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Flagdag for Danmarks
udsendte

Oplev Vallensbæk
på cykel

Mød Leon, der dyrker
forhindringsløb

Udligningsreformens betydning
for Vallensbæk
Med den nye udligningsreform skal vi i Vallensbæk
af med en stor pose penge, og det kræver kreativ
tænkning og ansvarlig handling, for at du som
borger ikke skal mærke det i hverdagen.

TRE MULIGE SCENARIER
FOR AT BETALE
REGNINGEN:

•	Sænke serviceniveauet i
kommunen
•	Sætte kommuneskatten op
•	Udvikling: Tiltrække

Alle taler om det, men de færreste ved,

veauet i kommunen, eller sætte skat-

virksomheder, der betaler

hvad den såkaldte udligningsreform

teprocenten op, kræver det kreativ

selskabsskat. Tiltrække nye

kommer til at betyde for landets kommu-

tænkning, hård økonomistyring og at

ressourcestærke borgere.

ner. I Vallensbæk kommer det konkret til

prioriteringerne er i orden.

at betyde, at vi skal finde yderligere 29
millioner kroner om året i budgettet.
Siden 2018, da udligningssystemet sidst
blev revideret, har Vallensbæk bidraget
økonomisk, og med ekstraregningen er vi

Vallensbæk Kommune arbejder hårdt
for at finde den optimale løsning, der
vil påvirke borgernes hverdag mindst
muligt.
Udligningsreformen indfases gradvist

en af de kommuner i landet, som bidra-

i perioden 2021 til 2024, så den er fuldt

ger allermest.

implementeret i 2025.

For ikke at skulle sænke serviceni-

29,1
millioner
kroner

Vidste du at ...

formålet med udligningsreformen er
at mindske de økonomiske forskelle
mellem kommunerne og give
kommunerne vished omkring deres
økonomi de kommende år?

skal Vallensbæk yderligere betale med den nye udligningsreform – hvert år.
Ekstraregningen for selve udligningen udgør 16,7 millioner kroner. Dertil har man ændret kriterierne
for indvandreres uddannelsesniveau, hvilket giver Vallensbæk en ekstraudgift på 9,4 millioner kroner
årligt. Endelig har man ændret beregningsn af de aldersbestemte udgiftsbehov, svarende til en
forringelse for Vallensbæk med 3 millioner kroner årligt.
Samlet set vil de seneste ændringer i udligningssystemet og forventningen til reformen dermed føre
til et årligt tab for Vallensbæk Kommune på 29,1 mio. kr. fra 2025.
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Tusindkunstnere
med speciale i byggesagsbehandling
Byggesagsbehandlerne på Vallensbæk Rådhus er Danmarks hurtigste
til at behandle byggesager. Det skyldes blandt andet, at de holder
møder med borgerne og hjælper dem med at sammensætte en
ansøgning, inden den bliver sendt afsted.

På tredje sal på Vallensbæk Rådhus sid-

lig igen indtaget førstepladsen som Dan-

Charlotte Mørk, der er den ene af de to

der to bygningskonstruktører og behand-

marks hurtigste til at behandle bygge-

byggesagsbehandlere.

ler byggesager for borgere, virksomheder

sager.

og kommunale ejendomme.

Charlotte jonglerer både med at udste-

“Jeg laver ikke bare byggesagsbehand-

de byggetilladelser, indberette byggesa-

På kontoret hænger to guldmedaljer

ling. Her i afdelingen er vi tusindkunst-

ger til BBR, holde møder, føre tilsyn med

i print. De to sagsbehandlere har nem-

nere, vi kan alt muligt forskelligt,” siger

ejendomme og meget mere.

Charlotte Mørk er byggesagsbehandler i Vallensbæk Kommune
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gode råd om
byggesager

1. Aftal et møde med byggesagsbehandleren, inden du sender din ansøgning.
2.	Tag alle de dokumenter med til mødet, som du tror kan bruges i sagen –
tidsplaner, tegninger, vurderinger eller andet. Hellere for mange end for få.
3.	Få byggesagsbehandleren til at tjekke den endelige ansøgning, inden du
sender den.

Det bedste ved mit arbejde er,
når jeg kan fornemme, at
borgerne er tilfredse med forløbet,
og at de efterfølgende trives i det
byggeri, som de flytter ind i.
Charlotte Mørk, byggesagsbehandler i
Vallensbæk Kommune.

Vallensbæk er
danmarksmester i
byggesagsbehandling

Byggesagsbehandleren sætter
aftryk på projekterne

Det tager fem dage at

Efter syv år i Vallensbæk Kommune har

få en byggetilladelse i

Charlotte været med til at sætte sit af-

Vallensbæk Kommune.

tryk på en del byggeprojekter. Amalieparken, seniorboligerne på den nordlige del

borgerne og virksomhederne, inden de

af stationstorvet og det grønne strøg lige

sender deres byggeansøgning.

syd for stationstorvet er blandt de pro-

“Det første møde med os er gratis, og

jekter, som hun har givet tilladelser til.

det kan tage alt fra en halv time til en hel

“Første gang, jeg så det grønne strøg

Det er landets hurtigste
sagsbehandlingstid på
byggeområdet.

dag,” siger Charlotte og fortsætter:
“Vi vil ikke lade borgeren famle i blin-

oppefra, var jeg helt målløs – for det er
godt nok et flot projekt. Det er fedt at

de, når de sender deres sag ind med alle

Inden du sætter spaden i jorden

vide, at jeg har været med til at realisere

de bilag, som den kræver. Vi beder dem

til en ny carport, en tilbygning

det,” fortæller Charlotte.

derfor om at tage alt med til mødet, og

eller et udhus, skal du have en

så gennemgår vi, hvad vi skal bruge, og

byggetilladelse fra kommunen.

hvad ansøgningen skal indeholde.”

