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Flaget til UNICEF By 2017 hejst 
Mandag morgen hejste borgmester Jesper Würtzen UNICEF By-flaget foran Ballerup 

Rådhus. Flaget markerer, at Ballerup i 2017 er udnævnt til UNICEF By 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

2. januar 2017 

 

”Uddannelse til alle” bliver en sætning, som man vil høre igen og igen i løbet af 2017. Her er 

Ballerup Kommune nemlig udpeget til at være UNICEF By. 

 

Byens borgere, organisationer og virksomheder vil via forskellige events kunne samle ind til 

UNICEF under det nævnte tema, der sætter fokus på uddannelse. 

 

Mandag den 2. januar hejste borgmester Jesper Würtzen UNICEF By-flaget foran Ballerup 

Rådhus med en skyfri himmel som flot baggrundskulisse. Flaget vil vajre foran rådhuset hele 

2017 for at markere udnævnelsen. 

 

UNICEF By-logoet er tegnet af Ballerup-borgeren Johnny Jensen, som før jul blev valgt som 

den dygtige vinder af den udskrevne logokonkurrence. 

 

 
 

Besøg fra tysk samarbejdsby 
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Arbejdstilsynet var på besøg i Plejecenter Sønderhaven to hele dage og gav dem en 

grøn smiley 

 

Af Julie Bundgaard, kommunikationskonsulent 
9. januar 2017 

Der flages i dag med det tyske flag foran rådhuset i anledning af besøg fra Ballerups tyske 

samarbejdsby Brandenburg an Der Havel. 

 

En delegation på otte mand besøger frem til tirsdag forskellige institutioner i Ballerup med 

social- og kulturudvalgsformand Dr. Erlebach i spidsen. 

 

Et besøg på Bibliotekscaféen på Ballerup Bibliotek, møde med teatergruppen KLIMA og 

demensafdelingen hos Plejecenter Lindehaven er blot nogle af højdepunkterne i det 

tætpakkede program. 

Fakta: 

 Ballerup Kommune har siden 2012 haft et samarbejde med Brandenburg an Der Havel. 

 Byen ligger cirka 70 km fra Berlin og er en historisk by med et rigt kultur- og fritidsliv. 

Byen var en del af det tidligere Østtyskland 

 Skoleområdet har i dag stor glæde af samarbejdet og det aktuelle besøg skyldes 

gensidigt ønske om også at indlede samarbejder inden for kultur- og socialområdet. 

 

 
 
UNICEF By-stafetten overdraget til Ballerup 
 

Lørdag fik Ballerup Kommune det fysiske bevis på, at kommunen nu er UNICEF By 

2017. Viceborgmester Lolan Ottesen fik overdraget ”UNICEF Ambassade”-skiltet i 

Ringsted, der har været UNICEF By 2016 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

9. januar 2017 

 

Ballerup Kommune er udpeget til at være UNICEF By i 2017. I den forbindelse besøgte 

kommunens Viceborgmester Lolan Ottesen lørdag Ringsted Kommune, hvor deres årlige 

nytårskoncert fandt sted.  
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Ringsted Kommune har været UNICEF By i 2016, og ved nytårskoncerten blev UNICEF By-

stafetten givet videre, da borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten overdrog skiltet til 
Ballerup Kommune. 

Skiltet bærer teksten ”UNICEF Ambassade”, og det har tilhørt skuespiller Jesper Klein, der i 
mange år var ambassadør for UNICEF. 

Ambassadeskiltet bliver senere på måneden sat op på Ballerup Bibliotek i forbindelse med 

åbningen af UNICEF By ambassaden den 23. januar. Skiltet vil hænge på biblioteket resten af 

2017. 

 

1. mio. kroner indsamlet 

Ringsted Kommune kunne ved lørdagens arrangement afsløre, at skoler, dagtilbud, foreninger, 

virksomheder og borgere i Ringsted Kommune har udvist et fantastisk engagement og har 
formået at samle mere end 1 mio. kr. ind til UNICEF i 2016.  

Pengene skal gå til børn i Myanmar, så de fremover kan få bl.a. rent vand.  

Kommunalbestyrelsen i Ballerup har valgt ”Uddannelse til alle” som tema for indsamlingen. Det 

betyder, at pengene, vi sammen indsamler i Ballerup i 2017, går til at sikre uddannelse til børn 

i verdens fattigste lande.

