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Så er det tid til
influenzavaccination

HOFOR klimasikrer
omkring Vallensbæk Sø

Mød otteårige Milas,
der samler skrald

KULTUR-SEPTEMBER

Nostalgisk gensyn og grufulde gys
Få en anderledes filmoplevelse, når vi omdanner Vallensbæk Rideakademis rustikke
rum til en spændende biograf.
I uge 37 vil den ene af ridehallerne på
Vallensbæk Rideakademi lægge hus til
tre forskellige filmoplevelser.
Nostalgisk gensyn
I ’De røde heste’ kan du opleve Poul
Reichhardt som landmand og Tove Maës
som gårdmandsdatter. Sammen skal de
redde gården fra den onde stedmor.
En berømt hest
’Tarok’ er historien om Danmarks mest
berømte hest, Tarok, som gjorde det
umulige og vandt alles hjerter.
Et gysermesterværk
’Midsommar’ er udråbt som et gysermesterværk, så der er garanti for gys for
selv de mest hårdhudede sjæle. Det starter idyllisk, men ender med rendyrket
ondskab og okkult mystik.

Film på plakaten
Den 8. september kl. 19:
’De røde heste’

Oplev Vallensbæk på en ny måde
Biblioteket har indsamlet historier om
de bedste steder i Vallensbæk under
overskriften ”Vores kvarter”. Både skoleklasser, lokalhistorisk forening og an-

Den 9. september kl. 19:
’Tarok’
Den 9. september kl. 22:
’Midsommar’

dre borgere har bidraget.

Der er gratis entré til alle
film, men der et begrænset
antal billetter, så du skal

Kom til ferniseringen fredag den 11.

booke billet. Det gør du ved

september kl. 16 i Vallensbæk Kultur- &

at finde filmvisningen på

Borgerhus.

vallensbaek.dk/aktiviteter

Projektet er en del af Vestegnens Kulturuges tema ”fællesskaber starter…”.

Udstilling fra Børnekulturugen

Mosens Dag

I uge 37 er der Børnekulturuge, hvor alle dagtilbud og

Den 6. september klokken 11-16.

skoler udforsker Vestegnens Kulturuges tema ’Kultur

Kom og få en dejlig dag med familien i naturskønne omgivel-

starter fællesskaber’. I centerlokalet på Vallensbæk Sta-

ser, når vi traditionen tro skyder Vestegnens Kulturuge i gang

tionstorv ved siden af Lagkagehuset åbnes en fantasi-

med Mosens Dag i Vallensbæk Mose. Foreningerne har boder,

fuld udstilling med værker, som børnene har lavet i løbet

vi skal plante nye træer, og der vil være teater, ponyridning,

af ugen. Udstillingen har åbent kl. 12-16 den 18.-30. sep-

motionsløb og meget mere. Se program og læs mere om da-

tember. Dog lørdag kun til klokken 15 og søndag lukket.

gen på vallensbaek.dk/mosensdag og kommunens Facebook.
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SENIOR

Herre-dag for seniorer
Projektet Den Gode Kammerat indbyder til herre-dag
for de modne herrer (60 år eller derover) mandag den
5. oktober.
Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af dagen,
som afsluttes med en fælles herremiddag.
Pris 50 kr. Læs mere på www. vallensbaek.dk/
dengodekammerat

Lions-festen for
pensionister aflyst
Coronaen har sat sine spor mange steder, og Lions i
Vallensbæk har med beklagelse besluttet at aflyse den
årlige pensionistfest I oktober. Lions synlighed er ligeledes
sat på pause, ingen loppemarkeder – ingen fester.

Tanterne
er tilbage!
Mødet mellem generationer er noget af det,
der kendetegner Vallensbæk Kommune.
En vigtig del af disse generationsmøder er
”tanterne”, som er frivillige seniorer, der
gør en positiv forskel for børn.
”På grund af corona-situationen har
tanterne holdt pause, men vi håber at
komme i gang igen i løbet af efteråret”,
siger Inge Mauritzen fra Ældre Sagen, der er
koordinator for tanterne.
Hvis du har lyst til at være frivillig tante
(eller onkel), så er der disse muligheder:
• Børnehavetanterne leger og hygger med
små grupper af børn i daginstitutionerne
hver 14. dag.
• Sprogtanterne supplerer
daginstitutionernes professionelle
personale hver 14. dag med sprogudvikling
for de børn, der har brug for det.
• Læsetanterne læser højt for små grupper
af børn i 2. klasse hver 3. uge.