Men når du bor i Vallensbæk, skal

Som byggesagsbehandler er man med
til at sætte et aftryk på de projekter, som

Charlotte vejleder for eksempel om,

skyder frem i kommunen lang tid før, første spadestik bliver taget.

hvorvidt en carport må gå helt til skel, eller om en tilbygning må være en hel eller

du heldigvis ikke vente længe på
sådan en.
Dansk Byggeri har igen udnævnt

Dialog og succes går hånd i hånd

halv ekstra etage. Målet er, at ansøgnin-

Vallensbæk til at være Danmarks

En del af Vallensbæks succes med at be-

gen skal være så komplet som muligt, så

hurtigste til byggesagsbehand-

handle byggesager skyldes, at Charlot-

den kan behandles hurtigt.

ling. I gennemsnit skal du kun

te og hendes kollega holder møder med

vente fem dage, fra du har sendt
din fulde ansøgning, til du får svar
på din anmodning.
Det er 99 dage hurtigere end
den kommune, hvor du skal vente
længst tid. Og 45 dage hurtigere
end gennemsnittet for hele
landet.
På landsplan er gennemsnittet
for, hvor lang tid det tager at behandle en byggesag, steget.
Kommunerne bruger i gennem-

BOOK DET FØRSTE MØDE
Hvis du står over for at skulle bygge carport, udvide huset, eller andet, der gør, at du
skal søge om byggetilladelse, så kontakt Center for Teknik på tlf: 4797 4000 eller
cet@vallensbaek.dk, og aftal det første møde.

snit 50 dage på at behandle en
byggesag, når alle relevante informationer er modtaget. Det er en
stigning på fire dage i forhold til
året før, hvor byggesagstiderne i
gennemsnit var 46 dage.
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Kultur

september

Har du brug for et kulturelt indspark? Så kan du godt glæde dig til september. Med Vestegnens
Kulturuge, Børnekulturugen og en række andre kultur-oplevelser står den første efterårsmåned nemlig
i kulturens tegn. På grund af corona har vi desværre været nødt til at finde på et alternativ til Festlig
Fredag og kan i stedet tilbyde filmvisninger, udstillinger, teater og en koncert. Vi overholder selvfølgelig
myndighedernes retningslinjer ved alle events. Af den grund er arrangementerne også spredt ud over
hele september – og nogle er for alle, og nogle vil være lukkede arrangementer for fx skoleklasser. På
de næste sider giver vi dig overblikket og ellers følg med på aktivitetskalenderen på vallensbaek.dk,
hvor aktiviteterne løbende bliver lagt op.

Mosens Dag
Søndag den 6. september klokken 11-16.
Vi starter traditionen tro ud med Mosens

teater, ponyridning, motionsløb og meget

vil stadig være mulighed for at købe

mere.

drikkevarer.

Til de mest populære aktiviteter – som

Derudover vil arrangementet i år

Dag. Kom og få en dejlig dag med

f.eks. ponyridning - laver vi et køsystem,

strække sig over et endnu større areal

familien i naturskønne omgivelser, hvor

hvor man får billetter til et bestemt

end normalt, så vi kan afholde et

Vallensbæk Mose vil være fyldt med

tidspunkt, så vi undgår lange, tætte køer.

trygt arrangement, som lever op til

masser af natur- og kulturaktiviteter.

Til gengæld har vi ponyerne næsten

myndighedernes retningslinjer.

Foreningerne har boder, sportsfiskerne
stiller op, Vallensbæk Kunstnergruppe
laver kunst med publikum, vi skal plante
nye træer i fællesskab, og der vil være
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hele dagen, så alle som ønsker en tur på
hesteryg, skal nok få muligheden.
På grund af corona vil der desværre
ikke være et grill-telt i år, men der

Læs mere på vallensbaek.dk/aktiviteter

Vidste du at …
Vestegnens Kulturuge er et samarbejde
mellem fem kommuner på vestegnen
- Vallensbæk, Ishøj, Albertslund,
Hvidovre og Høje-Taastrup? Den falder
altid i uge 37, og kulturugen byder både
på kulturaktiviteter lokalt i de enkelte
kommuner og på tværs af kommunerne.
Formålet med ugen er, at bruge kulturen
til at skabe nogle gode fortællinger om
vestegnen. Årets tema er ’Kultur starter
fællesskaber’.

Film
på Vallensbæk
Rideakademi

”Oh solo mig”

– en forestilling med teatret KrisKat
Søndag den 6. september klokken 13,

I uge 37 omdanner vi den ene af ridehallerne på
Vallensbæk Rideakademi til en spændende biograf,
hvor vi viser film for både børn og voksne.
Den 8. september skal de mindste børn se
filmen ’Historier fra fuglehuset’. Visningen er

ved spejderhytten Mosebo.

et samarbejde mellem BUSTER filmfestival og

Forestillingen er en del af Vestegnens Kulturuge. Her får du

er tale om et lukket arrangement.

fornøjelsen af at opleve et 35 minutters verdenspremiereshow
krydret med pinligheder, interaktion, en masse kærlighed og
musik samt en særlig leopard. Du behøver ikke booke billet,
du møder bare op.

Vestegnens Kulturuge. Vær opmærksom på, at der

Der er også bio for de voksne, når Vallensbæk
Rideakademi lægger hus til hele tre forskellige film:
Den 8. september klokken 19 kan du få et
nostalgisk gensyn med Morten Korch-klassikeren
’De røde heste’ med Poul Reichhardt i hovedrollen.

Børnekulturugen
I uge 37 afholder Vallensbæk også Børnekulturugen, hvor
børn i alderen 0-18 år bruger ugen til at fordybe sig i kulturen –
både i form af spændende projekter og gode kulturoplevelser.
Børnekulturugen tager altid afsæt i det samme tema som
Vestegnens Kulturuge, og der vil blive oplevet, hørt, set, smagt,
danset, sunget, tegnet og meget andet. Børnekulturugen
er et samarbejde mellem blandt andet dagtilbud, skoler,
musikskolen, ungdomsskolen, naturskolen Bækkehuset og
børnebiblioteket. I år vil resultaterne fra ugen spredes ud
over september i form af udstillinger i lokalet ved siden af
Lagkagehuset, udenfor Vallensbæk Kultur- & Borgerhus og i den
digitale kunsthal DIAS ved Vallensbæk Station.

Den 9. september kl. 19 kan du opleve endnu en
hestefilm, når vi viser det danske drama ”Tarok”,
som fortæller historien om, hvordan Danmarks
mest berømte travhest blev skabt.
Den 9. september kl. 22 er der gyserfilm for dem
der tør. Vi garanterer for gys og spænding, når
I lukkes ind i ridehallens rustikke omgivelser
for at se filmen ”Midsommar” fra 2019, som
de internationale anmeldere har udråbt til et
gysermesterværk.
De tre filmvisninger er gratis, men du skal bestille
billet. Det gør du ved at finde filmvisningen på
vallensbaek.dk/aktiviteter. Vær opmærksom på, at
der er et begrænset antal pladser.

