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VALBY VÆRESTED 
Her er hjerterum og fællesskab 

 

Årsberetning 2022 

2022 – Kort fortalt 

Vi mennesker har korttids hukommelse, men OMNIKRON hed den Corona variant, vi 

sloges med i starten af 2021. Hvis vi ser bort fra de første tre uger i januar var 2022 et 

rigtig godt år i Valby værested. 

Valby Værested har i 2022 i høj grad formået at leve op til sit formål:  

• At være et menneskeligt, rummeligt, varmt og tolerant mødested 

• At være hjemsted for aktiviteter af forskellig art 

• At skabe inkluderende fællesskaber og trygge rammer for såvel brugere som 

frivillige medarbejdere 

Tradition og fornyelse kendetegner Valby Værested, der har en lang historie og en stribe 

faste traditioner samtidig med en sund interesse i at prøve nyt, når innovative ideer spirer 

frem fra frivillige, brugere, bestyrelse og lokalsamfund. 

Valby værested er kun mulig på grund af de fantastisk, aktive og engagerede frivillige, der 

næsten hver dag sørger for dejligt nærværende selskab og samtale over en kop kaffe eller 

en aktivitet. Nogle af de erfarne frivillige er stoppet og nye er kommet til. Herfra skal lyde 

en stor tak for jeres ukuelige engagement og interesse i at gøre Valby værested til det 

bedste sted at drikke sin eftermiddagskaffe! 

Valby værested er også kun mulig på grund brugerne – gammelkendte såvel som nye – 

der besøger værestedet, har brug for værestedet og derved berettiger Valby væresteds 

eksistens. Værestedet har mange forskellige brugere. Der er dem, der besøger os hver 

dag og dem der kommer forbi en gang om måneden. Der er dem der slår sig ned til kaffe 

og en snak, og dem der kommer for at gøre et kup i genbrugsbutikken. Fælles for dem er, 

at de gør værestedet til et levende fællesskab med plads til forskellighed. Tak for det! 

Endelig er Valby værestedet kun muligt på grund af de mange private fonde og offentlige 

puljer, der bidrager til alle værestedets aktiviteter og den daglige drift. Valby Værested ville 

ikke kunne eksistere uden de donationer, vi får år efter år. Det betyder alt.  
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Tusind tak til alle, der har støttet os i 2022: 

• Myhrwold Fonden 

• Fondation Juchum 

• Direktør Werner Richter og Hustrus Legat 

• Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond 

• Jubilæumsfonden af 12/8 1973 

• Hannibal Sanders Fond 

• Hoffmann & Husmans Fond 

• Den A. P. Møllerske Støttefond 

• Royal Copenhagen, Fiskars A/S 

• Justesens Fond                       

• Alfred Hansens Legat 

• Hovedstadens Y Men 

• Ester Bruhns Fond 

• Max Fodgaard Fonden 

• Direktør Henry Jørgensen og hustru Rigmor Jørgensens Fond 

• Velux Fonden Aktive ældre 

• F.L. Smidths Gavefond 

• Lundbeckfonden 

• Marie og M. B. Richters Fond 

• Frederik og Emma Kraghs mindelegat 

• Valby Fonden 

• Aller 

• Frantz Hoffmanns Mindelegat 

• Københavns Kommune 

• Socialstyrelsen 

Samt Royal Copenhagen og Lagkagehuset 

Valby Værested - besøgstal. 

Valby værested har i 2022 øget fra 5 til 6 åbningsdage om ugen med det sidste skud på 

aktivitetsstammen nemlig Krea Garncafe om fredagen. Fredag nørdes der med garn i alle 

afskygninger – strik, hækle, broderi, der males og selvfølgelig er der kaffe på kanden     

Uden for værestedets åbningstider benytter forskellige anonyme samtalegrupper 

værestedets lokaler, og det er en stor glæde, at værestedet kan komme mange 

mennesker til gavn. 4.116 gæster besøgte os i alt i 2022, hvilket er 1/3 flere end i 2021. 

Genbrugsshoppen har sit helt eget og gode liv på værestedet. Gavmilde borgere donerer 

imponerende gode lopper, som værestedet sælger for en billig penge. En ung kvinde 

sagde en dag, at det var første gang hun havde fundet ”jyske priser” i København. Al 

indtjening går direkte til at vi kan holde værestedet åbent for alle. 
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Valby Værested – traditioner og aktiviteter. 

Valby værested fejrede 36-års fødselsdag d. 7. december 2022, og har gennem årene 

opbygget en lang række traditioner og aktiviteter. 300 åbningsdage blev det til i 2022 med 

værestedets centrale aktivitet - frivillige kræfter der tilbyder nærværende selskab, en snak 

over en kop kaffe, et stykke mad eller kage. Eneste lille bet var, da overboens faldstamme 

viste sig utæt, og vand løber kun en vej – nedad. Så værestedet måtte gennem en større 

genopbygning i september/oktober med en 14 dages lukkeperiode. 

Værestedet var værter for flere foredrag i 2022. Hvordan kan vi glemme ”Kaffens rejse fra 

Etiopien til Valby”, hvor Zeni malede, bryggede og lod os prøvesmage Worke, Beza og 

Nehi kaffe brygget med kærlighed. Eller Tryllekunstner Peter Jakobsen, der gjorde en grå 

og våd novemberdag sjov og imponerende med hans fantastiske show. Værestedet havde 

besøg af Bryggerhestene fra Carlsberg, og vi fik en dejlig tur i hestevognen rundt i 

lokalområdet, og vi deltog i Valby Kulturdage. 

Derudover har værestedet arrangeret en lang række kendte og nye aktiviteter som 

fællessang med pianist Nicolai Bang, bankospil, ”Tid til eftertanke”, Qi-Gong, quiz, 

påskehygge og Julefrokost med Bakkesangerinde Charlotte Emmery, Nytårsaften med 

bobler og kransekage, og de to årlige udflugter – en med Timotheus kirken til Kronborg og 

en værestedstyr til Orø.  

Tusind tak 

Valby Værested fortsat er et centralt samlingspunkt for borgerne i Valby og omegn, for de 

frivillige og for de anonyme samtalegrupper. Valby Værested har et liv og en nerve, som 

ikke kan slukkes. Tak til alle bidragydere, brugere, frivillige og samtalegrupper, foruden jer 

var der ikke noget værested i Valby. Ligeledes tak for indsatsen til bestyrelsen, revisor og 

kasserer.   

På Valby Værested vil vi fortsat gøre alt, hvad vi kan for at skabe et menneskeligt, 

rummeligt, varmt og tolerant mødested for alle, der benytter stedet. Det er helt afgørende, 

at værestedet får lov til fortsat at eksistere. Værestedet er vigtigt og nødvendigt. 
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