Få mere information hos Inge Mauritzen på tlf:
2096 3090 eller mail inge-mauritzen@privat.dk

Men vi vender stærkt tilbage, lige så snart muligheden
foreligger.
De varmeste hilsner fra os alle i LIONS VALLENSBÆK

Ældrerådsvalget i oktober
Vallensbæk Ældreråd holder cafemøde den 8. oktober.
Her vil der blive orienteret om ældrerådets arbejde,
og du kan stille spørgsmål til de enkelte medlemmer
og kandidater. Du kan selv nå at stille op inden den 21.
september – se kriterier for at stille op på vallensbaek.
dk/aeldreraadet
Så mød op, hvis du er +60 og søger indflydelse på
pleje og omsorg med mere i vores kommune. I rådets
vedtægter hedder det: ”Ældrerådet kan af egen drift
udtale sig og stille forslag inden for alle forvaltningsgrene
om emner, som har betydning for ældre i kommunen.”
Cafemødet afholdes torsdag den 8.

Myndighedernes
retningslinjer
vedr. corona
bliver naturligvis
overholdt til de
omtalte møder og
arrangementer.

oktober kl. 16-17.30 i Havet i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus. Der vil være en mindre
forfriskning.
”Vi glæder os til at se mange til cafemødet”, siger ældrerådets formand Leif Larsen.
Selve valget afsluttes den 20. oktober.
Hvis du har spørgsmål til valget, er du
velkommen til at kontakte Center for Pleje
og Omsorg på tlf: 4797 4200 eller e-mail
cpo@vallensbaek.dk

Indkøbsture aflyst
På grund af risikoen for corona er
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Ældrerådets indkøbsture aflyst resten af året.

Tilde og Kristian hjælper dig med

dit rygestop
Et lyttende øre og et forstående sind er blandt de egenskaber, der er
vigtige i arbejdet som rygestopkonsulent. Mød Tilde og Kristian, der
hjælper borgerne med at slippe rygetrangen.

”Det mest givende ved at arbejde med
rygestop er de øjeblikke, hvor der efter kurset
kommer en deltager og kigger dig i øjnene
og siger tak. Hvor du kan se, at deltageren er
blevet lykkeligere. Smilet er blevet større, der
er kommet mere farve i ansigtet, og de har
fået mere gåpåmod i livet.”
Sådan siger Kristian Pilborg, der er
rygestopkonsulent i Vallensbæk Kommune.
Sammen med kollegaen Tilde Jensen står
han for vores rygestopforløb, hvor du som
borger helt gratis kan få hjælp til at stoppe
med at ryge. Deltagerne mødes i en gruppe
over seks gange, og Tilde og Kristians rolle
er at rådgive, motivere og støtte dem i deres
rygestop.
”Min vigtigste opgave er at mane
alle fordomme til jorden om hvad et
rygestopkursus er. Vores deltagere melder
ofte tilbage, hvor glade og overraskede de
er over, at de ikke bliver mødt med en løftet
pegefinger hos os. Vi har en forståelse for,
at rygning er en afhængighed. Det handler
ikke om, at man ikke bare lige kan tage sig
sammen,” siger Tilde, og Kristian supplerer:
”Vi skal finde frem til deltagernes
motivation for at stoppe. Det kræver, at du

Kristian og Tilde er rygestoprådgivere i Vallensbæk Kommune

er enormt god til at lytte og stiller de rigtige
spørgsmål. Der findes ikke én rigtig måde
at køre et rygestop på – vores opgave er at

VIL DU MED PÅ NÆSTE HOLD?

skabe en individuel vej.”

”Røgfrit Liv” er et rygestopforløb, hvor du får værktøjer til at komme lettere

Derudover er fællesskabet, hvor deltagerne
tør sætte sig selv i spil og støtter hinanden,
enormt vigtigt:
”Jeg er mest stolt, når jeg får deltagerne
til at reflektere og byde ind på hinandens
historier. Så er det ikke mig, der er i centrum

igennem dit rygestop. I mødes seks gange i en gruppe af max 15 deltagere og
får råd og vejledning, blandt andet om korrekt brug af nikotinerstatning, samt
støtter hinanden gennem den første røgfrie periode.
Vi mødes onsdage fra den 9. september kl. 16.30-18.30 i Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus.

som underviser, men dem selv, der kommer

Hør mere og tilmeld dig hos rygestoprådgivere Kristian Pilborg på tlf: 2931 8963

med al visdommen til hinanden,” slutter Tilde.

eller Tilde Jensen på tlf: 2488 0902 – eller send en mail på csf@vallensbaek.dk
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Krokodillen har en fisk i munden, så den
ikke virker så farlig.

