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Lulu, 15 år
Jeg hedder Lulu og går i 9. 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 vi 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 var ret nervøs, da jeg
startede som skribent, men det har været rigtigt lærerigt at
få lov til at lave interviews, og nogle gange endda tage på
ture eller til events og skrive om det. Jeg har en særlig
interesse inden for fotografering, og det har jeg fået lov til
at prøve meget mere på det sidste. At være skribent er en
sjov oplevelse, og det er helt sikkert noget jeg kommer til
at bruge i fremtiden.

Værebro Bladets medarbejdere 
Værebro Bladet er skrevet af unge fra Værebro og omegn. De er ansatte

lommepengejobbere hos Fællesskabet Værebro i Beboerredaktionen som journalister og
skriver om nogle af alle de lokale aktiviteter og arrangementer, der foregår for beboerne samt

historier, der gemmer sig i området.

Shahed, 15 år
Jeg hedder Shahed, og går i 9. Klasse på Gladsaxe skole.
Jeg blev født i Aalborg, 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. 
 Jeg har arbejdet på Værebro Bladet i halvandet år nu, og
jeg har fundet ud af, at jeg er ret god til at formulere det
andre siger, så det lyder lidt mere professionelt. Jeg er også
blevet bedre til at skrive, og jeg er begyndt at få
topkarakterer i dansk. Det synes jeg har været fedt at
opleve!

2

Skribenter

 Redaktør 

Mark, sin bedste alder 
Jeg er Mark og går efterhånden i noget nær 20. klasse, tror jeg. Senest, har
jeg begået mig på gangene på Roskilde Universitet på Kommunikation og
Kultur- & Sprogmødestudier, som jeg lægger oven på min baggrund fra
Danmark Medie- & Journalisthøjskole. Jeg spiller gerne guitar og synger på
jamaicansk, gebærder mig i humorens verden, og så læser jeg alt for mange
nyheder og om politik, historie, kultur og verden derude.

Værebro er et nyt bekendtskab for mig i forbindelse med denne hæderlige
tjans at få lov til, at give jer jeres egne gode historier, som efter min mening
viser et tydeligt billede af, hvor mange gode mennesker, fortællinger og
levede liv - og dermed muligheder - der er her i Parken. Sikke et sted og så
med så mange kulturer fra hele verden! Det er et privilegium at måtte være
med til at hjælpe vores dygtige skribenter med at fortælle om de mange ting,
der foregår her i  Værebro og de mange fælleskaber og potentialer, der er for
at komme hinanden nærmere. Kun på den måde, kan vi skabe det nærvær,
den tryghed og det lys i hverdagen, som giver os pladsen, overskuddet og
styrken til at være dem vi er og være stolte af dette helt særlige sted!  



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 

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

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

Nada
Demokrati og naboskab
21 83 32 83
nadz@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

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

MEDARBEJDERE

Ina
Børn, unge & familier 
24 91 80 78
Inanor@gladsaxe.dk

Mark
Beboerredaktion og
Kommunikation
27499809
mmk@dabsocial.dk

Anne
Kvinder og netværk
alrl@dabsocial.dk

mailto:Inanor@gladsaxe.dk


     tter summer det af liv og sommer i Værebro Park!  Og det kan vist roligt siges,
at være længe tiltrængt efter endnu en lang vinter og nogle lidt sværere tider, som
vi alle har været igennem - virus-epidemien - med alt hvad det indebar. Nu er vi så
endelig på den anden side, og der er igen kommet fuldt gang i biksen her hos os
og i fælleskaberne i Værebro. Masser af aktiviteter, arrangementer, ture og
initiativer kører igen på fuldt blus og endnu flere er på tegnebrættet. 

Samtidig, er der sket en del i Beboerhuset siden sidste udgivelse; gode kollegaer
er taget videre ud i verden, mens nye friske ansigter er kommet til. Køkkenet har
fået en overhaling i form af en renovering af Café Værebro er i gang med flere
ændringer, som vi vil se mere til i det kommende efterår. 

Herfra skal der i hvert fald lyde en stor tak til alle frivillige, initiativtagere, hjælpere,
lommepengejobbere og personale, for forsat at gøre en stor indsats for at være
med til at udvikle Værebro Park til et endnu mere rart, trygt, hyggeligt og
nærværende sted at bo og færdes i!  

Ha' en god og lang sommer!
 

- Mohammed

Indledende ord fra vores allesammens
Mohammed Hamouti, 
Boligsocial leder i Værebro Park
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Fællesskabet Værebro indgår
samarbejde med FødevareBanken

for at komme madspild til livs
 

Du kan læse mere om
FødevareBanken på
foedevarebanken.dk

Af Shahed Abu Khadijeh 

   ødevarebanken er en organisation, som indsamler
og uddeler overskudsvarer og på den måde er med til
at stoppe madspild i Danmark. “Hvert år ender 814
tusind tons mad - mad der er egnet til menneskemad,
som madspild”, siger Nina Bundgaard Holck, som er
projektleder hos FødevareBanken. Fødevarebanken
samarbejder med en masse forskellige firmaer og
organisationer, heriblandt Netto, Arla og Kellogg´s, for
at stoppe madspild. Maden bliver derefter uddelt og
leveret til forskellige slags fællesskaber, som kunne
have brug for en hjælpende hånd - såsom mennesker
i Værebro eller til udsatte børn og unge rundt omkring
i landet.

“Formålet med Fødevarebanken er jo at få
stoppet nogle af de utrolige mængder af

madspild, der er i Danmark, men som en bonus
er det også med til at styrke fællesskaber med
eller over mad. Det er altid bare nemmere at

mødes, når man gør det over mad,” siger Nina
fra Fødevarebanken med et smil.

 

Nina påpeger, at “madspild” måske ikke er helt som
nogle måske tror eller forestiller sig. Altså, madspild
er først og fremmest slet ikke kartoffelskræller,
gammelt tørt brød og smårådden frugt og grøntsager,
hvor noget skal skæres væk. Det kan fx være en hel
palle cornflakes, som er blevet tabt på vej til dens
butik, og hvor halvdelen stadig er som ny. Altså det er
produkter, som stadig kan anvendes, men ikke kan
blive solgt i butikkerne af den ene eller anden årsag.

