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SKOVTUR FOR PENSIONISTER

I år går turen til

Sel skabslokalerne byd

er på en smuk udsigt

over Knapsø.

Sagnlandet Lejre
Nyd en dejlig frokost på Restaurant Herthadalen i
Danmarks nye nationalpark, Skjoldungernes Land.
Vi kører i bus fra Vallensbæk og tager en tur rundt på det smukke Midtsjælland. Borgmesteren og medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget
vil være guider på turen.
Vi spiser på Restaurant Herthadalen, som ligger for enden af Danmarks længste allé, smukt gemt
i skoven i den nye nationalpark
Skjoldungernes Land. Herthadalen
byder på en lækker toretters menu:

Skovturene afholdes
følgende dage med

I år sælger vi alle billetter digitalt på

enslydende program:

korsagergaard.vallensbaek.dk fra tirsdag den 8.

Torsdag den 12. august

juni kl. 10. Billetten koster 200 kr.

Tirsdag den 17. august
Onsdag den 25. august
Torsdag den 2. september
Tirsdag den 7. september
Torsdag den 9. september

landbrød og pisket smør samt grillet kalv med kartofler og sovs. Her-

gårdbutikken. Vi byder efter froko-

til serveres en øl, en vand eller et

sten på kaffe og tærte.

Efter frokosten er der mulighed for
selv at gå på opdagelse i Sagnlandet

Hvis du ikke har mulighed for at købe
billetten digitalt, så kontakt Marianne Rønn
fra Seniorhuset på tlf:
• 2488 0952
• 2130 1604
• 5154 6039.

fisk med grønt, knas og mayonnaise,

glas vin.

KØB BILLETTEN PÅ NETTET

Borgere med nedsat bevægelighed eller borgere i kørestol kan
deltage alle dage.

Lejre, som ligger midt i nationalpar-

Afgang i bus fra Vallensbæk kl.

ken. Der er også masser af mulighed

9.30 fra enten idrætscentret, Pile-

for at nyde den enestående natur fra

havehus eller rådhuset ved jobcen-

terrassen ved restauranten med ud-

tret (bemærk: nyt opsamlingssted).

sigt over Knapsø eller for at besøge

Forventet hjemkomst kl. ca. 17.30.

Du kan også møde op den 8. juni fra kl. 10
på Korsagergård eller i Vallensbæk Kultur& Borgerhus, hvor personalet vil hjælpe dig
med at købe din billet digitalt. Vi udbyder det
antal billetter, som gør, at vi kan efterkomme
Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger.
Pensionister, hvis indkomst er meget beskeden,
kan få billetprisen refunderet. Hør mere om
dette i borgerservice eller hos din sagsbehandler.
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Ellevilde Vallensbæk
er Vild med Vilje
Vallensbæk er gået med i naturbevægelsen Vild med Vilje, fordi vi vil arbejde
med at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Kommunens første
Vild med Vilje-projekt bliver parkbåndet mellem Løkkekrogen og Tværstien.

Vallensbæk er gået med i natur-

Vilje arbejder for biodiversitet.

gåture. Samtidig er målet, at det er en

bevægelsen Vild med Vilje, der vil

Biodiversitet er et udtryk for naturens

oplevelse for børn og voksne at bru-

gøre en konkret og lokal forskel for at

mangfoldighed – det vil sige alt det

ge området som transportvej til og fra

gøre naturen vildere, rigere og mere

liv, der findes på jorden i form af dyr,

skole og indkøb.

mangfoldig.

insekter, planter, svampe, bakterier

Vallensbæk og Vild med

For at skabe mere diversitet i det

og alt levende, der tilsammen er

grønne på parkbåndet – skabe plads

afgørende for arternes overlevelse.

til flere insekter, dyr og planter – skal
vi udkonkurrere græsset. Når jorden

Parkbåndet i nord er første Vild
med Vilje-projekt
Det overordnede mål
for parkbåndet
er, at det bliver
et attraktivt
grønt areal,

I hullerne fra
køernes spor kan
larver udklække,
og det bidrager til
biodiversiteten.
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er meget rig på næring, så er det kun
græs, der trives. En del af græsarealerne bliver skrællet af, så jorden gøres næringsfattig, og i stedet bliver der
plantet engblomster, som tiltrækker
flere insekter og smådyr.
Legepladsen og området med træ-

som indbyder

ningsredskaber ved Sundhedshuset

til ophold og

bliver bevaret, og den sti, der i dag er

et slået spor i græsset, bliver anlagt med
slotsgrus. Det vil gøre den farbar for alle
hele året rundt – også når det er smattet og vådt.
Stien fra Løkkekrogen til Tværstien bli-

Vidste du at ...

der bliver sat græssende kvæg ud i Vallensbæk
mose, der hjælper med at holde græsset nede og øge

ver udstyret med bænke og affaldsbehol-

diversiteten i området?

dere, så skraldet ikke smides i naturen.

Køerne holder græsset på engen nede. Desuden

Tæt på Pilehaveskolen kommer et langt
bord- og bænkesæt, motionsredskaber
og to baner af balancebomme.

træder de nogle spor, hvori larver kan udklække, så der
kommer insekter. På den måde kommer der en større
diversitet i området.

Mere vildtvoksende græs
og flere blomster i Vallensbæk
Vallensbæk Kommunes Vej og Park-afdeling passer og plejer 176 hektar, som er
næsten en femtedel af kommunens samlede areal. Løbende vil de omdanne udvalgte græsarealer til grønne arealer
med mere vild natur, i takt med at Vallensbæk vil være vild med vilje.
Langs dele af Vallensbæk Torvevej,
ved Toftevej, Bækkehuset og Vallensbæk
Idrætscenter er det politisk besluttet, at
de veltrimmede græsplæner med tiden
bliver omlagt til mere vild natur. Nogle
steder lader vi græsset vokse vildt, andre
steder erstattes græs og græsfrø med
frøblandinger med engblomster, så det
mere får et udtryk af eng end græsplæne.
Ved Nysøvej, Vallensbækvej og ved
Horsbred, Nørrebred, Syvhøjvænge,
Rendsagervej og Tværbækvej arbejder vi
også med at omplante udvalgte græsarealer med engblomster. Det gør vi, fordi
vilde blomster tiltrækker flere forskelligartede insekter og fugle end græs gør.
Langs Vallensbækvej i græsarealet,
der adskiller cykelsti og kørebane, vil
der også blive plantet stauder. Stauder
og engblomster er ikke kun gode for naturen, men også for øjet. Det skaber liv
og farver til forskel fra de slåede grønne
græsplæner.

