan

besparelse svarer altså til over 780

varmecentraler, efteruddannet vores

være alt fra pædagoger og lærere til

danskeres årlige forbrug.

servicepersonale og meget andet.”

afdelingsledere. Ambassadørerne er i tæt

Siden 2009 har vi sammenlagt reduceret
den kommunale udledning af CO2 med 63
Til sammenligning udleder hver

Energiambassadørerne har deres

dialog med kommunens energitekniker,

“Vi har sat flere initiativer i gang,
som har tjent sig selv ind igen, fordi

Energiambassadørerne er nøglespillere

og sammen drøfter de ideer til

det enten har reduceret strøm-, vand-

Der er energiambassadører på alle

besparelser eller udfordringer med

, eller varmeforbruget. I Vallensbæk
har vi fokus på, at vi skal gøre noget
for klimaet, og det kan vi med de
besparelser og renoveringer, vi
laver,” siger Mikkel Bjørnstrup, der er
energitekniker i Vallensbæk Kommune og
fortsætter:
“Der er ingen grænser for, hvilke
initiativer vi som kommune må sætte
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Af kommunens bygninger har en energiskærm.
På den kan man time for time følge med i forbruget i
ejendommen. Det hjælper både energiteknikeren men
også energiambassadørerne med at se udfordringer og
muligheder i besparelser på forbruget.

Siden 2009 har
vi sammenlagt
reduceret den
kommunale
udledning af CO2
med 63 procent.

Flødeboller,
diplomer og pokaler
Daginstitutionerne Løkkebo og Birkely i Vallensbæk
blev præmieret med flødeboller, diplomer og pokaler
for at have sparet ekstraordinært på el, vand og varme.
Som Klimakommune har vi ekstra fokus på at udlede mindre CO2 år for år. Når vi
sparer på el, vand og varme, er det blot én af mange indsatser for at gøre vores

forbruget og finder på gode løsninger,
som holder Vallensbæk på sporet med at

klimaaftryk mindre.
De institutioner, der har haft den største procentvise besparelse, er blevet

reducere CO2-udledningen.

belønnet med diplomer, pokaler og flødeboller.

godt samarbejde. Vi er i dialog, når vi

Løkkebo har sparet mest på el og varme

kan se, at der er udfordringer med el,

Da alle børn var samlet i legepladsens sandkasse, tog institutionsleder Anja

vand eller varme, og så taler vi om,

Stender en af Løkkebos to pokaler og løftede den op, så børnene kunne se den.

hvordan vi kan løse dem,” siger Thomas

Hun spurgte børnene, hvad det var, og i kor kunne de råbe: “Det er en pokal!”

“Energiteknikeren og jeg har et rigtig

Mikkelsen, der er teknisk medarbejder og
energiambassadør på Vallensbæk Skole.

Og på tillægsspørgsmålet om, hvorfor man får en pokal, kunne langt de fleste
svare, at det får man, når man har vundet noget.
Daginstitutionen Løkkebo er den af Vallensbæks institutioner, der har
sparet mest på el og varme i 2019. Institutionen har på et år reduceret deres
el- og varmeforbrug med henholdsvis 11 og 17 procent. Derfor fik de mandag

Vidste du at ...

eftermiddag overrakt to flotte pokaler, to diplomer og en masse flødeboller.

en Klimakommune er en kommune,

Hos Birkely, der er nabo til den dobbelte pokalvinder Løkkebo, kunne man også

der har indgået en aftale med Dan-

hæve en pokal over hovedet. Birkely er nemlig den institution i Vallensbæk, der

marks Naturfredningsforening?
Med en Klimakommune-aftale
med Danmarks Naturfredningsforening forpligter vi os til at nedbringe CO2-udslippet fra vores aktiviteter
og ejendomme med minimum 2 procent om året.
I januar 2018 kunne 71 af Danmarks
98 kommuner kalde sig for Klimakommune.

Birkely har sparet mest på vandet

har sparet mest på vandet i 2019 og har
formået at reducere deres vandforbrug
med hele 45 procent på et år.
“Vi vinder helt sikkert, fordi vi er
gode til ikke at lade vandet løbe,
mens vi vasker vores hænder,” sagde
Birkelys institutionsleder Judy Svendsen
til børneflokken, der var samlet på
institutionens legeplads.
Og da alle havde beundret pokalen,
som hun havde hævet over hovedet, spurgte hun: “Er der nogen, der kan spise
en flødebolle?”, og dertil lød der et højt og rungende “ja” fra hele flokken.
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Vallensbæk gør kommunens

busruter grønne

Vallensbæk er en af landets første kommuner, som kommer til at køre med
100 % fossilfri busser. Det betyder også, at kommunens busser fremover
ikke vil udlede CO2, når de er i rute i kommunen.

