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I den her udgave kan du også læse om; En social virksomhed i Albertslund med vokseværk. Du kan få december måneds kultur ind med skeer. Du kan se TV2-
Lorrys indslag om fremtidens bydel i Albertslund. Du kan få en omgang fuglekvidder fra Råshuskantinen - og psssttt, så får du også opskriften på kantinens 
superskønne ris a la mande...  

I 1960’erne blev Hersted Industripark etableret som et 
af landets største erhvervsområder. 50 år efter har 
kommunalbestyrelsen i Albertslund nu besluttet at 
sende en masterplan i høring. En ambitiøs masterplan, 
der skal gøre området, der er på størrelse med Nord-
havn, til fremtidens bæredygtige bydel ved den kom-
mende letbane. Borgmester Steen Christiansen kalder 
det for et af de største byudviklingsprojekter udenfor 
selve København. Planerne er 12.000 nye boliger, 24.000 
ny borgere og flere tusinde nye arbejdspladser i områ-
det, der har et areal på 160 ha. Se et indslag om det fra 
TV2-Lorry - klik på play eller gå ind på; https://www.tv-
2lorry.dk/nyheder/14-11-2019/1930/storste-byudvik-
lingsprojekt-udenfor-kbh?autoplay=1#player

På størrelse med Nordhavn 

VOKS åbner nye døre - til arbejdsmarkedet og til ansvarligt forbrug 
Af; Kommunikationskonsulent Janus Nissen, Økonomi & Stab

VOKS – planter med omtanke er en socialøkonomisk virksomhed, der åbnede i Hedemarken torsdag den 21. november. 
VOKS er udviklet i det boligsociale arbejde, som er et samarbejde mellem kommunen og boligselskaberne AKB og Bo-Vest. 
Hos VOKS kan du købe plantedekorationer plantet i genbrug, og arbejdskraften er ledige fra lokalområdet. 

Man bliver positivt overrasket, når man stikker hovedet indenfor i boligområdets nye pavilloner og et gammelt værksted 
og mandskabsrum. Lokalerne er nemlig forvandlet til det eventyrlige planteunivers, der fremover bliver rammen om et 
bæredygtigt arbejdsfællesskab for ledige, der af forskellige årsager ikke er klar til at arbejde på almindelige vilkår.

Til åbningen sagde næstformand i afdelingsbestyrelsen for AKB Hedemarken, Stiig Schønveller, de her ord: "VOKS er 
en socialøkonomisk virksomhed. Det er vi med en vision om en bæredygtig fremtid – og det gælder både for mennesker, 
klimaet og miljøet. Det har været en lang og sej kamp at nå hertil, hvor vi er i dag. Der har været et flerårigt forarbejde". 
Han takkede i øvrigt VELUX FONDEN, som støtter VOKS i etableringsperioden. 

Bestyrelsen for VOKS består af repræsentanter fra Gate21, COOP, Albertslund Kommune, KAB, BO-VEST og Albertslund 
Boligsociale Center. Og som Stiig Schønveller sagde det; ”Fælles for os alle er, at vi vil det her; skabe en udvikling, både 
for boligområdet, men også for menneskene og for vores klima.” Fra Albertslund Kommune er det direktør for By, Miljø, 
Kultur 6 Beskæftigelse, Elisabeth Gadegaard Wolstrup, der er medlem af bestyrelsen.

VOKS leverer dekorationer med holdbare planter og genbrug til virksomheder, der vil tage godt imod gæster og 
medarbejdere i skranken eller mødelokalet og samtidig sende et signal om socialt ansvar og miljøbevidsthed. Men VOKS 
har også en lille hyggelige butik, hvor man kan købe plantedekorationer, værtindegaver og juledekorationer. Butikken på 
Nyvej 23 holder åbent mandag-torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-17.30 og den første lørdag i måneden kl. 10-15. 

