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 Ved indgangen til et nyt årti har vi en tilbøjelighed til at gøre lidt 
grundigere status end ved almindelige årsskifter.  Vi prøver på at erkende, hvad 
der karakteriserede det forgange årti, og vi tænker over, hvad vi har af 
forventninger og håb til det nye spæde årti  En af de sjove ting ved at blive så 
gammel, som for eksempel jeg er, er, at man har så vældig meget at erindre og 
tænke tilbage på.  Når vi tænker tilbage på tidligere årtier, så har de faktisk alle 
sammen hver deres etiket, som vi sætter på dem, både personligt og kollektivt. 
 For mig var 00erne et åndløshedens årti.  Jeg synes, at der skete en 
human nedkøling.  Skabte vi et velfærdssamfund ?  Eller skabte vi snarere et 
velstandssamfund ?  Vi jagtede overfladiskhed, facade og succes.  Friværdier, 
ferier og fladskærme var på dagsordenen, og vi sad alle sammen og gloede på 
glamour og på mennesker, som ingenting kunne, i programmer som Stjerne-for-
en-aften og X-Factor.  Den gamle sande talemåde om, at ”øvelse gør mester” 
var ikke i høj kurs.  Det er tankevækkende at se, hvordan årtiet endte:  som en 
boble, der brast.  Dén boble indeholdt utrolig megen varm luft, som skyldtes 
plattenslageri og jagt på hurtige gevinster. 
 Det nye årti bliver nok mere nøgternt og ansvarligt.  Måske vil 
gammeldags høflighed ligefrem vinde lidt indpas igen !  Måske vil vi indse, at 
det er godt for både os selv og de andre, at man prøver at opføre sig som et 
ordentligt menneske.  Vi er måske ved at erkende, at livet ikke beriges ved at 
skubbe andre til side, ikke leves via selviscenesættelse eller på nettet.  Jeg 
både forventer og håber, at de hurtige og overfladiske veje til midlertidige 
fællesskaber er på retur.  Som mennesker har vi et eksistentielt behov for 
varige fællesskaber og menneskelige kvaliteter.  Vi har brug for holdepunkter, 
som vi ikke bare kan fravælge med et klik. 
 Vi, som er så heldige at bo eller at have vores virke i Veksø, har 
næsten utallige muligheder for gode og varige fællesskaber  -  hvis vi selv vil 
det !  Veksø er et tæt, lille og velafgrænset samfund, som har sin helt egen 
udbygningshistorie.  Denne udbygningshistorie har dannet grobund for et stærkt 
sammenhold i Veksø.  Historien er jo, at Veksø er udbygget efter en nøje 
gennemtænkt og flot gennemført plan.  Byen ligger på bakken mellem 
Frederikssundsvej og S-banen, og landskabet er ved hjælp af de grønne kiler 
trukket ind i byen.  De oprindelige Veksø borgere besluttede klogt og flot at gå 
ind i et tæt samarbejde med tilflytterne.  Derved skabtes Veksø Borgerlaug, og 
der skabtes de gode traditioner for samarbejde og fællesskab i Veksø. 
 Dét er Veksøs nyere historie.  Det kan også være interessant, og det 
kan indgyde respekt, at gøre sig klart, at der har været et bysamfund på dette 
sted gennem omkring 12.000 år, og at i bronzealderen for omkring 3.500 år 
siden var der hér et rigt samfundsliv.  I Middelalderen gik det godt for 
landbruget, og der blev mulighed for at bygge en masse kirker i Danmark.  
Veksø Kirke blev bygget omkring 1150.  Prøv en gang at give det en tanke, at vi 
har et kirkerum, som gennem 900 år har dannet ramme om alle væsentlige 
begivenheder i Veksø borgernes liv, deres højtider, deres glæder og deres 
sorger.  Jeg siger bare:  ”Hvis disse vægge kunne tale !”  Året 2009 var i øvrigt 
meget markant for Veksø Kirke.  Den gennemgribende istandsættelse af Kirken 
blev færdiggjort i foråret.  Vores præst gennem 32 år, Jørgen Andersen, gik i 
sommeren på pension.  Og i december fik vi en ny ung præst, Kenneth Knigge, 
som i øvrigt er til stede hér i aften. 