Fortsættes på næste side.
VALLENSBÆK NU |
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Kultur

september

Koncert med
Halfdanskerne

(fortsat)

Fredag den 11. september
klokken 19-21 i Havet,
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.
Glæd dig til en siddende koncert med
Danmarks mest populære viseorkester. I
mere end 10 år har Halfdanskerne fortolket
sange af danske digtere som Halfdan
Rasmussen og Benny Andersen og fyldt en
stor del af landets små og store spillesteder
op med begejstrede tilskuere.
Med kontrabas, harmonika og guitar
garanterer de velklædte fyre en morsom og
musikalsk aften og et live-show, du ikke vil
gå glip af.
Billetterne er gratis, men skal bookes via
vallensbaek.dk/aktiviteter. Vær opmærksom
på, at der er et begrænset antal pladser.
Halfdanskerne giver koncert den 11. september

Overrækkelse
af årets
frivilligpriser
Fredag den 25. september
klokken 17-19 ved Gadekæret.
Da corona forhindrede os i holde den
traditionelle Frivillig- og foreningsfest
i maj, vil årets frivilligpriser i stedet
blive uddelt ved en udendørs ceremoni
i gadekæret i Vallensbæk landsby. Til
ceremonien vil der være snacks, et
foredrag og selvfølgelig uddeling af

Vores Kvarter

– dit yndlingssted i Vallensbæk

priserne ‘årets initiativ’, ’årets ildsjæl’
og ‘ungdomslederprisen’. Desuden

I forbindelse med Vestegnens Kulturuge kan du i år opleve udstillingen

vil foreningernes egen vandrepokal

’Vores Kvarter’ på bibliotekerne på vestegnen herunder Vallensbæk.

Hockerups Mindepris blive givet videre.

Udstillingen er en samling af gode historier om jeres yndlingssteder

Receptionen er for frivillige foreninger
og frivilliggrupper og er et lukket

her i Vallensbæk.
Vil du have dit yndlingssted med, skal du tage et billede af stedet

arrangement. Der vil udsendes mere

og skrive en kort historie om, hvorfor stedet betyder meget for

info om indhold og tilmelding senere

dig. Historier fra både børn, voksne og ældre er velkomne! Send dit

til foreninger og frivilliggrupper i

bidrag til cdb02@vallensbaek.dk

Vallensbæk.
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Turen går
til Island

v. K. Torben Rasmussen
Onsdag den 23. september
klokken 19.30-21 i Havet i
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Forfatteren til “Turen går til Island”

”Askepot”
DIY:

Lav dit eget
mini-kulturhus
Lørdag den 5. september
klokken 10.30-12.30
i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

– en forestilling af
Zebragruppen

har helt naturligt et dybtgående
kendskab til Island, landets
indbyggere og deres særlige
mentalitet. Derudover har han
gennem utallige rejser og foredrag
om Island opbygget en særlig
evne og lyst til at formidle store

Søndag den 20. september klokken
12.30 i salen på Egholmskolen.
Lad dig fortrylle af en eventyrlig

oplevelser om det helt særlige land.
Arrangementet er gratis, men book
billet via vallensbaek.dk/aktiviteter

forestilling om Askepot fremført af
børneteatergruppen Zebragruppen.
Forestillingen er gratis og for hele

Vær med til at skabe jeres eget

familien. Du kan booke en billet via

lille kulturhus. Sammen med andre

vallensbaek.dk/aktiviteter fra en

børn, pynter og dekorerer I små

måned inden forestillingen.

trædukkehuse og skaber jeres
forestilling af et kulturhus med
fantasti, kultur og kreativitet.

Udstilling
fra Børne
kulturugen
I centerlokalet på Vallensbæk
Stationstorv ved siden af

Alder: fra 5 år. Arrangementet er gratis,

Lagkagehuset åbnes en fantasifuld

men book billet via vallensbaek.dk/

og farverig udstilling med værker,

aktiviteter

som Vallensbæks yngste borgere
har lavet i Børnekulturugen. Børn fra
dagtilbud og elever fra 0.-9. klasse
står bag kunstværkerne, som spænder
bredt fra kreative blomsterkasser og
fælles-selvportrætter til sættekasser

Film for de små

Kunsthave

Onsdag den 23. september klokken
10-10.30 ved Trappen i Kultur- &

ved Kultur& Borgerhuset

Borgerhuset

I forbindelse med Børnekulturugen

& Borgerhuset små hyggelige film.

For dig der går derhjemme med dit
barn om formiddagen, viser Kultur-

vil tre 5. klasser udsmykke og udvikle
uderummet ved Kultur- & Borgerhuset.

Arrangementet er gratis

Udstillingen kan opleves i ugerne efter

– bare mød op.

Børnekulturugen.

Alder: 0-4 år

indrettet som elevernes egne hjem,
mens landet var lukket ned.
Museet har følgende åbningstider:
Fredag d. 18. september: kl. 12-16
Lørdag d. 19. september: kl. 12-15
Mandag d. 21. september: kl. 12-16
Tirsdag d. 22. september: kl. 12-16
Onsdag d. 23. september: kl. 12-16
Torsdag d. 24. september: kl. 12-16
Fredag d. 25. september: kl. 12-16

VALLENSBÆK NU |
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SENIOR

Ny formand for
Vallensbæk Ældreråd
Poul Schmidt, som
i flere år har været
formand for Vallensbæk
Ældreråd, har valgt
at træde helt ud af
rådet. Han skal have
tak for sin indsats som
formand. Leif Larsen
er tiltrådt som ny
formand for Vallensbæk
Leif Larsen er

Ældreråd og Helle

ny formand for

Glarø Mathiesen som

Vallensbæk Ældreråd

næstformand.

Seniorhuset Korsagergård
Seniorhuset har været lukket, siden regeringen i midten af marts
lukkede landet ned på grund af coronavirus.