Du kan læse mere på www.voks.nu 
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FUGLEKVIDDER OM KANTINEN 
Det her er en artikel om kantinen på Albertslund Rådhus. Det er ikke sladder, men kvidder om kantinen. Som 
mange andre arbejdspladser i kommunen, er den presset ovenpå budgetaftalen for 2020. Det kan komme til at 
betyde prisstigninger. En kaffebøn er derfor, at I ikke stopper med at købe mad i kantinen, hvis det bliver tilfæl-
det. Det kan få store konsekvenser – for mange er en madordning nemlig en del af en attraktiv arbejdsplads. 
Så stop gerne madspild, men stop ikke med at spise fra kantinen...

Fokus på Rådhuskantinen
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”Gør det til en del af rutinen – spis mad fra kantinen”. Hvis Pippets 
redaktion var et reklamebureau, og kantinen havde bedt os om at 
lave et nyt slogan, så blev det lige serveret der. Og det bliver helt 
sikkert et slogan, som folk kan huske, og som vil slå igennem og få 
folk til at blive ved med at spise maden - måske endda få flere til 
at tage få sig af retterne fra kantinen.

I hvert fald har vi nu indledt jeres opmærksomhed. Det er en 
væsentlig start, og budskabet er klart; brug kantinen – ellers 
risikerer vi ikke at have mulighed for at købe mad på rådhuset. 
Og så skal vi i gang med de der kedelige hjemmesmurte 
leverpostejsmader, som vi alle kender, hvor rødbeden lige har 
sneget sig igennem det nu slatne mellemlægspapir. Så kunne 
vi ligeså godt drikke en sur gammel mælk til, som vi skulle helt i 
Kvickly for at købe.

Nej vel, det lyder ikke som en attraktiv fremtid. Så frem med 
kortet. Eller tast nummeret ind på mobilepay. Og hold så ved 
som en trofast kunde. Og gør så ellers bare alt det, du ellers ikke 
må; snak med mad i munden, spis tarteletfyld med ske eller put 
ketchup på fiskefrikadellen.    

 
Det handler ikke kun om mad. Det handler også om det over 
bordet; snakken med kolleger. Ikke kun med dem fra egen 
afdeling. Men også med dem fra de andre afdelinger. Lige dér i 
frokostpausen i kantinen, mens du sidder og spiser en omgang 
millionbøf med kartoffelmos og asier, får du en snak med én fra 
en anden afdeling, som giver dig ny viden. Måske om et eller andet 
ualmindelig spændende projekt i kommunen, som det du laver 
kunne have gavn af – eller omvendt.

Så det er nærmest som et stykke luksussmørrebrød med ekstra 
fyld ovenpå at spise i kantinen. Oveni det er maden økologisk. Og 
så gør kantinen en forskel for mennesker, der ellers har svært ved 
at få fodfæste på arbejdsmarkedet. De samarbejder nemlig med 
Jobcenteret om at have folk i såkaldt arbejdsprøvning. Så ikke nok 
med, at kantinen er rammen for det sociale mellem kolleger, så 
løfter kantinen som arbejdsplads også et socialt ansvar. Oj man, 
dér blev smørrebrødet lige toppet med et ekstra godt lag.

Er den feset ind? Lad os spise uanset prise i kantinen, så er vi 
enige om rutinen…

Social på flere måder
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RIS A LA MANDE

• ½ l. Sødmælk
• 70 gr. Grødris
• 1 tsk. Vaniljesukker
• ¼ l. Piskefløde
• 50 – 100 gr. hakket mandler (uden hinde)

Sådan gør du:
Mælken koges op, og risen kommes i, koges 
ved svag varme, i ca. 45 min til 1 time. (Ko-
ges dagen før).

Piskefløden piskes stiv, risengrøden vendes 
i, smages til med flormelis og vaniljesukker 
og de hakkede mandler kommes i.