 

 
Baltoppen LIVE tilbyder et springbræt 
 

Musikteaterchef Ib Jensen og Baltoppen LIVE sørger for praktisk erfaring og en 

kunstnerisk hverdag. En cocktail der ofte er springbræt videre til beskæftigelse for 

personer i løntilskud eller praktik 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

19. januar 2017 

 

Ballerup Kommune har i omegnen af 100 institutioner. I løbet af et år tager institutionerne 

imod mange personer i både løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob eller en fjerde form for 

jobordning. 
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Én af de 100 institutioner er Baltoppen LIVE, hvor musikteaterchef  Ib Jensen gør, hvad han 

kan for at give personer i løntilskud eller praktik nok på cv’et, så de kan komme i varig 
beskæftigelse. 

- Vi tilbyder en hverdag med en masse praktisk erfaring, men vi lader det også være op til den 

enkelte, hvis de brænder for en bestemt ting eller et bestemt projekt. Så giver vi dem 
rammerne for at udvikle sig og dygtiggøre sig, siger Ib Jensen. 

Fra praktik til job 

Ib har været leder af Baltoppen LIVE i de sidste fem år, og i den tid har der været flere 

personer ansat i praktik eller løntilskud. Personerne har ydet en stor hjælp i dagligdagen, og 
flere har faktisk fået job efterfølgende. 

- Vi har blandt andre haft en ung fyr ansat, som hjalp med at opsætte en digital løsning. Den 

gjorde, at vi kunne streame video fra backstage-området direkte på scenen. Han fik 

efterfølgende job i DR og sidder i dag og arbejder med DRTV, der er deres streamning-løsning, 
fortæller Ib Jensen. 

Som en lille krølle til historien fortæller Ib, at de fortsat har en medarbejder på Baltoppen LIVE 

ansat som ”blæksprutte”. Vedkommende tager sig af løst og fast og startede i sin tid i praktik 

– og er nu ansat på tiende år… 

 
 

 
 
Prisregn i Baltoppen LIVE 
Der var penge- og prisregn til lokale ildsjæle ved en festlig nytårssammenkomst i 

Baltoppen LIVE fredag aften 

 

Af Lotte Raabo Larsen, kommunikationskonsulent 

23. januar 2017  

 

Fredag var et par hundrede repræsentanter for kommunens kultur- og idrætsliv samlet til 

nytårssammenkomst i Baltoppen LIVE. De mange lokale ansigter var samlet for at hylde både 
nye og velkendte kræfters indsats for kultur- og idrætslivet i Ballerup. 

Borgmester Jesper Würtzen var vært for en festlig aften med spændende musikalske indslag 

og flotte prisoverrækkelser undervejs. 
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To ildsjæle blev Årets Leder 

Den første pris på aftenens program gik til en lokal ildsjæl, Torben Liljeroth. Torben Liljeroth er 

kendt for sit store engagement i kommunens musikliv, og han fik prisen som Årets Leder 2017 
for Øvrige foreninger. 

Aftenens anden prisvinder var Uffe Mortensen. Han modtog prisen som Årets Leder for 

Idrætsforeningerne for sit utrættelige engagement gennem de seneste 12 år for Måløv 

Idrætsforening, hvor han i dag er næstformand. 

Borgmester Jesper Würtzen var glad for at uddele priserne til to ildsjæle, der er med til at gøre 
en forskel i lokalsamfundet. 

- Uffe og Torben er med deres entusiasme og engagement med til at gøre foreningslivet i 

Ballerup til noget helt særligt. Takket være dem, og ikke mindst alle vores andre ledere i 

foreningerne, kan vi tilbyde nogle rigtig gode og inspirerende rammer for det lokale 

foreningsliv, lyder det fra Jesper Würtzen. 

Ballerup Ungdomsråd fik Kulturprisen 

 Én af aftenens andre priser var Kulturprisen 2017. Klapsalverne og checken på 20.000 kroner, 
som er sponsoreret af Danske Banks lokale afdeling i Ballerup, løb Ballerup Ungdomsråd med. 

 Katharina Kinslev og Jacob Wøhler Jørgensen modtog prisen på vegne af hele Ballerup 
Ungdomsråd. 

- Vi er super taknemmelige for prisen, og vi er enormt glade for at vores arbejde blive 

anerkendt på den måde. Vi har valgt at bruge pengene på en studietur til Ballerups 

venskabsby, Brandenburg an der Havel, for at se nærmere på deres tilbud til unge, samt 
brainstorme på nye idéer og tiltag til vores egne projekter, siger Katharina Kinslev. 

 Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Tom Nielsen fremhævede ved prisoverrækkelsen, at 

prisen gives som en påskønnelse af ildsjæle, der skaber kulturelle eller kunstneriske 
oplevelser, der gør Ballerup Kommune til en spændende by at besøge, bo eller leve i. 

