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DAGEN I DAG

NAVNE

Solen stod op klokken 5.44,
står i syd 13.14 og går ned
20.42.
Daggryet begyndte 4.59 og
skumringen slutter 21.27.
Dagen er aftaget 2 timer og
34 minutter, og den varer nu
14 timer og 58 minutter.
Månen står op 12.16, står i
syd 17.43 og går ned 22.57.

VEJRET

Nogen eller en del sol. Temp
mellem 20 og 27 grader, og
let til frisk vind fra syd og
sydvest. Om aftenen og natten mest skyet. Temp. ned
mellem 15 og 20 grader og
svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest.
Fredag:
Først på dagen skyet, men en
opklaring med nogen eller en
del sol. Temp. mellem 18 og
22 grader. Svag til frisk vind
mellem sydøst og sydvest.
Om natten mest tørt og ret
klart vejr. Temp. ned mellem
12 og 17 grader og let til frisk
vind fra sydvest.
Lørdag:
Tørt med nogen sol. Temp.
mellem 18 og 23 grader og let
til frisk sydvestlig vind, ved
kysterne stedvis hård vind.
Til natten klarer det op fra
nordvest og bliver mest tørt,
men om aftenen og natten
lidt regn. Temp. ned mellem
12 og 17 grader, og let til frisk
vind fra vest og nordvest.
Søndag:
Mest tørt med nogen sol.

HAVNEN

Barometerstanden var i
går klokken 15.15 1014 hPa.
Den almindelige temperatur
var 16 grader. Det forløbne
døgns maksimale temperatur
var 21,3, minimumstemperatur var 14,0. Vandstanden
på +6. Vandets temperatur
var 20,0 grader. Der var faldet 1,2 mm nedbør. Vinden
var nordlig, 4,0 meter per sekund i gennemsnit med et
maksimum på 5,0 meter per
sekund. Der var overskyet og
god sigt.

Fra venstre Otto Rühl, den israelske elev Ofer, Israels ambassadør Benny Dagan, eleverne Shahar og Herbert, lærerne Ulrik Knudsen, Ayala, Aliza og
Tammi og eleven Dana. (Privatfoto)

Israels ambassadør var
blandt venner i Helsingør
Helsingør Gymnasium
havde ﬁnt besøg til sit
25 års jubilæum for
udvekslingsbesøg
med elever fra Israel.
Af
Pernille Hermann
p.hermann@hdnet.dk
Foto:
Mogens Terkel Guildal

HELSINGØR: Israels ambassadør Benny Dagan og hans
kone Iris var blandt gæsterne, da Helsingør forleden fejrede 25 års udvekslingsprogram med Beer Tuvia High
School i det sydlige Israel.
Det var ikke mindst en stor
dag for lektor Otto Rühl, der
har været primus motor på
samarbejdet gennem alle
årene. Allerede i 1981 - for 37
år siden - startede han en
studiekreds om Israel og
Mellemøsten og begyndte
efterfølgende at tage på sommerferie til Israel med sine
elever.
- For 25 år siden skrev den
israelske lærer Nir Tsoran
fra Beer Tuvia til Israels am-

Lokalnyt i radioen
HELSINGØR: Denne uges

lokalnyt i Radio Helsingør
åbner og lukker med musik. horbjørn Sjøgren læg-

bassade i København og bad
dem skafe ham et venskabsgymnasium i Danmark, fortalte Otto Rühl i sin velkomsttale. Han blev kontaktet af ambassaden, og siden
har de to gymnasier hvert år
sendt elever på skift til hinanden.
Der var en særlig grund til,
at Nir Tsoran ville netop til
Danmark med sine elever,
nemlig begivenhederne i
oktober 1943, hvor danskerne hjalp mange jøder i sikkerhed i Sverige - indsatsen,
der i år bliver markeret under fællesbetegnelsen "Undtagelsen". Mange israelere
havde allerede dengang følelsen af, at hele verden var i
mod dem, forklarede Rühl.
Ingen af eleverne fra den
første udveksling kunne
komme til receptionen på
gymnasiet i søndags, men
Kim Rasmussen, der dengang boede i Gilleleje, havde
sendt en hilsen. Til september kommer hans udvekslingsparter fra 1994/95,
Anat, på besøg med sin familie. De har holdt kontakten lige siden, og pubcrawl i
Tel Aviv til klokken fem om

morgenen er aløst af rødvin
og børnesnak.