Derudover er der sket yderligere ændringer i løbet
af foråret, da Ove Andersen desværre er afgået ved
døden. Som suppleanter er John Riisgaard og Gert
Ehrhorn nu medlemmer af Vallensbæk Ældreråd.
Ældrerådet fungerer primært som høringspart i
forhold til det kommunalpolitiske arbejde, specielt
med henblik på forholdene for borgere over 60
år, fx kvalitetsstandarder for pleje og omsorg.
Via høringerne rådgiver Vallensbæk Ældreråd
politikerne i deres arbejde, ligesom rådet også

Ved redaktionens slutning var det håbet at kunne åbne
seniorhuset igen den 11. august, men det afhænger af det
aktuelle smittetryk i samfundet, og beslutningen om genåbning
bliver først taget i begyndelsen af august.
Fejringen af seniorhusets 40-års-fødselsdag er udskudt på
grund af corona-situationen.
Hold dig orienteret på seniorhusets hjemmeside
korsagergaard.vallensbaek.dk eller ved at tilmelde dig
seniorhusets nyhedsbrev. Du tilmelder dig via seniorhusets
hjemmeside.

er repræsenteret i styregrupper for fx den nye
svømmehal og udbygningen af ældreboligerne
Pilehavehus.
Således er Vallensbæk Ældreråd et vigtigt organ
for indflydelse på udviklingen for kommunens
ældre. Der er valg til Ældrerådet i oktober. Du kan
som enkeltperson stille op til Ældrerådet, der
kræves ingen stillere.

Valg til Ældrerådet

– indkaldelse af kandidater
Vallensbæk Kommune afholder valg til ældrerådet for perioden
2021-2024.
Har du lyst til at stille op til Ældrerådet? Så læs mere om
valget, tilmeldings
frister og kriterier for
at stille op på
vallensbaek.dk/
aeldreraadet
Hvis du har spørgsmål til valget, er du
velkommen til at kontakte Vallensbæk
Kommune, Center for
Pleje og Omsorg på tlf:
4797 4200 eller e-mail

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen, blandt
andet om kvalitetsstandarder for pleje og omsorg.
10 | VALLENSBÆK NU
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AKTIVITETER

Faste aktiviteter i
Seniorhuset Korsagergård
Seniorhuset åbner forhåbentlig
igen 11. august – følg med på

AUGUST

01.

11:00 ved det blå flag ved Vallensbæk
Strandpark

korsagergaard.vallensbaek.dk og
i seniorhusets nyhedsbrev. Vedr.

AKTIVITETSKALENDER

de faste aktiviteter, så kontakt

Nogle af arrangementerne
kræver tilmelding og/
eller har entré.

brug for hjælp til din iPad eller

Læs mere på
www.vallensbaek.dk/kalender

seniorhuset for mere info.

02.

Fast IT-hjælp v/Ældre Sagen:

Tirsdage kl. 11-13 i Vallensbæk

03.

Babysalmesang
corona.

06. Jekyll on ice!

Gadeteater for hele familien
14:00 Promenaden ved
Firkløverparken

Fast stavgang v/Ældre Sagen
Tirsdage kl. 11 – forskellige
startsteder.
For mere info, ring til Lilian

11.

Ældre Sagen: Kursus i iPad

12.

Ældre Sagen: Kursus i Word

12.

Offentligt menighedsrådsmøde

Ho-Lang på 2123 8298 eller til Erik
Hommelgaard på 2116 0321

Rollator-holdet
Gå-hold for gangbesværede onsdage
kl. 13 fra Sundhedshuset. For mere
info, ring til Winnie Sørensen på
tlf: 2088 5819

Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus
Kommunalbestyrelsen
holder møde den 9.
september, hvor alle
interesserede er velkomne.
Efter mødet er der
mulighed for at møde
kommunalpolitikerne
uformelt. Dagsorden kan
hentes på vallensbaek.dk/
kommunalbestyrelsen fra
fredagen før mødet.
Fra mandagen inden kan
den hentes i Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus i
åbningstiden.

Åben Hal
Lørdage kl. 10-12 på Egholmskolen –
indtil videre i skolegården.

og torsdage kl. 17 i Tumlesalen
kontakt Hassan Hegazy,
tlf: 2139 2116

17.

Gangbesværede og kørestols
brugere kan komme gratis på
cykeltur i rickshaws i den friske
plejehjemsbeboere. Bestil en tur
eller Mogens Jørgensen,
tlf: 4060 3184

Kører 3 onsdage fra kl. 10. Mere info
hos Ole Løndal på londal@webspeed.
dk eller tlf: 5362 2625.

17:30 Vallensbæk Kirkes Sognegård

Ældre Sagen: Kursus i opstart i
Slægtsforskning

Ældre Sagen: Kursus i
billedbehandling

Kører 3 mandage fra kl. 10. Der bliver
også et hold 2, onsdage fra den 2.
september. Mere info hos Ole Løndal
på londal@webspeed.dk eller
tlf: 5362 2625.

Cykling uden alder

natur. Både for hjemmeboende og

Kører 3 tirsdage fra kl. 10. Mere info
hos Ole Løndal på londal@webspeed.
dk eller tlf: 5362 2625.

Kører 3 torsdage fra kl. 10. Mere info
hos Ole Løndal på londal@webspeed.
dk eller tlf: 5362 2625.

Starter op igen 24. august: Mandage

hos Mogens Sørensen, tlf: 2093 2057
Scan koden

13.

Floorball for 50+ årige

på Pilehaveskolen. For mere info,

SUP-instruktør-kursus for dig,
der er 15-17 år

Kurset foregår 3.-7. august kl. 15-18 og
29.-30 august kl. 9-16.
15:00 Vallensbæk Havnevej 29

Kultur- & Borgerhus.

Holder pause indtil videre pga.

Krible krable - aktiviteter med
naturformidler i Strandparken

11:00 ved det blå flag ved Vallensbæk
Strandpark

Driller computeren, eller har du
anden tablet?

Krible krable - aktiviteter med
naturformidler i Strandparken

19.

Ældre Sagen: Christianshavn på
kryds og tværs

10:00 Christianshavn Torv ved
Grønlænderkajakken

og se
kalenderen
direkte på din
smartphone.
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”Til at begynde med kunne jeg

dårligt få vejret”
Børge Rasmussen
har deltaget i flere af
kommunens KOL-tilbud,
hvor han har fået støtte
til kost og motion. I
dag kan han mærke en
øget livskvalitet.

Forløbsprogrammet for
dig, der har KOL
KOL-kursus:
Til dig, der ønsker en
større forståelse af
din sygdom og hjælp
til at håndtere den i
hverdagen. Kurset består
af fem mødegange.