Kommunens busruter linje 143, 144
og 166 har netop været i udbud. Fra
december 2021 får Vallensbæk Kommune
100 % fossilfri busruter. Alle vores
busser kommer til at køre på fossilfri
brændstof.
Busserne, som skal køre i Vallensbæk,
har allerede været på vejene på andre
ruter. De har bare flere gode leveår
i sig, og derfor anvender vi dem på
kommunens busruter. Populært sagt

Fossilfri og mindre støjende

Vallensbæk
Kommune driver
sine busruter
sammen med
Movia. Ved at lade
Movia planlægge
og udbyde busdriften opnår vi
en effektiv kollektiv trafik, som
skaber sammenhæng på tværs af
kommunale og regionale skel.

Busserne kommer også til at larme
mindre. Hvis du står ved vejen, og
bussen kører forbi, så vil du opleve, at
støjen fra motoren er reduceret med
3-5 dB. Det lyder ikke af meget, men ser
man på decibel-skalaen, er en sådan
reduktion markant. Også når du kører
med som passager, vil du opleve en
reduktion af støjen inde i bussen.

upcycler vi gamle busser til at kunne
køre på andengenerations-biobrændsel
fremfor diesel.
Når busdriften bliver omlagt, og

stammer ofte fra forbrændingen
i en motor, og forkortelsen er

Vidste du at ...

de nye “gamle” busser bliver sat ind,

fællesbetegnelsen for flere forskellige

vil Vallensbæk Kommune årligt spare

gasarter, der er dannet af forbindelser

omkring en halv million på at holde

mellem kvælstof og ilt. Når der er NO X til

landets første, der kan prale af at

busserne kørende sammen med Movia.

stede i luften, danner det ozon, som kan

have 100 % fossilfrie busruter?

Vallensbæk Kommune er en af

irritere luftvejene.
100 % besparelse på CO2
Når busserne bliver helt fossilfrie,
betyder det også, at vi udleder 100 %
mindre CO2 fra vores busser. Men det er
ikke den eneste grønne gevinst, som de
fossilfrie busser fører med sig.
Busserne kommer til at udlede
halvt så mange partikler og reducerer
udledningen af NO X med 77 %. NO X

8
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100

procent mindre CO2 udleder busserne, der kører
på biobrændsel. Det betyder, at der altså ikke
længere udledes CO2 fra kommunes busser - så
hvis du vil køre grønt, skal du fremover køre med
linje 143, 144 eller 166.

Illustration: Henriette Frausing

Jul i
Vallensbæk
Nissen Vallentut

3 juletræer i år

Kom i julestemning

Sidste år tegnede Vallensbæk

Juletiden nærmer sig. Og for at få

I denne kommende søde juletid,

sig til en ny nisse. Der kom

hele Vallensbæk i julestemning,

hvor vi skal holde afstand og ikke

mange sjove nisser ud af

vil der i år være tre fint pyntede

kan samles, som vi plejer, skal

tegnekonkurrencen, og vinderen

juletræer – både i Syd, i Nord

der alligevel jules. I Vallensbæk

blev Nissen Vallentut tegnet af

og i landsbyen. Børnene fra

Kultur- & Borgerhus har vi en

Henriette Frausing.

daginstitutionerne laver pynten.

masse forskellige bøger med

Vallentut bor på en gård på

Vi har planlagt juletræstænding

inspiration til at gøre juletiden

Kirkebakke Alle, hvor han hjælper

tre steder den 28. november, men

til med de praktiske gøremål. Han

tilpasser arrangementerne efter

bor selv på loftet, hvor han har

de officielle retningslinjer.

Schou Hansen er fyldt med sød og

udsigt til en lille sø.

Læs mere på kommunens

sjov julepynt, som de fleste kan

hjemmeside og Facebook-side om

være med til at lave. Du kan lave

tid og sted.

et juletræ af piberensere og pynte

Nede ved søen bor Vallentuts
gode venner, svanerne, som
hjælper ham med at holde styr på

festlig og hyggelig med julepynt.
I bogen ”De små juler” af Gitte

det med perler og pailletter, eller

børnenes ønsker. Vallentut flyver

Glæd dig til at julestjernerne

hvad med at lave et sødt rensdyr

rundt i Vallensbæk på svanernes

blinker, sjov adventshygge og

i karton?

ryg og samler ønsker ind i

spændende konkurrencer i hele

december måned.

december måned. Det bliver sjovt

jul, hvis du ikke får lavet en

for hele familien at holde jul i

juledekoration? Der er masser af

Vallensbæk.

inspiration at hente i Claus Dalbys

Du kan finde Vallentut rundt
omkring i kommunen – så kig godt
efter ham og svanerne, når du

Synes du slet ikke, det bliver

bog ”Hvid jul”. Der er kogler med

er på tur, og husk at hviske dine

Hold øje med vallensbaek.dk

glimmer, juleroser og smukke

juleønsker til dem.

for information om jule-

buketter med snebær og hvide

træstændinger og andre julerier.

blomster – smukt og enkelt.

