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Værebro Bladets skribenter 
Værebro Bladet er skrevet af en gruppe unge fra Værebro. De er ansat af Fællesskabet
Værebro som journalister, og er altid klar på at skrive om alle de lokale ting, der sker i

området.

Kainat, 16 år
Mit navn er Kainat og jeg er 16 år gammel og går
på Borupgaard Gymnasium. Jeg har boet i Værebro
de sidste 10 år. Her har jeg gået i skole og fået en
masse venner.
I min fritid kan jeg godt lide at være sammen med
mine venner og finde på sjove ting at lave.
Derudover arbejder jeg en gang om ugen på at
skrive Værebro Bladet.
Jeg synes det giver meget god mening for mig at
skrive om Værebro Park, nu hvor jeg kender til
meget af det der foregår her omkring og har et
forhold til de forskellige ting der sker herude.

Sara, 15 år
Jeg går på Bagsværd Skole i 8. klasse og jeg har
boet i Værebro hele mit liv. I min fritid går jeg til
skøjtning og har gjort det i over 1 år. Udover at
skøjte, er jeg meget glad for at læse og tegne - og i
det hele taget være kreativ.
Jeg arbejder en gang om ugen på Værebro Bladet.
Her laver jeg mange forskellige ting som f.eks.
interviews og artikler om forskellige ting der sker i
området. 
Gennem Værebro Bladet får jeg lært nye
mennesker at kende og jeg lærer ting om Værebro
jeg slet ikke kendte til. Selvom jeg bor her.

Lulu, 14 år
Jeg hedder Lulu og går i 8 klasse på Skovbrynet
skole. Jeg blev født i Indien og flyttede hertil da jeg
var 7 år. 
I min fritid er jeg sammen med mine venner og
prøver sjove ting sammen. Derudover går jeg til
ridning. Jeg startede da jeg var 11 år, oppe på
fritidsklubben i Værebro og har gået til ridning siden. 
Jeg synes at det kunne være sjovt at skrive for
Værebro bladet, da det kunne være rigtig lærerigt og
spændende. Det ville hjælpe mig både med at få
mere viden om Værebro og samtidig forbedre min
evne til at skrive. Jeg glæder mig også til at arbejde
med andre unge om at udvikle ideer og skrive om de  
forskellige ting der foregår i Værebro.

Shahed, 14 år
Jeg hedder Shahed, og går i 8. Klasse på Gladsaxe
skole. Jeg blev født i Ålborg, og flyttede så til
Værebro da jeg var 2 år gammel, men nu bor jeg i
Gladsaxe. Jeg kommer fra Palæstina, og har en rigtig
stor familie -  mest i Danmark og Palæstina, men
også i Tyskland, Sverige, Norge, Amerika og Saudi
Arabien.
I min fritid går jeg til håndbold, eller er sammen med
venner og familie. Jeg går også til smykkefremstilling,
hvor jeg designer mine egne smykker.  Ellers
interesserer jeg mig meget for forskellige kulturer og
deres traditioner. 
Jeg er lige begyndt at arbejde her på Værebro
Bladet, og jeg håber på at lære en masse her, som
jeg kan bruge i fremtiden.
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Os i beboerhuset

DAGLIG LEDELSE 

Mille 
Familie og fællesskaber
23 69 46 20
milh@dabsocial.dk

Nabela
Sundhed & kvinder
20 45 34 52 
nabbut@gladsaxe.dk 

Joan 
Café Værebro
24 62 66 09
jhen@boligafdelingen.dk

Sebastian
Unge & mænd
24 25 50 91
sebj@dabsocial.dk

Sia
Bagsværd i Social Balance
40 47 79 25 
siaboe@gladsaxe.dk

Stine
Demokrati og naboskab
21 83 32 83
swm@dabsocial.dk

Mohammed
Boligsocial helhedsplan
61 14 98 45
moha@dabsocial.dk 

Lasse
Beboerrådgivning
20 23 07 72 
vpradgiv@gladsaxe.dk

Mette
Beboerrådgivning
51 70 49 22
mebati@gladsaxe.dk

Marie
Café Værebro
29 49 71 04
mtf@boligafdelingen.dk

Ditte
Fysisk helhedsplan
40 12 47 76 
dck@dabbolig.dk 

MEDARBEJDERE
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De nye 0. klasser mødes
I juni måned søsatte vi projektet
'Klassefællesskaber' som har til
formål at styrke
forældresamarbejdet i de
kommende 0. klasser på
Skovbrynet Skole. Dagen stod på
masser af leg på græsset og is i
skyggen, hvor forældrene fik god
mulighed for at lære hinanden at
kende. 

De unge arrangerer fest 
Da sommerferien meldte sin
ankomst havde Fællesskabet
Værebro og Ungecafé Skovbrynet
14 seje unge med til Ungdomsøen,
hvor de fik hjælp til at arrangere en
stor sommerfest i Værebro som
deres måde at give tilbage til
lokalområdet. Planlægningen gik
lynhurtigt og vi havde en 

Tak for denne sommer 

Efter et langt coronaforår var sommeren i år et ekstra tiltrængt pusterum for rigtig
mange. I beboerhuset har vi arrangeret et væld af sommeraktiviteter i juni og juli -
fra grillaftenener og udflugter til kreaværksted og madskole for børn. Vi bringer et
lille udpluk af de bedste øjeblikke her. 

fantastisk festdag d. 7 juli med
turneringer, grillhygge og koncerter
med lokale talenter. 