Børnene ville rigtig gerne have dinosaurer – så det fik de!

Henrik Andersen og hans assistent kom
med de første træskulpturer i april.

Sig hej til træ-dyrene på

naturlegepladsen
Den populære naturlegeplads på Golfsvinget har fået en række håndlavede
træskulpturer, der både er en fryd for øjet – og populære at lege på.

Der er flyttet nogle nye ”beboere” ind

dinosaurer, så Henrik Andersen har

på naturlegepladsen i Vallensbæk –

udført to styks af slagsen, som står og

nemlig nogle træskulpturer udført af

snakker sammen i en lysning ved et

kunsthåndværker Henrik Andersen.

legetårn.

Da Henrik havde fået opgaven med

Desuden er der et indiansk inspireret

at udføre træskulpturerne, tog han hen

område med en meget smuk totempæl og

på naturlegepladsen for at tale med

en fortæller-stol med 12 skamler rundt

de børn, der skulle have glæde af hans

om. Et populært valg hos de pædagoger,

arbejde.

som Henrik talte med, da han var ude for

”Jeg spurgte, hvad de ville sige til et

at researche. Naturlegepladsen bliver

savanneområde med en krokodille, en

både brugt af kommunens institutioner

elefant og et termitbo. De var med på

og af familier med børn.

ideen, men en lille pige mente, at hun
måske ville blive bange for krokodillen.

Eg – det holder!
Skulpturerne er udført i dansk
stilk-egetræ, hvor det yderste
splintved er fjernet, så man kun
bruger det rene kernetræ. Stilk-eg
er kendt for sin lange holdbarhed
på grund af det naturlige indhold
af garvesyre, og derfor kommer
Vallensbæks børn forhåbentlig til
at have glæde af træskulpturerne
mange år frem i tiden.

Det siges også, at der gemmer sig en
drage et sted på naturlegepladsen.

Derfor fandt vi på at udstyre krokodillen

Kan du finde alle skulpturerne?

med en fisk i munden – den er knap så

Gå på opdagelse på

farlig, når den har fået stillet sulten”,

naturlegepladsen og find:

fortæller Henrik Andersen, der med

Vidste du at ...

1. Elefanten

lange snabel” for børnene. Spoiler alert:

Adressen er Golfsvinget 12. Vær sød

5. Totempælen

Der var en krokodille med i spillet!

at hjælpe os med at holde området

valget af dyr også har haft i baghovedet,
at man her passende kan læse Rudyard
Kiplings fabel ”Hvordan elefanten fik sin

Det var også et stort ønske fra
børnene, at der skulle være nogle
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naturlegepladsen er åben for alle?

pænt, fx ved at smide dit affald i
de opstillede skraldespande.

2. Krokodillen
3. Termitboet
4. Dinosaurerne
6. Fortæller-området
7. Dragen

Efterårets aktiviteter i

17.10: Workshop: Manga-tegning

Målgruppe: Voksne
”Bare fordi jeg er alene, betyder det ikke, at
jeg er ensom.” Fremtidsforskeren Camilla
Lærkesen fortæller om at være introvert.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 19-21

20.10: Om at være introvert
i en ekstrovert verden med
Camilla Lærke Lærkesen

Målgruppe: Børn
Workshop for børn der kan lide at tegne og
har lyst til at lære den særlige manga-stil.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Langbordet kl. 10-11:30
Gratis, men book billet

Målgruppe: Voksne
Få et førstehjælpsbevis eller få genopfrisket
teknikkerne.

07.11. Førstehjælp

Målgruppe: Voksne
Den historiske roman Hvor lyset er skildrer
den danske kunstner Carl Fishers dramatiske
bohemeliv fra 1892-1962.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 19-21
Gratis, men book billet

03.11: Hvor lyset er
– forfatterforedrag med Malene Ravn

November:

Oversigten kan tages ud og gemmes.

Læs mere om arrangementerne på www.vallensbaek.dk/aktiviteter,
hvor du også kan se nye arrangementer og evt. ændringer.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

September:
På tværs i kommunen:

• Festlig September, uge 37, 38 og 39
• Børnekulturuge, uge 37
• Vestegnens Kulturuge, uge 37

05.09: Workshop:
Minikulturhuse

Målgruppe: Børn/familier
Vær med til at skabe små
fantasifulde minikulturhuse.
Sted: Børnebiblioteket /
gårdhaven kl. 10:30-12:30
Gratis, men book billet.