NATUR-LIGVIS-SKILTE
Vallensbæk Kommune sætter løbende Naturligvis-skilte op, der hvor vi arbejder med at forbedre
biodiversiteten. Du kan også altid læse mere om,
hvordan kommunen arbejder med biodiversitet på
vallensbaek.dk/biodiversitet
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Børnene får jord
under neglene
i nyt naturprojekt

sende, at det flag er hejst, for Mejsebo er
gået i gang med et nyt naturprojekt, som
skal gøre deres legeplads grønnere og
mere bæredygtig.
”Vi har været heldige at blive udvalgt
til projektet ’Naturlig legeplads’, hvor vores tema er vilde blomster. Så vi har fået
bygget syv blomsterkasser, som vi skal
have plantet til, vi skal have gravet nye
buske ned i vores bakke og plantet sommerfuglebuske, så vi får en mere naturlig og bæredygtig legeplads” siger Carina

Hos daginstitutionen Mejsebo i Vallensbæk tager
børnene del i processen i et projekt, som skal gøre
institutionens legeplads mere naturlig og bæredygtig.

Frederiksen, som er pædagog i Mejsebo.
Børnene er med i hele processen; de
er inddelt i grupper, som får deres egen
blomsterkasse, som de skal beplante og
passe på. Så det er med jord til albuerne
og røde, gule og blå plastikskovle i hånden, at børnene fylder deres plantekasse
med jord og planter blomster og frø, som

På daginstitutionen Mejsebo vajer et
grønt flag i vinden højt over de små elefanthueklædte hoveder på legepladsen.

plante blomster i deres nye plantekasser.
Det grønne flag i toppen af flagstangen
er nemlig ikke bare til pynt – det er et

de har forspiret under en vask og i køleskabet.
”Det er sjovt. Jeg kan godt lide at plan-

Flyverdragterne er taget frem på denne

flag, Mejsebo har fået tildelt af Friluftsrå-

te. Det er nogle flotte blomster,” siger

solskinsfulde forårsformiddag, for i dag

det for at være en institution, der går op

5-årige Ava, mens hun kigger på de fær-

skal en gruppe børnehavebørn så frø og

i at være tæt på naturen. Det er kun pas-

digplantede blomster.
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Mejsebo
hejser flaget
for bevægelse
Der er ikke nok flagstænger i daginstitutionen Mejsebo;
de har nemlig fået endnu et flag – det blå ’Spring Ud’-flag –
for at have særligt fokus på den sansemotoriske udvikling,
hvor de bruger naturen som springbræt.
”Vi har arbejdet meget med motorik, og vi har blandt andet fået nogle balancebomme, som børnene kan øve på,”
siger Karin Gudbergsen, der er leder af daginstitutionen.
Forlader man børnehavebørnene og går op ad en trappe til en terrasse i Mejsebo, er man ikke i tvivl om, at den
sansemotoriske udvikling er i fokus i institutionen. Der finder man nemlig vuggestuebørnene, og de er opdelt i to
grupper, hvor den ene gruppe skiftes til at gå en runde på
en balancebom, mens den anden gruppe er samlet ved et
lille bord- og bænkesæt, hvor de sår frø i bomuldsvat.
”De sår karse. De får lov til at sanse og mærke frøene og
bomuldsvattet, som er meget blødt,” siger Huriye Dogan,
der er pædagog i Mejsebo.
Børnene stikker fingrene i deres små papkrus – der har

Vidste du at ...

daginstitutionen Mejsebo er blevet udtaget til
at være en del af projektet ’Naturlig legeplads’,
sammen med 29 andre institutioner i hele
Danmark ?
Målet med projektet er at få en grønnere
legeplads med flere dyr, hvor både vuggestueog børnehavebørn inkluderes i projektet og får
mulighed for at sanse og lære om naturen.

fået øjne, snude, hale, fødder og hvide ører af pap, så de
ligner små kaniner – for at mærke det bløde vat. Huriye tager en dyb tallerken frem med brune karsefrø, som børnene også rører ved, før frøene skal puttes ned i vattet.
Men det er ikke kun sansning, som vuggestuebørnene
får ud af at lege med naturen. Man kan finde megen læring
og pædagogiske øvelser i at så karse, siger Huriye Dogan:
”De træner at holde på en ske og vande med en kande,
og det er rigtig gode øvelser for finmotorikken. De øver sig
i at vente på tur, i at sige navne og i at kunne tale med deres forældre om naturen, når de kommer hjem. Og så lærer
de selvfølgelig om naturen.”

Men det er ikke bare sjovt for børnene
at få jord under neglene – der er også en
anden grund til, at det er vigtigt, at børnene er med til at plante blomsterne.
”Det vigtigste er, at børnene er med
i processen, fordi det giver medansvar.
Hvis de er med til det, giver det dem lyst
til at passe på tingene og sørge for, at de
andre børn ikke graver i deres blomsterkasse,” siger pædagog Carina Frederiksen.
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Ny podcast:

’Samtaler om
Vallensbæk’
Nu kan du snart være med på en lytter om alt det,
der foregår her i kommunen. Vi har nemlig produceret
podcasten ’Samtaler om Vallensbæk’, hvor vi har
inviteret Vallensbæk-borgere ind til en
snak med borgmester Henrik Rasmussen
Første afsnit
om det, som betyder noget for dig
skole’
’Den digitale
nsdag
o
som borger – skolerne, frivillighed,
har premiere
d. 12. maj.
biodiversitet og meget mere.