Håndværkerdag 
Hvad lærer man på teknisk skole?
En hel masse hvis man spørger
eleverne på TEC Hvidovre, som
besøgte Værebro d. 22. juni for at
hjælpe beboerne med fikse deres
cykler og inspirere områdets unge
til at komme i gang med en praktisk
uddannelse. De unge elever gjorde
sig hurtigt populære blandt
beboerne og vi sluttede dagen af
med stor middag udenfor. 

Grill og udflugter
Sommer betyder grillhygge, og det
gør det også i Værebro, hvor vi i juli
afholdte to store grillaftener for alle
beboerne. Vi var heldige med 

vejret, og det var dejligt at se så
mange beboere hygge sig med
familie og venner foran beboerhuset. 
Tre familieture blev det også til, 
hvor vi havde nogle dejlige
solskinsdage i Gladsaxe Friluftsbad,
Bonbonland og Børnenes
Eventyrfabrik. 

Kreaværksted og madskole 
Fra uge 27-29 havde børn fra
Værebro og Bagsværd travlt med
både at lave fine kunstværker og
lækker mad! Der blev holdt
fernisering d. 9. juli, hvor forældre og
søskende kom på besøg i 
 kreaværkstedet og d. 22. juli hjalp
børnene fra madskolen Café
Værebro med at forberede maden til
sommerens sidste grillfest. Vi siger
tak for en god sommer! 



Pandemien har været en sort sky over det hele verden og også over
Værebro Park. Nu skinner solen, og vi går lysere tider i møde. Samfundet
åbner mere og mere op, og det gør beboerhuset også. 

De sociale fællesskaber har længe været sat ude af drift. Det har været et
vilkår under nedlukningen, som har haft alvorlige konsekvenser for mange
mennesker. Det er derfor en stor glæde for mig, at vi til efteråret kommer til
at bruge rigtig meget af vores tid på at samle mennesker på kryds og tværs
gennem madklubber, kunstskole, udflugter, temaaftener og meget mere.

Den boligsociale helhedsplan har fået bevilget midler af Slots- og
Kulturstyrelsen, og det gør det muligt for os at sætte ekstra ind på at
styrke de mange gode fællesskaber i Værebro Park. Til efteråret vil vi bl.a.
genskabe kunstskolen i beboerhuset fast hver mandag og torsdag over de
næste to år. Vi vil ligeledes arrangere en række spændende gratis
temaaftener for beboerne med fokus på alt fra tro og religion til
forældreskab og opdragelse. 

En af de ting jeg glæder mig særligt meget til er de mange udflugter vi har
fået mulighed for at stable på benene.  Her kan bl.a. nævnes Mortens Aften
middag på Møn, kulturudflugter til Louisiana, Museet fra Søfart, Tegners
Museum, Christiansborg og meget mere. Fisketure og teaterforestillinger
bliver det også til - vi har meget i støbeskeen! 

Beboercaféen kommer til at have åbent alle ugens dage- hvor man
mandag-fredag kan spise morgenmad og frokost samt aftensmad mandag-
torsdag. Er du nysgerrig på hvad vi går og laver i beboerhuset, er du altid
velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe. 

Vi glæder os til at dele en masse gode oplevelser med jer! 

Af Mohammed Hamouti,
boligsocial leder i Værebro Park

Efteråret står i fællesskabernes tegn
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Værebros usynlige mænd  

Anders, "Folk skal have lov til at
vokse med opgaven - de skal
bygges langsomt op, så selvtilliden
begynder at vokse og lige pludselig
gør de bare tingene uden at man
beder dem om det". 
Lige nu består de af ti mand
foruden ham - Alan, Brian, Carsten,
Khan, Kasper, Milonja, Velimir,
Sahin, HP og Martin - og Anders er
ikke i tvivl om, at hvis der er nogen,
der kan klare opgaven med at få
Værebro til at skinne, så er det
dem. 

Vi har et ansvar
Et af deres nyere projekter har bl.a.
været at få anlagt vilde naturarealer
i området for at understøtte
biodiversiteten. For Anders handler
hans arbejde nemlig om at tage
ansvar og det kan man gøre på
mange måder, "Vi skal i
boligforeningerne tænke over,
hvordan vi kan hjælpe mennesker i
job, der ellers ville have haft svært
ved at få et arbejde, og så skal gøre
noget for klima og miljø der hvor vi
kan". 
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Fra mandag til fredag sørger et 
lille hold mænd for, at Værebros
beboere kan vågne op til et
boligområde, der altid ser bare en
smule flottere ud end dagen
forinden. Gårdmændene bliver de
kaldt, og de har ansvar for alt fra at
samle skrald og vedligeholde
bygningerne til at passe de mange
grønne områder - et arbejde, der
ofte betyder at de går op til 15 km
om dagen. 

Ny mand i Værebro
Anders kom til Værebro i 2018 som
områdets nye mesterassistent. Før
det havde han arbejdet mange år
som jobkonsulent i Københavns
Kommune indtil han endte som hele
jobcentrets praktiske mand. "Det har
altid været vigtigt for mig at arbejde
med mennesker, og samtidig være i
stand til at bruge mine hænder"
fortæller han og griner lidt, "Det var
nok også det, der fik mig hertil - jeg
har brug for begge hvis jeg virkelig
skal være glad for mit arbejde!". 