Målgruppe: Voksne
Erling Jepsen fortæller med humor og
distance om sin seneste erindringsroman
Hjemmefra.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 19-21
Gratis, men book billet

23.11: Hjemmefra – forfatterforedrag
med Erling Jepsen

Målgruppe: Alle
Sang skaber fællesskab – vi mødes til
fyraftenssang
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 17-17:30
Gratis, bare mød op

23.11: Vallensbæk Synger:
Fyraftenssang

Målgruppe: Voksne
Få et førstehjælpsbevis eller få genopfrisket
teknikkerne.
Sted: Korsagergård, stuerne kl. 12:30-16:30
Gratis, men book billet.

21.11. Førstehjælp

Målgruppe: Børn/familier
Sidste chance for at få lavet julegaver til
familien.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Langbordet kl. 10:30-12:30
Gratis, men book billet

19.12: Workshop: Julehygge

Målgruppe: Børn/familier
Vi laver sjove kæmpenisser til udsmykning
af børnebiblioteket.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Langbordet kl. 16-18
Gratis, men book billet

16.12: Workshop: Julehygge

Målgruppe: Børn/familier
Perleplader, pebernødder og hygge.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Langbordet kl. 16-18
Gratis, men book billet.

09.12: Workshop: Julehygge

Målgruppe: Børn/familier
Vi laver sjove kæmpenisser til udsmykning
af børnebiblioteket.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Langbordet kl. 16-18
Gratis, men book billet

02.12: Workshop: Julehygge

December:

I Kultur- & Borgerhuset viser vi film

Film:

Kom og vær med og få én på læseopleveren!
Ved Guidet fælleslæsning læser en
bibliotekar en tekst højt. Alle deltagere får
teksten udleveret på tryk og kan selv læse
med. Bibliotekaren laver stop i højtlæsningen
og gruppen taler ud fra teksten, som kan
være en novelle eller et digt.
Det kræver ingen forudsætninger eller
forberedelse at deltage – kun at du har lyst
til at møde andre og tale om teksten.
Vi mødes 6 onsdage i september og
oktober i lokalet Toften, Vallensbæk Kultur& Borgerhus.
Det er gratis at deltage – husk at tilmelde
dig hver af onsdagene.
Tid: 10-12
Datoer: 16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 21.10. og
28.10.

Guidet fælleslæsning
– litteratur på den nemme måde!

Vi inviterer både institutioner,
forældre og bedsteforældre til at
tage børnene i hånden og besøge
os – vi læser op af gode bøger for
børnehavebørn.
Tid: kl. 9:30-10:00
Datoer: 06.10., 03.11. og 02.12,

Oplæsning for de små:

Tilbagevendende
arrangementer

(Forbehold for fejl og ændringer)

Distancekunsten udspiller sig på en italiensk kostskole på grænsen til Slovenien.
Kostskole er for de allermest velhavende og har det som sin fornemmeste opgave
at opdrage de unge mennesker til mådehold, selvbeherskelse og distance, både i
forhold til følelser såvel som i alle andre af livets aspekter. De er ”Hedenske guder
på et Olympen af orden og kontrol”. De er bogstavelig lukket inde i et gyldent bur
uden mulighed for at komme uden for skolens ejendom.
Fortælleren har stjålet en nøgle til skolens port, og mange nætter krydser hun
grænsen til Slovenien for at betragte livet uden for en natklub. Her møder hun
Nicolas, som hun indleder et forhold til, da hun ikke kan få David, som hun er
forelsket i.
Igennem fortællerens voksenliv vedbliver kostskoletiden og vennerne derfra
at være den lykkeligste og vigtigste tid i hendes liv, til trods for at hun mister
kontakten til dem.
Distancekunsten er en yderst velskrevet og foruroligende roman med et indblik i
en verden, de færreste af os kender.

Hvad gemmer sig bag de gyldne tremmer på en kostskole for de rigeste?

Distancekunsten af Mary B. Tolusso

Vores bibliotekar Bettina anbefaler:

Hør mere om læsegruppen hos Anne Marie
Bredager på tlf: 40148991 eller Britta El
Shahhat på tlf: 40108703.

”Vi mødes den første onsdag hver måned
kl. 16 på Campus på Pilehaveskolen, hvor vi
læser og diskuterer et bredt udvalg af ny
og ældre skønlitteratur, som vi i fællesskab
har valgt”, fortæller Anne Marie Bredager fra
læsegruppen, som pt. tæller fem læseglade
kvinder.
I år har gruppen blandt andet læst “Alt
det lys vi ikke ser” af Anthony Doerr og
“Forbrydelse og straf” af Dostojevskij, og nogle
af de kommende bøger er Tom Rachmans “Den
italienske mester” og Iben Mondrups “Tabita”.

