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Af Jeppe Rafn

INTEGRATION  Der kommer eks-
traordinært mange fl ygtnin-
ge til Danmark i denne tid. I 

den forbindelse lod Økonomi- 
og indenrigsminister Morten 
Østergaard et par ord falde,  da 
han mandag var i Vejle for at 
høre om integration. 

“Vejle Kommune tager sin 
meget store del af ansvaret med 
asylcentret i Jelling, der har 
udvidet meget. Jeg ville ønske, 
andre steder var lige så fl eksi-

ble,” siger Morten Østergaard.
Under sit besøg på jobcen-

tret i Vejle fi k han brugbare idé-
er til, hvordan man kan arbej-
de med at integrere fl ygtninge 

og indvandrere på det danske 
arbejdsmarked.

“Det er en udfordring, vi er 
optaget af,” siger ministeren. 
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Minister: Vejle tager ansvar

En 
’skæg’ 
historie
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Det er jo 
fuldstændigt 

overvældende, 
og det blev langt 

større, end vi 
havde drømt 

om...

Tine Frisesdahl

Pædagog på SFO’en Fri-
tidshuset i Hedensted
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www.el-tech.dk

Døgnvagt  70 23 21 33

Vi udfører ALLE opgaver
inden for el-arbejde og
elektriske installationer.

BESTIL 

EL-TJEK

VS Skov & Have
Vi holder åbent mandag - fredag kl. 8.00 - 17.00

Sjællandsgade 57  .  7100 Vejle

Tlf. 75 83 83 00

435 445e Triobrake 450e
435 er en let allround sav på kun 4 kg. Saven har 
bl.a. Smart Start®, X-Torq®-motor, Air Injection og LowVib®. 
Udstyret med bl.a. dobbelt-
virkende kædebremse og 
højrehåndsbeskyttelse.
NORMALPRIS 2.695,- 

Kraftig allround motorsav med professionel opbygning. 
Saven har bl.a. Smart Start®, X-Torq®-motor, Air Injection og 
LowVib®, der reducerer vibrationer 
og en slank savkrop, der giver god
balance. Værktøjsfri 
kædestramning!
NORMALPRIS 3.795,-

Kraftig og effektiv all-round sav med professionel 
opbygning, der er nem at starte og bruge. Saven har 
Smart Start®,  LowVib®,  Air Injection og X-Torq®-motor, 
der giver op til 20% lavere
brændstofforbrug og
75% lavere emissioner.
NORMALPRIS 4.495,-

SPAR 400,-
2.295,-

SPAR 600,-
3.195,-

SPAR 600,-
3.895,-
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MOVEMBER-
REGLER
Start glatbarberet 1. • 
november og lad dit over-
skæg gro i 30 dage

Rigtige gentlemen faker • 
ikke. Ingen fuldskæg og 
fi pskæg

Udnyt overskæggets styr-• 
ke til at tale med andre 
om mænds sundhed

Om muligt indsamle • 
penge til forskning i pro-
stata- og testikelkræft

En mo bro bør til enhver • 
tid opføre sig som en sand 
gentleman 

FAKTA

NYHEDER

DRONE  En person har fået en bøde på 3.500 kroner for at have over-
trådt luftfartsloven gentagne gange med dronefl yvning i et villakvar-
ter i Vejle. Man må ikke fl yve nærmere end 150 meter fra bymæssig 
bebyggelse eller offentlig vej. Det oplyser Trafi kstyrelsen på sin hjem-
meside. Bøden er den hidtil største for ulovlig fl yvning med drone.

Hidtil største bøde for drone-fl yvning
NYT JOB  Peter Fosgrau, Vejle, bliver ny projektdirektør, der skal stå i 
spidsen for at føre planerne om det nye universitetshospital i Oden-
se til 6,3 milliarder kroner ud i livet. Han afl øser Niels Mortensen, der 
fratræder på grund af sygdom. Peter Fosgrau fortsætter samtidig som 
direktør og medlem af direktionen på Odense Universitetshospital.

Vejlenser i spidsen for milliardprojekt

Af Anne Andersen

DANMARK RUNDT  “Det klør 
helt vildt, mit skæg. Det er jeg 
jo ikke vant til at have”, smiler 
Søren Walter mens han forsø-
ger at gnide champagnen ud 
af øjnene.

Hele kajen ved Kajakgården 
i Kolding er fyldt med Sørens 
venner, familie og kollegaer. 
De er alle mødt op for at tage 
imod Søren, som har brugt de 
seneste to måneder på at sejle 
Danmark rundt i sin havkajak.

“Vi har ikke set ham siden 
han tog af sted, så det bliver da 
ret fantastisk at se ham igen. 
Han har vist fået fuldskæg 
og har tabt sig en del”, siger 
Sørens sønner, Thomas og Kri-
stian Thomassen, der begge er 
stolte af deres fars bedrift.

Penge til trængte familier
Sørens tur på vandet tog sin 
begyndelse den 16. august. I 
strid modvind sejlede han ud 
fra Vidåslusen vest for Tønder, 
derefter gik turen op langs 
hele vestkysten, rundt om Gre-
nen, ned ad østkysten hvor-

efter han krydsede Storebælt. 
Derefter to han en afstikker til 
Bornholm, inden turen fort-
satte sydom Sjælland, til Lan-
geland og derefter mod Flens-
borg inden turen altså sluttede 
i Kolding. 

