
olketinget træffer mange beslut-
ninger, der påvirker din hver-

dag. Derfor er det vigtigt med 
en lokal stemme på Borgen, der kender 
livet på Vestegnen. 

Jeg er født og opvokset i Ishøj og bor 
i dag med min familie i Hvidovre, hvor 
jeg er medlem af kommunalbestyrel-
sen.

Grundlæggende er min holdning, at 
det skal give mening og virke. Kommer 
vi ud for en ulykke, bliver alvorligt syge 
eller lignende, så træder fællesskabet 
til og hjælper. Men ellers skal hver dan-

sker kunne udfolde sig, leve trygt og 
være sikker på, at det betaler sig at ar-

bejde for at opnå sine mål. 
Når vi bidrager til fællesskabet, skal 

vi kunne stole på at det offentlige fun-

gerer. Politiet skal selvfølgelig komme, 
når vi ringer. Lægen skal have tid, når 
vores børn er syge. Gymnasieeleven 
skal ikke gå på et gymnasium baseret 
på forældrenes indtægt. Der skal være 
værdig omsorg for vores ældre, og mu-

lighed for at vælge ydelser. Det skal 

Trykt på 100% genbrugs
papir hos Knudtzon Graphic 
i Vallensbæk

Fællesskab og din indflydelse Din lokale  
stemme på Borgen

Indflydelse - godt netværk

tanker at søge indflydelse og tage ansvar. Vi arbejder hele tiden for, at det skal være nemmere at være borger i 

Club C er for alle, der har lyst til at have indflydelse på 

deltage i spændende arrangementer. Vi har sammensat 
et bredt program som dækker både lokale, nationale 
og globale emner inden for politik, kunst og kultur, men 
også oplevelser ud af huset, hvor vi inviterer til en række 
spændende arrangementer. Vi holder de fleste møder på 
Korsagergård, hvor stuerne og salen udgør rammerne for 
vores fællesskab.

Har du lyst til at have indflydelse og drøfte politik, samt 
få et netværk med andre konservative borgere, så meld 
dig ind i Det Konservative Folkeparti. Som medlem får du 
direkte kontakt til politikerne i Vallensbæk og på Christians
borg. I Club C kan du give din mening til kende og bidrage 
til et bedre Vallensbæk og Danmark.

Såfremt du vil høre mere om os, eller har lyst til at melde 
dig ind i den konservative vælgerforening, så ring eller 
send en mail til mig.
Du kan også læse mere på vores hjemmeside 
www.clubcvallensbaek.dk.

Vi glæder os til at dele de gode oplevelser med dig. 

Vi har også en konservativ ungdoms forening KU, hvor det 
er muligt for unge at samles i et lokale på Egholmskolen. 
For de unge er det muligt, at få både kurser og supple
rende forenings erfaring og ikke mindst et godt netværk. 
KU giver mulighed for at mødes på tværs af Danmark til 
politiske drøftelser og sjove sammenkomster. Læs mere 
om KU på hjemmesiden https://konservativungdom.dk.
Vil du høre mere om KU eller melde dig ind, kan du 
henvende dig til Pelle Grønskov Petersen på mail 
pellegronskovpetersen@hotmail.com eller 

Venlig hilsen 

Formand for den Konservative vælgerforening 
Vallensbæk

formand@clubcVallensbaek.dk

www.clubc-vallensbaek.dk

Klumme fra Vallensbæks Folketings-
kandidat Ole Stephensen 
Danmark har hver enkelt by og egn sin helt specielle placering i verdensbilledet. 
Men Vallensbæk er også en del af hovedstaden, eller i det mindste af 
hovedstadsregionen.

Hvorfor er det så, at hverken Vallensbæk eller andre omegnskommuner ikke har en særlig 
plads i Hovedstadens hjerte? Hvorfor bekymrer Københavns Kommune sig ikke synderligt 
om, hvor gode forhold, borgerne her i Vallensbæk har, når de skal transportere sig selv til 
og fra København. 

hurtige trafikale forbindelser, der kæder os sammen med København, som vi trods alt 
er en del af. Jeg ønsker, at en Vestegnen for fremtiden får en langt større andel af de 
trafikinvesteringer, der bruges i hele landet, til gavn og glæde for støjdæmpning og bedre 
kollektive trafikale forbindelser til, fra, udenom og imellem vores byer.   

Fællesskab – lokalt 
engagement
kommune. Det betyder, at vi passer godt på vores 

blive så dygtige som muligt. 