PODCAST MED UDVIKLING
I FOKUS
Vallensbæk Kommune er altid i
udvikling for at sikre, at Vallensbæk
forbliver et sted, hvor livskvaliteten er
i top for dig som borger.
Vi har her i kommunen fokus på det
nære. Derfor er podcasten ’Samtaler
om Vallensbæk’ blevet skabt for at
give dig og de øvrige Vallensbækborgere en platform til at dele
jeres historier – og til at være et
konstruktivt, samskabende forum
mellem kommune og borger, hvor
Vallensbæks udvikling er i fokus.
Afsnittenes temaer tager afsæt i
Vallensbæks udviklingsstrategi,
og de fem delvisioner, som vi hver
dag arbejder for at efterleve, så vi
kan leve op til vores overordnede
vision om at gøre plads til det hele
menneske i fremtidens boligby:

Samtalerne er blevet til seks afsnit a 20 minutter, hvor du blandt
andet kan lytte med på en spændende snak mellem en skoleelev,
en lærer og en forælder om brug af PC’er og iPads i skolerne.
Du kan også tage med på en følelsesladet rejse, tilbage til da
coronaen ramte kommunens plejecentre, når en pårørende og en
SOSU-assistent fortæller om deres personlige oplevelser med at
have haft pandemien helt tæt inde på livet.
Følg med på vallensbaek.dk/podcast, hvor du fra den 12. maj
kan høre det nyeste afsnit, eller find ’Samtaler om Vallensbæk’ i
din foretrukne podcast-app.
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•	Dynamisk arbejdsliv og fleksibel
service af høj kvalitet
•	Grønt byliv med central beliggenhed
• Livskvalitet i et godt og sundt liv
• Vilje til ildsjæle
• Et udviklende børne- og ungeliv
Læs mere om udviklingsstrategien og
de fem delvisioner på
vallensbaek.dk/udviklingsstrategi

Afsnit 1: Den digitale skole
I Vallensbæk har alle
folkeskoleelever fået et device –
en bærbar computer til de ældste
elever og en iPad til de yngste – som de kan
bruge i undervisningen. I den første samtale
i vores podcast ’Samtaler om Vallensbæk’
falder snakken blandt de tre deltagere
Marcus, Dennis og Musa på brugen af
disse digitale hjælpemidler i folkeskolen,
hvordan hjælpemidlerne er blevet brugt til
fjernundervisning under corona, og hvordan
fremtidens digitale skole kan se ud.

Marcus Kofoed

Dennis Larsen

Musa Binici

for Coding Pirates i Vallensbæk

Pilehaveskolen

glemmer, man har. I hvert fald for

”For alt i verden, så ville jeg ønske,

”Vi lærere bliver også nødt til

mig. Det, at alle de har en compu-

at man kunne få noget mere auto-

at lære at arbejde mere effek-

ter, det er luksus. Det føles så dej-

nomi i forhold til, hvad man kan

tivt gennem Teams. I stedet for at

ligt, at jeg ikke skal gå og tænke:

i Vallensbæk. De her lokale løs-

Marcus sidder og keder sig, for-

’Har alle i min gruppe en compu-

ninger, som vi er vant til at finde

di han er færdig med de opgaver,

ter? Kan vi alle sammen arbej-

– samarbejdet mellem de frivilli-

han skulle lave og gerne vil lave

de sammen?’ Ovre i skolen har jeg

ge foreninger, skoler, kommunen

nogle sværere opgaver, så laver

virkelig kunnet mærke, hvordan

– det er jo det, der gør, at vi ryk-

man ’breakout-rooms’, som man

det har ændret timerne. Jeg sy-

ker nogen vegne. Jeg vil, for mine

kalder det i Teams. Så sender man

nes, det har været fantastisk, at

børns skyld, ønske, at vi bliver ved

elever, som er færdige, ud i det

vi endelig har fået computerne.

med at være ambitiøse i Vallens-

her rum, og så sidder de og laver

Det har simplificeret tingene, fordi

bæk og siger: ’Nej, vi skal være de

opgaver, der er sværere, end det

man har det hele på ét sted – al-

bedste til det her. Vi skal gribe bol-

jeg sidder og underviser de andre

ting er blevet meget mere struk-

den, vi skal løbe med stafetten, og

elever i.”

tureret.”

vi skal hjælpe lærerne med at lave

Elev i 8.a på Pilehaveskolen

Forælder i Vallensbæk og formand

Matematiklærer og IT-vejleder på

”Det er sådan en luksus, man

den fedeste skole.’”
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Havnearealet i Vallensbæk er blevet større:

Mere plads til
bådoplæg og
aktiviteter

Vallensbæk Havn er udvidet med 1400
kvadratmeter. De kan udnyttes til
oplæg af både om vinteren og flere
aktiviteter på havnen om sommeren,
når bådene igen er på vandet.

Vidste du at ...
Vallensbæk Havn blev anlagt sammen med resten af Strandparken
for 40 år siden? Der er løbet meget
vand under broen siden, og derfor arbejder Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Havns 1400 nye kvadratme-

lensbæk Havn oplagt. Her er både plads

med at gøre forholdene til og om-

ter svarer til arealet på 2-3 parcelhus-

til bådejere, badegæster, børn og barnli-

kring stranden og havnen mere mo-

grunde. Udvidelsen af havnen skal bi-

ge sjæle.

derne og tidssvarende. Havneudvi-

drage til bedre mulighed for oplæg af

Vallensbæk Kommune har i lang tid ar-

delsen var blot ét af flere projekter

både – altså opbevaring af både på land

bejdet med at udvikle kommunens del af

– om vinteren og øget aktivitet om som-

Strandparken og havnen, så området bli-

De øvrige projekter er viderefø-

meren. Udover de mange nye kvadrat-

ver et levende, mangfoldigt aktiv for alle,

relsen af det grønne strøg og bade-

meter er der også kommet en ny kr-

hele året rundt. De ekstra kvadratmeter,

anstalten for enden af molen.

ible-krable-bro, hvor du kan se små

der er etableret foran Restaurant Krab-

vanddyr fra.

i området.

ben tæt på legepladsen med den sunk-

Sammen med det nye udvidede areal

ne kutter og resten af Strandparken, kan

er der også anlagt en ny sti, som har di-

bruges både vinter og sommer og er der-

neudvidelsen er den vision kommet et

rekte forbindelse til havnens øvrige stier.

for til gavn for både bådejere og havnens

skridt tættere på.