"Folk skal have lov til at
vokse med opgaven - de skal

bygges langsomt op, så
selvtilliden begynder at vokse
og lige pludselig gør de bare
tingene uden at man beder

dem om det"

Kloge hænder 
Som barn gik Anders til hånde på
morens kro på Sejerø, og her lærte
han vigtigheden af at springe ud i
ting også selvom han ingen erfaring
havde, "Man kan altid lære noget
nyt - det handler bare om at være
ydmyg og suge til sig" siger han. 

Den indstilling har fulgt Anders det
meste af livet, og da han pludselig
stod og skulle samle et hold af
gårdmænd, vidste han med det
samme, at det ikke skulle handle om
hvilken uddannelse de havde eller
hvad de havde lavet før i tiden. "Alle
mine mænd har lært det de kan ved
at gøre det, ikke ved at læse om
det" siger 

Lige siden Anders Miemietz som barn gik til hånde på sin mors kro har han vidst, at hvis
man skal udrette noget her i verden, er man nødt til at have hænderne ordentligt skruet
på. I dag står han i spidsen for Værebros team af gårdmænd, der hver dag arbejder hårdt
for at vedligeholde området, og hjælpe beboerne med stort og småt. 



Mød Værebros frivillige sjæle
Af Kainat Safi og Lulu Sameeha Shaik   

"Det er dejligt at følge journalist-
processen hos de unge"

Karoline Thomsen er 21 år gammel og læser til daglig
Persisk og Mellemøststudier på KU.  Hver anden tirsdag
er hun frivillig mentor for de unge på Værebro Bladet,
hvor hun hjælper dem med at formidle nyheder og gode
historier fra området. 

Hvad betyder frivillighed for dig? 
“Det betyder, at man engagerer sig
og har en tilknytning til der hvor
man bor, fordi man jo gerne vil tage
ansvar for ens lokalområde og ens
hjem" fortæller Karoline, der selv
flyttede til Bagsværd sidste
sommer, da hun skulle starte med
at studere. 

Hvad har frivillighed indflydelse på?
“Frivillighed har den indflydelse, at
man får et stærkere lokalsamfund. 
Det er nemlig vigtigt at give tilbage
til det samfund, der skubber en
fremad” siger Karoline og tilføjer, “Jeg
tror det er vigtigt flere og flere oplever,
at der er et lokalsamfund man kan
deltage i.”

Hvor synes du man finder frivillighed
i Værebro? 
“Der er mange muligheder for
frivillighed i beboerhuset som samler
mange fra området. Jeg er selv frivillig i
huset og synes det er dejligt at følge
journalist-processen hos de unge. Det
er spændende at være på sidelinjen og  
følge de unge fra spæd idé til færdig
artikel.”

"Vi glemmer nogle gange hvor meget det
betyder at have et netværk"

Annelies mødes hver anden onsdag med en håndfuld 
 familier fra Bagsværd og Værebro for at lave hyggelige
aktiviteter i beboerhuset og lære hinanden bedre at kende.
Formålet med Familieklubben er nemlig at hjælpe folk der
står alene, når de hellere vil være sammen med andre, og
det er en værdi Annelies kan spejle sig i. 

Hvorfor valgte du at blive frivillig i
Familieklubben?
"Jeg har fået mere tid efter mine børn
er fløjet fra reden, og den tid kunne
jeg godt tænke mig at bruge på at
gøre noget for andre" fortæller
Annelies, der har arbejdet som
skolelærer og pædagog i mange år
og har masser af erfaring med det
helt nære relationsarbejde. 

Hvilken rolle har frivilligt arbejde
spillet i dit liv?
"Det frivillige arbejde har altid draget
mig, for jeg tror nogle gange vi
glemmer, hvor meget det betyder at
have et netværk og andre mennesker
omkring os". Det var også derfor
opslaget om familieklubben fangede
Annelies opmærksomhed, og hun
glæder sig meget til at fortsætte med
projektet efter sommerferien. 

Hvad glæder du dig mest til at lave
med Familieklubben?
"Jeg glæder mig til at lære dem at
kende, og så håber jeg også vi kan
lave nogle kreative projekter
sammen" siger Annelies, som selv er
billedkunstlærer, "Der opstår bare en
så stor glæde ved at skabe noget
med andre, fordi man finder ud af, at
man sagtens kan alt muligt, selvom
man måske ikke troede det".
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- Annelies, frivillig i Hele Danmarks Familieklub i Bagsværd

- Karoline, frivillig mentor i Værebro Bladets ungeredaktion 



"Jeg har været frivillig i 40 af de 50 år
jeg har boet i Værebro"

For Ingelise hænger et godt liv sammen med at være
frivillig i alle mulige sammenhænge. Hun har bl.a. været
aktiv i Værebros Lejerforening, hvor hun med andre
beboere står for at arrangere den årlige fastelavnsfest og
andre sociale ting. Derudover er hun at finde i
kvindenetværket Værebros Kvinder som hver anden uge
mødes i beboerhuset og hygger eller tager på udflugter. 