Vi tilpasser de forskellige

De to bøger – og mange flere –

aktiviteter til de aktuelle corona-

kan lånes i Vallensbæk Kultur- &

retningslinjer..

Borgerhus.
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Fejring af
de frivillige
De frivillige betyder alt for, at vi kan have et varieret og
blomstrende foreningsliv i Vallensbæk. Hvert år hædrer vi
frivillige, der har gjort en særlig indsats. Det plejer at ske ved et
stort arrangement, men på grund af corona-situationen fejrede
vi i år de frivillige ved en række mindre overrækkelser.

Årets Initiativ
Hassan Hegazy,
Hjerteforeningen / Floorball
Som igangsætter og holdleder
af floorball-initiativet har

Tillykke til vinderne – og tak til ALLE de
frivillige, som får klubber og foreninger
i Vallensbæk til at hænge sammen!

Hassan Hegazy været med
til at gøre en forskel for en
række borgere, der enten er
over 50, har type-2-diabetes
eller forhøjet blodtryk.
”Med stor entusiasme har
han engageret sig i opgaven
og har formået at tiltrække
flere deltagere, så der nu er to
hold, som oplever hyggeligt
samvær og sjov, samt får
motion,” siger Birgit Arnét,
Formand for Hjerteforeningen
Ishøj/Vallensbæk, der har
indstillet Hassan til prisen.
”Jeg er glad for, at vi har
fået hevet nogle mennesker
ind, som ellers ikke dyrkede
motion. Det har vist sig, at
folk er blevet både smidigere
og har fået et lavere
kolesterol-tal. Og så betyder
netværket og det sociale
samvær på holdet virkelig
meget,” fortæller Hassan
Hegazy.

Frivilligpriserne blev i år uddelt ved en række individuelle arrangementer. Her ses prisvinder for
”Årets initiativ” Hassan Hegazy, borgmester Henrik Rasmussen, Birgit Arnét fra Hjerteforeningen
og Morten Schou Jørgensen, der er formand for Børne- og Kulturudvalget.
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Thomas Reichert fra Vallensbæk Modelskibsklub og Johan
Høgh Sørensen fra Vallensbæk Vandskiklub

Årets Ildsjæl

Ungdomslederpris

Ungdomslederpris

Hockerups Mindepris

Jørgen Würtz, Vallensbæk

Lasse Skytte Knudsen,

Celine Rowland Truesen,

Kano og Kajak Club

Vallensbæk Håndbold

KFUM Spejderne – Vallensbæk

Jørgen har været

Lasse har trænet Vallensbæk

kajakinstruktør og handyman

Håndbolds unge drengehold

Som enhedsleder i

til minde om tidligere

i mange år i Vallensbæk Kano

de seneste fire år.

Juniorenheden hos

borgmester Kurt Hockerup.

gruppe

og Kajak Club. Gennem årene

Vallensbæk Modelskibsklub
Hockerups Mindepris er
en vandrepokal – stiftet

Strandboerne knokler Celine

Prisen gives til en forening

har han stået for ture, fester

”Selvom han fra starten ikke

for spejderne 365 dage om

eller en idrætsudøver, som

og andre arrangementer –

selv havde erfaring med

året.

har gjort sig bemærket inden

og han har både malet og

håndbold, meldte han sig klar

snedkereret til den store

til at hjælpe og er i dag en

“Celine er en rigtig god

guldmedalje.

meget dygtig og kompetent

rollemodel for børnene og

for idrætten. I år gik prisen til
Vallensbæk Modelskibsklub.

håndboldtræner. Det ligger

er god til at lære børnene

Vandrepokalen blev overrakt

Jørgen er blevet indstillet

til Lasses natur at gøre det

nye ting. Hun er en meget

af Johan Høgh Sørensen fra

af Frank Simonsen,

bedste, han kan – og det er

engageret person, der altid er

Vallensbæk Vandskiklub, der

næstformand i Vallensbæk

altid godt. Den evne smitter af

villig til at gå en ekstra meter

vandt prisen sidste år:

Kano og Kajak Club, der siger:

på spillerne,” siger klubbens

for foreningen eller enhedens

”I Hockerups minde har

”Jørgen er ildsjælen, der

formand Finn Nikolajsen,

bedste. Hun er utrolig vellidt

Vallensbæk Modelskibsklub

får klubben til at fungere

der har indstillet Lasse til

af lederkollegaer, forældre og

den tilgang, at intet er for

i dagligdagen. Han er

Ungdomslederprisen.

spejdere, og hun har formået

småt til at blive fejret. Intet

at skabe et trygt læringssted

arrangement er for småt til,

omsorgsfuld i forhold til de
andre medlemmer og udfører

”Det er i alles interesse,

for spejderne i hendes enhed,”

at Vallensbæk Modelskibs

et væld af praktiske opgaver.

at vi får aktiveret de unge

siger Jesper Dahl, Enhedsleder

Klub møder op. De tager ud og

Med en fortid som snedker

med noget fornuftigt, så de

hos KFUM Spejderne,

viser sig frem og giver altid

tager Jørgen sig gerne på eget

ikke står på gadehjørnerne

Vallensbæk gruppe.