79-årige Børge Rasmussen kan huske
præcist, hvornår han røg sin sidste cigaret:

KOL-motion:
Holdtræning 2 x 1 time
om ugen i 10 uger.

”Det var den 21. september klokken
10.50, 2007.”
Lægen mente jo, at Børge skulle have
tænkt over slet ikke at være begyndt på
cigaretterne, men sådan var det dengang,

Børge Rasmussen har KOL.

Børge voksede op. På landet røg man, og
han startede allerede som otteårig.
”Det var jo moderne dengang,” husker

færdig med forløbets holdtræning, fore-

han, ”Og havde man ikke råd til en pibe,

slog kommunens forløbskoordinator, at

så lavede man en af udhulet hyldetræ. Vi

han fik en nøglebrik til Sundhedshuset.

røg visne kartoffeltoppe, hyldebærblade

Her træner han nu sammen med sin kone

og alt hvad der ellers kunne brændes af i

mindst to gange om ugen.

sådan en.”
I sensommeren sidste år fik Børge konstateret lungesygdommen KOL. Hans
læge anbefalede ham derfor at mel-

”Det dér med at få tabt sig, har også
noget at sige. Til at begynde med kunne
jeg dårligt få vejret.”
Tidligere døjede Børge også med slem-

de sig til Vallensbæk Kommunes forløbs-

me hosteanfald, der kunne afholde ham

program for KOL, og i efteråret begyndte

fra at deltage i festlige sammenkomster,

Børge på et sammensat forløb, hvor han

men anfaldene er der nu blevet færre af.

fik hjælp til at forstå sygdommen, vejledning omkring kost og blev en del af et
10-ugers træningsforløb. Især motionsdelen har Børge været rigtig glad for:

Som en del af forløbet var Børge også
forbi kommunens diætist.
”Konen var med, for hun havde godt af
at høre, hvordan vi skulle spise og lave

”Jeg vejer mig altid lørdag morgen, in-

mad. Vi fik at vide, at vi skulle holde os

den jeg går i bad – helt splitterfornøjet,

fra den opbagte sovs – den skulle bare

som man siger – og der var jeg oppe på

jævnes,” fortæller Børge, der kan mærke,

102 kilo, nu siger den 96,8 kilo.”

at hans livskvalitet er steget.

Men Børge drømmer om, at tallet på
vægten falder yderligere, så da han var
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”Jeg får det lidt bedre hen ad vejen. Så
jeg vil anbefale andre at tilmelde sig.”

Klinisk diætist:
Vejledning omkring kost
og KOL.
Individuel vejledning
om KOL hos
sygeplejerske:
Hvis du fortrækker
individuel vejledning
fremfor KOL-kursus
Rygestop:
Hvis du ønsker at stoppe
med at ryge.
Du kan vælge ét eller
flere tilbud.

Kontakt
forløbskoordinator
Ingrid Ahleson på tlf:
47974137 eller på e-mail
iba@vallensbaek.dk for
at høre mere.
Nogle af tilbuddene
kræver henvisning fra
egen læge.

Familiespejder er et nyt tilbud fra
KFUM-spejderne Strandboerne i
Vallensbæk. Det er for børn, der
er fyldt 3 år, og som endnu ikke er
startet i skole endnu, samt deres
familier.

Familiespejder
– kom og vær med!

Til familiespejder laver familier aktiviteter i naturen i selskab med andre familier. Hele
familien må være med, der
skal bare være minimum en
voksen.
Det foregår den første søndag i hver måned i spejderhytten Mosebo på Rendsagervej
ved Vallensbæk Mose. Familiespejdermøderne bliver tilrettelagt af de fire unge ledere
Katja, Oliver, Trine og Cecilie.
De danner rammerne for aktiviteterne i naturen, hvor man
både kan lave noget sammen
som familie og lære noget om
naturen.
Til familespejder er der fokus på læring gennem leg, og
samtidig danner man et fællesskab med andre famili-

HVAD LAVER
MAN TIL
FAMILIESPEJDER?
Eksempler på aktiviteter:

PRAKTISK INFO OM FAMILIESPEJDER
Det koster 125 kr. per barn i kvartalet at være med til
familiespejder.
Møderne forgår den første søndag i hver måned kl. 9-11, og

• Mad over bål

første møde er den 6. september.

området. Vi kommer til at lave

• Insekthoteller

Man kan finde mere info på strandboerne.dk eller i

mange forskellige ting, som fx

• Hulebygning

er med børn på samme alder i

mad over bål og at se på den
fede natur, vi har i området.
Vi håber, I har lyst til at
komme!
Hilsen

• Bænkebider-terrarie
• Plantekasser
• Haletusse-jagt

Facebookgruppen ”Familiespejder i Vallensbæk”.
Man kan også kontakte spejderne på mailen
enhed_familiespejder@strandboerne.dk
Hvis du har spørgsmål, kan du skrive
eller ringe til Katja på tlf: 2152 3777.

• Fuglefoderkugler

Katja, Trine, Cecilie og Oliver
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Vision
for seniorboliger i Vallensbæk Nord

Der har længe været efterspørgsel på seniorboliger i den nordlige del af
Vallensbæk. Derfor er visionen at bygge attraktive boliger med udsigt til et
rekreativt område. Processen kommer til at foregå i en dialog med borgerne.
For at imødekomme behovet for senior-

at nyde de skønne rekreative områder.

Dialog med borgerne

boliger besluttede kommunalbestyrelsen

Søen forbliver, hvor den er, så man også i

Projektet er i sin helt indledende fase, og

i slutningen af april, at den del af vand-

fremtiden kan nyde området.

meget kan ændre sig undervejs.

stitutionerne i Vallensbæk Nord, skal

Grønt parkbånd skal binde nord og syd

der bliver lavet en lokalplan. Det giver

sættes til salg.

sammen

det bedste udgangspunkt for en dialog

Med seniorboligerne i nord vil vi danne

med borgerne om for eksempel de nye

ud mod vejen, der sættes til salg. Der-

et parkbånd, der løber fra badeanstalten

boligers placering, samtidig giver det mu-

for vil der kun komme til at være boliger

i syd og op gennem kommunen til senior-

lighed for at sikre områdets samlede ka-

på sydsiden af søen ud mod vejen og ikke

boligerne og søen i nord. Parkbåndet skal

rakter.

rundt om søen. Tanken er, at de nye boli-

forbinde by og natur og give mulighed for

ger skal være i stil med det nærliggende

hyggeture med leg, læring og gode ople-

hed for at komme med ændringsforslag

boligområde Rosenlunden. Alle borgere

velser på gåben og cykel.

til planen.

