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Fredag den 22. juni 2018

DAGEN I DAG

NAVNE

Solen stod op klokken 4.25,
står i syd 13.12 og går ned
21.58.
Daggryet begyndte 3.20 og
skumringen slutter 23.03.
Dagen er aftaget 0 minutter,
og den varer nu 17 timer og
33 minutter.
Månen gik ned 2.08, står op
15.30 og står i syd 21.05.

VEJRET

Familien var mødt op for at fejre den nyudklækkede student. Også Christine Petersens
datter Clara som har ﬂag i hånden. (Foto: Torben Sørensen).

Fredag:
Nogen eller en del sol, men
først på dagen også byger
ﬂere steder. Temp. op mellem 14 og 18 grader, og jævn
til hård vind fra vest og nordvest, ved Vestkysten tiltager
vinden til hård vind til hård
kuling fra nordvest med vindstød op mod stormstyrke.
Om natten mest tørt og klart
vejr, men i de sydvestlige egne mere skyet med enkelte
byger. Temp. mellem 8 og 13
grader, og let til frisk vind fra
nordvest og vest, men ved
Vestkysten fortsat blæsende
med hård vind til hård kuling
med kraftige vindstød, der
dog aftager i løbet af natten.
Lørdag:
Mest tørt med nogen eller
en del sol, men i de sydvestlige egne i perioder mere skyet med enkelte byger. Dagtemp. mellem 15 og 18 grader, om natten mellem 10 og
13 grader. Let til frisk vind fra
nordvest og vest, ved Vestkysten op til hård vind.

HAVNEN

Barometerstanden var i
går klokken 15.15 1004 hPa.
Den almindelige temperatur
var 15,3 grader. Det forløbne
døgns maksimale temperatur
var 15,8, minimumstemperatur var 16,0. Vandstanden på
+34. Vandets temperatur
var 18,1 grader. Der var ikke
faldet nogen nedbør. Vinden
var nordvestlig, 4,0 meter per
sekund i gennemsnit med et
maksimum på 6,0 meter per
sekund. Der var skyet med
nogen sol og god sigt.

Årets første EUX-student
blev fejret af af familien
Christine Petersen på
24 år kunne i går sætte huen på, og er nu
klar til et praktikforløb i Hornbæk
HELSINGØR: Christine Pe-

tersen fra Helsingør har ikke
kun haft travlt med studierne det sidste halvandet års
tid.
Hun er også mor til Clara
Maria på i re et halvt år. Det

har betydet, at hun har måtte tilrettelægge studierne på
Erhversskolen Nordsjælland, hvor hun har gået på
EUX Businesslinje, med ekstra stor omhyggelighed.
-Det har krævet, at jeg har
været nødt til at være mere
disciplineret med lektielæsning. Samtidig er jeg så heldig, at jeg er velsignet med
det bedste netværk. Min farmor og far har været rigtig
søde til at tage over i forbin-

delse med sygdom, fortæller
Christine Petersen, som var
oppe i spansk som det afsluttende fag, som hun i k syv i.
- Det er jeg rigtig godt tilfreds med, fortæller hun.
Starter i praktik

Normalt tager det to år, at få
et EUX 1 dels bevis, som giver generel studiekompetence til videregående uddannelser. Christine Petersen har på grund studierele-

vante kompetencer fået merit, og taget uddannelsen på
halvandet år.
Christine Petersen sagt ja
til en praktikplads på kontoret i en virksomhed. På den
måde opnår hun både et erhvervsuddannelses og et
EUX bevis.
-Jeg har været så heldig allerede at have en praktikplads. Jeg skal starte hos
Rasmus Ebbe i Hornbæk (
autoriseret kloakmester og

Christine Petersen var
med til at hejse dannebrog til tops. (Foto: Torben Sørensen).

entrepenør), fortæller Christine Petersen.
Christine Petersen blev i
går fejret af sin kæreste, datter og den øvrige familie,
som var mødt op med blomster og lag.
Som året første EUX'er var
hun med til at hejse laget på
Erhvervsskolen. Det skete
sammen med hendes lærer
Ditte Skov Jensen.

3sb mødtes igen
- 50 år senere
16 ud af 22 studenter
fra 1968 fejrede 50 års
jubilæum sammen.
HELSINGØR: I 1968 var der

studenteroprør i Paris. Sgt.
Peppers Lonely Hearts Club
Band" blev kåret som årets
album. Kronprins Frederik
blev født på rigshospitalet,
og det første bemandede
rumfartøj, Apollo 8, sendes i
kredsløb i månen.
1968 var også det år, hvor
22 elever i 3sb på Helsingør
Gymnasium i k deres studentereksamen. I lørdags
mødtes 16 af dem til et gensyn på Kronborg.
- Tre er desværre døde, to
meldte afbud, og den sidste
bor i Spanien oghar ikke været ti, fortæller Bo Hilsted fra
klassen.
Efter at have besøgt Kronborg og Kulturværftet spiste
årgangen sammen på Skotterup Kro.
Det er langt fra første gang
at de tidligere gymnasieelever mødes og udveksler minder og historier.

- Vi gik i en god klasse med
et rigtigt godt sammenhold,
mødtes til 25-års jubilæet på
Helsingør Gymnasium og vi
mødes fremover hvert år, for
det var rigtigt hyggeligt at
mødes igen, siger Bo Hilsted.
At tiden ikke er gået helt
uberørt over de gamle studenter kan alæses på de to
billeder, hvor man kan sammenligne årgang 1968, med
2018.
clk

3.sb fra Helsingør Gymnasium årgang 1968 som de
ser ud i dag. Nederst fra
venstre: Lena Walter, Bente
Dadanell, Lone Godbersen,
Lis Kræmer, Lone Hansen,
Ulla Hundborg og Christine
Middelbo. Øverst fra venstre: Bo Hilsted, Annie Bruun Jensen, Carsten Filberth
Andreasen, Freddi Nielsen ,
Irene Zahlertz, Leif Skytte,
Henrik Larsen, Lis Lund Jensen og Rita Christiansen.

3. sb som nyudsprungne studenter fra Helsingør Gymnasium i 1968.
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