en engageret præsentation

initiativ af større og mindre

og borer knallerter. I

træarbejder. Selv om det

en sportsklub får de et

”Det giver mig noget rigtig

simpelthen et fantastisk

hele foregår stille og roligt

fællesskab og venskaber, som

positivt at være enhedsleder,

engagement.”

og uden det store postyr

også går på tværs af skoler

for jeg kan se, at børnene

og opmærksomhed, så gør

og kommuner. Det er meget

lærer noget af mig. Ved

”Vi gør det for hyggen, for

Jørgen en stor forskel, som

værd,” siger Lasse Skytte

at være spejder lærer de

kammeratskabets skyld og

gør klubben til et godt sted at

Knudsen.

samarbejde og sammenhold,

for at generere interesse

og hvordan man skal være

for vores hobby. På grund

overfor andre. Og så viser

af vores indsats har vi også

Jørgen selv fortæller:

børn bare taknemlighed på

set en stigende interesse for

”Jeg har selv dyrket sport som

en måde, som gør, at man

klubben, og det er jo skønt,”

barn. Dengang tænkte man

har lyst til at blive ved,” siger

siger Thomas Reichert,

ikke over, at der var frivillige i

Celine Rowland Truesen.

formand for Vallensbæk

være.”

klubben, der tog sig af én. Nu

af skibe og modeller. De har

Modelskibsklub.

har jeg fornøjelsen af at gøre
lidt gengæld.”
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Gadeteam skaber
tryghed i Vallensbæk
Vallensbæks gadeteam opsøger børn og unge i
bybilledet for at skabe tryghed for byens borgere
og hjælpe de unge godt på vej i livet.

de har nogle udfordringer, kan vi tage det
tilbage til kommunen og gøre noget ved
det,” siger Jonas Dall.
Udfordringerne kan for eksempel være,
at de unge har problemer i skolen eller
har svært ved at få et fritidsjob. Og hvis

Det er aften på Stationstorvet. Under

at opløse konflikter, før de opstår.

de udfordringer kan løses, så kan det

S-togsbroen står der en gruppe unge tæt

Men selvom gadeteamet er til for at

betyde en lysere fremtid for de unge,

samlet. De er iført mørke hættetrøjer

skabe tryghed i Vallensbæk, er de ikke

siger Fuat Gümüş:

og farverige sneakers, og de skubber

politimænd:

drillende til hinanden, mens de griner og
taler højlydt.
Sådan kan en almindelig

”Vi har en mere pædagogisk tilgang
til tingene. Vi er synlige i gadebilledet,

”Vi er her for at forebygge. Ved at tale
med de unge, kan vi redde dem, inden de
ryger ud ad det forkerte spor.”

så hvis de unge er for fulde eller råber

hverdagsaften se ud i Vallensbæk

og skriger, så er vi der for at tale med

– og for Vallensbæks gadeteam.

dem om, hvordan de kan begå sig mere

Gadeteamet i Vallensbæk Kommune

hensigtsmæssigt,” siger Jonas Dall.

er en del af kommunens SSP-arbejde
– et samarbejde mellem skole, sociale

Gadeteamet hjælper de unge godt på vej

myndigheder og politi – og de er til

Udover at skabe tryghed er gadeteamets

for at skabe tryghed for kommunens

vigtigste opgave at hjælpe kommunens

borgere, når de færdes i bybilledet.

børn og unge. Men hvis man skal gøre

”Hvis der står ti drenge samlet, kan

noget ved de unges udfordringer, skal

det udadtil se utrygt ud, selvom de

man kende til dem først. Den viden får

Gadeteamet består af Martin, Ida

måske bare hænger ud og hygger sig. Der

gadeteamet ved at opsøge børn og unge

Marie, Fuat og Jonas, der går to og to

kan vi som gadeteam gå ind og mærke

i bybilledet og skabe gode relationer til

på gaderne i Vallensbæk om aftenen

stemningen,” siger gadeteam-ansat Fuat

dem.

i hverdage og weekender for at skabe

Gümüş.
Denne tilgang giver mulighed for
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”Vi er bindeleddet mellem de unge og
kommunen. Vi er de unges talerør, så hvis

tryghed.

Med 1.A på natur-tur
Vallensbæk Skoles 1.A var en af de første klasser til at prøve en af de nye naturvogne,
der skal få børnene mere ud i nærområdet for at opleve naturen og dyrelivet.
”Her er et dyr! Hvad er det for en?” lyder

fylde fisk i”, siger han til pigerne med

respektive gøremål. Der er ingen sure

det begejstret fra en pige, der står i

nettet.

miner og ingen drillerier. Solen stråler

vand til knæene iført waders. Med et net

Initiativet til naturvognene kom fra

om kap med lærerens smil.
”Vi har udedag en dag om ugen

har hun fanget en sprællende lille sort

kommunens naturfaglige konsulent

tingest, som børnene ved fælles hjælp

Louise Hoffbeck, og ideen er, at hver af

på Vallensbæk Skole, og så er det jo

– og med en oversigt over insekter – får

Vallensbæks tre skoler har en vogn med

fantastisk at have sådan en vogn, man

identificeret som en skorpionstæge.

indhold, som er tilpasset nærområdet:

lige kan tage med ud”, siger klassens

Egholmskolen har en vogn til stranden,

lærer Cecilie.