Vi har efter sidste kommunalvalg, evalueret de mange gode 
input der er kommet fra borgerne i løbet af valgkampen. 
Med udgangspunkt i disse, har vi valgt at ændre processen 

udviklingsstrategi, sådan at vi skaber et følgeskab mellem 
ønsker og det som kommunen realiserer.

Med fire temaworkshops sammensat af lokale 
frivillige, fagprofessionelle og politikere, har vi nu i 
kommunalbestyrelsen godkendt en fælles strategi for 

samarbejde og inddragelse er afgørende for at opnå de 
bedste resultater for Vallensbæk.

På mange områder har Vallensbæk kommune et højt 
ambitionsniveau, og derfor håber jeg også at mange 

inspireret og kan debattere aktuelle ting i samfundet. 
I dette sæsonprogram får vi gæster udefra til at give 
deres mening om EU politik, mediernes rolle som 

justitsminister, den lokale erhvervsservice, hospitalsplanen 
og meget mere. Men naturligvis alt samme i hyggelige 
rammer, hvor der er god plads til hygge og socialt samvær. 
Håber på at se dig.

VELKOMMEN 
TIL EN NY OG 
ALSIDIG SÆSON
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være nemt at komme rundt med kollek-

tiv trafik. Vores virksomheder skal have 
gode vilkår for at skabe og opretholde 
arbejdspladser. Vi skal passe på vores 
natur og skrue op for den grønne om-

stilling og frigøre os af russisk gas. 
Vi skal udvikle Vestegnen i en grøn-

nere retning, der sikrer vækst, det gode 
liv og flere muligheder. Med et stærkt 
handels og erhvervsliv, og øget brug 
af privatoffentlige samarbejder og in-

vestorer, kan vi finansiere de drømme 
vi har. 

Vi skal værne om grønne oaser som 
Strandparken og mindske støjgenerne 
fra veje og togbaner. Vores børn skal 
trives både socialt og fagligt i skolen 
og trygt dyrke fritidsaktiviteter med 
kammeraterne. De skal kunne cykle 
sikkert til skole. Vores ældste borgere 
skal have frit valg til ydelser og kendte 
ansigter i ældreplejen. Der er meget vi 
kan gøre bedre.

Jeg vil være Vestegnens stemme på 
Christiansborg. Vores interesser er alt 
for ofte blevet negligeret, men det skal 
være slut nu. 

Med venlig hilsen
Tina Cartey Hansen

elkommen til sæson 53 i Club 
C, den lokale konservative væl-
gerforening i Vallensbæk.  En 

dejlig sommer er ved at være bag os 
og en ny sæson står for døren. Vi har til 
den kommende sæson lavet et spæn-

dende og alsidigt program med bl.a. 
besøg af den japanske ambassadør, 
politisk debat, lokalt virksomhedsbesøg 
og sociale sammenkomster. Vi håber, 
det vil interessere dig at deltage. 

Folketinget åbner den 4. oktober, 
den første tirsdag i oktober, som skre-

vet i grundloven. 179 folkevalgte politi-
kere møder ind og begynder deres ar-

bejde for Danmark og dig. Det er ikke 
lige meget, hvem de 179 medlemmer 
er, eller hvad de står for. Hvem der 
sidder på Christiansborg har stor be-

tydning for Vallensbæks fremtid – da 
mange beslutninger fra Christiansborg 
påvirker vores dejlige kommune. 

I Club C har du mulighed for at få 
indflydelse og drøfte politik – lokalt som 
landspolitisk – samt få et netværk med 
andre konservative. DIT medlemskab 
og indsats gør en stor forskel på de be-

slutninger, som de konservative tager i 

folketingsalen og i kommunalbestyrel-
sessalen. 

Club C og Det Konservative Folke-

parti har brug for dig, som har lyst til 
at få indflydelse, deltage i debatter og 
spændende arrangementer eller blot 
stifte nye bekendtskaber og lytte med. 
Vi vil meget gerne høre dine meninger 
og have dig med. 

Det er nemt at blive medlem gå ind 
på; https://konservative.dk/vaermed/
blivmedlem/

Har du spørgsmål er, du altid vel-
kommen til at ringe til mig på mobil 
60 63 06 24 eller skrive en mail til for-

mand@clubcvallensbaek.dk
Læs programmet og lad dig inspire-

re. Vi glæder os til at dele de gode ople-

velser med dig.