Fællesskabet Værebro går op i madspild, og at overskuds-
maden bliver brugt bedst muligt: “Man skal være bevidst om,
hvordan man kan bruge fødevarerne på den bedst mulig
måde, så beboerne kan få gavn og glæde af det,” tilføjer
Mohammed. Madvarerne fra Fødevarebanken er med til at
skabe nye netværk mellem beboerne, og derfor har
beboerhuset været i dialog med Fødevarebanken angående
etablering af et folkekøkken, med madvarer suppleret fra
Fødevarebanken “Det skal være et sted, hvor større grupper
kan lave mad og spise sammen - med god samvittighed” siger
Mohammed om sin vision for initiativet man håber på at få
etableret, som ville være i fin tråd med, hvad
Fødevarebankens mission også indebærer. “Vi står for at
skabe gode oplevelser til fællesskaber med god samvittighed
for beboerne,” afslutter Nina.

I februar kom den første leverance af varer til Værebro Beboerhus fra madspilds-
initiativet Fødevarebanken, som en del af samarbejdet med Fælleskabet Værebro. 

 “For os er det en en kæmpe bonus, at man kan være med
til at styrke fællesskaber og gøre en indsats for miljøet på
samme tid. I 2021 blev 1.572 tons overskudsmad til over

3,9 millioner måltider – i stedet for at blive smidt ud,”
fortæller Nina.

“Vi har et rigtigt godt samarbejde med Fødevarebanken. Vi får
leveret overskudsvarer fast hver tirsdag. Varerne bliver
anvendt i cafeen samt til vores forskellige aktiviteter i
beboerhuset. Vi har samarbejdet i fire måneder nu, og vi har
endnu ikke oplevet nogle problemer, eller fået leveret noget,
der ikke kunne bruges”- siger Mohammed fra beboerhuset.

5

F



Hvis denne udgave af bladet ser noget anderledes ud, er
det fordi, hans tilgang til det har været at give de unge
mere indflydelse på bladet, lade dem komme med deres
mening om det, og spørge dem ind til, hvad de tror, de
unge egentlig synes om bladet, og hvad man kunne gøre
anderledes for at have de unge mere med som
målgruppe. "Det giver forhåbentlig også de unge
skribenter en større følelse af ejerskab og forhåbentlig
også lidt mere stolthed, når vi med tiden får lavet et
federe og federe blad, som de unge måske også lige
kigger lidt i og måske endda kan føle sig lidt stolte af at
bo i Værebro. Og så kan skribenterne jo også blære sig
lidt til deres venner." siger Mark grinende. 

”Det, der motiverer mig, er at se de små
ændringer, der sker i de unges forståelse for deres

omverden og muligheder. Selv om det kan være
svært at tyde hos dem nogle gange, så gør de hele
tiden små fremskridt og får åbenbaringer, som kan
gøre en stor forskel på længere sigt - for de unge,
for Værebro og for samfundet i det hele taget." 

Af Sohail Ahmad Safi, Folkeskolepraktikant

NYT ANSIGT I BEBOERHUSET SKAL VÆRE MED TIL AT
GIVE DE UNGE EN STEMME 

Det nyeste medlem i beboerhusets kontor
kommer med en ambitionen om at give de
unge i Værebro nogle redskaber til at bruge
deres demokratiske stemme, men også give
dem troen på, at de kan blive hørt.

    februar startede den nye studentermedhjælper og
kommunikationsmedarbejder, Mark, i Beboerhuset.
Han går samtidig på RUC og skriver på sit speciale på
kandidaten i Kommunikation og Kultur- &
Sprogmødestudier. Et studie, han mener er et godt
match i forhold til at have forudsætningerne for, at
forstå og formidle aktiviteterne og indsatserne i
Værebro - så beboerne nemmere kan skabe
fælleskaber, naboskab og udvikling i området. 

De unges stemmer 
I første omgang har han undervist 8. klasse fra
Skovbrynet Skole på Ungdomskolen i
demokratiforståelse, journalistik og kommunikation.
Kurset som hedder "Få din stemme hørt!". Kurset skal
blandt andet give de unge nogle ekstra værktøjer til
bedre at kunne slå igennem den mur det kan være at
blive lyttet til - at formulere sine ønsker,
problemstillinger og løsningsforslag - og også bare give
dem en tro på, at de overhovedet kan blive hørt. 

"Jeg tror på, at hvis de unge skal interessere sig for
samfundet og engagere sig i det - skal de først og
fremmest vide, hvordan man kan få sine budskaber
igennem. Vi har en ny generation, som gerne vil handle
mere end gruble sig ud af problemstillinger - og
samtidig er indfødte i de digitale og de sociale
medieplatforme, og det kan de udnytte. Med kurset kan
de få nogle tanker og redskaber til at kunne bruge det
til at gøre vejen til handling kortere og måske i sidste
ende skabe forandringer i deres ungdomsverden." 

Mark er meget glad for sin plads i Beboerhuset, og vi
håber, I også vil tage godt imod ham. Han er altid frisk på
en dyb snak, en god historie eller bare et godt grin. Så
bare prik til ham - også hvis I har en god historie eller idé
til bladet her, eller noget der skal kommunikeres bedre! 
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Udvikling af Værebro Bladet - få de unge med
Mark er også den nye redaktør i beboerredaktionen for
bladet her. Her arbejder han med de unge 
 lommepengejob-skribenter og hjælper dem med at
skrive artiklerne. Det giver de unge nogle selvtjente
lommepenge, men giver dem også indblik i og erfaring
med, hvordan det er at have et job, være på en
arbejdsplads, have et ansvar, og mulighed for at afprøve
deres sproglige færdigheder og lære journalistiske
metoder. 

Han står også for at opsætte og udvikle beboerbladet og
vil senere forhåbentlig også skulle stå mere og mere for
kommunikationen og de sociale medier i beboerhuset -
og måske nye ungdomskolekurser, der skal give plads og
stemme til de unge. 