 Talentprisen gik til ung singer-songwriter 

 Årets talentpris gik i år til singer-songwriter Sebastian Dahl Pedersen, der har spillet musik, 

siden han var otte år gammel og som knokler for at slå igennem. 

 - Talentprisen, og anerkendelsen der følger med, betyder rigtig meget for mig. Jeg er stolt 

over at modtage prisen, da jeg de seneste to år har knoklet hårdt for at etablere mig som 

singer-songwriter og kunne udgive min første plade. Forhåbentlig kan prisen og hæderen 
hjælpe med til, at jeg kommer helt ud over scenekanten, siger Sebastian Dahl. 

 Danske Bank i Ballerup var for tredje gang med til at overrække Talentprisen på de 5.000 kr. 

og, her glæder man sig over at være med til at støtte det lokale kulturliv. 
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- Vi er glade for at være med til at belønne lokale ildsjæle, der gør en positiv forskel for 

Ballerup. Det motiverer og inspirerer andre til at engagere sig, fortæller direktør for Danske 
Bank, Ballerup Afdeling, Per Fæster Jørgensen.  

 Idrætten scorede 600.000 kr. 

Det lokale idrætsliv oplevede også en sand guldregn ved fredagens nytårsfest. I alt seks 

foreninger kunne glæde sig over at blive kaldt op på scenen og få del i de i alt 600.000 kr., 

som Team Ballerup i år uddelte, hvilket var med til at sætte et flot punktum for aftenen. 

Svømmeklubben Triton fik 115.000 kr., Ballerup Atletik Klub fik 105.000 kr. og Ballerup 

Skovlunde Fodbold løb med 105.000 kr. Derudover fik Ballerup Skytteforening 100.000 kr., 

Dansk Bicycle Club 90.000 kr. og BMS Basket scorede 85.000 kr. 

 

 
 

UNICEF By-ambassaden er åbnet 
 

Mandag blev Ballerup Bibliotek indviet som UNICEF By-ambassade. 50 børn deltog i 

indvielsen 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 
23. januar 2017 

Ballerup har fået sin helt egen ambassade. En UNICEF By-ambassade. Mandag sørgede 

borgmester Jesper Würtzen for, at ambassadeskiltet officielt blev sat op på Ballerup Bibliotek, 

mens 50 børn så til. 

- Vi er blevet udvalgt til at være UNICEF By 2017. Som UNICEF By går vi i Ballerup sammen 

for at sætte fokus på vigtigheden af uddannelse. Ballerup Bibliotek bliver ambassade, hvor alle 

kan komme forbi og blive meget klogere på UNICEF-projektet, fortæller borgmester Jesper 
Würtzen. 

- På biblioteket vil der ligge en masse informationsmateriale, og man vil kunne hente 

indsamlingsbøsser, hvis man vil være med til at samle penge ind til det gode formål. På 

biblioteket kan man også se nærmere på én af UNICEF’s school-in-a-box, siger Jesper 
Würtzen. 

En skole i miniformat 
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School-in-a-box er én af måderne, som UNICEF hjælper på i forhold til uddannelse. Kassen 

består af alt det, man behøver for at etablere en midlertidig skole, hvis et område er blevet 
ramt af en katastrofe.  

Kassen indeholder kladdehæfter, blyanter, viskelædere, sakse, et ur, klodser til at lære at 

tælle, laminerede plakater med bogstaver og en solcelleradio. En lærer vil kunne undervise 40 
elever med en school-in-a-box. 

School-in-a-box vil resten af året være udstillet på Ballerup Bibliotek, så alle er velkomne til at 
se nærmere på indholdet og brugen af kassen. 

50 børn fik tegnet og fortalt 

Med til åbningen af ambassaden var også Anne-Mette Friis. Hun er chef for UNICEF Danmarks 

arbejde for børn og unge. I børnehøjde og med hjælp fra video fortalte hun om UNICEF’s 

arbejde og børns vilkår andre steder i verden. Vilkår, der bestemt ikke ligner dem, der er i 

Ballerup. 

- Vi i UNICEF Danmark er utrolig glade for, at Ballerup har valgt at sætte fokus på uddannelse, 

for vi ved, at de børn, der får lov til at gå i skole og uddanne sig, klarer sig bedst i livet. I 

skolen lærer man ikke blot at læse, skrive og regne, man lærer også om hygiejne, hvordan 

man beskytter sig mod sygdomme og hvilke rettigheder man har. Og alle disse ting er vigtige 

for at få et godt og trygt liv – både som barn, men også når man bliver voksen, siger Anne-
Mette Friis. 