Hvad betyder det for dig at være
frivillig?
"Det betyder, at jeg får en utrolig
kontakt til masse mennesker, både
unge, gamle og børnefamilier. Det
giver et rigtig godt social netværk
og det er super rart at være
sammen med andre mennesker.
Jeg bryder mig ikke om at blive
spærret inde nogle steder. Jeg vil
gerne ud blandt folk. Det gør jeg
ved at komme til frivillige ting."

Hvilken rolle har det frivillige
arbejde spillet i dit liv?
"Jeg har været frivillige i 40 af de 50 år
jeg har boet her i Værebro. På et
tidspunkt havde vi noget for børn på
din alder (14 år), hvor vi underviste i
forskellige former for madlavning, sløjd
og foto" fortæller Ingelise, "Nogle
gange tog vi på weekendture, for
eksempel til Sverige, eller til slotte og
museer. Det gav jo utrolig kontakt til
både børn og deres forældre."

Hvad er det sjoveste du har været med
til at arrangere i Lejerforeningen?
"Der er så meget sjovt vi har lavet, 
men jeg kan huske, at vi var med til 
at arrangere 50 års jubilæum i Værebro, 
og det var en skøn oplevelse" svarer
Ingelise med et smil, “Så stod vi og 
lavede mad og fik også involveret 
nogle af de andre grupper herude. Vi 
stod også for at servere morgenmad 
og være hjælpsomme i de forskellige
aktiviteter."
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- Ingelise, beboer og medlem af Lejerforeningen

Danskerne er vilde med loppemarked, især det
sociale der er knyttet til denne aktivitet. Det kan
vi mærke i Værebro Park Loppemarked, og
sådan skal det også være.

Et univers af ting og sager
Hvad jagter folk efter på et loppemarked? Nogle
har i forvejen en ide om hvad de evt. skal lede
efter, det kan for eksempel være en der lige er
flyttet ind i en lejlighed. Nogle gange er det småt
med penge, når der skal anskaffes møbler
køkkengrej m.m. og så er et besøg på
loppemarkede det rigtige sted at søge hen til. 

Værebros indendørs loppemarked er
genåbnet

Af Annfinn Fuglefjord, beboer   

Genbrug
Lad os alle sammen tænke i den bane, næsten
alt kan genbruges, og det her skal vi bare alle
sammen huske på, i forbindelse med vores
miljø, her har vi alle sammen et stort ansvar.

Kontakt loppemarkedet 
Hvis du har ting og sager liggende som du gerne
vil skille dig af med, så kontakt loppemarkedet
på tlf. 20448844 måske kan vi bruge et eller
andet.            

                



På tur til Ungdomsøen!

I juni havde Fællesskabet Værebro og Ungecafé Skovbrynet 14 seje unge med til
Changemaker Camp på Ungdomsøen, hvor de brugte dagen på madworkshops,
idéudvikling og badeture. Vi har spurgt skribenterne Sara og Lulu hvad de lærte
på dagen, og om de kunne finde på at komme igen. 

Hvad vidste I om Ungdomsøen,
da I tog afsted?
"Det var en ø for unge som ligger
ude i København. Man skal sejle
derud og der er forskellige
aktiviteter og sådan noget." 

Hvad ved I nu?
"Der er 6 frivillige der bor på øen i
et år og passer på øen og sådan.
De står for arrangementerne, og
hjælper også til som f.eks. 
 rundvisere. Man kan besøge øen
og faktisk også bo der nogle dage
hvis man vil. Og så kan man
deltage i de forskellige aktiviteter
som handler om teambuilding og 
 problemløsning."

Hvad for en idé fik I arbejdet
på?
"Vores ide var at holde Fest på
Blokken for hele Værebro!  Vi
snakkede om alle de ting som skulle
være der som f.eks. talent-
konkurrence, boksepude,
vandkamp, koncert, grill og mange
andre små aktiviteter. Alle var med
til at komme med nogle ideer til
hvad vi kunne lave den dag, og
målet var at få så mange med som
muligt på tværs af alle mulige skel,
så vi kunne få en god dag og se
hinanden. Det handlede nemlig
også om at få et godt fællesskab,
og så også bare få snakket lidt
sammen og have det sjovt." 

Hvad var det sjoveste øjeblik på
hele dagen?
"Da vi fik lov til at bade i havnen i
pauserne, og da vi spillede lasertag!
Vejret var mega godt så selvom vi ikke
havde badetøj med hoppede mange
bare i med deres normale tøj"

Hvad ville I sige hvis I skulle
fortælle andre unge om stedet? 
"Det er virkelig hyggeligt. Helt klart en
oplevelse man ikke vil glemme. Og
man får mødt nye ansigter, og får
snakket mere med folk, man måske
ikke har fået snakket så meget med.
Man laver så meget forskelligt
derhenne og man får øvet sine skills. Vi
glæder os til næste gang!"  

https://www.facebook.com/ukskovbrynet/?__cft__[0]=AZV_-aLmvj-QWjOGOwAslPaYPyMi5TiDgKSC53G0L071gRFbCB-pCwF9I3t_ZgUCgdhT838gwzeXu-maQRjPGXVJFYFIRI4NZt6R874g7OT1Akqp_ONAbffINC9qDe2p4GK2rlyIFBDvySpLKtj1SMkrg2YTpK88JagzxAAkSp4m0g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ungdomsoeen/?__cft__[0]=AZV_-aLmvj-QWjOGOwAslPaYPyMi5TiDgKSC53G0L071gRFbCB-pCwF9I3t_ZgUCgdhT838gwzeXu-maQRjPGXVJFYFIRI4NZt6R874g7OT1Akqp_ONAbffINC9qDe2p4GK2rlyIFBDvySpLKtj1SMkrg2YTpK88JagzxAAkSp4m0g&__tn__=kK-R