Der var et utroligt flot fremmøde og god stemning, da caféen
torsdag 2. juni slog dørene op for det allerførste
Folkekøkken-arrangement for alle interesserede Værebro-
beboere. Maden står frivillige beboere for sammen med
beboerhusets personale, og menuen bliver sammensat af
friske og lækre overskudsfødevarer modtaget af
Fødevarebanken. 

Lækker madspildsmad, godt selskab og måske endda et par
tricks til at minimere madspild hjemme hos dig selv. Alt det kan

du få med, hvis du deltager i Værebro Parks Folkekøkken.

"Vi er her for at øge trygheden og fællesskabet i området,
og der er mad jo bare altid en god fælles indgang. Vi

håber, at mange beboere vil deltage i vores folkekøkkener
og lære hinanden bedre at kende på tværs af nationalitet,

kultur og alder," fortæller Mille, der er boligsocial
medarbejder i Værebro Park.

Folkekøkkenet
 

• Efter sommerferien fortsætter
folkekøkkenet i cafeen den første

torsdag i hver måned. 
 

• Folkekøkkenet i Værebro Park er
opstået som en del af projektet

'Madfællesskaber med Mening', der er
støttet af Nordea Fonden og drives af
Fødevarebanken. Hver uge modtager

Beboerhuset friske overskudsfødevarer
fra Fødevarebanken, som bliver
omdannet til dejlige måltider for

Værebro Parks beboere i bl.a.
Lektiecafeen, Familieklubben, Værebros

Kvinder, Caféen og nu også i
Folkekøkkenet.

Velkommen til
FOLKEKØKKEN 

i Caféen !
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Af Lotte Juul Martini,
FødevareBanken 



Hun håber samtidig, at naboerne rundt om
langbordene vil inspirere hinanden til at blive
endnu bedre til at undgå madspild og dele ud af
tips og tricks til at få nye, sunde råvarer ind i
køkkenet.

Alle kan deltage i folkekøkkenet. Det koster 25
kroner pr. person for et lækkert, sundt måltid mad.
MEN, hvis du hjælper til med madlavningen,
dækker bord, vasker op, eller hvad du har lyst til
at bidrage med, så kan du få måltidet gratis som
en tak for hjælpen. Også på den vis kan det altså
betale sig at deltage i fællesskabet omkring
Værebros nye folkekøkken ud over at lære dine
naboer at kende og deltage i fælleskabet – og der
er helt sikkert en opgave, der passer perfekt til
dig! 

Menuen er selvfølgelig afhængig af, hvilke
overskudsfødevarer Fødevarebanken har med.
Så personalet og de frivillige i køkkenet må være
kreative sammen og komme med inputs og
foreslag til mulighederne - med det potentielle
madspild for øje!

F ø d e v a r e b a n k e n 
 

- modtager overskudsmad fra
fødevareproducenter og

grossister. Det er mad, der intet
fejler, men som alligevel ikke kan

sælges i butikkerne. Maden leverer
Fødevarebanken videre til

forskellige sociale organisationer. 
I 2021 blev 1.572 tons

overskudsmad til over 3,9 millioner
måltider – i stedet for at gå til

spilde og blive smidt ud. 

Hvorfor kan god mad ikke sælges?

Forud for projektet og fællesspisningerne, er der
blevet afholdt et intromøde for interesserede
beboere. Her opstod blandt andet ideen til at lave
stillezoner, hvor beboere med et særligt behov for
madro kan spise i fred. Også temaaftener og mad
fra hele verden er på tegnebrættet til de kommende
folkekøkken-arrangementer. 

Vi opfordrer alle interesserede og madglade til at
prøve det af - alle kan inspirere og bidrage til et godt
fælles måltid!
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ÅRSHJULLET 
pryder nu Café Værebro 

 
 

Jævnlige gæster i huset har nok lagt mærke til de mindre og større
forandringer, der er sket i caféens rum den seneste tid  - en større
renovering af køkkenet, en god oprydning og solens brasen ind ad

vinduerne - men størst af alt: 
 

Årshjulets indtog! 
 

- og skal med tiden skabe lidt overblik over aktiviteter og
arrangementer for beboerne, men det skal også bare give

lidt ekstra liv og farve på dagligdagen i beboerhuset !  

Det med småt og gråt:
Har man en kommentár, et lille tip,

ønske eller forslag til indretningen af et
sådant opmærksomhedskrævende

aggregat, er man særdeles velkommen
til at kontakte udnævnte

Årshjulsansvarlige 
- "ham det langhårede" - 

Mark fra kontoret.



Værebros Kunstskole 
er godt i gang igen  

 
Af Lulu Sameeha Shaik

Støttet af

Beboerne Kaj og Jonna og kunstneren Simon Grimm er drivkræfterne bag
beboerhusets Kunstskole, der slog dørene i efteråret, som et hyggeligt og

lærerigt mødested i hverdagen. Her kan du altid møde op og male lige hvad der
passer dig!

     unstskolen i Værebro er åben for alle, der leder efter et
sted, hvor de kan få mulighed for at udleve deres indre
kunstneriske legebarn og skabertrang og samtidig mødes
og hygge sig med ligesindede. Skolen er som
udgangspunkt kun for voksne, men om mandagen er der
også en kunstskole for børn.
På kunstskolen, som har været i gang lige siden
september 2021, kan man lære om de forskellige perioder
inden for kunsthistorien, møde og lære om inspirerende
kunstnere og vigtigst af alt lære man selvfølgelig at male
med forskellige teknikker. Kunstskolen er støttet af Statens
Kunstfond, og det er også netop herfra, at Værebros
Kunstskole fik sin erfarne og talentfulde lærer, Simon
Grimm.

Virkelig hyggeligt
Beboerne Kaj og Jonna deltager i det ugentlige
kunstskoleprogram. De har gået der i et stykke tid nu og er
glade for det. “Det er hyggeligt at være sammen med
mennesker, der har de samme interesser.” fortæller Kaj.
"Det er meget hyggeligt og vigtigt for os at have en
kunstskole som denne.” tilføjer Jonna. 