I sine 16 år som borgmester
tog Per Tærsbøl imod alle de
israelske grupper, der kom

Der var også en mindestund
for projektets initiativtager,
Nir Tsoran, der døde af ALS
i 2009. Efter jødisk tradition
sad hele familien dengang
"shiva" og modtog kondolencebesøg, og det var meget
bevægende, fortæller Otto
Rühl, som selv var med til
det sidste farvel til en nær
ven.

ger for med sin halve jazztime, og sidst i udsendelsen
er der "Klassisk og dog!"
med Kenn Andersen, der er
trådt til som ny frivillig
medarbejder på lokalradioen. Han er tidligere journalist på Helsingør Dagblad,
men i denne sammenhæng

først og fremmest meget vidende om opera og klassisk
musik.
I den mellemste time fortæller John Macko om sine
egne 20 år i forsvaret på Raketbasen i Gunderød under
den kolde krig, og Jette
Mercuri interviewer Ulla

Holmgaard om ”Morgensang på Biblioteket” på Kulturværftet hver tirsdag
klokken 8.30, nu igen fra
den 11. september. Det er
blevet noget af et tilløbsstykke og ser ud til at brede
sig til andre steder i kommunen.

Tætte forbindelser

"Der er få konstanter i ens liv.
En af mine har været Israel.
Jeg kan ikke huske, hvornår
der har været et år, hvor jeg
ikke har været der. Et par
gange har været i professionelt regi, blot et par dage,
men alligevel," skriver Kim
Rasmussen.
Otto Rühl fortalte om,
hvordan han blev bedt om at
skafe "en almindelig israeler" til en hovedrolle i Anja
Al-Erhayems tv-program
”Med slør og høje hæle”. Valget faldt på Uri Ilan, der var
partner med Peter Fritzen
Larsen fra Hornbæk i
1996/97.
Og besøget i Israel for ti år
siden i k Helsingør-eleven
Laura Pettrine Madsen til
sidste år at få sin kæreste til
at fri på Masada-bjerget i Israel. Nu er de gift, og hun
hedder Lindgren.
Venskab og politik

til Helsingør, og han sendte
også en jubilæumshilsen. Et
af årene blev besøget præget
af, at en af de danske elever,
Mette Winther, få dage før
var blevet dræbt ved et lystyrt.
Ambassadør Dagan talte
meget varm om udvekslingsprojektet. Et er, når politikere mødes, men det er
også meget værd, at 275 danske og israelske unge har
mødt hinanden og er blevet
nære venner, sagde han.
Der var mange rosende
ord til Otto Rühl for hans
ihærdige indsats, og ambassadøren talte også med lere
af de danske elever, både fra
den nuværende og fra tidligere grupper.
Om at dele sin sorg

- Også alle venner til lærerens børn kom på besøg. Det
har jeg siden tænkt meget
på. En af de danske deltagere har netop mistet sin mor,
og det villenok være nemmere at komme i skole bagefter, hvis alle klassekammerater havde været på besøg inden.
Også gymnasiets nye rektor siden januar i år, Claus
Ellekær Madsen, gav udtryk
for sin begejstring over projektet. Den entusiasme, der
præger også de nuværende
deltagerne, må give dem en
stor fordel, hvis de skal til eksamen i samfundsfag, historie eller religion, sagde han.
Den israelske leder af projektet, Ayala Shaish, overrakte Otto Rühl et ”våbenskjold” som tak for arbejdet,
og også projektets anden
danske lærer, Ulrik Knudsen, takkede for indsatsen.
Med i jubilæumsbesøget
var også en tur til Gilleleje og
møder med overrabbiner
Bent Melchior, Helsingørs
borgmester Benedikte Kiær
og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard.

Radio Helsingør sender
Lokalnyt hver fredag og lørdag klokken 13-15 på FM
92,8, Stofanet 96,8 og DAB+
samt både live og som lydi l
på Radiohelsingor.dk. Programmet kan også ses på
Facebook og høres som
podcast.