Jesper Klein har doneret skiltet 

Ambassade-skiltet, som nu pryder biblioteket, stammer oprindeligt fra den folkekære 

skuespiller og forfatter Jesper Klein, der før sin død valgte at donere skiltet til UNICEF. Jesper 

Klein var selv ambassadør for netop UNICEF. 

 

 
 
Fuld fart over gode gerninger og 
cykelauktion 
 

Ballerup var med til at samle penge ind til Danmarks Indsamling. 1220 gode 

gerninger gav 30.500 kr., og en unik cykeloplevelse i Ballerup Super Arena endte 
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med at indbringe 3.200 kr. 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

6. februar 2017 

 

33.700 kr. havde Ballerup som afsender i lørdagens store indsamlingsshow, Danmarks 
Indsamling. 

30.500 kr. kom fra en lang række gode gerninger, som børn har kunnet melde ind i 

samarbejde Ole Kirk’s Fond, DR Ramasjang og DR Ultra. I alt blev det til 1220 gode gerninger 
her i kommunen. 

Derudover havde Ballerup Kommune i fællesskab med Ballerup Super Arena og landsholdet i 
banecykling sat en unik banecykeloplevelse på auktion hos lauritz.com.  

Fem cykelentusiaster fik mulighed for 1,5 times intensiv træning i arenaen med 

landsholdstræner i banecykling Casper Jørgensen på sidelinjen. Slutprisen for en tur på de skrå 

brædder i Ballerup Super Arena endte på 3.200 kr., og oplevelsen gik dermed et godt stykke 

over vurderingen, der lød på 2.000 kr. 

 

 
 
Politiskolen flytter aktiviteter til Ballerup 
 

Flere studerende bliver optaget på Rigspolitiets politiskole, og det betyder, at skolen 

må udvide lokalekapaciteten. Dele af undervisningen rykker til Ballerup. 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

21. februar 2017 

 

Der skal uddannes flere politibetjente og nye politikadetter i de kommende år. Det øgede 

optag lægger pres på Rigspolitiets undervisningsfaciliteter i Brøndby, hvor Politiskolen har til 

huse. For at gøre plads til de nye studerende rykker dele af undervisningen til Ballerup fra 
mandag den 27. februar 2017.  

- Jeg vil gerne byde både politistuderende og medarbejdere velkommen til Ballerup. Ballerup 

er allerede en veletableret uddannelsesby med både gymnasium, handelsskole og 

universitetsmiljø. Politiskolens indflytning er med til at cementere den status, siger borgmester 
i Ballerup Kommune Jesper Würtzen. 
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Det er Forsvarets Jonstruplejr, der ligger i den nordlige del af Ballerup Kommune, der nu tages 
i anvendelse til undervisning af politistuderende.  

Gode rammer for studerende og medarbejdere 

Der bliver i begyndelsen tale om cirka 100 politielever og 10-15 undervisere og administrative 
medarbejdere, der får deres daglige gang i Jonstruplejren.  

- Jonstruplejren fungerer allerede som uddannelsessted for Forsvaret. Bygningerne er derfor 

allerede gearet til undervisningsbrug. Lejren ligger derudover i skønne skov- og 

naturomgivelser, så er der behov for en kuperet løbetur og frisk luft i uddannelsesforløbet, er 
der også rig mulighed for det, siger Jesper Würtzen.  

Rammerne og mulighederne for at uddanne sig er i forvejen rigtig gode i Ballerup Kommune, 
og i kommunen står man klar til at hjælpe Rigspolitiet godt til rette.  

- Vi har gode samarbejdsrelationer med alle vores andre uddannelsesinstitutioner i kommunen, 

så det er jeg sikker på, at vi også vil få med Rigspolitiet. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at de 

finder sig godt til rette, og de får nogle gode rammer for deres undervisning, afslutter Jesper 
Würtzen.  

Afgangselever på skolebænken 

De politistuderende, der skal undervises i Jonstruplejren, er i deres afsluttende fase af 

uddannelsen. De skal primært færdiggøre deres afslutningsprojekt, og der bliver derfor 
primært tale om fredelige dagsaktiviteter på området.  

Rigspolitiet har lejet sig ind i Forsvarets lokaler i Jonstruplejren for en foreløbig to-årig periode. 

Det er fortsat planen, at det naturskønne område på sigt skal omdannes til et attraktivt 

boligområde. Den indledende planlægning i forhold til denne omdannelse er netop ved at 

starte op. 

 

 
 
Mødet med kommunen ændrer sig fra 3. 
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april 
 

Medarbejdere, borgere og virksomheder i Ballerup Kommune vil opleve ændringer på 

Ballerup Rådhus og ballerup.dk fra den 3. april. 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

2. marts 2017 

 

Der venter nye arbejdsgange, når rådhuset slår dørene op, og medarbejderne åbner 

telefonlinjerne for borgere og virksomheder mandag den 3. april. Her starter det, som tidligere 

har været kendt under titlen ”Fremtidens Borgerservice”. 