Kunstlærer Simon Grimm er en af de største årsager til
medlemmernes glæde og tilfredshed. Hans mål er ikke
blot at undervise, men også at inspirere og selvfølgelig
lære beboerne at kende. Simon har været fascineret af
kunst, lige siden han var teenager og arbejdede i et galleri
i Århus. Herefter, tog han valget om at gå på Det
Kongelige Danske Kunstakademi. “Jeg har undervist rigtig
mange steder - jeg var herude i Værebro og lave et
projekt med Statens Kunstfond og skulle faktisk kun være
her tre gange, men de var så glade for mig, og jeg med
dem, at jeg valgte at blive.”, fortæller Simon smilende. 
Ligesom Kaj og Jonna, besluttede han at være en del af 
 kunstprogrammet primært for hyggens skyld. “Jeg synes
det er rigtig hyggeligt herude. Jeg kommer endda lidt før,
så jeg lige kan spise sammen med beboerne," siger
Simon og fortsætter, “Her kan man mærke, at der er mere
samhørighed. Jeg holdte op med at undervise alle mulige
andre steder end her, fordi det er så hyggeligt." 

Værebros hyggelige kunstskole er åben for alle - på tværs
af blokke, alder, kundskaber og forudsætninger!  

K

Kunstkolen
er åben hver
torsdag fra

kl. 18-21
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Børn og Unge
hjælper hinanden

med at knække
vigtige koder til

livets gåder  

Læsemakker:

'     æsemakker' i Værebro er et ugentligt forløb gennem 16
uger, hvor ungarbejdere fra Beboerhuset hver hjælper et 2.
klasse-barn med at få knækket den svære kode, det kan
være, at få lært at læse - gnidningsfrit. Det handler
selvfølgelig om, at udvikle læsefærdighederne så meget som
muligt, men den unge lære samtidig også andre vigtige ting
gennem sin makker.  "Jamen, det har jo bare været helt
fantastisk at kunne se læsemakkerne udvikle sig, både
børnene og de unge. En udvikling som ikke kun jeg så, men
som også børnenes forældre og lærer så. Det er helt vildt
fedt at se, at børnene bliver mere motiveret af, at de skaber
en relation til deres makker," siger Mille fra Beboerhuset,
som er tovholder på Læsemakker-projektet i Værebro. 

Af Shahed Abu Khadijeh 

Læsemakkerprojektet ansætter således unge mellem 13-17
år i lommepengejobs som læsemakkere for børn fra
Skovbrynet Skole. Før de unge går i gang gennemgår de et
kursus og bliver uddannet i læsemakker-metoden, så de er
rustet til opgaven, og på den måde indgår de også selv i et
læringsforløb. De små læsemakkere styrkes igennem
projektet i deres læsning, mens de store læsemakkere
træner deres personlige og sociale kompetencer og får
erfaring i at have et job.

Konceptet er baseret på en undersøgelse, der peger på, at
denne metode er én af de mest effektive og givende måder
for børn at få lært at læse. Undersøgelsen viser dog, at efter
16 uger falder effekten og derfor er forløbet kun på 16 uger.

Læsemakker i Værebro afholdes én gang årligt fra
september til januar. Gennem forløbet læser man to gange
om ugen i 16 uger på Værebro Bibliotek. Læsesessionerne
er af en times varighed, og der er altid en voksen til stede.

16 uger og et makkerpar - én mindre og én
større - og så bunker af tegn og streger.
Den ene lære at  afkode dem, den anden

lære at lære fra sig. Sammen knækker de
nødvendige koder, og får værktøjer til 

 verdenen derude.

L

"Det er jo to i én - børnene bliver bedre til at læse, og de
unge får noget erfaring med arbejdslivet - de bliver mere
pligtopfyldende, ansvarsbevidste og lære at lære fra sig." 

- Mille 

“Tiden går ikke kun på læsning. Der bliver i alt sat 20 min. af
til læsning, resten af tiden går på ordlege, spille spil og med

at kunne tale og socialiserer sig - ved for eksempel at fortælle
hvad man havde lavet i skolen den dag. Det er virkelig

hyggeligt og helt vildt spændende at se båndet mellem den
unge og barnet blive tættere. Der er bare et eller andet helt

specielt ved, at det er en ung, der hjælper dem med at
knække læsekoden. At det ikke er en lærer eller en voksen. De

ser op til de unge, og ser dem som rollemodeller, og det
motiverer dem bare mere.” - Mille 
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Af Lulu Sameeha Shaik

      Ny LGBTQIA+ politik på
Skovbrynet Skole skal være med
til at sikre, at alle får plads til at

være som de er  
 

“Vi accepterer dig som du er,” lyder det fra en elev på Skovbrynet skole. 
 Skolen har nemlig påbegyndt en ny LGBTQIA+ politik, der arbejder for at
skabe et trygt miljø for deres såkaldt mere 'unikke' elever. Her taler de
med eleverne om, hvordan de kan skabe nye former for tryghed i deres

hverdag og har endda inddraget LGBTQIA+ i undervisning.  

L
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   ad os få det på det rene med det samme, hvis man skulle være i tvivl om eller lidt forvirret
over den lange forkortelse, som de seneste år er blevet en hel del længere. LGBTQ+ står
for lesbian (på dansk lesbisk), gay (homoseksuel), bisexual (biseksuel), transgender
(transkønnet), queer/questioning (queer/spørgende) og +et giver plads til andre
sexualliteter og kønidentiteter ligesom non-binary (ikke-binær) og pansexual (panseksuel).
LGBTQ+ har i de seneste par år fået tilføjet to nye bogstaver, samt altså plusset. I og A,
hvilke står for intersexuel (interkønnet) og asexual (aseksuel). Derfor, hedder det i
virkeligheden nu LGBTQIA+. Det kan være temmelig forvirrende at holde styr på alle de
forskellige bogstaver, og hvad de hver især står for og betyder, men heldigvis er
medlemmerne mere end glade for at fortælle og uddanne dig i emnet - du skal bare
spørge. Selv hvis man ikke er en del af LGBTQIA+ kan man stadig støtte dem, ved at være
en såkaldt ‘ally’ (allieret). At være en ally betyder således at man - uanset ens seksuelle
orientering og/eller kønsidentitet - kan være en stolt supporter af LGBTQIA+-miljøet og -
samfundet.