Læsegruppe
søger medlemmer

gennem hele foråret. Der vises film under
‘overskrifterne’ BabyBio, film for Voksne
og film for de helt små. Der vises film både
i Kultur- & Borgerhuset og på Campus. Se
hjemmeside og Facebook for program og
datoer.

23.09: Turen går til Island
v/K. Torben Rasmussen

Målgruppe: Voksne
Forfatteren bag Turen går til Island
fortæller om landets særlige kultur
og natur.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 19:30-21
Gratis, men book billet.

25.09: Babymotorik og sang
Målgruppe: 0-10 mdr.
Sang, musik og motorik med din baby med
Luise Føns Haaber.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Sletten og Engen kl. 10:30-11:15
Gratis, men book billet

Oktober:
06.10: Foredrag om
krig med Gorm Harste
Målgruppe: Voksne
Aarhus Universitets fredselskende
feltherre, Gorm Harste, fortæller om krigens
uforudsigelige væsen
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Trappen kl. 19-20:30
Gratis, men book billet

10.10: Workshop: Mulepose

Målgruppe: Børn/familier
Design din helt egen stofpose til din
madpakke, frugt eller noget helt tredje.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Langbordet kl. 10:30-12:30
Gratis, men book billet.

Gratis, men book billet

23.10: Babymotorik og sang
Målgruppe: 0-10 mdr.
Sang, musik og motorik med din baby med
Luise Føns Haaber.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Sletten og Engen kl. 10:30-11:15
Gratis, men book billet

24.10: Luk op!
Børneteater for
de helt små

Målgruppe: Børn (1-3 år)
Dejlig kuffert børneteater med små
overraskelser i alle de små kufferter.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 10:30-11:30
Gratis, men book billet

24.10: Skriveworkshop
v/Sandra Schwartz

Målgruppe: Børn/Unge
Har du en lille forfatterdrøm i maven, eller
kan du bare godt lide at skrive historier?
Sandra Schwartz guider dig gennem
skriveprocessen.
Sted: Rådhuset, ”Stuen til venstre”
kl. 10:30-14:30
Gratis, men book billet

28.10: Det amerikanske præsidentvalg
med Anders Agner Pedersen

Målgruppe: Voksne
Foredrag om præsidentvalget mellem
Donald Trump og Joe Biden – bliver det “four
more years” eller en ny begyndelse?
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 19:30-21
Gratis, men book billet

Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 12:30-16:30
Gratis, men book billet.

10.11: Livestream: Smagen
af øl med Zoran Gojkovic
og Erik Lund

Målgruppe: Voksne
To brygmestre fortæller om processen at
lave øl – kom og smag fem forskellige øl,
mens de taler om dem
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Trappen kl. 19-21:30
Gratis, men book billet.

14.11: Workshop: Billedbogen Mozart og
Robinson og den mægtige ostemåne

Målgruppe: Børn/familier
Kreativ workshop for alle. Vi læser, hygger og
skaber.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Langbordet kl. 10:30-12:30
Gratis, men book billet.

17.11: Livestream: Tilblivelsen af
det moderne menneske med Eske Willerslev

Målgruppe: Voksne
Eske Willerslev fortæller om menneskets
historie
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Trappen kl. 19-21
Gratis, men book billet.

21.11: Græshoppesalsa,
Teater Flyvende Prinsesse

Målgruppe: Børn
Børneteater med musik og fantasi, og flotte
kulisser.
Sted: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet kl. 10-11
Gratis, men book billet.

’Quesadilla’
OPSKRIFT

Fars Halvmåne –

I skal bruge:

2 fuldkorn-tortillawraps

150 g revet ost (max. 18 % fedt)
4 skiver parmaskinke
2 fed hvidløg
2 håndfuld frisk basilikum
½ bakke cherrytomater

Sådan g ør I:

•	Start med at halvere cherrytomaterne,
skære parmaskinken i strimler og
skrælle og presse hvidløget med en
hvidløgspresser.
• Skyl basilikumbladene.
•	Varm en ”slip-let” pande op uden olie
eller fedtstof.

Gode tips:

I kan putte alt muligt i en quesadilla. Prøv ”den
stærke” med chorizo og jalapenos eller ”den
overraskende” med avokado, koriander og gedeost.
Spis en spandfuld af jeres yndlingsgrøntsager
sammen med de lækre halvmåner.

