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HELSINGØR: Helsingør Hal-
len danner i weekenden 
rammen om den traditions-
rige Helsingør Messe, som 
Lions Club i Helsingør står 
bag.

Omkring 10.000 menne-
sker plejer at lægge vejen 
forbi messen, som er åben 
mellem 10.00 og 17.30 lørdag 
og 10.00 og 17.00 søndag.

Den offi cielle åbning 
står borgmester Johannes 
Hecht-Nielsen for klokken 
12, og i samme ombæring 
uddeler han Lions Prisen på 
25.000 kroner. Sidste år var 
det UNICEF-By-projekt Fly-
dende skoler i Zambia, der 
blev betænkt med det fl otte 
beløb. Hvem der får prisen i 
år er en hemmelighed indtil 
lørdag middag.

Omkring 80 udstillere står 
klar på deres stande - og det 
er alt lige fra Gurreparkens 
Børnehus  og Hamlet Sce-
nen til Kronborg Fiskehus 
og Blomster Torvet. 

I Lykkehjulet kan man 
vinde præmier for mere end 
100.000 kroner, og lidt under-
holdning er der også tænkt 
på. Både lørdag og søndag 
optræder Søren Launbjerg, 
mens Helsingør Amatør Te-
ater går på scenen søndag 
eftermiddag.

På pladsen foran hallen 
har bilforhandlerne booket 
sig ind, så de kan præsente-
re de mange nye forårsmo-
deller, så der er lagt op til en 
inspirations-weekend i Hel-
singør Hallen.

dorte 

Helsingør-messe i 
weekenden 

Helsingør Pigegarde spiller umiddelbart inden, Helsingør-Messen 
åbner i morgen klokken 12.  Foto: Thomas Olsen

HORNBÆK: En ovn, en miniovn og en cykel var udbyttet ved 
et indbrud i et fritidshus på Tennisvej, hvor tyven kom ind i 
huset ved at opbryde et vindue med et koben.

Hvornår indbruddet fandt sted er uvist, da ejeren ikke har 
besøgt stedet i perioden 1. oktober til tirsdag i denne uge.

Indbrud i sommerhus 

Debat

HELSINGØR: Vedr.: »Ned-
læggelse« af produkti-
onskøkken på det nye ho-
spital i Hillerød.

Der verserer rygter om, 
at man kun vil etablere 
anretterkøkken på det 
nye hospital i Hillerød. 
Det kan medføre ganske 
ubehagelige tilstande for 
patienterne; ikke mindst 
for de patienter, som har 
allergier over for diver-
se fødevarer, som f.eks. 
glutenallergi og lakto-
seintolerans.

En sådan patient vil så 
ikke kunne få noget at 
spise før dagen efter. Ma-
den skal jo først bestilles 
på Herlev til levering næ-
ste dag. Stakkels patient!!

Fru regionsformanden 
har da vist lovet os et 
superhospital, men gad 
vidst om det superlativ er 
ved at blive sparet væk.

Asger 

Fredslund-Hansen

Hasselvej 23
Helsingør.

Bestil maden før 
du møder op på 
det nye hospital

Debat 

Helsingør: Jeg blev lige 
så glad da jeg læste dit ind-
læg i Frederiksborg Amts 
Avis i dag onsdag den 13/3. 
Jeg troede lige at der var en 
fra Venstre ville samarbej-
de om at give gode vilkår 
for erhvervslivet. Men det 
blev blot en forherligelse 
af Johannes Hecht Nielsen 
og ikke et ord om hvorfor at 
der er godt for erhvervsli-
vet at han ønsker den høje 
dækningsafgift og øget af-
faldsgebyr? 

Meget forståeligt at du 
føler at du må beskytte din 
borgmesterkandidat, men 
derfra og så til at prøve at 
bilde folk ind, at konser-
vative har skiftet hold-
ning er der godt nok lang 
vej. Konservative står for 
vækst og dynamisk udvik-
ling af Helsingør Kommu-
ne – og ja, her mener vi at 

den store trækkraft er og 
skal være erhvervslivet. 
Det er ikke noget nyt, det 
er en del af vores holdnin-
ger og valgprogram – også 
ved sidste valg. Vi mener 
bare ikke at trækkraften 
er via øgede skatter og af-
gifter til virksomhederne. 
Vi mener at vi skal gøre 
det attraktivt at starte 
virksomheder i Helsingør 
Kommune og gøre bøvlet 
mindre for de eksisterende 
virksomheder – uanset om 
det er butikker, håndvær-
kere eller industri. Små, 
mellemstore eller store 
virksomheder er alle vigti-
ge for os konservative!