En LGBTQIA+'s oplevelser - Q & A (question & answer)
For at lære mere om og forstå, hvordan det er at være medlem af LGBTQIA+ og
hvilke forhindringer man i så fald kan støde på, har vi fået tilladelse til at
interviewe et ungt medlem af samfundet på skolen. Vedkommende vil dog gerne
forblive anonym. At lære mere om de forhindringer, de støder på, kan være et
stort skridt frem for både at hjælpe og støtte disse af vores venner på skolen og i
det hele taget i samfundet.
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Hvordan har det påvirket dit liv, da du indså at du
var et potentielt medlem af LGBTQIA+
samfundet? 

“Når jeg går udenfor, og folk kan se at klæder mig
anderledes, går de ud fra, at jeg er anderledes. Jeg
er blevet stillet spørgsmål vedrørende min seksualitet
og kønsidentitet - og lad os bare sige, at det ikke var
med respekt.”. 

Hvorfor mener du, at der har været brug for
italesættelse af LGBTQIA+ på skolen? 

“Jeg mener, at det er godt at snakke om, da man på
mange skoler rundt i Danmark, ser det som noget at
gøre grin af. De kunne sige "Ej, du ligner en pige, du
har makeup på. Det er super piget.” eller “Ej, du har
en nederdel på det er super piget - er du bøsse?”. 

Det vi måske kan lære ud fra dette citat er, at det
at have nogle rettigheder på papir ikke
nødvendigvis betyder, at man er fri fra
undertrykkelse eller diskrimination i sin færden.

“Jeg har været en af de elever, der har været med til
at skabe denne her LGBTQIA+ politik på skolen. Jeg
synes, at de elever der vælger at vise, at de er en del
af samfundet, er dem der inspirerer andre til at støtte
op omkring andres undertrykkelse og rettigheder.”  

Skolens politik  - fra tabu over accept til forståelse
“Det er okay at være, som man er.” er altså beskeden til
verden, fra elever på Skovbrynet skole. De vil gerne sørge
for at særligt andre mere unikke elever ikke bliver udsat for
mobning eller noget lignende - og det gælder selvfølgelig
også alle andre. De prioriterer at skabe tryghed blandt
eleverne og fokuserer specielt på, hvordan de kan ændre
emnet LGBTQIA+ fra et tabu, til noget skolen kan omfavne
og undervise i. “Man skal prøve at stå op for sig selv og
kæmpe kampen, selvom det kan være svært.” fortæller en
anden modig elev. Folkeskoleelever over hele verden
sætter fokus på at kunne “passe ind” med mere diverse
rammer. 

At være en del af LGBTQIA+-fællesskabet, gør det ikke
nemt at gå igennem de mest ordinære ting ligesom en helt
almindelig skoledag. En tredje elev fortæller: “Det kan være
svært at vise andre, at man bliver såret - man pakker det
ligesom bare inde i stedet”. Hvis man taler med nogen om
det, føles det ligesom om dampen lukkes ud af en el-
koger.” tilføjer en fjerde. “Vi har hinanden i denne gruppe.
Man må gerne komme til de store fra 9. klasse, hvis man vil
have støtte fra en stor.” siger en af de ældre elever
smilende. 

“Hvis man gerne vil have et samfund med respekt og kærlighed betyder det, at det
skal gælde for alle, uanset om man er specielt anderledes eller ej. Alle mennesker
skal behandles ordentligt, der skal være plads til alle i verden. Jeg var engang en
person, der levede i min egen lille bobbel og levede efter nogle bestemte regler,

men da jeg lærte mere om, hvordan folk kan gå at have det, indså jeg, at der ikke
var noget galt med mig, og at jeg skulle elske mig selv på grund af min

forskellighed og forskellige kvaliteter”. 
- Vores anonyme LGBTQIA+ ven

I sidste ende
Elev-gruppens formål er således i sidste ende
blot, at få alle eleverne på skolen til at lære om at
acceptere diversitet, lige meget om det omhandler
race, religion, seksualitet, kønsidentitet eller noget
helt femte. På Skovbrynet Skole er man
velkommen, ligegyldigt hvem man er, og det er
lige præcis det, som det nye LGBTQIA+-initiativ
skal sætte ekstra fokus på og understrege for
både elever, lærere og overfor samfundet
generelt.



          Værebro
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To universitetsstuderende har de seneste par måneder haft ugentlig gang i
Beboerhuset. De er interesseret i småbørnsfamiliers bevægelsesmønstre og

har været i Værebro for at indsamle data.

Specialestuderende
tager

temperaturen
påunge

børnefamiliers
livsstilogbevægelse

i

  ra begyndelsen af året har makkerparet Janni og Vinni
fra Syddansk Universitet i Odense kastet sig ud i at få
en fornemmelse for, hvilke forhold nogle børnefamilier i
Værebro har til bevægelse i hverdagen. Begge er
oprindeligt uddannede fysioterapeuter og besøget i
Værebro er en del af deres afsluttende specialeopgave
på deres kandidatoverbygning i Idræt og Sundhed. 

Bevægelse?
“Da vi satte os den her opgave for, håbede vi på at
kunne komme i kontakt med og interviewe beboere, der
er forældre til børn under 6 år, og høre dem om,
hvordan deres forandring af livsstil har været efter at
være blevet forældre. Målet er også at kunne høre dem
om, hvilken relation de har til bevægelse, og i det hele
taget, hvad de forstår ved ‘bevægelse’. Mange faktorer
spiller jo ind, når det gælder hvilken association og
tilgang til og udførelse af bevægelse man har - f.eks tid,
prioriteringer, arbejde, livstil osv., og derfor er der heller
aldrig et helt konkret svar på deres eventuelle
‘problemer’, inde for idræt, sundhed og bevægelse.
“Men det er der jo intet galt i. Hvad vi håber på at kunne
få ud af disse interviews er en analyse af hvilke
forandringer, der er sket i deres bevægelsesmønstre i
forbindelse med at få et barn - og for os selv - også for
at få startet skriveprocessen godt op,” siger pigerne.