Mia Petersen
Formand for den 
konservative  
vælgerforening Club C 
i Vallensbæk
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Invitation til spændende arrangementer – alle er velkomne

Følg os på 

instagram: 

Konservative-

vallensbaek

Følg os på 

facebook: 

Club C  

Vallensbæk

F

19.30  21.30
Korsagergård 
Jan Høgskilde
– Formand for Teknik og Miljøudvalget

Aktivitetscenter Korsagergård

→ Torsdag d. 30.03.2023

I mange år har den konservative væl-
gerforening afholdt sine Club C arrange-
menter på Korsagergård. Men hvordan 
bruges gården til dagligt? Vi kommer på 
rundtur og ser alle de flotte og spænden-
de aktiviteter der styres og koordineres 
af brugerne selv.  

19.30  21.30
Korsagergård 
Jytte Bendtsen – Formand for Social  
og Sundhedsudvalget 

Forårsfest 

→ Lørdag d. 22.04.2023

Foråret er over os, det lysner og naturen 
farves lysegrønt. Det er derfor tid til, vi skal 
være sammen i festligt lag. Vi afholder for-
årsfest med velkomstdrink, dejlig middag, 
kaffe, gode grin og en svingom. Indbydel-
se med menu og pris fremsendes særskilt 
og vil ligeledes være at finde på Club C’s 
Facebook side fra marts måned. 

Kl. 18.00  23.00 
Korsagergård
Mia Petersen
– Formand for Club C’s vælgerforening 

Sjov rundt om Tueholm søen

→ Søndag d. 07.05.2023

Vallensbæk har mange levende byrum, 
kom ud og oplev mosen omkring Tue-
holm sø, hvor der vil blive guidet i områ-
dets historie og botanik. Mød den konser-
vative gruppe fra kommunalbestyrelsen, 
der vil stå klar med hemmelighedsfulde 
poster, til et sjovt familiearrangement 
rundt i området.

10.00  12.00
Start ved Spisestedet Mosen
De konservative KB medlemmer

Grundlovsfest 

→ Mandag d. 05.06.2023 

Vi fejrer Grundlovsdag, i det fri! Medbring 
egen madkurv eller køb mad, kolde drik-
kevarer, kaffe og diverse kager. I løbet af 
eftermiddagen har vi inviteret aktuelle ta-
lere fra folketinget, og så holder borgme-
ster Henrik Rasmusen sin grundlovstale i 
de smukke grønne omgivelser. 

12.00  15.00
Korsagergård, haven ved orangeriet 



Vestegnen i folketinget 

→ Torsdag d. 22.09.2022 

Brøndby, Ishøj og Vallensbæk har ny egen 
lokal folketingskandidat i Tina Cartey 
Hansen. Hun skal vælges til folketinget 
fra vores område, da der er rigtigt mange 
vigtige politiske sager på dagsordenen på 
Christiansborg som vedrører Vallensbæk 
bl.a. Køge bugt. Mød Tina og hør hvorfor 
en personlig stemme på Tina er vigtig. 
For interesserede kan man melde sig til 
stegt flæsk kl. 18.00. Tilmelding og pris 
følger. 

Kl. 19.30  21.30
Korsagergård
Ricky van Overeem
– Formand for Børne og Kulturudvalget   

NATO og fremtiden 

→ Torsdag d. 29.09.2022 

Kom og hør Lars Bangert Struwe, Gene-
ralsekretær i Atlantsammenslutningen. 
Lars har gennem sit virke forstået at sætte 
dansk udenrigs, forsvars og sikkerheds-
politik på dagsordenen i de fora, som har 
dette som interesseområder. Lars delta-
ger i NATOmøder, og er i øvrigt en aktiv 
debattør i landsdækkende medier.

19.30  21.30
Korsagergård
Mia Petersen 
– Formand for Club C’s vælgerforening

Ginsmagning

→ Torsdag d. 06.10.2022 

Er Gin bare Gin? Og kan man smage for-
skel på de mange typer Gin der produce-
res både i og uden for Danmark? Vi glæder 
os til lære mere om Gin, høre spændende 
historier om produktionen, samtidig med 
at vi får serveret lidt lækkerier til.  
Pris og tilmelding oplyses senere.