Området bliver udbudt til salg, inden

grunden, der ligger ud mod vejen og in-

Det er den yderste del af vandgrunden

Under høringsperioden har alle mulig-

i Vallensbæk vil forsat have mulighed for

Vidste du at …

Vallensbæk udgøres af 47 procent grønne områder, og flere
steder benytter vi skønne naturområder til sikring mod
klimaforandringer? Til hverdag fremstår Skovmosen og
Den Våde Eng som helt almindelige grønne- og rekreative
områder, hvor man kan lufte hunden eller tage en tiltrængt
pause på en bænk midt i naturen. Samtidig hjælper de to
arealer mod oversvømmelser ved kraftig regn.
Inden for de seneste 10 år er søen på vandgrunden
omdannet til også at være rekreativ. I visionen for
seniorboligerne i Vallensbæk Nord, er det et krav, at
regnvandet i bebyggelsen skal udnyttes rekreativt og

Der er smukt og fredfyldt
omkring Skovmosen, men
området har også en funktion
ved at aflede vand, så vi undgår
oversvømmelser.
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afledes lokalt, så det ikke belaster det eksisterende
regnvandssystem. I den nordlige del af Strandengen er
det også visionen at etablere regnvandssøer, som skal
imødekomme fremtidens regnvandsmængder.

Stemningsbilleder af, hvordan parkbåndet for eksempel
kunne se ud. Illustration af Hasløv & Kjærsgaard

Sådan foregår en typisk byudviklings-proces:
Kommuneplanen danner rammerne
for den fysiske udvikling i kommunen dvs. hvilke arealer, der kan bygges nye
boligområder på og hvilke arealer, der
skal udvikles som grønne og rekreative
områder. Derfor tager alle nye projekter udgangspunkt i kommuneplanen.
• Hvis kommunen er ejer af grunden, vil
den sættes til salg
• Entreprenøren henvender sig med
ønske om at udvikle grunden

• Kommune og entreprenør har dialog
om vision og ambitioner for projektet
• Entreprenøren præsenterer skitseforslag til projektet

•N
 år høringsperioden er slut, rettes lokalplanen til med input og ændringsforslag og sendes til endelig
godkendelse hos kommunalbestyrelsen

• Kommunalbestyrelsen beslutter herefter, om forvaltningen skal gå i gang
med at lave en lokalplan

•E
 ntreprenøren kan nu, hvis de har
fået byggetilladelse, gå i gang med
projektet

• F orvaltningen udarbejder lokalplan,
som sendes i høring, hvor alle har
mulighed for at komme med input

Luftfoto af vandgrunden:
Det er markeringen i farver,
der sættes til salg.
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Bliv klogere på letbanen
Hovedstadens Letbane anlægges over 28 kilometer mellem Lundtofte nord for Lyngby og
Ishøj. Letbanen kommer til at gå på tværs af S-togslinjerne i Lyngby, Buddinge, Herlev,
Glostrup, Vallensbæk og Ishøj. Letbanen forventes at stå færdig i 2025.

Vidste du at …

du kan holde dig opdateret om, hvornår der er
letbanebyggeri i Vallensbæk og nabokommunerne med
nyheder sendt direkte fra letbanen?
Tilmeld dig Hovedstadens Letbanes infoservice på
deres hjemmeside dinletbane.dk/foelg-byggeriet/

3

Stationer får Vallensbæk.
Vallensbæk, Strandhaven og
Delta Park station.
Allerede sidst på sommeren 2020
begynder letbanens entreprenører
at gøre klar til stationen ved
Delta Park. Det betyder, at
parkeringspladsen ved de fire
company-houses skal bygges om.
Senere på året skal der laves
stationsforpladser til alle tre
stationer i Vallensbæk.
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Jordvolden langs Ishøj
Strandvej
Letbanen har i efteråret
2019 anlagt en midlertidig
jordvold langs den nordlige
del af Ishøj Strandvej – fra
Strandparkstien og frem til
Store Vejleå ved grænsen
til Vallensbæk Kommune.
Den midlertidige jordvold
skal ligge langs vejen i
cirka to år for at presse
undergrunden sammen, så
den bliver stabil at bygge
på. Letbanetoget kommer
altså ikke til at køre på
toppen af jordvolden, men
langs med vejen.

Letbanen er udstillet på
Sporvejsmuseet
En helt ny udstilling om
Hovedstadens Letbane er
åbnet på Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm.
Hvis du tager en tur forbi
museet, som ligger i
naturskønne omgivelser
mellem Ringsted og Roskilde,
kan du opleve en af de grønne
togvogne, der skal fragte
passagerer frem og tilbage
mellem Ishøj og Lyngby.
Hovedstadens Letbane kommer
til at bestå af fire vogne, og
modellen, der er udstillet på
Sporvejsmuseet, viser en af
dem – nemlig forenden af toget
med førerrum. Når du besøger
museet, kan du hoppe ind i toget
og sidde i de ”rigtige” stole.

Vallensbæk gør
letbanen grønnere
Allerede da startskuddet til
letbaneprojektet lød, valgte
Vallensbæk Kommune at bruge
en ekstra pose penge på at
gøre letbanen grønnere. Det
betyder, at vi får græs mellem
skinnerne på stationerne –
fremfor de traditionelle sten. Vi
har yderligere afsat penge til at
få plantet træer og buske langs
letbanen i Vallensbæk.

UDSTILLING PÅ
CHRISTIANBORG SLOT
Vil du se Casper og Isabellas maleri
og de 97 andre portrætter fra landets
kommuner? Så kig forbi Christianborg

Casper og Isabella med gaven fra dronningen.

Slot, hvor malerierne er udstillet i den

Casper og Isabella fik en gave af

store Riddersal frem til den 30. august.

dronningen
I april fyldte Dronning Margrethe 80 år. I fødselsdagsgave fik hun et maleri
fra hver kommune malet af 3. klasses-elever. Casper og Isabella fra 3.A på
Egholmskolen stod bag Vallensbæks gave. Nu har de to børn selv fået en gave
fra dronningen som tak for deres smukke værk.