Af Shahed Abu Khadijeh 

En god og ny oplevelse
Vinni fortæller, at hun i løbet af forløbet i Værebro kun
er blevet mødt af smil og glade hilsner. Vinni og Janni
fortæller, at det har været en hel ny proces for dem,
helt selv at strukturere sin arbejdstid og ikke bare
skulle møde på skolebænken til undervisning - men at
det har været enormt spændende og nyt for dem.

Med den her speciale-opgave afslutter de begge
universitetet denne sommer. Efter specialet vil de
gerne ud på en arbejdsplads med fokus på
bevægelse, såsom fritidsforeninger eller måske noget
projektarbejde. 

Hvad de så finder ud af om Værebros børnefamiliers
bevægelse i sidste ende, må vi vente med at finde ud
af, til de har færdiggjort deres speciale-projekt. Vi
håber at høre fra dem senere på året i næste udgave!

“Vi finder glæde ved at bevæge os, og den
glæde har vi jo gerne ville dele med alle andre.

Tak for at i alle har været så søde herude!”

F



Beboerredaktionens egen, Shahed Abu Khadijeh, er
muslim og derfor efterhånden personlig ekspert i den
hellige og højtidelige fastemåned - Ramadanen - samt

fejringen af dens afslutning, Eid-festen. 
Hun fortæller her om, hvordan det kan være at faste i
en hel måned - noget de færreste kristne danskere har

oplevet på egen krop eller måske ved specielt meget
om. Hun opklarer også nogle udbredte myter for os, som
hun ofte har oplevet at blive spurgt om. Vil du lære lidt

om, hvad det hele drejer sig om, så læs med.  
 Shahed, ordet er dit !

Af Shahed Abu Khadijeh 

En personlig beretning om fastens
måned, Ramadanen

Den velsignede måned 
- Ramadanen - 

 
amadan er den 9. måned ifølge den islamiske kalender. Det, der adskiller den

islamiske kalender, fra den vi kender, er at den følger månen og ikke solen. Det
der kendetegner den hellige måned er dens obligatoriske faste. Fra solen står op
til den går ned, må vi ikke indtage hverken mad eller drikke. Måneden er hellig, da
det var den måned Profeten Muhammad SAWS ("sallallahu alayhi wa salaam" -

"må Guds bønner og fred være med ham") fik åbenbaret koranen over for sig i år
610. Ramadanen er en prøvelse i udholdenhed, men også en måde at træne sig i,
at opnå en højere selvkontrol, disciplin og moral. Ved at give afkald på basale

midler vil en muslim bedre kunne sætte sig ind i, hvordan mindrebemidlede har
det. Derfor betaler de fleste muslimer lidt højere almisse mod føde til de fattige

denne måned. 
 
 

Min Ramadan
 

Som praktiserende muslim er det vigtigt for mig, at få udnyttet den hellige måned så vidt muligt -
få gjort en masse gode gerninger og få knyttet et tættere bånd til min gud, Allah. Jeg plejer at have

en ret fast plan for min dag - en meget produktiv plan. Mange ville nok ikke tro på, hvor meget 
 man oplever en mere fokuseret energi på disse dage, hvor man ellers ikke får energien fra indtag,
bortset fra om aftenen/natten. I min familie spiser vi altid iftar (som dette måltid blandt andet

kaldes) sammen. Vi plejer at stemme om, hvad vi skal spise, og kan vi ikke blive helt enige, laver vi
bare flere retter!

 
Dagene op til Ramadan er ren forberedelse: der skal fryses retter til de dage, hvor vi ikke har så
meget tid, der skal pyntes og ryddes op. I løbet af dagen skal min familie selvfølgelig mange 

 forskellige ting - der er den almindelige hverdag med arbejde, skole og fritidsinteresser, men oveni
også ekstra Koranlæsning og studering af islam. Der bliver altid set frem til iftar, når hele familien
samles sammen rundt om bordet efter en travl dag. Der plejer altid er være en forret, som er suppe
f.eks. en grøntsagssuppe, linsesuppe eller harira som er en særlig marokkansk suppe. Der er side
dishes som forårsruller, samosa og kibbeh som er fyldt bulgur. Og så er der hovederetten, som er

forskellig for hver dag. En favorit er den irakiske dolma, som er fyldte vinblade og grøntsager. Efter
måltidet kommer bønnen, hvor vi beder aften-og-nat-bønnen sammen i familien. Taraweeh-bøn

beder vi i moskeen - i min familie plejer vi at tage til den på vestegnen kaldet MKC.

R



 

RAMADAN DAGBOG 
Dag 1

I dag, føltes som en lang dag. Jeg
valgte at læse noget koran, samt
oversættelse. Jeg så også nogle

videoer om profeterne i islam. Jeg tog
så til Wakf, som er en moske på

Nørrebro, hvor de havde søndags-
dars, som er en form for fordrage om
islam. Før solnedgang, kom min far
ind med baklava og andre arabiske

delikatesser. Derefter sendte vi noget
mad til vores naboer. Så brød vi vores

faste med en dadel, efterfulgt af
nogle kolde drinks og varm suppe, for
at forberede maven til et ordentligt

måltid. Som sædvanlig, kom jeg til at
putte alt for meget mad på min

tallerken.

Dag 6
I dag tog jeg med min familie hjem til

min faster. Her lavede hun min
yndlingsret - den irakiske dolma. Hun
lavede også en masse desserter. Mine

fætre og jeg tog ud og spillede
fodbold, og lidt basketball. Så blev det
spisetid, og man skulle ikke tro det,
men man kan dårligt nok indtage
noget efter fasten. Men det var en

meget hyggelig dag. Vi var måske også
først hjemme igen kl. 1.

