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Se også DHL-stafetten i billeder, læs om de forsvundne skranker i Borgerservice, mød rådhusets blæksprutter eller tag med på beredskabs-
øvelse i virkeligheden... 

Vikingelandsbyens "gamle" høvding siger tak... 

Albertslund var for 37 år siden en ny og ukendt by for mig – i dag fylder den en stor del af mit hjerte. Her fik jeg 
lov til blandt ligesindede at bruge hånd og ånd samt krop og sjæl i udviklingen af pædagogik i Børnehuset 
Spætten gennem 17 år og derefter leve et liv som høvding af Vikingelandsbyen frem til i dag.  
Et lille ”pip” eller ”hanegal”, i form af denne tekst og bøgerne jeg har skrevet som dokumentation for et stykke 
pionerarbejde blandt mange, skal være min tak for at have fået muligheden som ansat i kommunen.  

Bogen ”Salshuset- fra drøm til virkelighed” er en dokumentation 
af børn og voksne, ansatte som frivilliges rekonstruktion af en 
vikingebondes stuehus. Skønt oplaget brændte med Pædagogisk 
Center lever den stadig og bruges på mange måder over hele 
landet. Fra universitet til historiske formidlingscentre og museer. 
Som opfølgning og supplement afslutter jeg nu mit arbejdsliv 

med bogen ”Vikingelandsbyen i Albertslund- et historisk værksted gennem 20 år”. Det er en 
anderledes ”blandet landhandel”, der sammenfatter de mange forskellige aktiviteter og mål, vi 
har gennemført gennem 20 år. Planer og visioner for de næste mange år skimtes ligeledes.  
 
Det er mit håb, at bogen kan inspirere, vække til eftertanke og skabe frugtbar debat i Albertslund Kommune. Til min store glæde har jeg fået 
lov til at fremlægge bogen i såvel praksis som  teori på Vikingelandsbyens 21. årsdag den 7. september i år.  ”Kom i lære som viking for en 
dag - Historisk værkstedsundervisning” lyder temaet for dagen, hvor jeg i godt selskab med ansatte og venner siger held og lykke med frem-
tiden for børn og voksne i Vikingelandsbyen og  Albertslund Kommune. 
 
En kommune-
Drømt af drømmere
Planlagt af planlæggere,
Rost af arkitekter,
Beboet af mennesker,
med nye drømme
 -nye mål. 
Citat Finn Aaberg
 
Tak, Jørgen

Af Jørgen Poulsen, skaber af vikingelandsbyen – og leder af selvsamme sted i de første 20 år.

Ingen kan måle sig med Albertslund...

Det går godt med hussalget i Albertslund. Faktisk er det så 

attraktivt at bo i Albertslund, at byen topper listen over 

kommuner i Danmark, hvor der handles hurtigst med boliger. 

Lorry har været på besøg og spurgt en af kommunens ind-

byggere, hvorfor han valgte at flytte til byen.

 
Se hele indslaget på 
http://www.lorry.dk/artikel/172002?autoplay=1&video_
id=81419

Et lille ”pip” eller 
”hanegal” skal være 

min tak for at have fået 
muligheden som ansat i 
kommunen.  



Albertslund Kommune - 60 % Natur - 80 % Økologi - 100 % Fællesskab...

438 medarbejdere
løb ved årets DHL

Med "60 % natur - 80 % økologi - 100 % fællesskab" på ryggen løb 438 fem kilometer ved årets DHL onsdag den 28. august, der var en dejlig 
sommeraften. Nogen havde meget fart på, andre havde godt med fart på, nogen luntede - og andre gik. Alle var med og havde vanen tro en 
hyggelig aften i telt nummer 41, hvor rådhusets kantine igen stod for mad. Der var kød på grillen og tilhørende salater og brød. Snakken i 
teltet gik og en fadøl eller to blev nydt i gode kollegers selskab. Det er DHL. Det er sensommer. Det er god tradion. Vi ses igen til næste år...

Over 850 fødder fra medarbejdere i Albertslund Kommune satte deres fodspor onsdag den 28. august 
ved årets DHL i Fælledparken. Det er ny rekord... 

Derfor løb albertslunderne med "60-80-100" på ryggen 
Vidste du, at over 60% af Albertslund er dækket af skov og grønne områder? 
Vidste du, at over 80% af den mad børnene i Albertslunds institutioner får serveret af madmødrene er økologisk? 
Vidste du, at "kommune" betyder fællesskab - og at vi i Albertslund har over 300 foreninger? 
Det er derfor vi synes det gav rigtig god mening at løbe med "60-80-100" på ryggen ved årets DHL!



     



Info

Tre skranker forsvundet
Midt i flytterodet har nogen forgrebet sig på rådhusets forhal. 
Pågældende er sluppet af sted med tre skranker, men har efterladt flere 
fodspor, samt en række kryptiske meddelelser om noget de kalder 
”Borgerservice Digital”.
 

En ny administrativ organisering og en stor udskiftning på rådhusets 
gange kan gøre det svært at finde ud af, hvem du skal have fat i, hvis 
du f.eks. skal booke et møde med kommunaldirektøren eller hvis du vil 
have et dagsordenspunkt på et møde i chefforum. De medarbejdere, 
der understøtter kommunens øverste ledelsesniveau, har alle en bred 
berøringsflade og en koordinerende funktion i kommunen. Derfor kan 
det være godt at få sat ansigt på navnene og arbejdsfunktioner på 
titlerne.

Se hele over holdet, som sammen understøtter kommunens øverste ledere og direktører på 
http://www.medarbejdersiden.albertslund.dk/PolitikOgLedelse/HoldetOeversteLedelse.aspx

Der er væltet en togvogn med gassen propan tæt på Albertslund Station. Der er gået hul på 
vognene med gasser, og det medfører eksplosionsfare. Alle i en radius på en kilometer skal 
evakueres. Kommunaldirektør Jette Runchel indkalder i borgmester Steens Christiansens 
fravær Krisestyringsstaben i Albertslund Kommune. De mødes i et særligt indrettet 
krisestyringscenter et hemmeligt sted i kommunen.  
 

Beredskabsøvelse i virkeligheden

Rådhusets blæksprutter

Du kan læse meget mere om den Digitale Borgerservice på  
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/Nyheder/2013/Borgerservice/Borgerservice%20Digital

 
Du kan komme med på en øvelse, der er vigtig for at være parat til de kriser, der kan opstå i fremtiden… i virkeligheden på 
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/Nyheder/2013/Kommunikation/BeredskabsoevelseIVirkeligheden.aspx    