Hele formålet med de man-
ge timer på vandet har for den 
54-årige driftleder fra Tørring, 

været at samle penge ind til et 
godt formål:

“Det betyder rigtig meget 
for vores organisation, det 
Søren han har gjort her. Det er 
jo både med til at skabe kend-
skab til vores arbejde, samtidig 
med, at der bliver samlet pen-
ge ind”, forklarer Inge Marie 
Hornshøj fra foreningen La 

Vida (Foreningen for børn 
med livstruende sygdomme).

Billund Lufthavn, hvor 
Søren til dagligt arbejder, har 
inden turen tilkendegivet, at 
de vil give 25 kroner per kilo-
meter Søren roede. 

Derudover har man via 
en facebook-side haft mulig-
hed for at give penge, ligesom 

Søren selv har samlet penge 
ind på sin vej rundt i landet. I 
alt er det blevet til godt 60.000 
kroner, som altså kan gives 
videre til foreningen.

God mad og en blød seng
For Søren har de seneste 60 
dage budt på mange udfor-
dringer og mange oplevelser. 
Både de gode og de lidt hårde:

“Det var hårdt op ad Vestky-
sten, og jeg havde hele tiden et 
pres hængende over hovedet, 
fordi jeg på grund af vejret 
kom bagefter tidsplanen. Men 
det har været en utrolig ople-
velse at møde så mange søde 
mennesker på min vej”, siger 
Søren, der er klar til at bytte en 
stenet sandstrand og tørkost 

ud med lidt mere behagelige 
forhold:

“Jeg glæder mig til at lig-
ge i min egen seng og til at få 
noget godt at spise. Jeg har 
tabt mig ti kilo, men det har 
været det hele værd”, smiler 
Søren der lige har tre dage at 
slappe af i, inden hverdagen 
og jobbet igen kræver hans 
opmærksomhed.

Og hvad synes hans sønner 
så om at se deres far igen? En 
far, der vel at mærke ikke helt 
ligner sig selv:

“Jeg er helt nede med det der 
skæg, det synes jeg bestemt, at 
han skal beholde”, lyder det fra 
Kristian Thomassen efter han 
har givet sin far et stort kram 
på kajen i Kolding.

På havet: Fuldskæg og ti kilo lettere
Søren Walter har i 
løbet af to måneder 
sejlet 1700 kilome-
ter i sin havkajak. 
Nu glæder han sig 
til at sove i sin seng

Søren Walter blev straks overhældt med champagne og fi k blomster da han kom i land ved Kajakgården. Derefter skulle 
der svares på spørgsmål journalister fra både aviser, radio og fjernsyn.

Endelig: Efter to måneder kunne Søren Walter kramme sine sønner og resten af 
familien der tog imod på land.

Af Jeppe Rafn

MOVEMBER  Mænd over hele 
verden lader i november over-
skægget gro for at samle pen-
ge ind til forskning i prostata- 
og testikelkræft. I Vejle er Jes-
per Olsen (nej, ikke ham med 
den uheldige tilbagelægning 
til VM i Mexico mod Spanien), 
indehaver af barber- og frisør-
salonen Hr. Barber, gået ind i 
kampen sammen med Daniel 
Norouzi fra Vejle Boldklub.

Daniel Norouzi er mest 
kendt som den lille aggressi-
ve venstre back hos Vejle Bold-
klub. Hvad Daniel mangler i 
højden, har han i hårvækst. Og 
det skal nu bruges til at samle 
penge ind til det gode formål.

“Det er ikke nogen hem-
melighed, at jeg kan få et vildt 
skæg. Hvis det kan bruges til at 

samle penge ind fra klubkam-
meraterne og vejlenserne, er 
det fedt,” siger Daniel.

Daniel bliver barberet hos 
Hr. Barber, der donerer over-
skuddet fra salget af det kendte 
italienske barbermærke Prora-
so i hele november måned.

Lokalavisen Vejle bakker 

op om initiativet ved at følge 
Daniels moustache. Vi bringer 
hver uge i november et billede 
af hans ’vækst’. 

På movember.com kan 
du stemme på dit favorit 
Movember-skæg. 

’Jeg kan få et vildt skæg’
Barber og fodbold-
spiller vil have 
vejlenserne med på 
Movember-bølgen

Daniel Norouzi lader overskægget stå 
i november måned.

Af Jørgen Flindt

PRIS  De almene boliger, Møl-
holm Have, i Vejle fi k en anden-
plads i NBO’s konkurrence om 
at fi nde Nordens bedste alme-
ne boliger. Det skriver selska-
bet bag Mølholm Have, Bolig-
selskabet Domea Vejle-Børkop, 
i en pressemeddelelse. 

Byggeriet i Mølhom deltog 
ved uddelingen af NBO Bolig-
prisen (Nordiska kooperativa 

och allmännyttiga bostadsor-
ganisationer) i Reykjavik på 
Island. I år deltog 18 forskel-
lige projekter i konkurrencen, 
som afholdes hvert andet år.

“Jeg er meget tilfreds med 
den fl otte andenplads. Møl-
holm Have er før blevet frem-
hævet for sin enestående arki-
tektur, folk bliver jo dybt over-
rasket over at høre, at det er 
lejeboliger, og nu har vi så 
også fået roser for, at byggeri-

et er bæredygtigt uden at sæt-
te økonomien over styr. Det 
viser, hvad fremtidens almene 
boliger kan tilbyde. Det kan vi 
godt være stolte af her i Vejle,” 
siger Svend Hviid Mogensen, 
der er formand for Boligselska-
bet Domea Vejle-Børkop.

NBO’s fagjury lagde blandt 
andet vægt på et lav energifor-
brug, brug af naturmateria-
ler og en idérig indretning af 
udenomsarealerne.

Nordisk hæder til Mølholm Have
Mølholm Have er Nordens næstbedste almene boliger. Foto: Domea