Børnene er på tur til åen i Skovmosen,
ikke langt fra Vallensbæk Skole, hvor

Vallensbæk Skole har en til åen, og

de går i 1.A. De er blevet fordelt i flere

Pilehaveskolen har en til Tueholm Sø.

grupper – nogle kigger på fugle med

”Med naturvognene kan vi skabe

kikkerter, og gruppen her finder og

et læringsrum uden for skolen, hvor

studerer smådyr i åen.

eleverne kan opleve naturen, undersøge

En dreng spæner hen til naturvognen

den og undre sig. Eleverne arbejder

– en trækvogn udstyret med alt lige

videre med det, de har oplevet, når de

fra waders og fiskenet til kikkerter og

kommer tilbage på skolen”, siger Louise

opgavehæfter. Drengen finder et plastik-

Hoffbeck, der har stået for indretningen

akvarium og går ned til åen for at fylde

af vognene og har søgt penge til

vand i.

projektet hos Friluftsrådet.

”Der kommer snart akvarier, så I kan

Ude-undervisningen er med til
at gøre eleverne bevidste om
naturen og FNs verdensmål
for bæredygtig udvikling.

Alle børnene er dybt optaget af deres

Hver skole har fået
en naturvogn, der
kan hjælpe med
at bringe læringen
ud i det fri.
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SUNDHED

Rygestoprådgiverne Kristian Pilborg og Tilde Jensen kan hjælpe
dig med at kvitte smøgerne.

Både hos UNG Revers og TUBA kan du få

Rygestophold
”Røgfrit Liv” er et rygestopforløb, hvor du får værktøjer til at komme lettere
igennem dit rygestop. Forløbet er på seks mødegange i en gruppe af max 9
deltagere, hvor I på holdet får råd og vejledning, blandt andet om korrekt brug
af nikotinerstatning, samt støtter hinanden gennem den første røgfrie periode.
Alle tilmeldte vil blive ringet op af rygestoprådgiveren, en uge før holdet
starter.
Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt, så kontakt
rygestoprådgiver Kristian Pilborg på tlf: 2931 8963 eller rygestoprådgiver Tilde
Jensen på tlf: 2488 0902, eller send os en mail på csf@vallensbaek.dk
Undervisningen foregår torsdage kl. 16.30-18.30 fra den 12. november til den
17. december i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

hjælp via chat, telefon, brevkasse eller
personlig rådgivning.

Hvis mor eller far
drikker for meget
Gratis og anonym rådgivning
til dig der er vokset op i en
familie med misbrug.
Du kan som barn eller ung få hjælp
Du kan henvende dig på egen hånd, eller
du kan som forælder eller anden voksen
tæt på et barn eller en ung tage kontakt
til et af de nedenstående tilbud. Der
kræves ingen henvisning.
I Vallensbæk Kommune samarbejder vi

Tilskud til frivilligt socialt
arbejde i Vallensbæk Kommune

med UNG Revers og TUBA, som er tilbud
til børn, der vokser op i familier med
misbrug.
Kontakt:

Vallensbæk Kommune yder til-

Der kan ansøges online via

UNG Revers:

skud til frivilligt socialt arbej-

www.vallensbaek.dk/puljer el-

Mail: ungrevers@novavi.dk

de i henhold til § 18 i Service-

ler ansøgningen kan sendes til:

Hjemmeside: ungrevers.novavi.dk

loven.
Ansøgningsfristen for at

Ring eller sms til Vivien Abrahamsen,
Vallensbæk Kommune

søge tilskud er mandag den 7.

Center for Sundhed, Kultur og

december 2020.

Fritid

Det er Social- og Sundheds-

Vallensbæk Stationstorv 100

udvalget, der behandler an-

2665 Vallensbæk Strand

søgningerne.

Mail: csf@vallensbaek.dk
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tlf: 2370 8956
TUBA
kbh@tuba.dk, tlf: 3067 2487
Sundhedsstyrelsen skønner, at 122.000
børn på landsplan lever i familier med
alkoholmisbrug.