Rådhuskantinens opskrift på Fuglekvidder og Ris a la mande

Det her er en lille bonusinfo på falderebet af side 3 af årets 9. udgave af Pippet. Spændende blir det at læse videre...
Med årets udgang bliver Pippet til fuglekvidder. Det vil sige, at december-udgaven bliver det sidste pip. Fra 1. januar vil 
et nyt nyhedsbrev se dagens lys som et led i en ny måde at gribe den interne kommunikation an på. Og bare rolig; det 
kommer ikke til at hedde Fuglekvidder. Du fik pip første gang i marts 2012 – nu nærmer sig altså tiden, hvor du får pip for 
sidste gang. 

FUGLEKVIDDER (SKINKESALAT)

• 200 gr. skinke
• Et lille rødløg
• 1-2 spsk. Mayonnaise
• Lidt purløg til pynt 

Sådan gør du:
Skinken og løg hakkes fint, mayonnaisen 
vendes, til skinkesalaten har den ønskede 
konsistens. Drys eventuelt med lidt purløg 
på toppen. Alternativt finthakket rødløg på 
toppen. Ellers brug fantasien...

PIPPET BLIVER TIL FUGLEKVIDDER
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Info Kultur i december og januar 

Følg kommunen på de sociale medier       facebook.com/albertslundkommune        instagram.com/voresalbertslund

DEC 2019/JAN 2020ALBERTSLUND

MUSIKTEATRET ALBERTSLUND
FILMPREMIERER 
5/12 KNIVES OUT- VAR DET MORD? 
 JUMANJI 2: THE NEXT LEVEL         

12/12 SORRY WE MISSED YOU

18/12 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

19/12 PSYKOSIA

25/12 CATS
 FROST 2
 PARASITE           

ARRANGEMENTER/TEATER
8/12 SÅ LÆNGE MIT HJERTE SLÅR
 Lørdag kl. 19.30

18/12 HJÆLP JEG ER PSYKISK SJOV!! 
 Onsdag kl. 20.00

27/12 SUSPEKT JULEKONCERT 
 Fredag kl. 21.00

28/12 SUSPEKT NYTÅRSKONCERT 
 Lørdag kl. 21.00

ALBERTSLUND IDRÆTSANLÆG
1/12  NYE HOLD I ALBERTSLUND 

SVØM & FITNESS:
 BABY-, TUMLINGE- OG BØRNESVØMNING
 Mandage, tirsdage, onsdage, og torsdage

 AQUAMOVE/AQUAPOWER
 Mandage, onsdage, torsdage og lørdage

 PILOYOGA
 Tirsdage

 SPINNING 
 Mandage, tirsdage, torsdage og søndage

 CIRKELTRÆNING 
 Mandage, onsdage og lørdage

 Tilmelding via hjemmesiden 
 www.svømogfi tness.albertslund.dk

   EVENTS I JULEN - FØLG OS PÅ FACEBOOK
  facebook.com/svoemogfi tness/

5/12  DANSK SKOLEIDRÆT HÅNDBOLDSTÆVNE
 Torsdag kl. 10.00-14.00

7/12  AIF FODBOLD U12-PIGESTÆVNE
 Lørdag kl. 10.00-12.00

14/12  AIF FODBOLD INDENDØRS STÆVNE
 Lørdag kl. 09.00-16.00

18/12   FODBOLDSTÆVNE FOR FRITIDS- OG 
UNGDOMSKLUBBER I ALBERTSLUND

 Onsdag kl. 18.00-21.00

11/1  HÅNDBOLDENS DAG
 Lørdag kl. 10.00-15.00

19/1  AIF FODBOLD INDENDØRS SPONSORSTÆVNE
 Søndag kl. 09.00-17.00

BIBLIOTEKET
4+11/12  KREA FOR BØRN MED BILLEDSKOLEN – 4. MODUL 
 Onsdage kl. 16.00-18.00

 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken  

5+12+  VI LÆSER OM JUL – FÅ EN HISTORIE PÅ HJEMVEJEN
19/12  Torsdage kl. 15.00-17.00 