For 4 år siden besluttede Rola og
hendes mand sig for, at det var tid
til luftforandring. Ikke længe efter
stod de med deres tre døtre i
Værebro Park, hvor de havde
fundet en stor lejligheden med plads
til hele familien, et par kæledyr og
Rolas nye tomatplanter som hun
med stor iver prøver at få til at
vokse på altanen. "Jeg elskede, at
der var så meget plads" fortæller
hun, "Og så er her grønt - det er
ikke noget man finder alle steder".  

Mange bække små 
Som mangeårig boligsocial
medarbejder på Nørrebro, har Rola
god erfaring med at få ting til at ske
sammen med andre mennesker. 
 "Vi er omkring 3000 helt forskellige
mennesker samlet på ét sted, og
det sted skal vi passe på. Hvis vi
alle gør en lille indsats, så sker der
også noget"  fortæller hun med et
venligt, men bestemt blik, "Og så 

Vi skal snakke mere sammen
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Da Rola flyttede til Værebro med sin familie for snart fire år siden, var det ikke
kun pladsen og de grønne områder, der trak, men også drømmen om at gøre
noget aktivt for det gode naboskab. Nu har hun startet en facebookgruppe
med præcis det fokus.

går det ikke, at vi smider skrald på
gaden og spytter i elevatoren bare
fordi vi ikke lige er hjemme - det gør
du jo heller ikke hos din mama vel?”

Hvad kræver et godt naboskab?
For Rola vokser det gode naboskab
ud af, at alle beboere i et område
føler et fælles ansvar, og det
kommer kun hvis vi taler mere med
hinanden. 

 

En af de ting vi skal blive bedre til er
altså kommunikation. Især pga.

corona har man måske ikke rigtigt
fået snakket så meget med sin
nabo, og det vil Rola gerne rette
op på. Derfor startede hun i foråret
facebooksiden 'Os der bor i
Værebroparken'  for beboere, der
har lyst til at dele stort og småt
med hinanden - lige fra små
historier om det nyeste
planteprojekt på altanen til
børnetøj man gerne vil give væk. 
“Vi har brug for at se hinanden i
øjnene og hjælpe hinanden"
fortæller hun, "Vi er alle forskellige
og har forskellige interesser, og
derfor betyder det så meget når vi
kan samles om hverdagsting og
mærke at vi måske slet ikke er så
langt fra hinanden." 

Af Sara Rakocevic 

“Vi er alle forskellige og har
forskellige interesser, og
derfor betyder det meget

når vi kan samles om
hverdagsting, og mærke at

vi måske slet ikke er så
langt fra hinanden” Find  Rolas gruppe 'Os der

bor i Værebroparken' på
Facebook. Her kan du dele
både praktiske og hyggelige
ting med dine naboer. 



Den fysiske helhedsplan har til
formål at løfte Værebro Park
bygningsmæssigt og koble
området tættere til resten af
Bagsværd. Nogle af de ting som
mange beboere har fortalt, de
gerne vil have ændret er fx larm,
parkeringspladser og slidte
boliger. Den fysiske helhedsplan
er ikke kun en renovering af små
problemer, men en løsning af
større problemstillinger. Lise og
Ditte arbejder med, hvordan de
her problemstillinger kan løses
for at opnå et bedre nærmiljø.

Mere end bare en renovering
Ditte og Lise er begge en del af
den fysiske helhedsplan. Ditte 
er ansat som kommunikations-
rådgiver i DAB, og Lise Bøgh
Sørensen arbejder som
projektkoordinator hos AI
Arkitekter. For dem er den
fysiske helhedsplan i Værebro
Park ikke en hvilken som helst

En makeover til Værebro
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Hvordan kan Værebro Park blive et godt sted at bo for alle? Det spørgsmål bruger
Ditte Clement Kristensen en hel del tid på at undersøge. Hun er nemlig ansat af DAB
til at finde ud af, hvilke fysiske forandringer beboerne savner, og det handler om alt
fra støj og parkeringsforhold til grønne områder og bedre boliger. 

renovering, men en løsning på
større problem-stillinger, "Det
drejer sig om få fundet de
bedste løsninger på de
udfordringer, der er med at bo i
Værebro Park – uanset, om det
er støj eller betonskader"
fortæller Ditte. Der er det vigtigt
at lytte til alle beboerne. Det er
nemlig deres ideer og meninger,
som skal danne grundlag for
arbejdet. 

Beboerne er den vigtigste
ressource
For Ditte er Værebros beboerne
den vigtigste ressource, for det
er jo deres problemer hun gerne
vil løse. Hun håber på at få hørt

 alle; ældre som yngre, og dem
der har boet i området hele livet
eller bare få år. Hun opfordrer
derfor også alle til at komme ned
forbi Workshoppen i centret, som
er det sted hun arbejder, og få en
snak. Det betyder nemlig meget
for hende at få nye perspektiver
på helhedsplanens arbejde. Som
hun selv siger, "Hvis jeg skal gå
rigtig glad hjem fra arbejde, så
skal der havde været nogle
mennesker forbi som jeg ikke har
talt med før”.