”Det er svært at indrømme, at man er ensom”
Mandefællesskabet ’Den Gode Kammerat’ tiltrak
hele 20 deltagende, da de holdt et arrangement
på Korsagergård for at bekæmpe ensomhed
blandt kommunens mænd over 60 år.

kammerat.
Formålet er hyggeligt samvær
De gode kammerater mødes ikke kun,
når der arrangeres en herre-dag. De
mødes også hver anden torsdag ved
Bækkehuset om praktiske gøremål som
at rydde pilehegn, skære brædder til

Der var 20 grå hoveder at tælle i
spisesalen på Korsagergård for nylig,

Bekæmper ensomhed blandt ældre

fuglekasser og anlægge køkkenhave.

da Vallensbæks ældre mænd mødtes til

Herre-dagen er arrangeret af ’Den Gode

Men selvom mandefællesskabet lige nu

herre-dag. Håndsprit stod side om side

Kammerat’, der er et fællesskab for

mødes meget omkring arbejde, er det

med kaffe, fløde og sukker, og hver anden

mænd over 60 år, som har til formål

ikke det, der er i fokus.

stol, der stod langs væggen.

at bekæmpe ensomhed blandt ældre

Men selvom mændene var fordelt ved
bordene med god afstand, var der en

mænd.
”Det er svært at indrømme, at man er

følelse af fællesskab i luften. For herre-

ensom. Så tanken var, at vi skulle mødes

dagen handlede både om hygge og om

for at finde nogle gode kammerater,”

at bekæmpe ensomhed. Og det blev der

siger Peter Lunde, der er frivillig i ’Den

ikke lagt skjul på, da dagens program

Gode Kammerat’.

blev introduceret:
”Det her er stedet, hvor der er plads til

Derfor stod programmet på hyggesnak
over morgenkaffen, ryste-sammen-

dem, der føler sig ufrivilligt alene,” sagde

aktiviteter og en hyggelig frokost, der

Tine Lemvigh, der er projektleder på Den

gav mændene god mulighed for at tale

Gode Kammerat.

med hinanden, og måske få sig en ny

”Jeg er med, fordi jeg godt kan lide
selskabet,” siger Carsten Andersen, der
har været frivillig i projektet, siden det
startede sidste år.
Spørger man frivillige Peter Lunde, er
det humlen i projektet:
”Det hele skal ikke gå op i arbejde. Det
skal også være hyggeligt. Formålet er
rart, hyggeligt samvær.”

Mandefællesskabet ’Den Gode
Kammerat’ er et tilbud til mænd
over 60 år i Vallensbæk Kommune.
Projektet er lavet i samarbejde med
Sundhedsstyrelsen, Ældresagen
samt Menighedsplejen og har fokus
på at styrke ældres trivsel. Det løber
foreløbigt indtil sommeren 2021.
Tilmelding kan ske via Tine Lemvigh
Bo Johannes Thiesen stod for dagens aktiviteter. Han er stifter og ejer af ’Mandefælles-

på mail: til@vallensbaek.dk.

skaber’, hvor han arbejder for at bekæmpe ensomhed blandt mænd.
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AKTIVITETER

Korsagergård
Seniorhuset er åbnet igen med restriktioner.
Læs mere på korsagergaard.vallensbaek.dk
og i seniorhusets nyhedsbrev. Vedr. de faste
aktiviteter, så kontakt seniorhuset for mere
info.

Fast IT-hjælp

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

Driller computeren, eller har du brug for hjælp
til din iPad eller anden tablet?
Tirsdage kl. 11-13 i Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus.

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 2123
8298 eller til Erik Hommelgaard på 2116 0321

Rollator-banden
Gå-hold for gangbesværede onsdage kl. 13 fra
Sundhedshuset. For mere info, ring til Winnie
Sørensen på tlf: 2088 5819

Åben Hal
Lørdage kl. 10-12 på Egholmskolen.

Floorball for 50+ årige
Aflyst indtil videre på grund af corona.

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

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

Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus
Kommunalbestyrelsen holder møde den 25. november kl. 17.30. Mødet er åbent for offentligheden, men på grund af coronasituationen opfordrer vi til, at man ikke møder op. 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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KALENDER

NOVEMBER

NOVEMBER

17.
ge
Der sker man
r tiden
ændringer fo
pga. corona

kontak t
baek.dk eller
– tjek vallens
ste
se
r at få de ne
arrangøren fo
lte
de enke
oplysninger om
r.
en
arrangem te

07.
09.
10.
10.
11.
11.
14.
14.
16.

Førstehjælpskursus

12:30 Havet i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus

19.
21.

21.
23.

Pejsestue:
Genforeningen

14:00 Vallensbæk Sognegård

De stridbare danskere og
Sønderjyllands genforening
17:15 Vallensbæk Sognegård

24.

Ældre Sagen:
Dansk farmacihistoriske samling
10:15 Pharmakon

Offentligt menighedsrådsmøde
17:30 Vallensbæk Sognegård

Livestream:
DIY med udgangspunkt i en
billedbog

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Helligtrekongers Filmklub
17:30 Vallensbæk Sognegård

Førstehjælpskursus

Livestream:
Tilblivelsen af det
moderne menneske

Julekoncert 2020

19:00 Helligtrekongers Kirke

MAX – forfatterforedrag
med Irene Scharbau

19:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Græshoppesalsa,
børneteater for de lidt større
v/ Teatret Flyvende Prinsesse

HUSK MUNDBIND

10:00 Havet i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus

Hvis du kommer på Senior-

Førstehjælpskursus

du have mundbind på. Når du

12:30 Korsagergård

huset Korsagergård, idrætscentret eller biblioteket, skal
sætter dig ned, må du gerne
tage det af.