•	Læg en wrap på, og skru ned på
middelvarme.
•	Fordel skinke, halve cherrytomater,
basilikumblade, presset hvidløg og revet
ost på den ene halvdel af wrappen – den
skal formes som en halvmåne om lidt.
•	Efter et par minutter vendes den ”tomme
halvdel” over den ”fyldte”. Brug evt. lidt
ost til at ”lime” jeres halvmåne sammen.

Gode opgaver til far og barn:

•	Nu skal wrappen vendes med en palet.

Barnet: Ordner tomater, basilikum og hvidløg,

• Steg videre i ca. 3-4 minutter.

og fordeler fyldet på begge wraps.

•	Server den lækre quesadilla med en

Far: Passer panden, og vender quesadillaen.

Pas på, at fyldet ikke falder ud.

sombrero på hovedet.

Fars Køkkenskole er tilbage!
Efter en tvungen forårspause er Fars Køkkenskole tilbage i skolekøkkenerne, og de første hold starter op den 7. september. Nåede I ikke at tilmelde jer i denne omgang, så fortvivl ikke, for der kommer
nye hold allerede igen til februar. Hold øje med Aula og kommunens hjemmeside for mere information. Fars Køkkenskole er for fædre og børn, der går i 2.-4. klasse. Her lærer du at lave nye og spændende retter, samtidig med, at der er tid til at hygge med børnene over gryder og grøntsagssnitning.
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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 v/Ældre Sagen:

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-holdet
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 – indtil
videre i skolegården.

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
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

Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus
Kommunalbestyrelsen holder møde den 9. september kl. 17.30, hvor alle interesserede
er velkomne. Efter mødet er der mulighed for at møde 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.
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Scan koden
og se
kalenderen
direkte på din
smartphone.

KALENDER

SEPTEMBER

02.
03.
05.
05.
05.
06.
08.

Ældre Sagen Årsmøde
18:30 Korsagergård

Informationsmøde om
kommuneplanen

18:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Cykeltur for nye borgere

16.

9:45 Start:
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

DIY workshop, Mini kulturhuse

10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Børnebiblioteket

Mosens Dag 2020

11:00 Vallensbæk Mose

De Røde Heste på
Vallensbæk Rideakademi

Ældre Sagen Kursus i
Billedbehandling

09.
10.
11.
12.
13.

15.
16.

8:00 Vallensbæk Rådhus

09.-23.

09.

14.

National Flagdag for
Danmarks udsendte

19:00 Vallensbæk Rideakademi

09.

SEPTEMBER

Kører 3 onsdage fra kl. 10.
Mere info hos Ole Løndal på
londal@webspeed.dk eller
tlf: 5362 2625.

Offentligt menighedsrådsmøde
17:30 Vallensbæk Kirkes Sognegård

Se filmen ”Tarok”

19:00 Vallensbæk Rideakademi

Se gyserfilmen ”Midsommar”
Fra 15 år
22:00 Vallensbæk Rideakademi

Åbent Hus på Vallensbæk
Musikskole

19:00 Havet,
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Ældre Sagen Hygge-Café

14:00 Ældrecentret Pilehavehus

Vejloppemarked I Nøddeboparken
10:00-15:00 Nøddeboparken

14:00 Vallensbæk Kirke - Sognegården

04.

Ældre Sagen En Teateroplevelse
16:00 Korsagergård

Valgforsamling
– valg til menighedsrådet

19:00 Vallensbæk Kirke - Sognegården

Guidet fælleslæsning

10:00 Toften,
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Ældre Sagen Vinsmagning
17:00 Korsagergård

18.-25.

Udstilling fra Børnekulturugen

19.
20.
21.
22.
25.
23.
25.

18.30 Multisalen v. Vallensbæk Skole

Koncert med Halfdanskerne

Pejsestue:
Når Gud bøjer sig

OKTOBER

25.
30.

Centerlokalet ved Lagkagehuset

Helligtrekongers Filmklub

17:30 Vallensbæk Kirke - Sognegården

Vallensbæk Børneteater
– Zebragruppen opfører Askepot

10:00 og 12:30 Festsalen Egholmskolen

Dialogmøde med
Grundejerforeningerne
– områderne Syd og Midt

Affaldsindsamling
i Vallensbæk

18:00 Korsagergård, i salen

Lørdag den 19. september
finder Danmarks
Naturfredningsforening årlige
affaldsindsamling sted. I
Vallensbæk kan du også være
med til at give naturen en
forårsrengøring.

