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25 år med store oplevelser
STUDIELIV: Flere
end 250 elever på
Helsingør Gymnasium har som
deltagere i Israel-studiekreds været
på udveksling hos
elever på israelsk
gymnasium. Det
blev markeret ved
reception og ambassadørbesøg.
HELSINGØR: Der lød både
danske og hebraiske stemmer, da det søndag aften blev
markeret ved en reception
på Helsingør Gymnasium,
at det i år er 25 år siden, at
en gymnasieklasse fra Israelske Beer Tuvia kom på udveksling hos danske elever
fra Helsingør Gymnasiums
Israel- og mellemøststudiekreds. Siden da har over 250
elever fra Helsingør Gymnasium og ligeså mange elever
fra det israelske gymnasium
været på udveksling hos
hinanden. Søndag havde de
israelske elever været i landet en lille uge, og de næste
dage skulle de tilbringe som
elever på Helsingør Gymnasium.
Det var lektor Otto Rühl,
dersom bød velkommen til
arrangementet, hvor gæsterne blandt andre var den
israelske klasse, der frem til
onsdag var på besøg på gymnasiet, de danske værtsele-

Elever fra Israel-studiekredsen i samtale med Israels ambassadør i Danmark Benny Dagan. 

Foto: Andreas Norrie
ver, tidligere værtselever sen af at være hadet i udlan- første elever, som var på
samt Helsingør Gymnasi- det, og så havde Danmark udveksling i Israel stadig beums nye rektor Claus Mad- en særlig plads hos dem på søger den israelske værtsfasen.
grund redningen af de i dan- milie hver sommer.
En særlig gæst var også ske jøder i 1943, fortalte Otto
Mange ligheder
Israels ambassadør Benny Rühl.
Dagan og hustru.
- Men det er jo ikke sådan,
Israels ambassadør Benny
Otto Rühl, der har stået at israelere og Israel ge- Dagan, som ankom til gymfor samarbejdet i alle åre- nerelt er hadet i Danmark nasiet ledsaget af enkelt pone, og underviser i religion - selv om vi godt kan være litibil og to diskrete vagter,
og historie, indledte med uenige i den israelske re- fortalte, at han nød at være
en personlig beretning om, gerings politik, sagde Otto ude blandt almindelige danhvordan det begyndte med Rühl.
ske og israelske unge i stedet
en henvendelse fra den i dag
Rühl fortalte også, at det for blandt politikere.
afdøde israelske lærer Nir første hold meget gerne ville
I sin tale fortalte han, at
Tsoran, som gerne ville i se Gilleleje, som spillede en det redningen af de danske
kontakt med en dansk gym- særlig rolle i redningen af de jøder i oktober 1943 stadig
nasieklasse.
danske jøder.
fylder meget i Israel, og om- Allerede dengang havde
Han kunne også fortæl- fanget af redningen virkelig
mange unge israelere følel- le, at eksempelvis en af de er usædvanlig i forhold til

S-medlem undlod
at stemme i stor sag

Debat

Området op til Kelleris Hegn har store landskabelige værdier. Men
omvendt hæfter eksempelvis udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R), at miljørapporten konkluderer, at man kan skabe en rigere
natur end i dag, hvor arealet er opdyrket, ved hjælp af store grønne
områder mellem bebyggelsen.
Foto: Helsingør Kommune
leris blev taget.
- Jeg er bekymret i forhold
skovbyggelinjen, og bebyggelsens højde i forhold til
den eksisterende bebyggelse
i Espergærde. Men jeg håber
det er forhold, som vil blive
diskuteret i forbindelse med
høringsperioden, som kommer, siger Claus Christoffer-

andre europæiske lande.
- Og så er det begivenheder, som faktisk ikke ligger
så lang tid tilbage, når man
tænker over det, sagde Benny Dagan.
Han mente også, at udveksling mellem netop Danmark
og Israel gav god mening, da
der er tale om to små lande,
som er afhængige af at kunne konkurrere på forskning
og uddannelse.
Selv om Otto Rühl efterhånden har været på Helsingør

Gymnasium i en menneskealder, så blev der til receptionen udtrykt fuld tiltro til,
at Rühls yngre lektirkollega
Ulrik Knudsen, som også er
en fast del af udvekslingen
og studiekredsen, nok skal
sørge for at udvekslingen
fortsætter i yderligere 25 år.

norrie

Hvor er den samlede
ideudvikling for Sydkysten?

