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Hvad tilbyder vi?
Club C programmet er for alle, der har lyst til at have indflydelse 
på lokalsamfundet eller blot stifte nye bekendtskaber og deltage 
i spændende arrangementer. Vi har sammensat et bredt program 
der 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. 

Hvor og hvornår?
Vi holder de fleste af vores møder på Korsagergård, hvor stuerne 
og salen udgør rammerne for vores fællesskab. Lokalerne er 
renoveret inden for de sidste par år, hvor blandt andet lydanlæg-
get er blevet skiftet.
Vores arrangementer ligger primært på torsdage og starter 
kl. 19.30 og slutter ca. kl. 21.30, medmindre andet er angivet i 
programmet. Der er altid mulighed for at købe lidt at drikke.
Det er altid en god ide, at følge Club C programmet på vores 
hjemmeside på adressen www.clubc-vallensbaek.dk - der 
løbende bliver opdateret såfremt der mod forventning skulle 
komme ændringer til programmet.

Gæster er altid velkomne
Vi mødes naturligvis for at tale om politik - alt fra lokalt til globalt 
- men også for at mødes med nye og gamle venner og bekendte. 
Derfor håber vi også, at du har lyst til at komme og besøge os på 
en af vores klubaftener, hvor du kan være gratis gæst i en måned, 
og opleve fire meget forskellige arrangementer, før du beslutter 
dig for om du vil være medlem.

Hvad koster det?
Det er billigt at være medlem af Club C. Prisen pr. år er kun 350 kr. 
Pensionister og studerende betaler kun 250 kr.

Kontakt os, eller meld dig ind
Send os en mail, såfremt du gerne vil høre mere om os, eller 
har lyst til melde dig ind i den konservative vælgerforening i 
Vallensbæk. Som medlem får du netværk med andre konserva-
tive borgere og direkte kontakt til politikerne i Vallensbæk Kom-
munalbestyrelse og på Christiansborg. I Club C kan du give din 
mening til kende og bidrage til et bedre Vallensbæk og Danmark.

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

Mia Petersen
Formand
Konservative i Vallensbæk
Mail: formand@clubc-vallensbaek.dk

JUNI 
Søndag d. 5. juni 2016

Grundlovsmøde - Gæster er velkomne

Vores årlige Grundlovsmøde i Korsagergårds smukke park 
er altid en hyggelig begivenhed med taler, spisning og 
fællessang. Skulle det mod forventning blive regn, rykker vi 
indenfor i salen.
Dagens program fremsendes særskilt. 
Tidspunkt: Kl. 12.00 til 15.00
Sted: Korsagergård

APRIL 
Lørdag d. 9. april 2016

Forårsfest
Forårsfest med velkomstdrink, middag og dans. 
Indbydelse med menu og pris fremsendes særskilt.
Tidspunkt: Kl. 18.00 til 23.00 
Sted: Korsagergård, salen.
Vært: Mia Petersen

MARTS 
Torsdag d. 3. marts 2016 

Beredskabet i Vallensbæk 
Vallensbæk er kommet ind i et nyt beredskab, Østsjællands 
Beredskab, sammen med Ishøj, Taastrup, Greve, Solrød, Køge, 
Stevns og Roskilde. Lars Robetjé er ny Beredskabsdirektør, og 
vil fortælle om det nye samarbejde, og hvad vi kan forvente i 
Vallensbæk. Få et indblik i hvordan det kommunale beredskab 
fungerer når alarmen går.
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Søren Mayntz

Torsdag d. 10. marts 2016 

Vallensbæk Amatør Teater   
Kom og se vores lokale revy, som i 2014 udmærkede sig ved at 
blive udtaget til DM i revy med hele tre numre, fra sidste revy.
Du skal selv bestille og købe din billet via www.billetlugen.
dk som du også kan finde via www.vallensbaekteater.dk og 
husk at købe billet i god tid.
Tidspunkt: Kl. 19.30 – 22.00
Sted: Egholmskolen, festsalen
Vært: Konservativ Ungdom, der inden forestillingen, vil byde 
på en velkomstdrink i deres lokaler i kælderen på Egholmskolen 
- fra kl. 18.00.

Torsdag d. 17. marts 2016 

Banko 
Vores traditionsrige banko er et arrangement du ikke må gå 
glip af. Nyd en aften i hyggeligt selskab og vind flotte præmier, 
sidegevinster, og i enkelte spil også side-side gevinster. Der 
vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl, vin og vand til 
rimelige priser. Tag familie, venner og naboer med – så garan-
terer vi for en sjov aften!
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 22.00
Sted: Korsagergård, stuerne
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Henrik Rasmussen

FEBRUAR 
Torsdag d. 4. februar 2016 

Tom Køhlert 
Tidligere træner for Brøndby IF, men nu seniortræner i Vallens-
bæk, hvor hans hold er rykket op i Sjællandsserien. Vi vil høre 
hans syn på bredde og elite idræt, og hvad der gør én til en god 
fodboldspiller. 
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Vært og fem minutter fra C-gruppen: John Sørensen