I anledning af Dronning Margrethes

værre aflyst på grund af corona. Men i

80-års-fødselsdag i april gik landets

juni tikkede der pludselig en gave ind fra

af gaveindpakningen var en blyant med

kommuner sammen om en fælles gave,

dronningen – en tak for det fine maleri,

en krone på, hvor der står ”Christianborg

hvor 3. klasses-elever over hele lan-

som Casper og Isabella havde malet.

Palace”. Den syntes Casper var ret sej:

det malede portrætter af majestæten.

Bagefter åbnede børnene gaven. En del

”Den skal jeg have med hen i klassen!”

Hvert maleri indeholdt et motiv inspire-

Stolte børn

ret af dronningen og et motiv inspireret

Musik- og kulturfagskonsulent Julie Smed

af kommunen.

Jensen, der har været tovholder på pro-

Copenhagen med monogrammet for

jektet i Vallensbæk, tog ud til de to børn

dronningens 80-års-fødselsdag.

En jury kårede det maleri, der skulle
være Vallensbæks gave, og her faldt valget på et maleri malet af Casper og Isabella fra 3.A på Egholmskolen.
Oprindeligt skulle malerierne overræk-

for at overrække den fine gave.
”Begge kunstmalere var meget spænd-

udbrød han.
I gaveæsken var en kop fra Royal

”Børnene var meget stolte, og vi talte om, at de to er de eneste i Vallens-

te og generte, da jeg kom til deres hjem,”

bæk, der har sådan en kop,” fortæller Ju-

fortæller Julie Smed Jensen, ”Vi læste

lie Smed Jensen.

kes ved en stor ceremoni på Christian-

brevet fra dronningen til borgmesteren,

borg Slot, hvor Casper og Isabella også

og børnene fik hver en kopi af brevet, så

skulle med. Det arrangement blev des-

de har det til evigt minde.”
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Opslagstavlen

Vallensbæk
Amatør
Teater
Coronaen har gjort ondt
på Vallensbæk Amatør
Teater, som desværre
har måttet aflyse revyen
i 2020. Til gengæld er
forberedelserne i gang

Loppemarked

til en ny revy, som har
premiere i oktober 2021.
”Det tager tid at finde

uddeler fodbolde

sjove indlæg til en revy,
og nogle af indlæggene
skal jo være helt up to

Mange børn og unge har ikke kunnet

og på den måde træne sammen hver for

date”, siger Inge Mau-

gå til fodbold under coronaen. Derfor

sig.

ritzen fra Vallensbæk

har Loppemarked i Vallensbæk indkøbt

Vallensbæk Fodboldklub og 1. senior

Amatør teater.

438 fodbolde, som er blevet delt ud til

holdet har gjort et stort arbejde med

de unge spillere fra årgang 2007-2015.

logistikken, samtidig med at alle

teatret deres 25-års-

Spillerne har også fået nogle øvelser fra

sundhedsfaglige regler og anbefalinger er

jubilæumsforestilling,

fodboldklubben, som de kan lave hjemme

blevet overholdt.

som var en stor succes.

Flagdag

for Danmarks udsendte
På den nationale flagdag
den 5. september inviterer
Vallensbæk Kommune
veteraner og deres
nærmeste familie til
reception på Vallensbæk
Rådhus kl. 8.
Efter flaget er hejst
ved rådhuset, bydes der
på brunch i rådhusets
kantine.
Som noget nyt i år vil borgmester Henrik

Sidste år opførte

I gang igen

– et gymnastikhold for dig, der har været
eller er ramt af kræft
Dette hold er et godt sted at starte, hvis du for eksempel har været
igennem et genoptræningsforløb i forbindelse med din sygdom eller
har brug for et kærligt skub for at komme i gang igen. Der laves lette
styrkeøvelser, udstrækning og afslapning, og der tages individuelle
hensyn.
Holdet er et samarbejde mellem Vallensbæk Gymnastik og
Vallensbæk Kommune og foregår i idrætscentret torsdage kl. 14-15.
Der er deltagerbetaling, men nye medlemmer ydes et tilskud.
Hør mere hos forløbskoordinator Ingrid Ahleson på tlf: 4797 4137
eller e-mail: iba@vallensbaek.dk

Rasmussen uddele Familienetværkets
børnemedaljer til børn, der har eller har haft et
nært familiemedlem udsendt. Det kan både være
den udsendtes mindre søskende, børn, bonusbørn
eller børnebørn.
Børnemedaljen er tænkt som en tak for den
betydning, barnet har for den udsendte og en
anerkendelse af det savn og den bekymring, nogle
børn oplever under udsendelsen.
Meld dig til senest 10. august på vallensbaek.dk/
flagdag, hvor der også er mere info.
Vi håber at se mange af kommunens veteraner og
deres familier på rådhuset den 5. september.
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Månedens
billede
@Reengreenreen Summer flowers
in front of the local library
#vallensbæknu
Del dine billeder med os på
Instagram. Tag dem med
#vallensbæknu

Vallensbæk

Rideakademi
Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har
besluttet at omdanne Vallensbæk Ridecenter til
en større rideskole – Vallensbæk Rideakademi.
Rideakademiet skal være et attraktivt fritidstilbud for
især børn og unge og skal være med til at udvikle nye tilbud og aktiviteter sammen med

VALLENSBÆK KOMMUNE
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
tlf: 4797 4000
www.vallensbaek.dk
kommune@vallensbaek.dk

brugerne og danne rammen om lokalt engagement i Vallensbæk.
Der er mange elever på venteliste til rideskoleundervisning, og fremover vil det altså
være muligt at byde flere børn og unge velkommen.

Ansvarshavende redaktør
Anette J. Laustsen

Skolerne i Vallensbæk får tilbudt ridning på skoleskemaet for 5. klasserne. Akademiet
skal også udvikle nye aktiviteter for daginstitutioner, skoler og ældre og være en platform

Redaktion

for udvikling af nye tiltag på tværs af generationer.

Kommunikation - Vallensbæk Kommune,

Der vil være plads til opstaldning af et antal heste ejet af borgere i Vallensbæk. Mere
information, herunder kriterierne og vilkårene for at få en opstaldningsmulighed kan ses
på www.vallensbaek.dk/NytRideakademi.

kommunikation@vallensbaek.dk.
Ring til redaktionen på tlf: 4797 4008

Omdeling
Foreninger i Vallensbæk v. VI39
Hovedforeningen. Hvis bladet udebliver, så
ring 4797 4008.

