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Sognemøde om Amish-folket
ESPERGÆRDE: Onsdag den 13. marts klokken 19 er der sognemøde i Mørdrup kirke. Foredragsholder er Jørgen Degn
Bjerrum, provst i Hvidovre Provsti og sognepræst i Rødovre,
og han vil fortælle om Amish-folket i USA. Disse mennesker
er mest kendt for at køre rundt i deres hestevogne iklædt tøj,
der ligner noget fra middelalderen, men de bor og lever altså lige nu i USA - midt i et moderne samfund. Amish-folket
fascinerer mange, der har fået nok af en stresset hverdag, og
som tænker »Stop verden, jeg vil af«. Amish-folket har tilsyneladende stoppet tiden. Det er en kristen sekt, hvis historie
er lige så gammel som vores egen Lutherske kirkes historie.
Men hvorfor gør de, som de gør? Hvad er baggrunden for at
mene, at det er ukristeligt at bruge lynlås eller at køre i bil?
Under sine teologistudier brugte Jørgen Degn Bjerrumb
et år i USA, hvor han blandt andet forsøgte at blive klogere
på Amish-folket. Han vil i dette foredrag sætte Amish-folket
ind i en kirkehistorisk sammenhæng samt fortælle om deres vilkår i det moderne USA.

Årsmøde i Stad & Egn

Vicerektor Claus Corneliussen byder velkommen til de 50 MasterClasselever i HG’s Auditorium inden opdeling i International Linje og de to
paralelle Sciencelinjer. 
Foto: Mogens Guildal

Ny MasterClass på
Helsingør Gymnasium
FAGLIGT NIVEAU:
Gymnasiet tilbyder en spændende udfordring til
grundskoleelever,
der kan og vil lidt
mere.

uddybet nogle af de spørgsmål jeg har, som jeg ikke
kunne få uddybet i folkeskolen.
Roberta fra Skolerne i Bymidten forklarer sin motivation med, at hun »ønskede
at højne sit faglige niveau
og blive udfordret mere end
hun bliver det i den daglige
undervisning«.

HELSINGØR: 50 elever fra 8.
klasse fordelt på seks forskellige grundskoler mødte
op, da Helsingør Gymnasium i denne uge slog dørene
op det gymnasiets nye projekt MasterClass. Alle 50
elever har søgt om optagelse
på MasterClass med det formål at højne deres faglige
niveau, få en ekstra udfordring sammen med andre
dygtige grundskoleelever og
snuse til undervisningsmiljøet i gymnasiet.
MasterClass-forløbet
er
opdelt i en international
linje og en sciencelinje. MasterClass-forløbet strækker
sig over hele kalenderåret
2019, så grundskoleeleverne
besøger Helsingør Gymnasium til tre temadage i løbet
af foråret, hvor de går i 8.
klasse, og til fire temadage
i efteråret, hvor eleverne er
rykket op i 9. klasse. Hvert
temadag består af to moduler af 95 minutter og har et
selvstændigt
overordnet
emne for hver af de to linjer.
Undervisningen varetages af HG’s undervisere, der
byder ind på MasterClass
programmet med udvalgte
undervisningsemner som
underviserne har særlig

Ikke bare tør teori

Lektor i fysik Henrik Bak Heyde underviser Science linje B i krystaller
og sjældne jordarters betydning for moderne teknologi.

Lektor i naturgeografi Louise Grønholm Ravn underviser Science linje
A om bjergarters massefylde og deres betydning for pladebevægelse.
stor interesse for og viden
om, så gæsterne kan mærke
den smittende faglige begejstring og udfordres maksimalt.

Uddybende undervisning

På international linje var
emnet for første temadag
de overordnede linjer i den
internationale politiske udvikling efter 1945. De samme emner blev behandlet
først fra en historisk vinkel
og derefter fra en samfunds-

faglig vinkel. Begge undervisere var yderst begejstrede for de dygtige og engagerede gæster. Frederik fra
Skolerne på Rønnebær Allé
forklarer sin motivation for
at deltage i MasterClass og
interesse for den international linje med, »at han får
mere præcis undervisning
og mere uddybende undervisning end den han normalt får i folkeskolen«.
- Jeg får ting at vide, som
jeg ikke vidste før og jeg får

For sciencelinjen var den
første temadags fokus på
krystaller, bjergarter og
pladetektonik, hvilket blev
undersøgt i både fysik og i
naturgeografi.
William fra Skolerne i
Bymidten fortæller, at han
søgte ind på sciencelinjen,
fordi han ønskede at »blive
udfordret lidt mere i de her
fag og fordi jeg føler jeg har
nemt ved det i den normale
folkeskole og så bare for at
komme ud og prøve noget
andet og lære noget nyt«.
Mia fra Skolerne ved Rønnebær Allé forsikrer, at
»MasterClass har helt klart
levet op til forventningerne. Jeg håbede på at få noget
mere spændende og anderledes undervisning, fordi
det godt kan blive lidt det
samme vi laver i skolen. Det
er super fedt, at undervisningen på MasterClass ikke
bare er tør teori, men at vi
kom ud og prøver det vi lærer om af i praksis«.
Værdierne på Helsingør
Gymnasium er nysgerrighed, ansvar, fællesskab
og ambition. Alle centrale
grundelementer i det nye
MasterClass program.

HELSINGØR: Stad & Egn holder på onsdag den 13. marts klokken 19.00 generalforsamling på Cafe Chaplin, Kampergade
3. Her vil Helle Øelund fra Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør fortælle om naturbevaring, biodiversitet, økosystemet og levevilkår. Joel Münster-Swendsen vil
fortælle om sine ideer til, hvad der kunne gøres efter kommunens folkemøde om vision 2030 - betragtninger om et
»foreningsborgermøde« med deltagelse af alle kommunens
frivillige, idræts-, kulturelle-, musik-, patient- og socialeforeninger. Herefter holdes generalforsamlingen, hvor man
kan høre om Stad & Egns virke i det forgangne år indenfor
bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune.

Tormod og Trolle optræder i Toldkammeret.

Tormod og Trolle i Toldkammeret
HELSINGØR: Der bliver gang i den, når Trolle og Tormod
sparker dørene ind til byens børnehjerter for fuld musik.
Det sker søndag den 17. marts klokken 14 i Toldkammeret.
Med spaderne på ryggen vil de to friske fyre sætte fut i børn
og voksne med deres både seje, sjove og lærerige koncert,
der er inspireret af reggae og hiphop samt lidt jazz, country
og rock. Trolle og Tormod hedder i virkeligheden Morten
Trolle og Tormod Holm, og sammen har de turneret landet
rundt blandt andet med optrædener på både Langelandsfestivalen, i børne-tv og Godmorgen Danmark.

Ang. Fyrskib nr. 17
Debat
HELSINGØR: Onsdag den
27.02.2019 under Helsingør havde i et læserbrev
angående fyrskibets tågehorn ( Tyfon ) som nu
skulle være sat i funktion.
Det er ikke korrekt.
Der er meget langt, til de
kommer til at fungere.

Så der er ikke nogle i
Helsingør og omegn, der
behøver at være nervøse.
Det må bero på en misforståelse hos Anders
Høegh Post.
Jeg skriver til jer som
medlem af EL- og Radiogruppen på fyrskibet, så
derfor dette.
Jens Broch