Hjemmefra – forfatterforedrag
med Erling Jepsen
19:00 Havet i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus

Kravet om mundbind gælder
foreløbigt til 2. januar – se de
seneste corona-retningslinjer
på vallensbaek.dk/corona

Karen Blixen – en fortællerske
17:15 Vallensbæk Sognegård

Juletræerne tændes

30.

Turen går til Island

30.

09.

19:00 Havet i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus

28.

Livestream:
Ølbrygning

19:00 Trappen i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus

DECEMBER

Tre steder i Vallensbæk. Detaljerne
afhænger af corona-situationen
– følg med på vallensbaek.dk

19:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Førstehjælpskursus

13:00 Havet i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus

Vidste du at …

a
t arrangement vi
du kan indtaste di
er
lender, så komm
vallensbaek.dk/ka
U,
ed i Vallensbæk N
titel, tid og sted m
e.
tet inden deadlin
hvis det er indtas

13:00 Havet i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus
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Opslagstavlen

Elcyklerne vinder
i Vallensbæk
Hjemmeplejen har fået elcykler,
som plejepersonalet skal bruge
til at besøge borgerne.
Elcyklerne er et initiativ, som plejepersonalet selv har efterspurgt.
”Den er nem og behagelig at køre
på. Det er, som om man selv cykler, men bare får et lille skub. Det er
jo langt mere dejligt at cykle end at
sidde i en bil; man føler sig mere fri,

Indkørsel og
parkering ved rådhuset

og så kender jeg jo alle smutvejene
i byen på cyklen, så jeg undgår trafik,” siger social- og sundhedshjælper Sarah Helmer.

Parkering ved rådhuset kræver nu tilladelse
Parkeringspladsen mellem rådhuset, S-banen og ringvejen er nu i
dagtimerne på hverdage forbeholdt bilister, der har en p-tilladelse fra kommunen. Tilladelsen giver ret til at parkere, men ikke garanti for en plads.
Formålet med parkeringstilladelserne er at forsøge at sikre et tilstrækkeligt antal pladser til både kommunens ansatte og
til Vallensbæk-borgere, der pendler og skal videre med offentlig
transport.
For at få en parkeringstilladelse skal du printe og udfylde en
ansøgning og aflevere den personligt i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. Læs mere og hent ansøgningsskemaet på vallensbaek.dk/
parkeringstilladelse
Der skal bygges 68 nye seniorboliger ovenpå Vallensbæk Stationstorv Syd. Byggepladsen ligger i svinget på Vallensbæk Stationstorv og det lille grønne anlæg nord for Højstrupparken.
I de næste måneder bliver trafikken derfor ledt en anden vej
mod parkeringspladsen bag rådhuset. Der er indtil videre lukket
for biler under S-banen – stien vil dog forblive åben.
Det betyder, at du skal køre en ny vej, hvis du skal til parkeringspladsen bag rådhuset: Fra krydset ved Rema 1000 kører du
ind mod rådhuset.
Hvis du skal til Højstruphave, skal du køre ad Højstrupparken.

Månedens billede

Julefest for pensionister er aflyst
@gitte.kristensen #vallensbæknu #vallensbæk
#vandretur
Del dine billeder med os på Instagram
Tag dem med #vallensbæknu
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Julefesten for pensionister, der skulle have været
afholdt onsdag den 2. december, er desværre aflyst
på grund af COVID-19.

Udvidelsen af
Pilehavehus er
indflytningsklar
1. februar

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

Nu er der ikke længe til, at nye
beboere kan flytte ind i de 16
nybyggede lejligheder i udvidelsen
af Pilehavehus.

De nye boliger nærmer sig med hastige
skridt det færdige resultat og står derfor
klar til indflytning den 1. februar 2021. Det
betyder også, at du nu kan kontakte visitationen, hvis du vil i betragtning til en lejlighed.
Formålet med de nye lejligheder er at udvide tilbuddet til pensionister og handicappede, begge med lette eller moderate funktionsbegrænsninger.
De 16 nye lejligheder består af seks lejligheder på 65 m2, otte lejligheder på 75 m2,
og to lejligheder på 85 m2.
Du skal udfylde ansøgningsskemaet og
sende det til Center for Pleje og Omsorg,
her vil en visitator vurdere, om du er i målgruppen til en ældre- og handicapvenlig bolig, hvorefter boligerne tildeles efter behov.
På vallensbaek.dk/ældreboliger kan du
finde ansøgningsskemaet.