Dag 17
I dag var jeg ude og shoppe med min

veninde og mine søstre. Vi købte
noget nyt tøj til Eid, og købte noget
shawarma til aftensmad. Bagefter
tog vi hjem, og da solen gik ned

spiste vi. Så tog vi til moskeen for at
bede taraweeh-bøn.

Dag 24
I dag efter aftensmad, tog min bror

og jeg til wakf (moskeen). Vi bad
taraweeh-bøn, og så tog vi i

bazaren. Her købte vi noget slik og
chokolade, og så kørte vi hjem igen.
Vi sad lidt og snakkede sammen, det

var en meget hyggelig dag.
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Opklaring

 

Eid
I dag havde jeg eksamen i dansk skriftligt, så jeg tog i skole og gennemførte eksamen.
Så tog jeg hjem, skiftede til noget nyt pænt tøj, og så kom min onkel på besøg. Vi sad
lidt sammen, og så havde vi lejet et lokale, som vi tog til. Vi havde alle medbragt noget
mad, som vi lavede til en form for buffet. Da resten af familien ankom, lavede alle bare
lige, hvad de havde lyst til. Der var nogle, der spillede bold, nogle var på legepladsen og
andre sad bare i lokalet og snakkede. Vi hyggede os hele dagen lang, og modtog gaver fra

hinanden - i min familie giver vi som regel penge. 
Det var en rigtig sjov og dejlig dag!

Må man virkelig ikke engang drikke vand under Ramadan?
 

Nej, fra solopgang til solnedgang må man ikke indtage nogle former for mad eller drikke.
 
 

"Ej, undskyld at jeg spiser foran dig..."
 

Det gør ikke noget at man spiser foran os under Ramadanen - tværtimod prøver og
styrker det vores tro, hvis vi ikke lader os påvirke af det, og vi tror faktisk på, at hvis

nogen drikker eller spiser foran os, kommer der en engel og beder på vores vegne. 
Dette sker også, når nogen råber efter dig, og du ikke råber tilbage f.eks.

 
Hvorfor faster nogle muslimer ikke? 

 
Der kan være mange grunde til, at en person ikke faster. Personer der er syge, gamle
eller rejsende, kan vælge at bryde deres faste. Når man vælger at bryde sin faste, så
skylder man ligesom de faste-dage. Man kan enten vælge at donere et bestemt beløb
eller man kan faste på en anden måde andre dage på året. Desuden må kvinder under

deres menstruation heller ikke faste - så de kommer også til at skylde noget.
 

Er det ikke usundt at faste?
 

Nej, tværtimod mener mange, og mere og mere videnskab, at det kan være sundt. Manges
intuition ville måske være, at det da ikke kan være sundt, men faste har faktisk vist sig

at kunne være en god måde at komme af med kroppens affaldsstoffer på . Det kan
styrke ens immunforsvar, og hjælper med at få hjernen til at holde fokus. Mange bruger
faste i dag, som en måde at tabe sig på og andre gør det af sundhedsmæssige årsager. 
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8.x fra Skovbrynet Skole afsluttede deres ungdomsskole-kursus
med et besøg på Gladsaxe Rådhus ved invitation af

borgmesteren, som måtte svare på velforberedte spørgsmål fra
de unge - midt i det lokalpolitiske magtcentrum.    

 Kursusafslutning på rådhuset
- Borgmesteren fik skarpe spørgsmål   

 Kursusafslutning på rådhuset
- Borgmesteren fik skarpe spørgsmål   

     et var noget af en byrådssal som kursusgængerne fra
8.x på Skovbrynet Skole blev mødt af, da de 13. juni her
blev modtaget af Gladsaxes Værebro-boende og
socialdemokratiske borgmester, Trine Græse. Anledningen
for besøget var afslutningen på det 10 uger lange
ungdomskolekursus i demokrati og journalistik, som de
havde gennemgået i efter-skole-timerne - et forløb dannet i
samarbejdet mellem GXU og Fælleskabet Værebro.
Medbragt havde eleverne en lang liste af spørgsmål til den
øverstansvarlige politikker i kommunen - spørgsmål som
de havde fremdiskuteret og arbejdet på som et produkt af
kursets fokus - at få de unge til at tænke over og give dem
nogle redskaber til, hvordan deres stemmer bedre kan
blive hørt og således i fremtiden kunne engagere sig og få
mere indflydelse på deres skole- og ungdomsliv i Værebro.
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Der gik nemlig ikke lang tid før
det var tydeligt for underviseren,
at diskussionslysten, der opstod
hos de unge i spørgsmål om,
hvilke forbedringer og nye
initiativer de unge godt kunne
tænke sig, skulle ende med at
være en energi, der skulle
understøttes og styre retningen
for resten af kursets
undervisning. "Det har selvsagt
ikke været nemt for de unge,  

Kurset har været lidt af et
eksperiment, så at sige, som et
startskud til et større fokus som
Fælleskabet Værebro næste
skoleår gerne vil have på, at få
de unges stemmer mere i spil
og lytte til deres behov, idéer
og ønsker til, hvordan det kan
blive endnu bedre, at færdes
og være ung i Værebro.

at gå i skole igen lige efter, at de har været i heldagsskole
hele dagen - men den energi og iver til at fortælle,
debattere og argumentere, vi trods de omstændigheder
oplevede hos dem var så fed, at den måtte vi bare udnytte
- og det er så endt ud i den her ekskursion til stedet, hvor
mange af de beslutninger, der rent faktisk vedrører de
unge, bliver taget." siger kursusuansvarlig og underviser,
Mark Kay, som er kommunikatør fra Danmarks Medie- &
Journalisthøjskole. Borgmesteren måtte således stå
skoleret overfor de velforberedte unge, der skiftevis skød
med skarpe spørgsmål fra de byrådspladser, hvor lokal-
politikerne normalt sidder. Efter et oplæg fra borgmesteren
gik de unge så i gang med de emner, som optager dem.
Eksempelvis ville de vide, hvad kommunen gør for klimaet,
hvorfor deres skole skal flyttes, og hvorfor det har været
på tale, at de ikke måtte flyve 
på deres 9.klasses studietur.



- Og her er billederne fra den skønne dag -
Enjoy!