Du kan derfor tage en gåtur på stier hele

øvrige gæster hele året.

vejen rundt om havnen.

Når coronarestriktionerne rulles tilba-

Siden lokalplanen for hele strand- og

ge, og vi igen må samles, vil vi invitere til

havneområdet blev vedtaget, har det væ-

indvielse af det nye havneareal. Men al-

på himlen, og vejret indbyder til en gåtur,

ret Vallensbæk Kommunes vision at bin-

lerede nu er der mulighed for gåture i

så er en tur forbi Strandparken og Val-

de by og havn tættere sammen. Med hav-

forårssolen ad de nye stier.

Så når forårssolen alligevel står højt
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5 gode råd om at cykle

Bemærk: t

• T
 ræn mange gange på lukket
område, før I kører ud i trafikken

Kids Tour er flytte
til den 27. juni.

• L ær dit barn at bruge cykelhjelm
• V
 ælg den rigtige størrelse cykel
• T
 jek, at cyklen har det lovpligtige
udstyr
• H
 usk lygter og reflekser til dit
barn
Husk Kids Tour og Store Cykeldag
Kids Tour er en festlig dag for børn
på 3-10 år og deres familier, hvor
børnene er i fokus med cykling, leg
og sjove aktiviteter. Det foregår den
27. juni fra kl. 10 ved strandbaren
Haveje, hvor der er en masse forskellige aktiviteter for hele familien. Læs mere, og tilmeld jer på
vallensbaek.dk/kidstour – prisen er
30 kr. pr. barn. Husk også Store
Cykeldag den 13. juni, der starter
kl. 9 ved det grønne strøg.

Læs mere på
-unge og
sikkertrafik.dk/boern
raeldre
cyklistforbundet.dk/fo

mest om selv at have gode vaner i trafikken. For eksempel at huske at holde
tilbage, når man har vigepligt – og selv
bruge cykelhjelm”, siger hun.
Mustafa og Cecilia mener sagtens, at

Politibetjentene Mustafa og Cecilia mener godt, at børn selv

børn selv kan cykle fra 6-årsalderen –

kan cykle fra 6-års-alderen.

især i Vallensbæk, hvor der er rigtig gode
stisystemer.
”Jeg ser rigtig mange, der kører deres

Forældrene er rollemodeller:

Lad børnene cykle
– og husk selv hjelmen
De to lokale politibetjente Mustafa og Cecilia fortæller
om deres arbejde med børn og trafiksikkerhed.

børn i skole i bil – og børnene kan altså sagtens selv cykle. Det giver dem både
selvtillid og motion. Og der er ikke noget,
der hedder dårligt vejr – kun dårlig påklædning”, siger Mustafa.
”Men man skal øve med sit barn først.
Man kan for eksempel lave en øvebane
med hajtænder, og man kan cykle med og
instruere undervejs. Det handler om at
give dem nogle gode vaner fra starten af,
før de bliver teenagere”, forklarer Cecilia.
Cykling er en del af strategien

”Jeg synes, at børnene i Vallensbæk ge-

ligt til at patruljere på cykel i Vallens-

I kommunens udviklingsstrategi er en af

nerelt opfører sig pænt i trafikken, og de

bæk”, fortæller han.

delvisionerne, at Vallensbæk skal tilbyde et grønt byliv med en central belig-

fleste er gode til at huske cykelhjelmen”,

Mustafas kollega Cecilia Kisbye er po-

siger Mustafa Demirtas, der er politiassi-

litiassistent i politiets forebyggelsesse-

genhed. Og cykling er også en vigtig del

stent ved Københavns Vestegns Politi og

kretariat og har særligt fokus på, hvor-

af strategien – kommunens infrastruk-

for nylig har fået Vallensbæk som sit om-

dan man kan lære sine børn gode og

tur skal lægge op til cykling. Alle børn og

råde.

sikre cykelvaner.

unge skal bevæge sig mindst 60 minutter

”Vi vil gerne være mere synlige i gadebilledet, så fremover kommer jeg jævn-

”Man bringer cykelkulturen videre til

om dagen, og de skal have aktive trans-

sine børn. Så det handler først og frem-

portvaner og begå sig sikkert i trafikken.
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Frivillige corona-hjælpere
skaber tryghed og glæde
Corona-pandemien har kastet mange ekstra opgaver af sig for eksempel i forbindelse
med testning og vaccination. Allerede få timer efter borgmester Henrik Rasmussen
efterlyste frivillige i en video på Facebook, havde de første vallensbækkere meldt sig
på banen – og få dage efter var de i sving som frivillige i corona-indsatsen.
Hvis du også vil være corona-frivillig, kan
du sende en mail til Loui Stampe Lund på
lsl@vallensbaek.dk eller ringe på 4797 4128

Læs mere om corona-situationen,
blandt andet hvor du kan blive
testet,
på ww w.vallensbaek.dk/corona
virus

Her kan du møde tre af de frivillige, der har sagt ja til at hjælpe til

Kirsten Søe Jørgensen

Lone Christiansen

Per Strøm

Ledsager ældre borgere til vaccination

Frivillig i vaccinationscentret

Frivillig ved testcentret på Højrupgård

Hvad er din opgave?

Hvad er din opgave?

Hvad er din opgave?

Mange ældre har ikke pårørende, der kan

Jeg hjælper borgerne i vaccinationscen-

Jeg holder styr på trafikken og hjælper

tage med dem til vaccination – så det

tret og sørger for, at de får lidt vådt og

folk med, hvor de kan parkere. Der er jo

hjælper vi med. Jeg tager med i taxaen

tørt efter vaccinationen – og får en lille

tidsbestilling nu, her på Højrupgård, så

sammen med borgeren hen til vaccina-

snak med dem. Som frivillig fik jeg en helt

køen er ikke så lang som i starten. Så

tionscentret. Efter stikket skal borgeren

fantastisk modtagelse af det faste per-

svarer jeg på spørgsmål, hvis folk for ek-

sidde i et kvarter, hvor vi får en kop kaffe

sonale, og borgerne er simpelthen så gla-

sempel skal vide, hvor de kan få mere at

og et stykke chokolade – og så følger jeg

de for at blive vaccineret.

vide om, hvad de skal gøre, hvis de bliver

borgeren hjem igen.