Frivillig og Foreningsreception

Ligesom sidste år bliver der oprettet

18:00 Rådhuset, mødelokale ”Havet”

Dialogmøde med
Grundejerforeningerne
– område Nord

17:00 Ved gadekæret i Vallensbæk
Landsby

Guidet fælleslæsning

10:00 Toften,
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Babymotorik og Sang
v/ Musikmor

tre stationer, hvorfra der indsamles
affald. Ved mødestedet vil der blive
udleveret handsker, gribetænger og
affaldsposer.
Det er Vallensbæk Kommune, der
i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening står bag affaldsindsamlingen. Sidste år blev der sat

10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Sletten og Engen

rekord ved affaldsindsamlingen –

Frivillig og Foreningsreception

affald sammen. Kan vi mon sætte ny

både mht. deltagere og skrald – hvor
125 affaldskrigere samlede 320 kilo

17:00 Ved gadekæret i Vallensbæk
Landsby

rekord i år?

Guidet fælleslæsning

lingsstationer, mødetid m.m., når de

10:00 Toften,
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Hold dig opdateret på vallensbaek.
dk, hvor vi skriver mere om indsamsidste detaljer om indsamlingen er
på plads.
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Opslagstavlen

DSB renoverer
broen over
Søndre Ringvej
DSB er i gang med at arbejde på
jernbanebroen, der løber over Søndre
Ringvej. Imens de arbejder, vil trappen
fra Søndre Ringvej op på perronen være

Vallensbæk får
ny hjemmeside
I løbet af efteråret vil du opdage, at
vallensbaek.dk ser lidt anderledes ud.

lukket.
Arbejdet står på frem til midten af september. I hele perioden vil trappen være
afspærret.
Stationsstien vil være åben, så du kan
følge den langs skinnerne og gå op på
perronen fra tunnelen under Vallensbæk
Station.

Vi relancerer nemlig kommunens hjemmeside med et
flot og tidssvarende design, øget brugervenlighed og
optimeret selvbetjening. Alt sammen for at gøre det
lettere for dig at finde lige det, du søger.
Hvis du har spørgsmål til det nye design af hjemmesiden eller har spørgsmål til, hvor du finder information om byggesagsbehandling, daginstitutioner
og skoler, dagsordner til kommunalbestyrelsesmødet
eller andet, er du meget velkommen til at skrive til

Informationsmøde
om kommuneplanen

kommunikation@vallensbaek.dk.

Torsdag den 3. september kl. 18.30 i Havet i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus kan du komme til informationsmøde
om forslag til kommuneplanen for 2020-2032.
Borgmester Henrik Rasmussen holder oplæg om forslaget og svarer på spørgsmål sammen med teknik- og byudviklingschefen.
På grund af corona-restriktioner er der begrænset antal pladser. Tilmeld dig ved at sende en mail til cet@vallensbaek.dk
Se også vallensbaek.dk/hoeringer

Månedens billede

Informationsmøde
om kommuneplanen
Torsdag den 3. september kl. 18.30 i Havet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus kan du komme til informationsmøde om forslag til kommuneplanen for 2020-2032.
Borgmester Henrik Rasmussen holder oplæg om forslaget og svarer på spørgsmål sammen med teknik- og
byudviklingschefen.
På grund af corona-restriktioner er der begrænset antal pladser. Tilmeld dig ved at sende en mail til
cet@vallensbaek.dk

@lila.s.rad #solnedgang #vallensbæknu
Del dine billeder med os på Instagram.
Tag dem med #vallensbæknu
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Se også vallensbaek.dk/hoeringer

Influenzavaccination
Ældre Sagen arrangerer igen i år influenzavaccination. Det kommer dog
til at foregå på en ny måde: For at mindske risikoen for coronasmitte skal
man bestille tid, så færrest muligt er til stede samtidigt.
Du bestiller tid ved at gå ind på minvaccination.dk eller ved at
ringe til Danske Lægers Vaccinationsservice på 7025 9040 eller
til Friederike Wenning fra Ældre Sagen på tlf: 4364 3734.
Hvis du blev vaccineret sidste år, vil du modtage et brev med
oplysning om, hvordan du bestiller tid.
Influenzavaccinationen er gratis for borgere, der fylder 65 år
inden 31. december 2020, samt førtidspensionister, kronisk syge
og gravide i 2. og 3. trimester. Andre betaler 200 kr. på dagen.

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

Ansvarshavende redaktør
Anette J. Laustsen

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

Få hjælp fra
pårørendevejlederen

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

Foto
Vallensbæk Kommune, Colourbox

Tilbud til børn, unge og
voksne, der er pårørende
til en syg.
Det kan være svært
at passe på sig selv,
når en nær ven eller et
familiemedlem er syg. Du

Deadline
Næste nummer udkommer 3.-4. oktober.