Af Shahed Abukhadijeh

“Det drejer sig om få
ændret de ting i

Værebro som skiller os
ad” Du kan finde Ditte i

Workshoppen lige over
for Netto hver tirsdag
eller fange hende på
mail dck@dabbolig.dk
eller telefon 4012 4776.

mailto:dck@dabbolig.dk


Fortællingens kraft
Anne Sofie er visuel antropolog,
hvilket vil sige at hun arbejder med
antropologi gennem visuelle medier
såsom film, foto og udstilling. “Det
her med at fortælle sin historie
gennem digitale medier er en måde
at komme tættere på folk” siger 
 Anne Sofie, “Fortællinger binder os
sammen som mennesker og bygger
bro mellem verdensforståelser. Det
er derfor, jeg elsker at arbejde med
den her metode."

Hvad er Digital Storytelling? 
Digital Storytelling har til formål at
give alle mulighed for at fortælle og
udtrykke sig gennem en kortfilm
med brug af billeder, lyd, musik og
video. Selvom vi bruger vores
mobiler hele tiden til at iscenesætte
os selv, er der stadig meget vi kan
lære om formidling mener Anne-
Sofie. “Mange unge er allerede 

Vi har brug for fortællinger  

13

"Jeg tror det er vigtigt at
lære, hvordan man

bygger en fortælling op,
og at vi får lov til at

eksperimentere med
digitale udtryksformer -
det kommer os nemlig
også til stor gavn, når

man starter på
uddannelse eller i job"

 

 godt trænet i at redigere små
videoer sammen og bruge video
og billeder på en kreativ måde"
forklarer hun, "Men jeg tror det
er vigtigt at lære, hvordan man
bygger en fortælling op, og at vi
får lov til at eksperimentere med
digitale udtryksformer - det
kommer os nemlig også til stor 
stor gavn, når man starter på
uddannelse eller i job" 

Af Lulu Sameehashaik

Læs mere om digitalstorytelling her 

Nyt hold i Gladsaxe Ungdomsskole skal få unge fra Værebro til
at fortælle om deres drømme for fremtiden gennem digitale
fortællinger. 

Ung i Værebro 
Anne-Sofie har netop kørt et forløb
med en gruppe unge piger fra
Værebro. De fik til opgave at
fortælle om et sted, der betyder
meget for dem, og de blev alle
enige om at fortælle om
Ungdomsklubben. Det var fedt at
se, hvordan de ved at lytte til
hinandens historier blev klar over,
hvor vigtig en del af deres hverdag
klubben er fortæller Anne-Sofie.  "I
mine forløb ser jeg tit, hvordan
deltagerne giver nyt liv til hinandens
oplevelser. De kan spejle sig i
hinandens historier, og det åbner op
for helt nye samtaler. Det er så fedt
at få lov at være med til”

Næste hold i digital storytelling
starter d. 25. august fra 16-18.15 
i beboerhuset. Meld dig til via QR
koden ovenfor, eller kontakt os!



Fahad kom allerførst til Danmark
fra Tanzania d. 18.marts 2019. 
På blot to år har han formået at få
gode venner, finde et arbejde ved
siden af skolen og lære dansk.
Det var ikke det letteste sprog
indrømmer Fahad, men som han
selv siger, "Der er ikke noget jeg
ikke kan klare!". 

En ny mulighed  
"Fra jeg kom til Danmark og til nu
 får jeg hele tiden lært noget nyt"
fortæller Fahad om hans tid i
Danmark. En af de ting, der har
haft særlig stor betydning for ham,
er den pædagog fra
ungdomsklubben, der tog fat i
ham og fik ham til at søge et
fritidsjob nede i beboerhuset. Her
startede han som 

Fahad var 16 år, da stod i Kastrup lufthavn, og skulle til at skabe sig en tilværelse
langt væk fra Tanzania, hvor han var vokset op. Værebro blev hans nye hjem, og 
med nye venner og et fritidsjob i beboerhuset, fandt han sine ben at stå på.

Et lommepengejob der gjorde en forskel

"Jeg er kommet langt
og det er jeg stolt og
taknemmelig over"
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journalist, og det fortryder han
ikke, “Det er dejligt, at jeg kan få
øvet mig og forbedre mig på mit
arbejde" siger Fahad, "Når jeg
skal interviewe mennesker får jeg
øvet mig mundtligt, og jeg får
også skrevet en hel masse". 

Af Sara Rakocevic 

En ven af huset
Da Fahad fyldte 18, kunne han ikke
længere være ansat i beboerhuset,
men tiden som ungeskribent har
givet ham meget, "Jeg har lært
mange dejlige mennesker at kende,
fik venner og jeg synes selv, at jeg
har udviklet mig meget. Jeg er
kommet langt og det er jeg stolt og
taknemmelig over.”
Fahad har mange gode minder fra
den tid, fordi beboerhuset blev et
sted, hvor han kunne komme når
han havde lyst - også bare hvis han
havde brug for en snak. I dag
kommer han stadig på besøg, når
han finder tid til det, men med
gymnasiestart efter sommerferien
og et nyt fritidsjob, er tiden blevet
knap, "Der er meget jeg skal nå"
siger han med et stort smil, "Men
så let slipper I heller ikke for mig". 