Hvorfor har du meldt
dig som frivillig?

Hvorfor har du meldt
dig som frivillig?

testet positive.

Jeg elsker at have med mennesker at

Hvorfor har du meldt
dig som frivillig?

Jeg er jo sund og rask og interesserer mig

gøre og at gå og hygge om dem. Det bed-

Min kone så på Facebook, at kommunen

for andre. Vi arbejder alle for den sam-

ste er, at jeg er med til at gøre en mas-

søgte frivillige. Jeg er lige gået på pensi-

me sag – at få en normal tilværelse igen.

se borgere glade. Jeg er helt ”høj”, når jeg

on, og så tænkte jeg, at jeg lige så godt

Jeg kan være med til at skabe noget tryg-

går hjem herfra!

kunne lave noget fornuftigt. Jeg har ta-

hed – det giver en glæde, både for mig

get to vagter om ugen – det kræver ikke

selv og andre.

det store.
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Se hele tilfredshedsundersøgelsen på vallensbaek.dk/tilfredshedsundersoegelse

Stor tilfredshed
med hjemmeplejen
En ny tilfredshedsundersøgelse blandt
Vallensbæks hjemmehjælpsmodtagere viser, at
der er sket en positiv udvikling i den samlede
tilfredshed med hjemmeplejen fra 2018 til 2020.

at spore i den hjælp og pleje, som hver
dag ydes hos borgerne, og målet er fortsat, at borgerne er tilfredse med mødet
med hjemmehjælpen. Undersøgelsen viser også, at der er mulighed for forbedringer på områder som eksempelvis rengøring og indkøb.
”Den nye undersøgelse viser, at vi ikke
er 100 procent i mål, men at vi er godt på
vej. Opgaven for os er nu at arbejde videre på en sådan måde, at vi fastholder den
høje tilfredshed og samtidig videreudvikler vores gode service. Det er vigtigt, at
borgerne oplever en god dialog og sam-

I Vallensbæk Kommune sætter vi borge-

hedsundersøgelse foretaget i samarbej-

tidig modtager en kvalificeret hjælp og

ren i centrum og udvikler vores service

de med MEGAFON er dugfriske. Undersø-

støtte, sådan som kommunens værdig-

i et samspil med borgerne. Vallensbæk

gelsen viser, at der overordnet set er en

hedspolitik også foreskriver,” siger æl-

Kommune har gennemført en tilfreds-

markant forbedring i tilfredsheden med

drechef Susanne Ormstrup.

hedsundersøgelse blandt borgere, der

den leverede hjemmepleje/-hjælp i 2020.

modtager praktisk hjælp og/eller per-

Der er en fremgang i tilfredsheden på 11

bindelse med videreudviklingen af hjem-

sonlig pleje fra hjemmeplejen.

ud af 12 parametre. Eksempelvis er bor-

meplejen være et særligt fokus på om-

gernes tilfredshed med hjælp til bad ste-

råderne omkring tilfredsheden med

bende på borgernes oplevelse af den

get markant. Positivt er det også, at langt

rengøring og indkøb.

hjælp de modtager, så vi hele tiden kan

de fleste borgere har en god relation

forbedre os,” oplyser ældrechef i Vallens-

til deres faste hjælpere, og at de bliver

bæk Kommune Susanne Ormstrup.

mødt med omsorg og respekt.

”I Vallensbæk Kommune måler vi lø-

Resultaterne fra den seneste tilfreds-

For Vallensbæk Kommune vil der i for-

Der er altså masser af positiv udvikling
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Det pædagogiske måltid
Det pædagogiske måltid handler
om at se på måltidet som læring for
vuggestue- og børnehavebørn. Og så
handler det om at give børnene mere
madmod.

På Køkkentrappens første trin samarbejder
MadBorgerskab med institutionernes
pædagogiske personale og
køkkenpersonale om at styrke børnenes
madmod gennem smagsoplevelser i det
pædagogiske måltid i daginstitutionerne.

Når daginstitutionerne i Vallensbæk
sætter fokus på det pædagogiske
måltid, så arbejder de med mad og
råvarer hele dagen. Det kan være,
at de tegner frugt og grønt eller
taler om den mad, de skal spise i
dag. Det handler om at inddrage
mad og måltider i anden læring – for
eksempel sprog.

Madglæde for børn:

Det starter med
det pædagogiske
måltid
MadBorgerskab arbejder med en
køkkentrappe, som består af fem trin:
God mad til små maver, Gode madpakker,
Fars Køkkenskole, Madgejst og
Mad i Generationer.

Vidste du at...
MadBorgerskab er Vallensbæk Kommunes
madteam, som arbejder med gode
madvaner gennem initiativerne God
mad til små maver, Gode madpakker,
Fars Køkkenskole, Madgejst og Mad i
Generationer?
De arbejder med at sætte fokus på mad,
helt fra børnene går i daginstitution, til de
går ud af skolen.
Mens børnene går i daginstitution, sætter
MadBorgerskab fokus på det pædagogiske
måltid. Det betyder, at de sammen med
institutionens køkkenpersonale og
pædagoger sætter fokus på at skabe læring
omkring mad og måltider.

Du kan læse mere om MadBorgerskab
på vallensbaek.dk/koekkentrappen
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Daginstitutioner
vil i løbet af
det næste år
alle få tilbudt
en workshop
om, hvordan
de arbejder
med det
pædagogiske
måltid.

“Når vi arbejder med det
pædagogiske måltid, så får børnene
en stor viden om, hvor råvarer
kommer fra. De lærer og øver sprog.
Og så er det pædagogiske måltid med
til at styrke fællesskabet, fordi vi alle
sammen er samlet om interessen for
maden og måltidet. Børnene bliver
madmodige og mindre kræsne”
Gitte Nørregaard Nielsen, pædagog i daginstitutionen
Syvhøjvænge

Professionsbachelorer
lavede mad til børnene
Studerende fra Københavns Professionshøjskole har lavet mad til børnene i
daginstitutionen Syvhøjvænge. Det understøtter og daginstitutionens arbejde
med det pædagogiske måltid.

