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BAGSIDEN

DAGENS AVIS
FOR 11 ÅR SIDEN
Helsingør giver 293 millioner
for drømme-Kulturværftet
DEN 26. NOVEMBER 2008: Efter års gætterier og

vilde skud er prisen på Helsingørs kommende kulturcenter Kulturværftet nu kendt. Torsdag blev det
afsløret, at det vil koste 293 millioner kroner, 30
millioner kroner mere end budgetteret, at opføre
det cirka 13.000 kvadratmeter store kulturcenter i
og omkring de tidligere værftsbygninger ved Helsingør Havn.
Men så får kommunen også et kulturcenter med
det hele - det vil sige et Kulturværft, hvor der ikke
er blevet barberet ned på alle de ønsker og drømme om et stort, levende kulturhus med både multimedie bibliotek, teater- og koncertsal, udstillingsrum, café og meget andet, som blev tegnet ind i
projektet fra start.
På et pressemøde var blandt andre Helsingørborgmester Per Tærsbøl lettet over, at økonomien
for Kulturværftet nu er kendt og hænger sammen.
I sine mareridt frygtede den konservative politiker, at entreprise-budene på etableringen af kulturcentret vil gå langt over budgettet, og at der
derfor i kommende årtier ikke ville blive gjort noget ved de forfaldne værftsbygninger ud til havnen
og til Kronborg.
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Elever fra Helsingør Gymnasium deltog i søndags i maratonløbet Holger Danske.

Idrætslærer på Helsingør Gymnasium
Louise Rolsted Ahlmann Iversen glæder
sig over den opbakning, der er til maratonløbet.

  






 




 



Gymnasieelever deltog i
maratonløb for fjerde år i træk
Max Strandh Engeborg fra
3.z slog den hidtidige maratonrekord med tiden 3.42.

HELSINGØR: 20 elever fra

 



Helsingør Gymnasium deltog søndag i Holger Danske
Maraton med en løberute fra
badmintonhallen i Helsingør til Hornbæk og Gilleleje.
- Det er superfedt, at der er
så stor opbakning til løbet,
både fra elevernes og skolens side. Skolen bakker op
ved at betale administrationsgebyret. Forældrene
kommer også for at heppe på
eleverne, fortæller Louise
Rolsted Ahlmann Iversen.

kord med tiden 3.42, mens
Andreas Eklundh Sørensen
fra 3.y løb halvmaraton på
1.22, fortæller Louise Rolsted Ahlmann Iversen.
Hun fortæller, at deltagelsen i løbet er en stor motivator for eleverne.
- Det at eleverne gennemfører noget, som lere af dem
ikke havde troet muligt, inden de gik i gang, giver noget
helt særligt, siger Louise Rolsted Ahlmann Iversen.
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Møder om klima og madvaner

ALIEN

RØG
VENDING

Det er fjerde år i træk, at eleverne fra Helsingør Gymnasium deltager i løbet.
19 elever løb halvmaraton,
mens en enkelt løb et helt
maraton, fortæller deres underviser.
- I år blev vores interne
bedste tider slået af nye elever. Således slog Max
Strandh Engeborg fra 3.z
den hidtidige maratonre-

HELSINGØR: "Øko-Kurt" i

Tikøb har ikke længere køer i Hellebæk Kohave, for
han er dobbelt ramt af den
stærkt stigende bevidsthed om, at vi skal spise
mindre oksekød for klimaets skyld.
- Mine kunder har jo altid været dem, der er særlig
bevidste om at bevare naturen, så når stadig lere
køber mindre oksekød, er

det især mine kunder, der
skruer ned for deres indkøb, forklarede han i sommer i Helsingør Dagblad.
På torsdag klokken 19-21
kommer formanden for
Nordsjællands Landboforening, Lars Jonsson, til
Helsingør for at fortælle
om landbrugets dilemmaer på grund af de markante
klimaforandringer.
Lars Jonsson vil blandt

andet fortælle om, hvad
der skal til for at spise sig til
et bedre klima, og hvordan
man prøver at i nde bæredygtige løsninger på behovet for mad til Jordens stigende befolkningstal,
Det er aftenskolerne i
Helsingør Kommune, der
inviterer til fælles foredrag
i mødesalen i Kongensgade 24. Det koster 50 kroner
at deltage, medmindre

man allerede har et partutkort til fterårets tre klimamøder.
Det tredje og sidste møde
er næste tirsdag den 3. december med homas Roland fra Coop, og det handler om de nye klimabevidste forbrugsmønstre.
P.