Foto
Vallensbæk Kommune, Colourbox

Rygestop
”Røgfrit Liv” er et
rygestopforløb, hvor

Oplev din kommune
på cykel
Lær Vallensbæk bedre at kende sammen med
borgmester Henrik Rasmussen, der cykler med og
er guide på turen.

du får værktøjer til
at komme lettere
igennem dit rygestop.
I mødes seks gange i
en gruppe af max 15
deltagere og får råd
og vejledning, blandt
andet om korrekt
brug af nikotinerstat-

• Hvornår: Lørdag den 5. september kl. 09:45-14.

ning, samt støtter

• Hvor: Start og slut ved Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,

hinanden gennem

Vallensbæk Stationstorv 40
• Tilmelding: Senest 3. september via www.vallensbaek.dk/
cykeltur. Skriv, hvor mange børn og voksne, I er.

den første røgfrie
periode.
Vi mødes onsdage
fra 9. september kl.

Husk egen cykel, tøj efter vejret og gerne cykelhjelm. Turen

16.30-18.30 i Val-

er især for borgere, der er flyttet til kommunen for nylig –

lensbæk Kultur- &

men alle, der gerne vil lære Vallensbæk bedre at kende, er

Borgerhus.

velkomne.
Vi starter med let morgenmad. Her har du også mulighed

Hør mere og tilmeld
dig hos rygestoprådg-

for at høre om forskellige foreninger, sportsklubber og

ivere Kristian Pilborg

sundhedstilbud.

på tlf: 2931 8963 eller

Kl. 10:15 kører vi af sted. Turen bliver på ca. 9 km i roligt

Tilde Jensen på tlf:

tempo og bringer os rundt i Vallensbæk ad veje og stier.

2488 0902 – eller

Turen slutter med at vi får en sandwich ved Vallensbæk

send en mail på csf@

Kultur- & Borgerhus.

vallensbaek.dk

Deadline
Næste nummer udkommer 29.-30. august.
Deadline 6. august, til kalenderen via
vallensbaek.dk/aktiviteter dog 13. august.

Rådhuset, åbnings- og telefontid
Mandag-onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.30

Døgnpleje Rønnebækhus
Telefon: 4373 4344

Vej og Park vagttlf.
Telefon i dagtimerne: 4797 4500
Vagttlf. aften/weekend: 2673 7225

Kommunale Ejendomme
Vagttlf. aften/weekend: 2727 4039

Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus
Telefon: 4797 4700
Telefonbetjening:
Mandag-torsdag: 8.00-19.00
Fredag: 8.00-17.00
Lørdag: 10.00-15.00
Personlig betjening:
Mandag-torsdag: 11.00-19.00
Fredag: 12.00-17.00
Lørdag: 10.00-15.00
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Jeg er udnævnt dårlig til
at slappe af, men jeg øver
mig på det. Da vi flyttede
ind i vores lejlighed, spurgte
jeg min kæreste om jeg ikke
måtte få en crosstrainer til
stuen. Så sagde hun: ’nu er
det altså nok, Leon’.
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Vi er Vallensbæk er en portrætserie
af borgere, virksomheder og ansatte
i Vallensbæk. Hende, du møder i
supermarkedet, ham du køber dit
brød af og dem, der henter dit affald.
I denne måned kan du møde Leon
Kofoed, der dyrker forhindringsløb.

”D

29-årige Leon blev sidste år både europa- og verdensmester i forhindringsløb
– også kendt som OCR.

lavet noget imponerende, men det år, jeg
sagde mit job op, blev også det år, jeg vandt
europamesterskaberne. Egentlig havde
jeg aldrig tænkt på mig selv som særlig

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

atletisk – jeg spillede fodbold i VI39 som alle
de andre drenge i Vallensbæk. Min stedfar
var fodboldtræneren, og jeg har ikke tal
på, hvor mange skideballer, jeg har fået for
at ødelægge en fodboldkamp – for jeg var
ret dårlig. Fodbold er en holdsport, men
jeg kan godt lide at være overladt til mine

engang jeg blev

egne hænder og ben. Det er min skyld, hvis

interesseret i

noget går galt, og hvis noget går godt. Det

forhindringsløb, var

individuelle i forhindringsløb motiverer

det ikke en sport. Det

mig rigtig meget, og så reagerer jeg godt på

var bare en masse

modgang: Min far døde, da jeg var 12 år, og

BLÅ BOG:
•	Leon Kofoed er 29 år
gammel. Han er opvokset i
Vallensbæk.
•	Han holder stadig
fast i sin akademiske
side ved at undervise i
erhvervsøkonomi på CBS.
•	Sidste år blev Leon

voksne mennesker, der løb rundt i

jeg var ikke den bedste på fodboldholdet

dobbelt-europamester

mudder. Sådan ser nogen stadig på

– men den modgang har været med til at

i forhindringsløb – også

det, men i dag er det tæt på at være en

gøre mig stærkere. Når jeg står over for en

kendt som OCR – på kort-

sport. Jeg er førstegangs-akademiker

forhindring, der er to meter og 20 høj, og jeg

distance og verdensmester

i familien. Jeg havde den høje løn,

selv er en relativt lille fyr, så er det alligevel

i OCR stafet.

pensionsordningen og kantineordningen.

noget, jeg har tænkt mig at overkomme.

Det tog mig ekstremt langt tid at trække

Forhindringsløb bryder med det magelige i

i håndbremsen og tænke ’hey, vil jeg det

mennesket, og det kan jeg godt lide. Det er

her lige nu?’. Men det er supersvært at

hårdt at løbe med en sandsæk på ryggen

blive international sportsstjerne, når

og kravle under pigtråd, men den følelse,

du er 40 – så er det trods alt lettere, når

du får bagefter, er vidunderlig. På mange

du er 25. Så jeg tænkte, nu er det nu.

måder synes jeg, at forhindringsløb er en

Dengang havde jeg ikke nødvendigvis

fremragende metafor for livet.”

•	Samme år satte han en
anden rekord, da han
som den første i verden
klatrede op ad et 50 meter
langt reb hængende fra en
luftballon i en kilometers
højde.