Du har sikkert allerede hørt om det, men hvad går det ud på? 

- Det skal være en endnu bedre oplevelse at møde Ballerup Kommune på rådhuset og på 

ballerup.dk. Vi gør det godt i dag, men med en række justeringer kan vi komme borgere og 
virksomheder endnu mere i møde, siger direktør Mette Vaaben Mortensen. 

- Vi arbejder hele tiden på at give borgere og virksomheder den bedste og mest fleksible 

service, og det er det, som er hele essensen af projektet. Borgerguider, tidsbestilling og 

synlige selvbetjeningsløsninger skal sikre, at vi sammen når målet, og at vi fra 3. april kan yde 
en endnu bedre service, siger Mette Vaaben Mortensen. 

Det indledende arbejde startede tilbage i sommeren 2016, og projektet er nu så langt fremme, 

at centercheferne p.t. er i gang med at sikre organiseringen i hver enkelt afdeling på rådhuset, 

så den matcher de nye ønsker og behov. Du kan læse mere om fremtidens borgerguide her og 

den fremtidige organisering her 

Der er tale om tre væsentlige ændringer, som medarbejdere, borgere og virksomheder efter 
planen vil opleve fra den 3. april. 

Borgerguiden byder velkommen 

Besøgende på rådhuset vil blive mødt af en borgerguide i indgangen. Borgerguiden er til for at 

hjælpe og vil kunne besvare de fleste spørgsmål med det samme eller hjælpe borgeren godt i 

gang med brugen af en selvbetjeningsløsning. Er der behov for yderligere afklaring, vil 

borgerguiden sørge for, at en fagspecialist bliver tilkaldt for at hjælpe. 

Få klik med musen                        

Selvbetjening er en stor del af vores hverdag, og de fleste har prøvet at bestille biografbilletter 

eller købe varer via internettet. Selvbetjening har den fordel, at den er døgnåben. Sådan er 

det allerede på ballerup.dk i dag, men fra den 3. april bliver ballerup.dk justeret, så det bliver 
lettere at finde og benytte selvbetjeningsløsningerne på hjemmesiden. 

Farvel til køen 

De fleste af os sætter pris på at kunne planlægge vores aktiviteter i ro og mag. Fra mandag 

den 3. april indfører vi efter planen et tidsbestillingssystem, så borgere skal bestille tid i 

forvejen, når de skal have fornyet kørekort eller pas. Når borgerne booker en tid på 

ballerup.dk, kan de være sikre på, at der sidder en fagspecialist klar til at hjælpe, når de 

møder op på Ballerup Rådhus på den aftalte tid. Det er både nemt og effektivt, og specialisten 
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er velforberedt til mødet. Med tidsbestilling slipper borgere altså for unødig ventetid og kan gå 

direkte til specialisten. 

 
 

 
 
Vinderne af årets internationale 
skolekonkurrencer fundet 
 

Vinderne af årets internationale skolekonkurrencer fundet 

 

Af Lotte Raabo Larsen, kommunikationskonsulent 

8. marts 2017 

 

Alle skoleelever i 8. klasse i skoleåret 2016/2017 i Ballerup Kommune har kunnet deltage i 

konkurrencerne. Eleverne har lavet deres opgavebesparelser på engelsk. 

Kinakonkurrencen 

Eleverne har i deres opgavebesvarelse fortalt om deres perspektiv på fortidens, nutidens og 

fremtidens Kina. De har desuden fortalt, hvorfor det er vigtigt med internationalt samarbejde 
og om hvordan deres besøg i Kina kan være med til at give mening i denne sammenhæng. 

Brandenburgkonkurrencen 

Eleverne har svaret på, hvorfor det lige netop skal være dem, der skal med til Brandenburg an 
der Havel, hvor de blandt andet kommer til lave dokumentarvideo i det europæiske projekt. 

Del af internationalt samarbejde 

I 2006 indledte Ballerup Kommune et samarbejde med Wuxi i Kina og det har ført til flere 

fælles projekter og udveksling. Det er fjerde gang, at Ballerup Kommune afholder 

Kinakonkurrencen. Ballerup Kommunes samarbejde på skoleområdet med Brandenburg an der 
Havel tog sin begyndelse i 2012. 

Rejserne 
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Rejsen til Kina er på 12 dages varighed i september 2017, hvoraf syv dage tilbringes hos 

værtsfamilie i Wuxi, hvor eleverne følger undervisningen på Xishan High School. Rejsen til 

Brandenburg an der Havel er på 10 dages varighed i maj 2017 på Slot Gollwitz i Brandenburg.