I produktionskøkkenet på Københavns

kostrådene, institutionens anbefalinger

Professionshøjskole er 30 studerende i

og de studerendes vilje til at prøve noget

gang med at forberede frokosten til vug-

nyt. De er testet, rettet til og afprøvet en

gestue-, børnehavebørn og pædagoger

ekstra gang, inden de i dag skal stå deres

på daginstitutionen Syvhøjvænge. De la-

prøve. Det er med en vis portion glæde,

ver nemlig gratis frokost til børnene på

nervøsitet og en knivspids ængstelse, at

Syvhøjvænge som en del af deres prak-

de studerende forbereder deres måltider.

tik.

For det er første gang, at de laver mad til

”Tankerne bag vores frokostmåltid har
været at lave en velkendt frokost, men

daginstitutionsbørn.
”Det er meget motiverende at lave mad

på en mere bæredygtig måde. Vi vil gerne

og stå med hænderne i gryderne. Men

udfordre børnenes madmod,” siger Kenny

det er samtidig udfordrende at lave mad

og Mette, der er studerende på Ernær-

til så mange. Og man kan ikke lade være

ings- og Sundhedsuddannelsen på

med at tænke på, hvad nu hvis børnene

Københavns Professionshøjskole.

ikke kan lide maden?” siger Sara og Emi-

Syvhøjvænge har lige nu gang i et projekt med kommunens MadBorgerskabsteam, hvor de arbejder med det pædago-

lie, der er studerende på Ernærings- og
Sundhedsuddannelsen.
Børnene nød frokosten. Og efter Syv-

giske måltid og madmod. Frokosten fra

højvænge er begyndt at arbejde med det

de studerende passer godt ind i projek-

pædagogiske måltid, har børnene fået

tet, som også er med til at skabe fokus

mere viden om, hvor råvarer kommer fra

på det store arbejde, køkkenpersonalet

og hvordan de bliver dyrket – og de spør-

hver dag udfører.

ger nysgerrigt ind til det.

Opskrifterne tager udgangspunkt i
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Nye tilbud skal
afhjælpe mistrivsel
hos børn
Vallensbæk Kommune har i samarbejde
med Ishøj Kommune udviklet to nye tilbud
til børn og unge, som kan støtte dem i
deres hverdag og skabe øget trivsel.

Der er generelt en stigning i Danmark af familier,
som henvender sig til psykiatrien for hjælp. Derfor ses også et behov for at styrke den kommunale
indsats med at forebygge, behandle og følge op på
børn og unge med mistrivsel.
Få hjælp og støtte til positiv forandring:
• Gruppeforløbet Få styr på angsten er til forældre med børn på 6-10 år, der har udfordringer med
mistrivsel. Du lærer at genkende tegn på angst
hos dit barn i hverdagen, og du får teknikker til at
forebygge, håndtere og afhjælpe angst hos barnet. Hele forløbet tager omkring ti uger og består
af i alt tre workshops. Imellem de enkelte workshops får I som forældre hjemmeopgaver, hvor I arbejder med jer selv og jeres barn. En gruppe på op
til otte forældrepar deltager i forløbet sammen.
Børn er ikke med på workshops.
• Tilbuddet Back2School skal hjælpe børn på 10-16
år, der ikke trives i skolen eller har et stort fravær.
Der er mødegange, hvor forældre og børn deltager sammen – og mødegange, hvor kun forældrene
deltager sammen med medarbejdere fra Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) og skolen.
Hvis du vil høre mere og melde dig til, kan du kontakte PPR i Ishøj, der administrerer tilbuddene. Ring
på tlf: 4357 7410 eller send en mail til ppr@ishoj.dk

Rabarbertrifli med rugbrødskrymmel
Det skal
du bruge:

Sådan gør du:

Rabarberkompot:

1. Rens rabarberstilkene, og skær dem i stykker.

400 g rabarber

2. Kog dem sammen med vand, rørsukker og vanilje-

1 spsk. vand
½ tsk. vaniljesukker

Rabarberkompot:

sukker i en gryde ved middelvarme, til de er møre.
3. Lad det køle helt af.

6 spsk. rørsukker
Crumble:
Crumble:

1. Smuldr rugbrødet fint, og hak nødderne.

2 skiver rugbrød

2. Rist på en tør pande, indtil der kommer en god

2 spsk. hasselnødder

duft af ristet brød. Afkøl.

6 stk. makroner

3. K
 nus makroner, og bland med rugbrød og nødder.

Creme:

Creme:

¼ l piskefløde

1. Pisk fløden til let skum, og vend med skyr.

1 dl vaniljeskyr
Anret creme, crumble og rabarberkompot skiftevis i
lag. Du kan enten portionsanrette i glas eller lave en
stor portion i en skål.
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Madpakkeværksted
Det er sæson for rabarber – og
for skiftet fra dagtilbud til SFO.
Der skal siges farvel til madordningen i børnehaven og goddag
til madpakken. Madborgerskab
og SFO’erne inviterer til madpakkeværksted, hvor I kan få
en masse fif og fiduser. Hold øje
med plakaterne i jeres SFO!

AKTIVITETER

Korsagergård
Seniorhuset Korsagergård er åbnet
igen i begrænset omfang – du skal
tilmelde dig på forhånd. Ring på 4364
6029, og hør nærmere, eller tilmeld
dig seniorhusets nyhedsbrev på

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

korsagergaard.vallensbaek.dk

Fast IT-hjælp
IT-hjælpen i Vallensbæk Kultur- &
Borgerhus holder pause indtil videre.

Babysalmesang
Holder pause indtil videre pga. corona.

MAJ

08. Club C: Byvandring (på cykel)
17.
19.
22.

Fast stavgang v/Ældre Sagen:
Tirsdage kl. 11 – forskellige
startsteder.
For mere info ring til Lilian

26.