Torsdag d. 11. februar 2016 

Mai Mercado
Politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, vil fortælle om 
partiets politik, og give os de seneste nyheder fra Christians-
borg. Her vil du også få mulighed for at komme med politiske 
ideer folketingsgruppen kan arbejde videre med.
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Jytte Bendtsen

Torsdag d. 18. februar 2016

Vinsmagning
En aften, hvor vi smager udvalgte gode oversøiske vine leveret 
af JensenVin og med oplæg fra vores lokale vinhandler Jørgen 
Jensen. Serveres med dejlige Tapas.  
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Tilmelding senest 14. februar til: Hardy Javelin
Telefon: 51 51 94 73 
Mail: hardyjavelin@outlook.dk
Pris: 150 kr.
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Morten Jørgensen

 

Velkommen til 
Det Konservative 
Folkeparti’s 
program i Vallensbæk 
2015/2016

www.clubc-vallensbaek.dk



OKTOBER 
Torsdag d. 1. oktober 2015 

Henning Lindhardt - Modstands-
kampen på Vestegnen 1943-1945
I anledning af 70 året for Danmarks befrielse, vil Henning 
Lindhardt fortælle om sabotagerne mod fabrikkerne Globe 
og Globus i Glostrup, masseflugten fra Statsfængslet i Vrid-
sløselille, flugthjælp til en nedskudt allieret flyver, ildkamp på 
Roskildevej, forgæves kapring af tyske ammunitionstog, dob-
belt likvideringen i Glostrup, schalburgtage mod Premier Is på 
Roskildevej og tragedierne i Brøndby den 5. maj 1945.
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Morten Jørgensen

Torsdag d. 8. oktober 2015  

Sang- og viseaften
Der inviteres til fællessang med masser af lystige og dejlige 
viser. Der vil være sjove overraskelser i løbet af aftenen. Vi slut-
ter aftenen af med natmad (smørrebrød) samt øl og snaps. 
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 23.00
Sted: Korsagergård, salen
Telefon: 26 81 36 82 – Mail: msj@vallensbaek.dk
Tilmelding til natmad senest 4. oktober 2015 til: Morten 
Jørgensen
Vært: Mia Petersen

Tirsdag d. 20. oktober 2015

Besøg på Christiansborg 
– kredsarrangement

Der vil på mødet komme politiske indlæg om, hvad vi kan 
forvente os af politiske tiltag fra det konservative folkeparti på 
Christiansborg.
Bemærk: at der vil være et deltagergebyr på arrangementet 
som dækker bespisning incl. en øl/vand. Nærmere informa-
tioner kommer i det månedlige nyhedsbrev
Vært: Henrik Søjle Weiglin

NOVEMBER 
Torsdag d. 05. november 2015 

Simonsen og Weel A/S
Lokalt virksomhedsbesøg i en global virksomhed der har 
indrettet et nyt, showroom og uddannelse center, hvor de 
vil dels vise deres nye innovative produkter til sygehuse og 
den øvrige sundhedssektor. De har blandt andet indrettet en 
operationsstue og en intensiv sengeplads, med den nyeste 
teknologi, inden for disse områder.
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Vejlegårdsvej 59
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Anette Eriksen

Torsdag d. 12. november 2015 

Søren Vandsø 
Det Konservative Folkepartis partisekretær som kommer fra 
en stilling som salgschef i JP/Politikens hus vil komme og 
fortælle om nogle af de organisatoriske planer partiet har for 
at få fremgang og dermed kunne spille en aktiv rolle i dansk 
politik, også i fremtiden. 
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Katja Lindblad

Torsdag d. 19. november 2015 

EU og Retsforbeholdet 
Robert Spliid der er underdirektør i Nykredit, med speciale i 
kapitalfonde og kompetencer, har et indgående kendskab til 
Europa og det finansielle marked og vil komme med sit syn på 
det fremtidige Europa og konsekvenserne ved retsforbeholdet. 
Med den forestående afstemning den 3. december 2015, er 
dette en oplagt mulighed for at få en saglig og spændende 
debat om retsforbeholdet.
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Arne Petersen Fortsættes næste side

SEPTEMBER 
Lørdag d. 19. september 2015 

Søfartsmuseet i Helsingør
Sæsonstartfest med en bustur fra Korsagergård til Helsingør, 
hvor vi vil blive modtaget af Borgmester Benedikte Kiær på 
Helsingør rådhus, hun vil fortælle om udviklingen i Helsingør. 
Herefter vil vi få en rundtur i det nye søfartsmuseum, og der 
vil være en god frokost på turen.
Der er afgang med bus fra Korsagergård kl. 10:00 og vi kører 
fra Helsingør igen ca. 16:30.
Tidspunkt: Kl. 10.00 til 17.00
Sted: Korsagergård
Tilmelding senest lørdag d. 13. september 2015 til: 
Morten Jørgensen
Telefon: 26 81 36 82 – Mail: msj@vallensbaek.dk
Pris for dette arrangement: 250 kr.
Vært: Ingolf Mathiesen