 
 

 
 
Horsens vil lære af Ballerup 
 

Mandag havde Ballerup besøg af ’kollegaerne’ fra Horsens. De jyske gæster ville 

gerne blive klogere på, hvordan Ballerup arbejder med tiltrækning af internationale 

virksomheder 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

8. marts 2017 

 

Erhvervsområdet og erhvervslivet blomstrer i Ballerup Kommune, og det er ikke længe siden, 

at en større analyse konkluderede, at Ballerup er den danske kommune, hvor udenlandske 
virksomheder helst slår sig ned. 

Mandag den 27. marts havde Horsens Kommune inviteret sig selv til Ballerup for at høre 

nærmere om kommunens mange gode erfaringer i forhold til at tiltrække internationale 

virksomheder. 

- Det er altid dejligt at være det gode eksempel for andre, og vi deler gerne ud af vores viden. 

Ballerup tog for en række år siden nogle vigtige beslutninger, som betyder, at vi i dag har flere 
erhvervsområder med et stort antal virksomheder, siger borgmester Jesper Würtzen. 

- Ballerup har over 40.000 arbejdspladser, og det betyder, at vi står på et solidt fundament på 

erhvervsområdet. Vi kan derfor tilbyde attraktive arbejdspladser inden for kort afstand af 

bopælen, siger Jesper Würtzen.   

Virksomhedsbesøg 

Under besøget i Ballerup blev der også mulighed for at se nærmere på én af de internationale 

virksomheder, der i flere år har ligget i Ballerup Kommune. Der er tale om Schneider Electric, 

der ligger i Lautrup. Virksomheden arbejder blandt andet med energioptimering, og under 
besøget fortalte de, hvordan de arbejder med tiltrækning af internationale medarbejdere. 
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Der er 41.000 arbejdspladser i Ballerup Kommune, heraf er 31.500 private og 9.500 offentlige 

arbejdspladser. 

 
 

 

 
 
Lokal ildsjæl får flot anerkendelse 
 

Maria Schrøder fra teaterforeningen KLIMA fik onsdag en andenplads i årets Benny 

Andersen Pris. Foruden hæder og kindkys fik Maria også en check på 3.000 kr. 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

28. marts 2017 

 

Det var en glad og stolt Maria Schrøder fra teaterforeningen KLIMA, der onsdag kunne 
modtage både kindkys og klapsalver, da hun fik andenpladsen i årets Benny Andersen Pris. 

Benny Andersen Prisen bliver hvert år givet til personer for en ekstraordinær og succesfuld 

indsats for at forbedre vilkårene for socialt udsatte børn. Prisen er stiftet af Børnekonferencen i 

samarbejde med digteren og komponisten Benny Andersen. 

Blandt de indstillede til prisen i 2017 har et særligt sammensat dommerpanel udvalgt tre 

nominerede. I år bestod dommerpanelet, ud over Benny Andersen selv, blandt andet af de to 
tidligere ministre Marianne Jelved og Mimi Jakobsen. 

Benny Andersen har haft det sidste ord og afgjort, hvem der skulle vinde prisen og de 10.000 
kr. der følger med. Der er 3.000 kr. til andenpladsen og 1.000 kr. til tredjepladsen. 

Maria som drivkraft 

Maria Schrøder var indstillet til prisen, fordi hun er initiativtager til et stort fælles og 

tværfagligt projekt under titlen ”Skammerfestival”, som indtager Ballerup Kommune med en 

række indsatser for skolebørn fra juni til oktober i år. 

Festivalen er skabt på baggrund af, at teatergruppen KLIMA til efteråret opfører musicalen 

”Skammerens Datter” af Høg Aagaard Svanekier efter Lene Kaaberbøls bestseller af samme 
navn. 
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Med Maria Schrøder som drivkraft har KLIMA indgået et helt unikt samarbejde med Ballerup 

Bibliotekerne, Skoletjenesten, Skolernes pædagogiske læringscentre og konsulenter i Center 
for Skoler, Institutioner og Kultur omkring festivalen. 

Festivalen dækker over mangeartede indsatser og tilbud til skolebørn i forbindelse med 

teateropsætningen. Først og fremmest sikrer festivalen, at alle kommunens børn fra 4. – 6. 

klasse uanset baggrund får et møde med en levende teaterforestilling.

 
 

 
 
40 år i musikkens tjeneste 
 

Kulturskoleleder Bjørn Holmegårds hjerte banker for musikken, og efter 40 år 

knokler han fortsat for at børnene i Ballerup fanger rytmen. 