Vallensbæk
tester
energivenlig
græsrobot
Vallensbæk Kommune tester
en ny, bæredygtig græsrobot,
der udelukkende kører på
solceller.
Græsrobotten, der kører på et
stykke græs ved Højrupgård i Vallensbæk, ligner en ganske almindelig robotplæneklipper. Men der
er noget helt specielt ved den: Den
kører nemlig 100 procent på solenergi, og det er den første af sin
slags i Vallensbæk Kommune.
”Opladestationen har et batteri

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/Ill.
Henriette Frausing, Colourbox,
Vallensbæk Kommune

Deadline
Næste nummer udkommer 12.-13.
december. Deadline 12. november,
til kalenderen via vallensbaek.dk/
aktiviteter dog 18. november.

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

til overskudsstrøm, så græsrobot-

Døgnpleje Rønnebækhus

ten kan køre på solenergien, selv-

Telefon: 4373 4344

om der er mørkt,” siger Kim Jensen, der er formand i Vej og Park i

Vej og Park vagttlf.

Vallensbæk Kommune.

Telefon i dagtimerne: 4797 4500

Idéen til en solcelle-drevet robotplæneklipper kom af, at der
ved græsplænen ikke i forvejen
var adgang til strøm. I stedet for at
grave ud til el blev det besluttet,
at der skulle afprøves en anden
løsning, som slet ikke ville kræve
strøm: solceller.
”Det er meget praktisk. Vi sparede ressourcer på ikke at skulle grave hele gårdspladsen op til
strøm, og på at selve robotten ikke

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

bruger energi udover det, den får

Kommunale Ejendomme

fra solen,” siger Kim Jensen.

Vagttlf. aften/weekend: 2727 4039

Indtil videre er det kun en enkelt
robot, der testes. Hvis testen går
godt, er planen at udvide med flere solcelle-drevne græsrobotter.
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Irene holder foredrag
om stress og arbejdsliv
i Vallensbæk Kultur& Borgerhus den 19.
november kl. 19. Tilmeld
dig på vallensbaek.dk/
aktiviteter
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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 Irene
Scharbau, der er forfatter og
freelancejournalist.

Irene Scharbau er gift med Peer, har tre børn og bor i Vallensbæk. Hun har tidligere arbejdet som journalist hos blandt andet Politiforbundet og Albertslund Posten.

dage, hvor det var mørkt, når jeg kørte på
arbejde, og jeg først tog hjem, når solen var
gået ned. Samtidig blev min mor meget syg, og
hun sad alene i et stort hus her i Vallensbæk. Så
jeg måtte tage mig af hende. Det var ikke en god

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

kombination, og min krop begyndte at sige fra.
Jeg har to gange før sagt mit job op, fordi jeg
synes, det var for travlt. Men hver gang er jeg
bare hoppet på en ny karrusel. Så i 2017 blev
jeg freelancer. Og denne gang holdt jeg ved; Jeg

”M

tog tiden tilbage. Fordi da jeg kiggede ind i min
mors øjne, da hun var ved at dø, kunne jeg se,

BLÅ BOG:

ed tiden er det

at hun slet ikke var færdig med det her liv. Hvis

gået op for mig, at

man vil have livet til at gå hurtigt, skal man

•	Irene Scharbau er 56 år,

arbejdslivet kan få

bare arbejde sig ihjel.

alt for meget magt

I dag arbejder jeg i perioder; nogle måneder,

over menneskers

når jeg skal lave blad, arbejder jeg meget,

liv. Mit ærinde er at få andre mennesker

andre måneder arbejder jeg slet ikke. Den

til at lade være med at stresse sig ihjel.

store forskel er, at jeg nu selv bestemmer

Jeg vil gerne vække tanken, at det skal

min tid og ikke længere er utilfreds med min

være tilladt at sige, at det her er mit

tilværelse. Jeg er i 50’erne, og jeg troede, jeg

max. Hertil og ikke længere. Hvis jeg

var færdig. Men jeg er overhovedet ikke færdig.

kan bevidstgøre flere mennesker om

Når jeg ser på mine børn, kan jeg blive

hastigheden i deres liv, så vil jeg være

meget bekymret. Fordi nu skal de ud og slås

glad.

for anerkendelsen og fastansættelse. Derfor

Jeg har haft et rigtig travlt job som

gør jeg enormt meget ud af at sige til dem,

kommunikationschef hos Høreforeningen.

at uanset hvad de gør, så er de gode nok.

Det var spændende, men hårdt. Vi kørte

Arbejdslivet skal ikke få for meget magt. I hvert

bare derudaf, og jeg havde rigtig mange

fald ikke så meget, at man bliver syg af det.”

uddannet journalist og
bor i Vallensbæk.
•	Efter 15 års fastansættelser i journalist- og
kommunikationsbranchen har Irene i dag
dedikeret sig fuldt ud til
at arbejde som forfatter
og freelancejournalist.
•	Irene er aktuel med sin
første roman ’MAX’, som
handler om to stressramte mennesker.