 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken  

5+12/12 LYDHØR: KAROLINE JOURNAL 5305 
 Torsdage kl. 19.00-20.00 

 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken  

8/12   LIVE FOR BØRN: TROLLE & TORMOD FEAT. 
KAREN MUKUPA

 Søndag kl. 14.00-16.00 
 Forbrændingen  

19/1 VERDENS LABYRINT – HJERTETS PARADIS 
 Søndag kl. 15.00 

 Herstedøster Kirke  

21/1  BOOKTALK OG HÅNDARBEJDE 
 Tirsdag kl. 15.00-17.00

21/1   BÅLHYTTE-FORTÆLLINGER MED MARIANE JOSEFSEN 
 Tirsdag kl. 17.00-18.30 

 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken  

22/1  MICH VRAA: FAITH 
 Onsdag kl. 19.00 

 Herstedøster Forsamlingshus  

23/1  CODING PIRATES 
 Torsdag kl.  17.30-19.00 

 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken  

27/1  STYR PÅ ØKONOMIEN? 
 Mandag kl. 19.00 

 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken  

28/1   EKSISTENSFILOSOFISK AKADEMI: 
KIEKEGAARD OG SOKRATES 

 Tirsdag kl. 19.00-21.00

30/1  ROCKENS POETISKE STEMMER: BOB DYLAN 
  Torsdag kl. 19.00

UDSOLGT

UDSOLGT

FORBRÆNDINGEN
7/12 JULEBANKO MED RASMUS BOTOFT
 Lørdag kl. 21.00

8/12  LIVE FOR BØRN: KAREN MUKUPA FEAT. TROLLE & TORMOD
 Søndag kl. 15.00

ALBERTSLUND MUSIKSKOLE
2/12 SAZ KONCERT OG FÆLLESSPISNING 
 Mandag kl. 17.00-21.00

 Musikskolen  

14/12   JULEKONCERT FEAT. MC EINAR
 Optræden i Foyér kl. 14.00

 Koncert i salen kl. 16.00

 Lørdag fra kl. 14.00 
 MusikTeatret  

TOFTEGÅRDEN
14/12 JUL PÅ TOFTEGÅRDEN
  Gratis at deltage – gløgg og æbleskiver sælges for kr. 15,00

 Lørdag kl. 10.00-14.00

KROPPEDAL MUSEUM
15/12  VRIDSLØSELILLE FÆNGSELSMUSEUM HOLDER ÅBENT
    Besøg vores lille, men interessante lokale museum, hvor 

tidligere ansatte er kustoder. Der er IKKE adgang til selve 
fængslet. Målgruppe fra 12 år. Gratis entré.

 Søndag kl. 13.00-15.00
 Vestre Forbolig, Fængselsvej 39  

26/1  VRIDSLØSELILLE FÆNGSELSMUSEUM HOLDER ÅBENT 
  Giv dig god tid til at se, høre og læse både lokal-og 

fængselshistorie. Frivillige kustoder fortæller om deres 
oplevelser som ansatte. Der er IKKE adgang til selve 
fængslet. Målgruppe fra 12 år. Gratis entré.

 Søndag kl. 13.00-15.00
 Vestre Forbolig, Fængselsvej 39  

VIKINGELANDSBYEN
5/12 JÓL I VIKINGELANDSBYEN 
  Kom og oplev en juleaften som i Vikingetiden med 

vikingemad, musik og historiefortælling. Måske er der 
også julegaver…. 
Arrangementet er for unge og voksne. HUSK varmt tøj.

  Pris 200 kr. Billetter bestilles på kle@albertslund.dk  

 Torsdag kl. 18.00-20.30 ALBERTSLUND RIDECENTER
20/12  RIDESKOLESTÆVNE 
 Tilmelding hos din underviser

 Fredag kl. 16.00

22/12- JULEFERIE-LUKKET - BEGGE DAGE INKL.
1/ 1  
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