 

Af Julie Bundgaard, kommunikationskonsulent 

31. marts 2017 

 

Ballerup musik- & kulturskole holder i dag reception for en af de store stjerner på den 
ballerupske musikhimmel, nemlig skoleleder Bjørn Holmegård. 

Den 1. april er det 40 år siden, Bjørn Holmegård blev fuldtids musiklærer i Ballerup. Vi har 

derfor sat Bjørn stævne for at høre lidt mere om hans mange år i musikkens tjeneste i 

Ballerup. 

Hvordan kom du til Ballerup Kommune? 

”Jeg var i fuld gang med at uddanne mig til gymnasielærer i musik og idræt, da musiklederen 
for Egebjergskolen prikkede til mig. De manglede en underviser, og jeg sprang til. 

Jeg er pianist og havde ingen pædagogisk erfaring, så det var en stor mundfuld - ikke mindst 

da det viste sig, at jeg skulle starte med at undervise i guitar. Jeg underviste elever fra 2. til 9. 

klasse på ét og samme hold og jeg skal love for, jeg hurtig fik hår på brystet. Det var enormt 

sjovt og jeg elskede mit job. Efter kort tid blev stillingen som musikleder ledig, og så er det 
gået slag i slag siden da.” 

 



 

16 
 

Hvorfor har du brugt næsten hele dit arbejdsliv her? 

”Musik er mit liv. Min ledestjerne har været at videregive glæden ved musik til andre, så de 
kunne gøre musikken til en hobby for livet, og det har jeg haft mulighed for her. 

Der er en god musiktradition i Ballerup og musikkulturen her er helt unik. Man har været god 

til at værne om kultur- og musiklivet i kommunen, selv om jeg synes, nettet er strammet lidt 

de senere år. Min jobtitel har kun varieret ganske lidt gennem årene, til gengæld har 

jobindholdet udviklet sig enormt. Der er kommet nye udfordringer hele tiden. Da jeg startede, 
var vi tretten musikledere og i dag er der kun mig tilbage.” 

Hvad har gjort særligt indtryk på dig i løbet af de 40 år? 

”Det har været spændende at være med til at udvikle musikområdet i kommunen og i dag er 

flere andre kunstarter også koblet på. Vi har skabt et fantastisk kreativt miljø for lærere og 

elever. Elevafdelingen her på skolen, hvor de selv kan mødes, øve og holde koncerter, er jeg 

virkelig stolt af at have været med til at skabe. 

Lige nu er vi i fuld gang med planlægningen af Musik- & kulturskolens 50 års jubilæum til juni. 
Det bliver en dag med masser af musik og fest i hele byen, og jeg glæder mig meget til det.” 

3 ting du måske ikke vidste om Bjørn Holmegård: 

 Spillede klassisk musik allerede som 6-årig 

 Vinder af Dansk Melodi Grandprix i 1982 med hittet ”Video video” sammen med bandet 

Brixx 

 Spiller dansktop- og rockmusik til private fester - både solo og med band 

 
 

 
 

Læselystne elever sikrer 9000 kr. til 
UNICEF By 
 

Eleverne på Kasperskolen har læst næsten 18.000 bogsider. Det sikrer en donation 

på knap 9.000 kr. til UNICEF By 2017 
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Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

31. marts 2017 

 

17.889. Så mange bogsider blev det til, da Kasperskolen i sidste uge holdt deres årlige 
læseuge. 

De 140 elever har læst på alle tider af døgnet – også i frikvarteret – og de mange læste sider 

er via donationer fra forældre og lokale virksomheder i Ballerup blevet vekslet og omregnet til 
ikke mindre end 8975,50 kroner. 

Den store pengecheck har eleverne valgt at donere til UNICEF By 2017, og checken blev 

overdraget fredag formiddag, hvor også borgmester Jesper Würtzen kiggede forbi. 

- Det er virkelig flot klaret. Elevernes engagement og læseiver betyder, at de er med til at 

hjælpe andre børn i verdens fattigste lande til uddannelse. Det fortjener stor respekt, siger 
borgmester Jesper Würtzen. 

Kasperskolen er et tilbud for elever med autismespektrumforstyrrelser/ADHD og elever med 
socio-emotionelle vanskeligheder. 