 Veksø har en dejlig og dygtig skole.  Det er af umådelig stor betydning 
for Veksø at have en skole, fordi en god skole er et af de afgørende 
identitetsskabende samlingspunkter i et lille samfund.  Mit håb for Veksø Skole, 
og for Veksøs børn, er, at I, trods krav om stadig mere effektiv indlæring og 
måling af resultaterne, ikke kommer til at kvæle sunde børns evne til at udfolde 
sig, og deres evne til at forundres.  Vi skal kunne forundres, og ikke blot lære at 
give færdige svar.  Vi har brug for mennesker, som til stadighed kan forundres, 
og som ikke for let kan manipuleres og tilpasses. 
 Veksø har et rigt og mangfoldigt foreningsliv, hvor rigtig mange 
interesser og evner kan finde udfoldelse.  Gennem 2010 arbejder Veksø 
Borgerlaug sammen med FDF og Kommunens Fritids- og Kulturcenter om 
opførelsen af en Multihytte nede ved siden af De fire Årstider.  Hér kaldes på 
alle kreative tanker om, hvordan denne hytte kan udformes, så vi får mest mulig 
glæde af den.  Alle ideer til en sådan Multihytte modtages gerne, og man er 
velkommen til at gå ind og deltage i arbejdet. 
 De fleste borgere i Veksø har overskud til at tage vare på mere end sig 
selv.  Dét håber jeg vil vise sig i, at vi viser åbenhed og tolerance, ja måske 
ligefrem inddragelse, af de mennesker, som fremover kommer til at bo 
midlertidigt i My Home, på deres vej tilbage til en normal tilværelse i eget hjem.  
De første beboere er netop flyttet ind i My Home. 
 I mange henseender skaber vi selv det Veksø, som vi ønsker.  Veksø 
Borgerlaug stiller sig til rådighed i dette arbejde.  Men dét kommer ikke af sig 
selv.  Det forudsætter, at der er bred interesse og opbakning til Borgerlaugets 
arbejde.  Veksø Borgerlaug er baseret på en enestående klog model, hvor alle 
husstande har en repræsentant i Borgerlauget, og hvor man kun udtaler sig og 
agerer, når alle repræsentanter er enige herom.  Denne arbejdsform sikrer, at 
politikerne og forvaltningen altid kan vide, hvad der menes i Veksø.  Der er 
opmærksomhed og respekt fra politikerne og forvaltningen om Veksø og om 
Borgerlauget, og der er skabt gode samarbejdsrelationer og resultater. 
 Veksø Borgerlaug kan kun hilse det velkommen, at Willy Eliasen nu 
igen er blevet vores borgmester.  Willy Eliasen har gennem mange år vist 
Veksø og Veksø Borgerlaug stor velvilje, og sammen har vi fundet gode 
løsninger på mange opgaver.  Tilmed er vi så heldige, at også vores 
viceborgmester, Jens Jørgen Nygaard, har et godt øje til Veksø. 
 Borgmester Willy Eliasen har tanker om, at Egedal Kommunes små 
samfund kan få tildelt midler til selv at løse visse lokale opgaver.  Og hér ser 
Willy Eliasen især Veksø som en oplagt kandidat, som vil evne at forvalte og få 
glæde af disse nye muligheder.  Hvis disse tanker bliver gennemført i praksis, 
så står Veksø og Veksø Borgerlaug overfor nye og spændende udfordringer. 
 Jeg håber inderligt, at i det nye årti vil det gælde for rigtig mange af 
Veksøs borgere, at Veksø ikke bare er ”et sted hvor man bor”, og hvor man i 
øvrigt kun interesserer sig for sig selv og sine nærmeste.  Men at mange 
mærker, at Veksø har tilbud og kvaliteter, som vi skal værne om, og bevare 
gennem vore fællesskaber og gennem et lokalt engagement.  Således at Veksø 
fortsat er en særlig god by at udfolde sit liv i, og hvor man selv kan få 
indflydelse på mange ting, således at det netop ikke bare er ”et sted hvor man 
bor”. 
 
 
 I håb om at Veksø Borgerlaugs virke fortsat vil kunne mærkes 
 til gavn for Veksø, 
 ønsker jeg Veksø Skole og alle hér et godt årti og et godt år 2010. 