Mandag d. 28. september 2015 

Foredrag med Anders Krab-Johansen 
– kredsarrangement

Københavns Omegns Storkreds inviterer medlemmerne til 
foredrag af Chefredaktør på Børsen, Anders Krab-Johansen, 
der vil komme med sit syn på udviklingen i dansk økonomi. I 
sin bog ”Vi vinder når vi vågner” kommer Anders Krab-Johans-
en med en opsang til danskerne og peger på de udfordringer 
Danmark står overfor. Kom til en spændende aften hvor vi vil 
diskutere de udfordringer vi står overfor og hvilke løsninger der 
kan være på dem. 
Tidspunkt: Kl. 19:30 til 21:00
Sted: Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby
Vært: Storkredsformand Henrik Weiglin

Weekenden 24.-25. oktober 2015

Konservativt Landsråd i Herning
Som medlem kan du komme og være med som gæst både 
til Landsrådet, og til landsrådsfesten lørdag aften.
Programmet for Landsråd og landsrådsfesten finder du på 
www.konservative.dk 
Tilmelding: Skal ske på www.konservative.dk. Særskilt 
invitation udsendes til medlemmerne fra hovedkontoret.

Torsdag d. 29. oktober 2015 

2 år til kommunalvalg
Vi er nu midtvejs i den kommunale valgperiode, Den 
konservative gruppe gør status, og fortæller om resultater 
og visioner for fremtiden. Kom og nyd en hyggelig aften i 
selskab med de konservative kommunalbestyrelsesmedlem-
mer hvor du har mulighed for at få svar på hvad der rører sig 
i kommunen.
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Vært og fem minutter fra C-gruppen: Henrik Rasmussen

Torsdag d. 26. november 2015

Julebanko – Gæster er velkomne

Som juleafslutning afholder vi et festligt andespil med ti spil, 
hvor du kan vinde alt til bordets glæder. En lang række lokale 
sponsorer vil sørge for et rigtig flot gevinstbord. Der vil være 
god mulighed for at få en and eller måske en julekurv med 
hjem. Der er både sidegevinster og i enkelte af spillene også 
side-side gevinster. 
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 22.00
Sted: Korsagergård, salen
Vært og opråber: Henrik Rasmussen

DECEMBER
Torsdag den 3. december 2015

Folkeafstemning om 
det danske retsforbehold

JANUAR 
Lørdag d. 16. januar 2016

Godt nytår – Snapsesmagning
En rigtig god og munter tradition, hvor vi smager snapse, 
som vi normalt ikke kender så godt.
Der vil – som altid – være øl, sild, frikadeller og andet godt 
til ganen.
Igen i år vil Ingolf Mathiesen fortælle om de enkelte snapse-
varianter der er brygget af vores egne medlemmer, krydret 
med små anekdoter og snapseviser.
Borgmesteren vil traditionen tro holde sin Nytårstale.    
Tidspunkt: Kl. 13.00 til 17.00
Sted: Korsagergård, salen
Tilmelding senest 11. januar 2016 til: Ingolf Mathiesen
Telefon: 40164460 - Mail: ingolf1942@outlook.dk 
Pris fremkommer senere og vil være inklusiv bustransport 
til og fra Korsagergård.
Vært: Ingolf Mathiesen

Torsdag d. 21. januar 2016 

USA’s ambassadør i Danmark
Ambassadør Rufus Gifford har sagt ja til at besøge vores 
vælgerforening eftersom der i 2016 er præsidentvalg i USA, 
et topartisystem skal kæmpe om verdens mest magtfulde job. 
Men samtidig et valg som har store internationale konse-
kvenser. Vi sætter aftenen af til at få et indblik i hvilke 
konsekvenser det amerikanske valg har for Danmark. 
Tidspunkt: Kl. 19.30 til 21.30
Sted: Korsagergård, stuerne
Sprog: Engelsk uden tolk
Vært og fem minutter fra regionen: Helene Frausing

Torsdag d. 28. januar 2016 

Ordinær generalforsamling 
- mulighed for smørrebrød efter generalforsamling

Bestyrelsen vil fremlægge deres beretning for året der er gået. 
Ligeledes vil borgmester Henrik Rasmussen, kort fortælle om 
Vallensbæk, situationen netop nu og hvad vi arbejder med i 
denne kommunalbestyrelsesperiode. Folketingskandidat Merete 
Scheelsbeck står for den politiske drøftelse.
Tidspunkt: Kl. 19.30 til ca. 21.30. Spisning ca. 21.30 til 
ca. 22.30.
Sted: Korsagergård, stuerne
Tilmelding til spisning senest 25.01.2016 til: Jan Grubak
Telefon: 28883040 - Mail: jan@grubak.dk
Vært: Mia Petersen