Ho-Lang på 2123 8298 eller til
Erik Hommelgaard på 2116 0321

Scooter-banden

10:00 Korsagergård

Foredrag: Fra fortid til nutid i
Vallensbæk og omegn
15:00 Online

Iværksætterintro - fra idé til
forretning
09:00 Vallensbæk Rådhus

Carmen og Casper, børneteater v/
Teatret Lampe

10:30 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
Havet

Ældre Sagn: Andelslandsbyen
Nyvang
10:00 Mødested Korsagergård

26.		Kommunalbestyrelsesmøde
17:30 Vallensbæk Rådhus

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

Rollator-banden
Gå-hold for gangbesværede mødes
onsdage kl. 13 ved PIlehavehus 5E og
går sammen i små grupper.
For mere info ring til Winnie Sørensen

Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus
Kommunalbestyrelsen
holder møder den 26.
maj og 16. juni kl. 17.30.
Møderne er åbne for
offentligheden, men hold
øje med vallensbaek.dk om
der fortsat er restriktioner.
Dagsorden kan hentes på
vallensbaek.dk/dagsordner
fra fredagen før mødet.
Fra mandagen inden kan
den hentes i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus i
åbningstiden.

på tlf: 2088 5819

Åben Hal
Holder pause indtil videre pga. corona.

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

Cykling uden alder

JUNI

05.		Club C: Grundlovsmøde
08.
13.

12:00 Korsagergård

Ældre Sagen: Vestre Kirkegård
11:00 Sjælør Station

Store Cykeldag

9:00 Ved det grønne strøg

16.		Kommunalbestyrelsesmøde
17:30 Vallensbæk Rådhus

27.		
Kids Tour – cykelløb for 3-10-årige
10:00 Ved strandbaren Haveje

Gangbesværede og kørestolsbrugere
kan komme gratis på cykeltur i
rickshaws i den friske natur. Både for
hjemmeboende og plejehjemsbeboere.

UDBUD AF GRÆSAREAL
TIL LØSDRIFT AF HESTE

For mere info kontakt Mogens

Nu udbydes en mulighed for at leje

Sørensen, tlf: 2093 2057 eller Mogens

et græsareal ved Kirkebredegård til

Jørgensen, tlf: 4060 3184

løsdrift af heste. Græsarealet udgør

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

ca. 1 hektar, og der kan maksimalt gå
tre heste på arealet.
Græsarealet ligger tæt på
Vallensbæk Rideakademi.
Læs mere om priser og frister på
vallensbaek.dk/udbudheste

VALLENSBÆK NU | 17

Opslagstavlen

Vallensbæk Ældreråd
og Flextur-ordningen
Vallensbæk Ældreråd følger løbende med i aktiviteter,
der tilgodeser kommunens borgere i 60+ alderen.
En af de aktiviteter Ældrerådet har kigget lidt på er
Flextur-ordningen. Flextur-ordningen giver alle kommunens borgere mulighed for at blive kørt til og fra arrangementer, familiebesøg og andre transportbehov. Ordningen kan også bruges til transport til andre kommuner.
Her er det dog et krav, at den pågældende kommune
også tilbyder ordningen til sine borgere.
Vallensbæk Ældreråd har ved vores seneste møde fået
forelagt en oversigt over brugen af Flextransport. Det er
glædeligt at se, at så mange gør brug af denne mulighed.
Der er kørt mere end 500 ture og flere end 600 passagerer har brugt ordningen i 2020.
Læs mere om Flextur på vallensbaek.dk/flextur
Kontaktpersoner i Vallensbæk Ældreråd:
Niles Erik Tulstrup, mail aer.nielseriktulstrup@gmail.com
John Riisgaard, mail aer.johnriisgaard@gmail.com

Få motion og ny energi:

Genåbningen af biblioteket

Kajakroning i
Vallensbæk for 60+

Biblioteket i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus åbnede igen i slut-

Mange har lyst til at ro kajak – og det

ningen af april og er klar til udlån af bøger og andre materialer.

er ikke så svært!

Når du besøger Kultur- & Borgerhuset, uanset om du benytter biblioteket eller borgerservice, er der nu krav om, at du skal
fremvise et gyldigt coronapas og ID i form af pas, kørekort,
sundhedskort eller andet offentligt identitetskort. Børn og unge
under 15 år behøver ikke vise coronapas.
Husk mundbind.

Sæsonen er begyndt, og du kan prøve en kajak under kyndig vejledning i Vallensbæk Vallensbæk Kano og Kajak Club, der ligger i Vallensbæk Havn.
Klubben har medlemmer i alderen 8 til 83
år. Kajakroning er velegnet for modne kvinder og mænd, som vil kombinere motion med
frisk luft, naturoplevelser og socialt fælles-

Månedens billede

skab.
Som medlem af klubben kan du låne kajak
og udstyr.
Du kan ro, når det passer dig – alene eller
sammen med andre. Vi har for eksempel formiddagshold to til tre gange om ugen, hvor
der er hygge og kaffe efter hver tur.
Du skal kunne svømme 600 m i svømmehal
og gennemgå et begynderkursus, før du ”slippes fri”.
Der er ledige pladser på 60+ holdet for turkajak for begyndere, som starter 17. maj kl.
8.30.

@thenaturebymyeyes #Vallensbæk #dansknatur #sunsetlover
Del dine billeder med os på Instagram
Tag dem med #vallensbæknu
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Få mere at vide ved at
skrive til kontakt@vkkc.dk

Ledige lejligheder
i Pilehavehus
Der er stadig enkelte ledige

VALLENSBÆK KOMMUNE

lejligheder i de nye boliger i

Vallensbæk Stationstorv 100

Pilehavehus, der er for borgere med

2665 Vallensbæk Strand

funktionsnedsættelser.

www.vallensbaek.dk

tlf: 4797 4000
kommune@vallensbaek.dk

”Vi vil rigtig gerne anbefale boligerne”,
fortæller Anette, der i februar flyttede
ind i en af de nye lejligheder i Pilehavehus sammen med sin mand Michael.
Anette sidder i kørestol, og det var på
grund af hendes handicap, at parret var
berettiget til en bolig.
”Lejligheden har en størrelse, som passer rigtig fint til os – og med en perfekt
ruminddeling. Adgangsforholdene er rigtig gode, og der er en stor elevator med
rigelig plads til kørestolen”, siger Michael.
Parrets lejlighed har en altan med udsigt over den park, der er ved at blive anlagt.
Udover caféen, som er fælles med hele
Pilehavehus, er der på hver etage et fællesrum, som man kan bruge til aktivite-

Fra fortid til nutid
i Vallensbæk og
omegn
Herrefællesskabet Den Gode Kammerat
drag om Vestegnens og herunder Vallensbæks historie og udvikling igennem
tiderne. Troels Torp Øhlenschlæger fra
Kroppedal Museum afholder et foredrag
online mandag den 17. maj kl. 15-16.
Herrefælleskabet er et fællesskab for
mænd over 60 år i Vallensbæk. Se mere på
vallensbaek.dk/dengodekammerat om
fællesskabet og om, hvordan du deltager
i foredraget.