19.30  21.30
Korsagergård
Carl Eltorp  
– Medlem af Club C’s bestyrelse  

Vallensbæk med visioner

→ Torsdag d. 13.10.2022 

Den konservative gruppe i kommunalbe-
styrelsen, vil fortælle om kommunens nye 
visionsplan, som er vedtaget af kommu-
nalbestyrelsen for de næste fire år. Sam-
tidig er der netop vedtaget et budget for 
2023 frem til 2026. Hvad er prioriteret, og 
hvordan skal Vallensbæk se ud i fremti-
den. Kom og vær med til at sætte dit præg. 

19.30  21.30
Korsagergård 
Lene Holm Gamborg
– Kommunalbestyrelsesmedlem

Et værdigt ældreliv

→ Torsdag d. 27.10.2022

Retten til selv at vælge sine tilbud på et 
plejehjem, er stadig til debat. Anders 
Mørk Hansen fra Diakonissestiftelsen, er 

inviteret til at fortælle om planerne for et 
nyt friplejehjem i Vallensbæk med ca. 60 
boliger. Hvad er det et privat plejehjem 
kan, og hvorfor er det så vigtigt at både 
kunne tilbyde et privat og kommunalt ple-
jetilbud?

19.30  21.30
Korsagergård 
Jytte Bendtsen – Formand for Social og  
Sundhedsudvalget 

Mortensaften

→ Torsdag d. 10.11.2022

Hvem var Morten, og var det i virkelig-
heden gås og ikke and man burde spise? 
Denne aften får vi serveret dejlig ande-
steg med alt hvad der hører til, og mon 
ikke vi bliver klogere på historier om gam-
le danske traditioner.
Pris og tilmelding oplyses senere

18.00  21.30
Korsagergård 
Morten Jørgensen – Formand for  
Forening og Frivillighedsudvalget 

Villa, vovse og volvo i Vallensbæk 

→ Torsdag d. 17.11.2022 

Denne gang tager vi på virksomheds-
besøg i Vallensbæk. Vi skal besøge  
Volvoforhandleren VIA biler. Virksomhe-
den har bygget et flot udstillingshus, og 
har en fantastisk fortælling om den lille 
bilforhandler, der udviklede sig til en stor 
international virksomhed.

19.30  21.30
Vallensbækvej 71
Firat Sari 
– Kommunalbestyrelsesmedlem 

Julebankospil

→ Torsdag d. 24.11.2022 

Oplev borgmesteren i julebankohumør, 
som opråber ved den traditionsrige år-
lige julebanko. Nyd aftenen i hyggeligt 
selskab, med chancen for at vinde en ju-
leand, en steg eller andre gode sager med 
hjem. Ved køb af bankoplader får man et 
gratis lod, hvor der efter hvert bankospil 
udtrækkes en vinder. Café C sælger gløgg 
og æbleskiver.  Tag venner og familie med 
til en hyggelig aften.

19.30  22.30
Korsagergård
Lene Lykke Sørensen
– Kommunalbestyrelsesmedlem 

Nytårstaffel 
→ Lørdag d. 14.01.2023 

Club C inviterer til en festlig nytårskoncert 
hvortil der serveres en lille lækker anret-
ning.  
Vi indleder året med nytårstale af Borg-
mesteren og lader champagnepropperne 
springe med en boblende festlig musi-
kalsk oplevelse. 
Pris og tilmelding oplyses senere.

13.00  16.00
Korsagergård 
Lone Christiansen
– Medlem af Club C’s bestyrelse

Ordinær generalforsamling

→ Torsdag d. 26.01.2023  

Kom og vær med til at bestemme, hvem 
der skal sidde i vælgerforeningens be-
styrelse, og hør vores folketingskandidat 
Tina Cartey Hansens oplæg til politisk de-
bat. Derudover vil formanden fremlægge 
sin beretning for året der er gået.

19.30  21.30
Korsagergård 
Mia Petersen
– Formand for Club C’s vælgerforening

Japans ambassadør

→ Torsdag d. 02.02.2023 

Japans Ambassadør, Mr. Manabu Miya-
gawa, kommer og fortæller om hvordan 
Japan ser på et nyt Europa, og hvordan 
det går med verdenshandlen efter to 
store kriser der begge har haft globale 
konsekvenser. I Vallensbæk ligger store 
Japanskejede virksomheder – Hvad tæn-
ker de om dansk kultur? 