Godt nok er Fahad nu flyttet fra
Værebro til Bagsværd, men han
holder stadig kontakten med sine
venner, "Når jeg ikke render rundt
hjemme for at lave pligter, tager jeg
altid lige en omgang CS-go med
mine shababs derude" fortæller 
han og griner lidt. 



Et helt liv i Værebro 
Rigmor flyttede fra Bagsværd
Hovedgade til Værebro Park, da
boligområdet stod færdigt i
1960'erne. Når Rigmor ser tilbage
på de sidste fem årtier, er det ikke
så lidt hun har oplevet. Fra sin tid
som kontor-arbejder i Kongelig
Dansk Automobil Klub til at være
ansat i Falks sygetransport og bo i
udlandet for en længere periode. I
Værebro har hun også haft travlt,
for hun har både siddet med i
afdelingsbestyrelsen af flere
omgange og været med til at stifte
nyttehaveforeningen, som i dag
bliver flittigt brug af områdets
beboere. Her er Rigmor stadig
meget engageret, for det giver
hendes hverdag struktur, "Så er der
noget rart at stå op til" som hun
siger. 

Grøn kærlighed til Værebro 
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I over fem årtier har Rigmor har Rigmor kaldt Værebro sit hjem, og for
hende er hjem et sted, hvor fællesskaberne og ikke mindst planterne
vokser. 

De små skridt
Det er vigtigt for Rigmor, at der er
mange muligheder i et lokalområde
og god kontakt mellem beboerne.
Hun har bl.a. været med til at sørge
for, at de de første legepladser blev
bygget, da der bare var et tomt areal,
og hun bliver glad af at se hvordan
små projekter tager form som tiden
går og nye mennesker kommer til.
Det er, som hun siger, "En glæde i at
se det omkring os udvikle sig”. 

Det er ikke altid lige let at starte
noget op fra bunden, men hvis man
spørger Rigmor, er det altid muligt 
at gøre en smule, "Når man 

engagerer sig i sit lokalområde kan
man jo påvirke det, og skubbe på -
også selvom man starter ud med
de små ting". 

Beboerhusets gartner
At få ting til at gro har Rigmor
beskæftiget sig med på rigtig
mange måder. Inden nedlukningen
var hun også den, der passede
alle beboerhusets potteplanter,
"Jeg bliver bedre tilpas, når der er
noget grønt og levende omkring
mig" fortæller hun, "Det tror jeg
også I gør!".  Planter fører 
 mennesker sammen, og det håber
Rigmor også nyttehaverne vil
bidrage til. Stadig drømmer hun
om mere samvær, plantebytning
og fællesarrangementer i haverne,
men som hun selv siger "Ting
tager tid".

Af Shahed Abukhadijeh

“Jeg bliver bedre tilpas,
når der er noget grønt og

levende omkring mig ”



I Værebro er der mange med forskellige holdninger til, hvordan vi skal indrette os. De
voksne ved, at de kan gøre en forskel ved f.eks. at stemme eller engagere sig på anden
vis, men hvad med de unge? Jeg ved i hvert fald, at der er mange, som står tilbage med
deres holdninger, da de tror de ikke kan have en indflydelse. Flere har eksempelvis
klaget over skimmelsvamp i boligerne, at værelserne er for små eller at der mangler
steder at være. Jeg hører tit andre unge tale om, at de savner et sted som kun er for
dem. Det kunne f.eks. være en ny basketbane eller en lille café, da legepladserne jo
mest er for børnene. De unge har mange drømme og holdninger, men det er ikke altid let
at råbe op.

For at blive lidt klogere på, hvordan man som ung i Værebro kan få sin stemme hørt, har
jeg snakket med Umais Usman Shoaib som er 27 år og næstformand i Værebros 
 afdelingsbestyrelse. 

Ungeredaktionen møder afdelingsbestyrelsen
Af Kainat Safi 

Hvorfor ville du gerne være
med i afdelingsbestyrelsen?
“For at få indflydelse på nogle af de
ting som man gerne vil gøre noget
ved, f.eks. parkerings-problemet
men også for at bidrage med nye
kræfter og alternative ideer og
meninger, så vi har en stærkere og
mere effektiv bestyrelse. Jeg har
desuden baggrund indenfor IT og
tænkte også at mine kompetencer
indenfor det felt, kunne være
bidragende i bestyrelsen.”

Hvad gør I for Værebro?
“Parkeringsproblemet har haft vores
helt store fokus. Vi har været igang
med at undersøge hvad vi kan gøre,
og de konkrete tiltag vil der komme
mere information om snart. Vi har
også haft fokus på at kunne åbne
klubberne hurtigst muligt ved at sikre
de rigtige tilladelser og godkendelser.
Det er noget beboerne har savnet
meget og vi er glade for at der nu er
åbent igen. Problemer som beboerne
oplever med deres lejligheder er også
noget som optager os meget. 
 Værebro er jo et gammelt byggeri, så
der er ikke noget at sige til, at de
problemer eksisterer. Den proces ift.
service og renovering er noget
beboerne hele tiden bliver inddraget i.”