HOFOR klimasikrer
omkring Vallensbæk
Sø (vandskisøen)

kan få hjælp fra kommunens
pårørendevejleder til
at rette fokus mod din
egen trivsel og dine egne
bekymringer.
Du kan bl.a. få støtte og
rådgivning gennem individuelle samtaler, og du bestemDet kan f.eks. være konkrete

For at undgå oversvømmelser omkring

bekymringer, og hvordan du

Vandskisøen og sikre, at områdets besøgende

kan passe på dig selv.

kan færdes uden gener, når det regner kraftigt,

finde andre kommunale og
frivillige tilbud til pårørende.

skal søens vand uhindret kunne løbe videre til
Store Vejle Å.
Derfor er HOFOR (Hovedstadsområdets Forsy-

Hvis du ønsker det, kan

ningsselskab) nu i gang med at renovere udløbs-

du være anonym, og du kan

bygværket i den sydvestlige ende af søen. I den

også bestemme, hvor vi skal

forbindelse etableres midlertidigt en dæmning.

mødes.
Hør mere hos pårørendevejleder Christina Schubart
på tlf: 4797 4149 / 2941 2477
eller chssc@vallenbaek.dk
Telefonen er åben alle
hverdage.

via vallensbaek.dk/aktiviteter dog
19. september.

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

HOFOR er i gang med et arbejde, der skal
reducere risikoen for oversvømmelser
omkring Vallensbæk Sø, som også er
kendt som ”vandskisøen”. Arbejdet skal
sikre, at områdets besøgende kan færdes
uden gener, når det regner kraftigt.

mer, hvad vi skal tale om.

Du kan også få hjælp til at

Deadline 13. september, til kalenderen

En del af området omkring søen vil være
spærret for gennemgang i de perioder, hvor der
arbejdes med kran og lastbiler.

Døgnpleje Rønnebækhus
Telefon: 4373 4344

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

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

Kommunale Ejendomme
Vagttlf. aften/weekend: 2727 4039

Arbejdet forventes at være færdigt i løbet af
september.
Vallensbæk Sø ligger lige syd for Holbækmotorvejen og Ringstedbanen, vest for Vejlegårdsvej.
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Otteårige Milas samler skrald op fra gaden.
Her er det en ske og en kapsel, han har fundet.

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.

Det er mest plastik og papir, jeg finder. Så

I denne måned kan du møde

smider jeg det i skraldespanden, og hvis

otteårige Milas Mikander.

”J

der er for meget, så går jeg hjem og henter
en sæk, jeg kan putte det i. Der er også
mange, der smider flasker i naturen, og så
kommer der glasskår, og der er dyr, der

eg bliver ikke så sur, bare lidt øv

skærer sig på det. De er ikke så kloge dem,

over alle dem, der smider skrald

der smider skrald. Jeg ved ikke helt, hvorfor

i naturen. Det er ikke så smart.

jeg begyndte at samle skraldet op, men

Jeg har boet i Vallensbæk i et

jeg har set mange af de dér programmer

år, og jeg bor sammen med min

i fjernsynet om havet, hvor der kommer

far og lillebror i en lejlighed

endnu mere skrald, og lige pludselig er

i Amalieparken. Frikvarter og idræt er

der ikke flere arter tilbage. Vi køber heller

det sjoveste i skolen, og jeg vil gerne

ikke plastikposer, for det er ikke godt for

være dyrlæge, for jeg kan godt lide dyr.

naturen, og du ved ikke, om de fx bare bliver

Jeg har fisk og snart får jeg en gekko.

smidt i havet. Jeg har også set billeder af

Det er vigtigt, at skraldet kommer i

isbjørne, der er helt tynde, fordi de mangler

skraldespanden, for ellers forurener det

føde på grund af klimaet. Så jeg tror, det er

og dræber mange dyr, hvis de spiser det.

vigtigt, at vi mennesker lige får rettet op på

Hvis vi lader skraldet ligge, så er naturen

det. Derfor håber jeg også, at dem der har

helt død om 20 år. Skraldet ligger alle

smidt alt det skrald, bliver så flove, når de

steder – i naturen og på vejene, og jeg

læser det her. Det bedste ville være, hvis vi

finder det, når jeg går tur, og nu har jeg

kunne samle en masse mennesker én dag,

samlet det op i cirka et halvt års tid.

hvor vi sammen samlede skrald.”

Det er kun, hvis
der er mega meget
skrald, at jeg går
forbi – ellers samler
jeg altid skraldet
op. Det er ikke godt
for naturen og
dyrene, at det
ligger og flyder.”

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