Da der var
SOMMERFEST
ud over det
sædvanlige 

Da der var
SOMMERFEST
ud over det
sædvanlige 

Der var hoppepude,  der var kage en masse, der var helstegt pattegris, der var helstegt lam,
der var pasta- og kartoffel- og andre slags salater, der var sodavand, og slushice-maskine,
og der var futtog og live-musik, og der var boksemaskine, og der var bordfodbold, og der var
byvandringer og historiefortællinger og workshops og samtalegrupper og VR-briller og så

var der indvielsen af vores nye flotte bænke - kunstprojektet "Fortællingernes Bord" 
- og vi kunne blive ved... 

Nårh jo, og der var jo også
solskin , masser af gode mennesker og en fantastisk stemning !
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CAFÉ VÆREBRO

Vi beklager meget, men da der er mangel
på personale til at køre køkkenets

daglige  drift (Tak til sejeste Mille for at
være madmor en stund) vil kommende

menuer det næste stykke tid over
sommeren meldes på vores sociale

medier.
Vi arbejder på sagen, så der hurtigst
muligt kan komme mad på bordene og

godt selskab i caféen igen!
 

God sommer allesammen !



Det gode naboskab
Savner du mere samvær i din opgang eller blok? 
Vi kan hjælpe dig med at arrangere opgangsaktiviteter,
blokmiddage, grillaftener og meget mere. Bare tage fat i
os!

Flere fællesskaber 
Vil du gerne møde nye mennesker og få en oplevelse? 
Kom med til madklub, seniorcafé eller beboerhusets nye
kunstskole for voksne. Vi arrangerer også ture ud af
huset for de eventyrlystne året rundt. 

Forældre- og familieaktiviteter 
Har du børn, der lige er startet i skole, eller savner du at
bruge tid med andre børnefamilier? Så er vores
Familieklub, fædrenetværk eller projektet
Klassefællesskaber måske noget for dig!

Børn og unge 
Er du ung og mangler et fritidsjob, eller har du en idé til
noget du godt kunne tænke dig at lave i beboerhuset? Vi
ansætter løbende unge i lommepengejobs, og vil altid
gerne hjælpe med at stable sportsaktiviteter,
ungefællesskaber eller andet på benene.   

HUSK AT FølgE Fællesskabet Værebro på                

Vi står altid klar til at tage imod dig, hvis du er
nysgerrig på at deltage i en af vores aktiviteter eller

har brug for hjælp.  

 

Hvad kan du bruge os i
Beboerhuset til?



Tryghed
Vi har alle en del i at være med til, at holde Værebro
trygt, rart, og afslappet - vi hilser på hinanden og ønsker
en god dag.

Fællesskab
Vi er sammen om Værebro. Vi føler os som en del af noget
- noget større end os selv - noget som kan noget særligt -
og som vi alle kan bidrage til.  Værebro er vores. Der er
plads til os alle.

Samvær 
Vi laver ting sammen.  Vi møder op for at møde hinanden.
Vi lægger mærke til hinanden, lærer hinanden at kende
og lærer af hinanden. Vi tager initiativ og ansvar, når vi
kan. Vi er sammen om tingene. 

Nærvær
Vi er til stede, der hvor vi kan være det. Vi ser hinanden
og passer på hinanden. Vi spørger til hinanden og lytter -
når vi kan.

 Dialog og Kommunikation 
Vi holder hinanden opdateret. Vi deler og udveksler med
hinanden. Også, hvis der er noget, vi synes er svært eller
er utilfredse med. Her snakker vi om tingene.

 

VoresVærdierVærebro
- Fælleskabet - 

 



Om os, af os, til os Om os, af os, til os 
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Fodboldskole 
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Fodboldskole 
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Fodboldskole 
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Sommerens Aktiviteter
 

Sommerens Aktiviteter
 

Man d. 27.
 

Man d. 11.
 

Ons d. 13.
 

Street Fodbold
kl. 12-15

Street Fodbold
kl. 12-15

Street Fodbold
kl. 12-15

Street Fodbold
kl. 12-15

Street Fodbold
kl. 12-15

Street Fodbold
kl. 12-15

Street Fodbold
kl. 12-15

Street Fodbold
kl. 12-15

Grillaften 
kl. 17-19

Grillaften 
kl. 17-19

Tir d. 12.
 HIP-HOP Dans

kl. 10-14
HIP-HOP Dans

kl. 10-14
HIP-HOP Dans 

kl. 10-14

Man d. 1.
 

Ons d. 3.
 

Fre d. 5. 
 

- Værebro Park - 
 

- Værebro Park - 
Uge 26Uge 26

Uge 27Uge 27

Uge 28Uge 28

Uge 29Uge 29

Uge 30Uge 30

Uge 31Uge 31

@FaellesskabetVaerebro

Detaljer og fuldt  
program på 

Ons d. 29.
 

Fre d. 31. 
 

Man d. 4.
 

Man d. 18.
 

Man d. 25.
 

Ons d. 6.
 

Fre d. 8. 
 

Fre d. 15. 
 

Ons d. 20.
 

Fre d. 22. 
 

Ons d. 27.
 

Fre d. 29. 
 

Tir d. 28.
 

Tor d. 30.
 

Street Fodbold
kl. 12-15

Tir d. 5.
 Kunstskole 

kl. 10-14

Tor d. 7.
 

Cirkus Panik 
kl. 10-14

Kunstskole 
kl. 10-14

Cirkus Panik 
kl. 10-14

Kunstskole 
kl 10-14

Cirkus Panik 
kl. 10-16

Cirkus Panik 
kl. 10-14

Kunstskole 
kl 10-14

Tor d. 14.
 

Tir d. 19.
 

Tor d. 21.
 

Tir d. 26.
 

Tor d. 28.
 

Tir d. 2.
 

Tor d. 4.
 

Tur til Bakken
 kl. 10-17.30 

Børnenes 
Eventyr Fabrik

kl. 9.30 - ca. 16.00
 

HIP-HOP Dans 
kl. 10-14

HIP-HOP Dans 
kl. 10-14