Hvad taler du med de unge om?
“Der er ingen tvivl om at parkerings-
problemet er dominerende og selv
nogle de unge kan mærke det. Men
de unge har selvfølgelig også fokus
på de ting som er tæt på dem,
såsom forbedring af klubfaciliteter
eller forslag til flere aktiviteter i
Værebro. Jeg forsøger personligt at
prøve at sørge for at deres ønsker
bliver hørt og opfordrer dem også
aktivt til at bidrage med forslag og
ideer.”
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Vores dejlige boligområde
Værebro Bladet har fået besøg af endnu en børneskribent. Hun hedder Ksenia og
har glædet sig til at fortælle lidt om hvad hun allerbedst kan lide at bruge sin
fritid på i Værebro! 

Hvordan jeg bor i Værebro

Hej jeg heder Ksenia jeg er 9 år og jeg har boet
her i Værebro hele mit liv og jeg kan virkelig godt
lide at bo der. 
jeg går på Skovbrynet skole som også ligger i
Værebro. 
jeg har mange venner som bor meget tet på mig 
og jeg leger tit med dem på de mange
legepladser der er i området 
og lige ved siden af mit hus er et af mine favorit
steder det er er beboer huset 
der er mange aktiviteter i beboer huset fx for ikke
så lang tid siden var jeg til madskole med

Joan og Marie fra beboercafeen vor jeg lavede
mad og jeg var også i bon bon land og legeland
og der var også grill aften 
det hele var mega sjovt
ok nu kommer vi til biblioteket det er der jeg låner
alle mulige sjove bøger 
men bøger er ikke det eneste de har de har også
en masse Quiz i mosen og de er mega sjove
sidste år vandt jeg et gavekort til to biograf
biletter og sodavand og popcorn 
og kaffe og kage det var om hvordan jeg bor i
Værebro



Marie og Joan

Thailandsk fiskedelle med
nudelsalat 

mENU FOR september
CAFÉ VÆREBRO

AFTENSMAD KL 17-19

Tirsdag 
07/09

Onsdag 
08/09

Torsdag 
09/09

Mandag 
13/09

Tirsdag 
14/09

Onsdag 
15/09

Torsdag
16/09

UGE 38

Mandag 
20/09

Tirsdag 
21/09

Onsdag 
22/09

Torsdag
23/09

UGE 39

Mandag 
27/09

Tirsdag 
28/09

Onsdag 
29/09

Torsdag
30/09

Du skal bestille din mad på telefon 29 49 71 04 
BESTIL DAGEN FØR INDEN KL 12, så er der nok til alle. 

Vi glæder os til at se jer

Marineret oksestrimler med grøntsager
 og Nudler

Græskarsuppe
 med brød

Smørrebrød

 

Chili con carne  m. tillbehør

Vegetarret med indbagte
 grøntsager, kartofler og urtecreme

Sandwich med pastrami 

Mandag
06/09

UGE 37

AftensmadFrokostUGE 36

Pitabrød med falafel

Salat med stegte ris og kylling

Smørrebrød

Quesadillas med spinat,ost og æg

Lukket

Lukket

Panang kyllingeret med ris og bagt
blomkål (halal)

Tærte Frikadeller med kartofler og
brun sauce

Kyllingelasagne med salat

Ret til ændringer forbeholdes

Vegetar lasagne med salat

Salatskål

Tortilla med braiseret oksekød,
 ærte-guacamole og salsa

Smørrebrød

Tyrkisk oksekødsuppe

Toad in the hole (pølse i yorkshire pudding)
 med løgsauce og ristede kartofler

Forårsrulle med rissalat

Salatskål

Grillet polenta med stegt fisk

Smørrebrød

Flæskestegs sandwich,
 med ovenstegte kartofler

Bøf stroganoff med mos 
(halal)

Risotto med kylling og græskar

Irsk stuvning med rugbrød
og rødbede

Gryderet med kylling, 
peberfrugt og gulerødder
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UDFLUGTER I EFTERÅRET 
Fællesskabet Værebro arrangerer henover efteråret en række

udflugter ud af området. Det koster 50 kr pr. tur.  Man skal være
mindst 21 år for at deltage. Billetter købes i beboerhuset i åbningstiden
mandag - torsdag 9-19. Der er et begrænset antal pladser på hver tur.

Billetter sælges efter først til mølle princippet.
 
 

5. september kl.11-18 
Fisketur fra Nordhavn med M/S Odysseus 

Udflugter:

7. september kl.10.30-15 
Tur til Museet for Søfart med frokost

19. september kl.11-18 
Fisketur fra Nordhavn med M/S Odysseus 

16. september kl.10-16 
Tur til Tegners Museum med frokost

23. september kl.10.30-15 
Sejltur på Furesø med frokost på Furesø Marina

6. oktober kl.10.30-15 
Rundvisning på Christiansborg Slot med

frokost på Kanalcafeen 

10. november kl.14.30-21.30 
Besøg på Thorsvang museum med 

Mortens aften menu 

1. december kl.16.15-20.15 
Teaterforestillingen Jul i Gammelby 

på Folketeateret

Sidste tilmeldingsfrist 31. august

Sidste tilmeldingsfrist 16. september

Sidste tilmeldingsfrist 29. september

Sidste tilmeldingsfrist 3. november

Sidste tilmeldingsfrist 9. september

Sidste tilmeldingsfrist 24. november 