BOLIGER: Udvalgsmedlem Claus Christoffersen forholder
sig skeptisk til flere
forhold i det store
Kelleris-projekt.
ESPERGÆRDE: På mødet tirsdag i By-, Plan- og Miljøudvalget tirsdag aften valgte et
stort i flertal at sende lokalplanen videre for et projekt,
som sætter den overordnede
ramme for et byggeri af 400
boliger i det åbne land mellem Hornbækvej, Espergærde og skoven Kelleris Hegn.
Imidlertid blev det forbindelsen med artiklen onsdag
ved en fejl ikke oplyst til
avisen, at et enkelt medlem
undlod at stemme for eller
imod forslaget til den nye
lokalplan med medfølgende.
Det drejede sig om Socialdemokratiets Claus Christoffersen, som selv bor i Espergærde, og ikke sad i Byrådet,
da principbeslutningen om,
at der kunne bygges ved Kel-

Israels forholdsvis nytiltrådte ambassadør med hustru sammen med
lektor Otto Rühl fra Helsingør Gymnasium.

sen.
I bebyggelsen, som i første
etape omfatter 191 boliger,
er den maksimale højde på
boligerne 3,5 plan eller 13
meter.

norrie

HELSINGØR: Skal 200 roere kunne forhindre at
vi får et spændende stenrev? Det var den manende
overskrift to dage i træk
for Dagbladet debatsider,
den 13 og 14 august, fra
en Erik Rasmussen, som
erklærede at han hverken
var dykker eller roer men
bare var fra Trykkerdammen.
Der har altid været problemer med dykkerne,
dels de manglende toiletforhold ved Trykkerdammen, hvorfor de små sorte
skure har måtte holde for,
når den var en trængende
dykker.
Et ganske pittoresk folkelig udstyrstykke, i og
omkring broen, og den
nye rundkørsel, som med
al tydelighed viser, at der
ikke findes en overordnet
”masterplan” med brugs
ideer fra kommunen til
anvendelser af strandvejens forskellige friarealer,
fra Skotterup, Snekker-

sten til Trykkerdammen,
og videre til Færgelejerne.
Var der kommunal opmærksomhed, og viden på
dette samlede kystareal,
så ville man sikker sammen med akvariet kunne
have peget på flere alternative placeringer, til de
tre ønskede stenrev, og til
en mindre anmassende
bagland for dykkerne, ved
en anden placering end i
et vejkryds ved Trykkerdams broen.
Umiddelbart kunne jeg
som lægmand pege på, at
broen, Kongevasen i Snekkersten, der står hele året
med en trappe til Øresund,
som Stejlepladsgruppen
omkring Det Gule Palæ
udvikler og vedligeholder,
for sammen med Skotterup Skurelaug, der også
indeholder to kommunale
toiletter for mænd og damer. At disse to folkelige
lokale foreninger, kunne
blive et godt værtsskab for
både akvariets stenrev og
dykkerne.
Her kunne dykkerne,

uden for den kommunale
toiletsæson, sikkert få udleveret nøgler af Helsingør kommune, mod selv at
sørge for rengøring og oprydning af arealerne, og
på den store parkeringsplads i skoven overfor stejlepladsen, der kunne der
være plads til deres biler
og sikkert også en opbevaringscontainer eller to til
deres udstyr.
Så kære lokalpolitikere
og journalister, og Erik
Rasmussen, i stedet for at
skyde til hjørne, og give
roklubben sorteper, med
påstand om at roerne
bremser et fremskridt,
hvilket ikke er holdbart,
fordi ideen med de tre rev
ikke er gennemtænkt,
fra hverken akvarie eller
kommunens side. Så vend
lige skråen og tænk de tre
stenrev ind i en savnetsamlet strandvejsplan, et
andet sted .
Jens Kirkegaard
Foreningen
Stad & Egen