 

 
 
»Hej. Hvad kan jeg hjælpe med?« 
 

Helle er ny borgerguide på Ballerup Rådhus. Hør hende sætte ord på de første dage 

med ny borgerbetjening og tidsbestilling 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

7. april 2017 

 

Det var med spænding i maven, at Helle mandag den 3. april startede et nyt kapitel i Ballerup-

karrieren. Helle skal som ny borgerguide være med til at hjælpe borgere godt i gang med 

brugen af selvbetjening og kunne besvare de mange generelle spørgsmål, som bliver stillet i 
løbet af åbningstiden. 
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- De første dage er generelt gået godt. Vi har fået talt med mange borgere, og de har taget 

godt imod tidsbestillingen. Et par stykker har været skeptiske, og de ældre borgere har været 

en smule nervøse for selvbetjening. Dem har vi selvfølgelig hjulpet og guidet på bedste vis, 

siger Helle. 

Som borgerguide skal Helle også være bindeled mellem borgerne og kommunens 

fagspecialister og eventuelt kunne hjælpe borgerne med at bestille tid til et personligt møde, 
hvis det er nødvendigt for deres sagsbehandling. 

- Borgerne skal vænne sig til at bestille tid i forvejen. Det kommer til at tage tid. Min 

fornemmelse er dog, at borgerne godt kan se meningen med det. Det er rart for dem at vide, 

hvornår de kan komme til og vide, at der står en specialist klar til at hjælpe, siger Helle. 

Fredag kl. 13.00 lukker rådhuset ned for borgerbetjening for denne uge, men mandag står 
Helle atter klar til at hjælpe og guide borgerne… 

 
 

 
 
Ledige til jobmatch med IT-virksomheder 
 

80 ledige borgere med færdigheder inden for IT fik mulighed for at vise sig frem for 

12 IT-virksomheder under jobmatch-arrangement i onsdags 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

21. april 2017 

 

Onsdag formiddag summede Ballerup Rådhus af forventningsfuld jobsnak, da 80 ledige 

borgere med IT-kundskaber på CV’et var mødt op til jobmatch-arrangement på Ballerup 

Rådhus. Her kunne de ledige og 12 IT-virksomheder se hinanden an og blive klogere på, om 
der kunne være en mulig jobåbning.  

- Et matcharrangement er en god mulighed for at få nye indsigter og nye jobkontakter på. Jeg 

håber naturligvis, at der bliver skabt nogle gode og brugbare match mellem de ledige og 

virksomhederne i forlængelse af arrangementet, siger borgmester Jesper Würtzen, der var 
med til at skyde onsdagens jobmatch i gang. 

Forud for arrangementet er ikke mindre end 800 cv’er blevet kigget igennem for at finde 

kvalificerede kandidater til matcharrangementet. Arrangørerne var Jobcenter Ballerup, 
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Jobcenter Brøndby, Jobcenter Lyngby- Taarbæk og Jobcenter København samt Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering.

 
 

 
 
Tag godt imod 55 nye kolleger 
 

I tirsdags var 55 nye kolleger til introdag på rådhuset og tour-de-Ballerup med 

borgmester Jesper Würtzen. 

 

Af Julie Bundgaard, kommunikationskonsulent 

28. april 2017 

 
55 nye kolleger indtog i tirsdags rådhuset for at blive klogere på deres nye arbejdsplads. 

De mange nye ansigter kom fra alle kroge af organisationen lige fra jobcenteret til Køkken 
Ballerup og familieplejen. 

Højdepunktet på dagen var busturen rundt i kommunen med borgmester Jesper Würtzen som 

guide.  

Der var som altid rift om pladserne, og næste Introdag til oktober er allerede åben for 

tilmelding. 

 
 
Jubilæum 

 
Eva Rasmussen, 26. juni, 25 år 

Jette Bugge Hansen, 1. juli, 40 år 

Ellinor Ketty Hedenskog 1. juli, 25 år 

Charlotte Sass Andersen, 20. juli, 25 år 

Susanne Calmann, 1. august, 25 år 

Anne Lise Lybecker Slot, 1. august, 25 år 

Kirsten Jørgensen, 1. august, 25 år 

Suzanne Bille, 1. august, 40 år 
Torben Bille, 1. august, 40 år 



 

20 
 

Anne-Brita Loft, 1. august, 40 år 

Lars Gunnar Nilsson, 1. august, 40 år  

Mogens Iversen, 1. august, 40 år 

Sarah Bernadette Meehan Heller, 10. august, 25 år 

Tina Lose Jensen, 1. september, 25 år 

Anita Gjøterup Iversen, 1. september, 25 år 

Vivian Margrethe Kaas, 23. september, 40 år 

Anne Krautwald-Nielsen, 1. oktober, 40 år 

Lise Anette Bull, 1. oktober, 40 år 

Jeannette Andersen, 15. oktober, 25 år 

Anne Schultz-Mikkelsen, 1. november, 25 år 

Betina Rossing Jensen, 1. december, 25 år 

 
 