Ring til redaktionen på tlf: 4797 4008

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

Foto
Colourbox, Vallensbæk Kommune

Deadline
Næste nummer udkommer 19.-20. juni.
Deadline 20. maj, til kalenderen via
vallensbaek.dk/aktiviteter dog 26. maj.

Fredag: 8.00-13.30

ge, og vi er faldet rigtig godt til”, siger Michael.

Døgnpleje Rønnebækhus

Der er stadig nogle ledige lejligheder,

Telefon: 4373 4344

som kan søges af borgere med funktionsnedsættelse. Boligerne tildeles efter

Vej og Park vagttlf.

behov, ikke venteliste. Hvis man vil

res til en ældre- og handicapbolig.

kommunikation@vallensbaek.dk.

Torsdag: 8.00-17.00

”Omgivelserne er dejligt stille og roli-

kommunen vurderer, om man kan visite-

Kommunikation - Vallensbæk Kommune,

Mandag-onsdag: 8.00-15.30

selsdag, der kræver lidt mere plads.

vallensbaek.dk/ældreboliger, hvorefter

Redaktion

Rådhuset, åbnings- og telefontid

man for eksempel skal holde familiefød-

udfylde et ansøgningsskema på

Anette J. Laustsen

indbyder alle interesserede til et fore-

ter med de andre beboere – eller til hvis

ansøge om en lejlighed, skal man

Ansvarshavende redaktør

Telefon i dagtimerne: 4797 4500

Badeanstalten er
klar til efteråret

Vagttlf. aften/weekend: 2673 7225

Byggeboom i anlægsbranchen og lange

Telefonbetjening:

ventetider på tilladelser fra Kystdirektoratet skubber tidsplanen for Vallensbæks
badeanstalt. Derfor åbner badeanstalten
først i det sene efterår.
Byggeriet på molen er allerede i gang,
men før selve badeanstalten kunne opføres, skulle kommunen dels have godkendelser fra Kystdirektoratet, dels have en
entreprenør på projektet. Tilladelserne

Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus
Telefon: 4797 4700
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

lod vente på sig, og entreprenørerne oplevede at have uforholdsmæssigt travlt,
og derfor bliver Vallensbæks nye badeanstalt først klar i det sene efterår.
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Jeg tænkte ikke,
jeg skulle være frivillig.
Jeg tror ikke, jeg
tænker mig selv som
frivillig i virkeligheden,
selvom det er det, jeg
er. Jeg gør bare det,
jeg godt kan lide.
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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 Søren
Badstue, der har været frivillig i
Vallensbæk Sejlklub i 25 år.

J

udviklede jeg mig bare stille og roligt den

som jeg ved, holder af mig, og som jeg

vej. Det er 25 år siden.

holder af i klubben, og det er meget

Ved at være frivillig giver jeg en masse

gør, at jeg har lyst til at bruge så meget tid

dem til at være en del af en sport. Det

på det.

tror jeg, de får rigtig meget ud af, når de
bliver voksne – at de får nogle fornuftige
holdninger med sig. Det får de ved, at alle
os i klubben, der er omkring dem, giver

eg startede i Vallensbæk Sejlklub

dem gode oplevelser – at vi laver sjove

som 10-årig, fordi mine forældre

ting med dem, tager dem med ud at sejle

syntes, at jeg skulle dyrke noget

og lærer dem alt muligt, blandt andet om

sport, og i min fars familie har de

samarbejde og at tage ansvar. For når man

sejlet meget. Jeg boede i Brøndby

ligger alene i en båd ude på vandet, så er

Strand, så min far tog mig med ned

der kun en selv til at tage ansvar, og det

til Vallensbæk Havn, fordi der er så meget

lærer de lynhurtigt. Det, at give børnene

liv. Der blev jeg meldt ind i Vallensbæk

nogle gode oplevelser, hvor de får en

Sejlklub, og så tog det fart derfra.

masse gode venner, nyder jeg virkelig

Jeg var ikke nogen specielt god sejler;

vigtigt for mig. Det er meget af det, der

børn en virkelig stor glæde og motiverer

meget.

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

BLÅ BOG:
•	Søren er 40 år gammel og har
været medlem af Vallensbæk
Sejlklub i 30 år – i 25 af årene har
han været frivillig.

jeg forstod ikke at få den der båd til at

Jeg bruger nok i gennemsnit 15-20 timer

•	
Han flyttede fra Brøndby Strand til

sejle hurtigt, og da jeg endelig forstod

om ugen på at være frivillig. Andre folk får

Vallensbæk i 2006, og har boet her

det, var jeg for tung til optimistjollen. Men

tid til at ligge på sofaen og se Netflix, men

lige siden.

jeg var god til reglerne fra starten af. Så

det har jeg ikke tid til. I stedet slapper

på et tidspunkt begyndte jeg at træne

jeg af, når jeg er ude som dommer og er

nybegynderne. Det startede jeg allerede

frivillig. Det er superhyggeligt, når man

med som 15-årig, og så begyndte jeg

sidder og hygger sig om aftenen efter

også at være dommer til kapsejlads. Så

sejladserne. Der er en masse mennesker,

•	
Til daglig arbejder Søren som
elektronik-ingeniør og projektleder, mens han i sin fritid er frivillig i
Vallensbæk Sejlklub.