Du skriver nok så kækt 
om det gode ved fagentre-
priser, og der er vi helt eni-
ge, men det ser ikke ud til at 
dit parti er enig med dig… 
Hvis du læser andet sted i 
dagens avis, kan du se at  

Venstre har en lidt anden 
holdning til samarbejde 
med erhvervslivet – det må 
ikke være svært… Citat 
fra dagens avis: ” Imid-
lertid har fagentrepriser 
ikke været en erklæret del 
af Helsingør Kommunes 
udbudspolitik, fremgår af 
det af mail-veksling mel-
lem Beskæftigelses- og Er-
hvervsudvalgets formand 
Hans Andersen(V) og 
medlem af udvalget Jens 
Bertram(C). Her fremgår 
det, at kommunen indtil 
i dag ikke har prioriteret 
fagentrepriser og stedet 
har brugt totalentrepriser 
og såkaldte rammeaftaler, 
som primært bruges ved 
driftsopgaver. Indtil nu 
har det været vurderingen 
i forvaltningen, at fagen-
trepriser er for besværlige 
og ressourcekrævende. 
- Det er da »sjovt« at med 
en Venstre-borgmester 

og en Venstremand som 
formand for Beskæftigel-
ses- og Erhvervsudvalget, 
så er det stadig »svært« at 
imødekomme et rimeligt 
ønske fra Helsingørs er-
hvervslivs store organisa-
tion.”

Det er da godt at de kon-
servative vil tage det op 
i Beskæftigelses- og er-
hvervsudvalget og i By-
rådet om nødvendigt. Jeg 
håber, du vil skubbe lidt på 
i dit parti, så vi borgerlige 
kan gå sammen om at gøre 
Helsingør Kommune til en 
god kommune for både er-
hvervslivet og den almin-
delige borger.

Tim Hvolgaard, 

en anden af det 
konservative team.

Kære Mette Lene Jensen

HELSINGØR: I disse uger del-
tager alle Helsingør Kom-
munes 8. klasser i works-
hoppen ”Kunst i projekt-
opgaven”. Her lærer de at 
udvikle ideer og optræde for 
andre

Post-it sedler med stikord 
om de syv dødssynder dæk-
ker vinduerne i den gamle 
brandstation på Teknisk 
Museum. Under dovenskab 
står blandt andet zzzz og 
teenager. 

Ordene er resultat af en 
brainstorm, som en gruppe 
8. klasses-elever fra forskel-
lige af kommunens skoler 
har været igennem, og de 
skal bruges som inspiration 
til en sangtekst.

- Vi forsøger at få eleverne 
til at tænke i nye retninger. 
Ud af boksen. Hos os skal de 
skrive en tekst og optræde 
med den for hinanden. De 
får lov at eksperimentere og 
improvisere. Være gakkede 
på en konstruktiv måde. Og 
de er meget engagerede. Vi 
har ikke oplevet nogen, som 
bakker ud, fortæller Asger 
Steenholdt, som er musiker 
og komponist og sammen 
med Yasmin Steenholdt står 
bag workshoppen ”Kunsten 
at være dig selv”.

Workshoppen er én af otte, 
som 8. klasserne er fordelt 
på. I andre værksteder ar-
bejder eleverne på at bygge 
en dødssynd, skrive en rap 
eller spille performancete-
ater. 

De kunstneriske udtryk 
er forskellige, men fælles 
for alle workshops er, at de 
udstyrer eleverne med kre-
ative redskaber, som de kan 

bruge, når de skal produce-
re deres projektopgave i 9. 
klasse.

- Kun fwantasien sætter 
grænser for, hvordan de kan 
præsentere projektopgaven. 
Det behøver bestemt ikke at 
være et PowerPoint-show. 
Og vi gør meget ud af at for-
tælle, at de skal tage ja-hat-
ten på, når de udvikler ideer. 
De må ikke skyde hverken 
deres egne eller de andres 
ideer ned i arbejdsproces-
sen, forklarer Asger Steen-
holdt.

Er blevet mere modig
At eleverne kan bruge det, 
de lærer i ”Kunst i projekt-
opgaven”, er Stine Køj ikke i 
tvivl om. Hun er klasselærer 
for en 8. klasse på Espergær-

de Skole, afdeling Mørdrup.
- Eleverne tænker mere 

skævt bagefter. Vi ser nogle 
meget bedre projektopgaver 
efter forløbet, siger hun.

Ilham fra 8. K på Esper-
gærde Skole, afdeling Mør-
drup, synes også, hun har 
fået noget med sig, som hun 
kan bruge i skolen.

- Jeg er blevet mere modig 
og bedre til at optræde foran 
folk, jeg ikke kender, fortæl-
ler hun.

At eleverne føler sig bedre 
rustet til at fremlægge for 
deres kammerater, er en af 
de tilbagemeldinger, som 
Asger Steenholdt også får.

- Eleverne kan se, at de 
kan bruge deres erfaring fra 
workshoppen ved fremlæg-
gelser, men de nævner også 

fritidsaktiviteter og sågar 
konfi rmationstalen som ste-
der, hvor de kan få nytte af 
det, de har lært, siger han.

Alle 8. klasser med
Det er fjerde gang, ”Kunst 
i projektopgaven” løber af 
stablen, men første gang alle 
kommunens 8. klasser er 
med. Det glæder børnekul-
turkonsulent Ida Wettend-
orff, at opbakningen bag 
”Kunst i projektopgaven” er 
så massiv.

- Workshoppen giver ele-
verne en ny og spændende 
oplevelse, samtidig med at 
de får nogle redskaber, de 
kan trække på nu, og når de 
engang skal ud på arbejds-
markedet, siger hun.

8. klasserne lærer 
at tænke ud af boksen

I workshoppen ”Kunsten at være dig selv” skal eleverne skrive en sang eller et digt og fremføre det for hin-
anden.  Og bagefter er kun positiv respons tilladt fra kammeraterne.                              Foto: Torben Sørensen