19.30  21.30
Korsagergård 
Henrik Rasmussen – Borgmester

Chokoladesmagning

→ Torsdag d. 09.02.2023 

I spidsen af Beier Chokolade står den 
anerkendte chocolatier Peter Beier, som 
uddannede sig i England, Frankrig, Bel-
gien og Spanien, før han vendte hjem og 
skabte dansk velsmag i verdensklasse. På 
denne aften besøger vi Peter Beier Cho-
kolade i Axel Towers i København, hvor vi 
skal høre om historien, smage på masser 
af lækkerier og blive klogere på virksom-
heden og bæredygtighed. Vi sørger for at 
arrangere samkørsel med toget. Egenbe-
taling 299 kr. pr. person, som inkluderer 
besøget, kaffe og smagsprøver på diverse 
lækkerier.  

19.30  21.30 
Peter Beier Chokolade,  
Axel Towers, Vesterbrogade 2
Katja LindbladClausen
– Næstformand for Club C’s  
vælgerforening

KU – meget mere end en 
politisk forening

→ Torsdag d. 02.03.2023

Konservativ Ungdom er en politisk for-
ening, som uddanner de nye generatio-
ner af politikere. Mange af de politikere 
vi kender i dag, har deres baggrund i en 
politisk ungdomsorganisation. Et sted 
hvor der er mange meninger, man lære 
debattens svære kunst, samt skaber ven-
skaber for livet, kom og hør hvad KU kan 
og vil.    

19.30  21.30
KU's lokaler i kælderen på  
Egholmskolen 
Oliver Bagge
– Kommunalbestyrelsesmedlem 

Konservative, gør en forskel 
i regionen

→ Torsdag d. 09.03.2023 

For få årtier siden var der private føde-
klinikker. I dag foregår de fleste fødsler 
på Regionens hospitaler, men grundet 
manglende kapacitet og jordmødre, ud-
skrives flere ofte kort efter fødslen, hvil-
ket måske ikke skaber de mest trygge 
rammer for mor og barn. Regionsmed-
lem Marianne FriisMikkelsen vil fortælle 
om regionens planer for fremtidige føds-
ler og give status på arbejdet i Regionen.

19.30  21.30
Korsagergård 
Katja LindbladClausen – Næstformand 
for Club C’s vælgerforening

Klimasikring i Vallensbæk

→ Torsdag d. 16.03.2023 

Hvad kan vi forvente på klimadagsor-
denen? Hvad sker der, og hvad gør vi i 
Vallensbæk for at sikre både rent drikke-
vand, gode klimaløsninger for vores afløb, 
samt skybrudssikre for oversvømmelser. 
Ole Fritz Adeler der er Forsyningsdirektør 
i HOFOR vil komme og give os et indblik i 
fremtidens løsninger.

Et Vallensbæk 
i balance.

” Det skal kunne  
betale sig at  
være grøn. 

SØREN PAPE POULSEN

”

allensbæk er en by, vi godt kan 
være rigtig stolte af! Vi gør os 
umage for, hele tiden at ligge 

et skridt foran, og det gælder uanset, 
om det er den grønne dagsorden, vo-

res børns udvikling, det gode seniorliv 
eller vores økonomi. Vi er en grøn og 
selvstændig kommune med blik for 
fremtiden. Med vores genvundne selv-

stændighed, har vi bevist, at vi er en 
veldrevet og bæredygtig by, som kan 
og vil selv. Men vi må ikke hvile på laur-

bærrene. Vores Vallensbæk skal kon-

stant være i bevægelse, så vi fortsat kan 
understøtte mennesker med særlige 
behov, sikre god trivsel og skabe gode 
rammer for vores unge, så de er bedst 
muligt rustet til fremtiden.

I Vallensbæk lægger vi ikke skjul på, 
at vi er ambitiøse i forhold til at skabe 

de bedste betingelser for et godt og 
trygt liv. Vores by skal udvikle sig smuk 
og grøn med plads til leg og læring, og 
hvor mennesker mødes på tværs af ge-

nerationer – Vi har så meget at lære af 
hinanden. Kom og vær med til at præge 
fremtidens Vallensbæk, for i Vallens-

bæk må græsset nemlig gerne betræ-

des. Derfor vil vi gerne invitere dig til et 
eller flere af vores Club Carrangemen-

ter, hvor der vil være noget for en hver 
smag.

Jeg håber at vi ses.

Henrik Rasmussen 

Borgmester

Forord

V

Vi er en grøn og 
selvstændig  

kommune med  
blik for fremtiden.

Hjælp og omsorg, 
når du har brug  

for det. 

”


