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Magnus: - Det er fedt at stå
med huen og beviset
20-årige Magnus
Madsen fra
Helsingør er netop
blevet HHX-student.
Han har valgt at tage
en pause fra
studierne. På sigt vil
han gerne læse til
lærer. - Man kan godt
blive lidt skoletræt,
fortæller han.
Tine Zedeler

TZE@jfmedier.dk

HELSINGØR: Magnus Madsen er
glad for sit eksamensbevis fra
HHX-studiet på handelsgymnasiet Unord på Rasmus
Knudsens Vej i Helsingør.
- Det er fedt at stå med huen og beviset. Jeg har været
glad for mit studie. Grunden
til jeg valgte HHX var for ikke
at komme i nærheden af et
sciencefag. Jeg hader det som
pesten. Til gengæld har jeg altid interesseret mig for økonomi og samfundsfaglige emner, så på den måde passede
studiet godt, fortæller han.

Magnus Madsen har flere
planer for sit
sabbatår. Foto:
Lars Johannessen.

TID &
STED

Helsingør Dagblad optager gratis meddelelser om glade
begivenheder
Tekst:

Få dit arrangement
på Tid & Sted-listen.
Skriv det ind på
helsingordagblad.dk/eventinfo

ONSDAG D. 8 JULI
Den 20-årige student vil
gerne arbejde med mennesker. Og han ved også godt,
hvad han gerne vil læse, når
han skal i gang med studierne.

Vil gerne arbejde med
mennesker

- Jeg har tænkt mig at søge
ind på lærerseminariet til næste år. Jeg har selv haft en god
tid i folkeskolen og kunne
godt tænke mig at give det videre. Det der interesserer mig
mest er børnenes udvikling.
Det at være med til at hjælpe
dem til at udvikle sig, synes
jeg er enormt spændende. Jeg
vil gerne arbejde med de større børn i udskolingen, fortæller Magnus Madsen.
Det med at arbejde med
børn og unge også noget, han
prøver kræfter med i sin fritid

som hjælpetræner for Hamlet Rugby Klub.

Vil gerne arbejde som
skiinstruktør

Han har valgt at tage et sabbatår, fordi han har brug for
en pause fra studierne.
- Man kan godt blive lidt
skoletræt. Jeg vil gerne bruge
det første halve år på at arbejde med mennesker. Og så håber jeg på, at jeg sammen
med en kammerat kan komme på et planlagt ski-instruktørkursus to uger til efteråret.
Med mindre corona spænder
ben håber jeg på at komme til
at arbejde som skiinstruktør
til vinter. Jeg har stået på ski
flere gange og elsker følelsen
ned af pisten. Det er en form
for frihed, fortæller Magnus
Madsen.

Laurits: - Jeg kan godt
lide at gå i skole
20-årige Laurits
Grønlund Poulsen
fra Helsingør er ikke i
tvivl om, hvilken vej
han gerne vil gå, når
det drejer sig om
studierne.

11:00 + 13:00 Helsingør, Ny
Kronborgvej 1, 3000. Ræs på
rumpejoller, byg drømmeskibe, og udforsk DRØMMESKIBET.
Arr.: M/S Museet for Søfart. Arrangementet er for børn.
13:00 Helsingør, Havnepladsen 1, 3000. Hyg og byg i
Toldkammergården. Arr.: Billedeskolen i Toldkammeret.
Arrangementet er for børn.

TORSDAG D. 9 JULI

11:00 + 13:00 Helsingør, Ny
Kronborgvej 1, 3000. Ræs på
rumpejoller, byg drømmeskibe, og udforsk DRØMMESKIBET.
Arr.: M/S Museet for Søfart. Arrangementet er for børn.
11:30 Helsingør, Ny Kronborgvej 1, 3000. Gratis introduktion til 'Frihedens Værksted - Kløvedal & livet med
Nordkaperen'. Arr.: M/S Museet for Søfart. Arrangementet
er for voksne.
13:00 Helsingør, Havnepladsen 1, 3000. Hyg og byg i
Toldkammergården. Arr.: Billedeskolen i Toldkammeret.
Arrangementet er for børn.
18:30 Helsingør, Prøvestensvej 6 1, 3000. Bingohuset
starter op igen. Arr.: Børnevennen. Arrangementet er
for alle.

Skal i avisen (dato):
Sæt kryds her, hvis foto ønskes retur (vedlæg desuden
frankeret svarkuvert udfyldt med nøjagtig adresse)
Helsingør Dagblad påtager sig intet ansvar for indsendte billeder og opfordrer
derfor til, at man ikke sender billeder ind, som ikke kan erstattes.

Indsenderens navn:
Adresse:
Evt. telefon:
Send din hilsen i en email med vedhæ et billede til:
dgh@hdnet.dk.
Du kan også sende kuponen per brev til:
Det glade hjørne, Helsingør Dagblad,
H. P. Christensens Vej 1, 2., 3000 Helsingør.
Hvis du skal have en hilsen i mandagsavisen, skal
redaktionen have kuponen senest fredag kl. 12.
Øvrige dage senest kl. 12 dagen før.

Dødsfald
Vor elskede mor,
mormor, oldemor og
svigermor

Ellen Deublein
* 11. maj 1915
† 26. juni 2020
Familien
Bisættelsen
har fundet sted i stilhed

Tine Zedeler

TZE@jfmedier.dk

Laurits Grønlund Poulsen regner med at starte på geografistudiet på
Københavns Universitet. Foto: Lars Johannessen

HELSINGØR: Der er gode chancer for, at Laurits Grønlund
Poulsen efter sommerferien
starter på geografistudiet på
Københavns Universitet.
Han er netop blevet student fra Helsingør Gymnasium.
- Jeg regner med at komme
ind på studiet. Jeg kan godt lide både samfundsfag og naturvidenskab og geografistudiet er en god blanding af
de to fag. Når jeg er færdig
med min uddannelse, kunne
jeg godt tænke mig at arbejde
for FN med fokus på ulighed.

DET GLADE HJØRNE

Jeg synes, det er spændende
med den store forskel, der er
på ressourcerne i øst og vest,
siger Laurits Grønlund Poulsen.
Selv om der er flere unge,
der i år har søgt ind på en videregående uddannelse som
en konsekvens af coronakrisen og den usikkerhed, den
har medført, har det i mindre
grad haft betydning for
Laurits Grønlund Poulsens
beslutning.
For ham er studielivet et
plus.

- Det har kun spillet en lille smule ind. Jeg kan godt lide at gå i skole. Det at have
noget at tage sig til, som giver
mening. Det giver ro på. Jeg er
bange for, at hvis jeg tog et
sabbatår, så ville det blive for
hårdt at starte igen på et studie, forklarer han.
Lige nu bor han hjemme,
men planen er at flytte hjemmefra indenfor en overskuelig fremtid.
- Jeg har tænkt mig at søge
et kollegieværelse, fortæller
Laurits Grønlund Poulsen.

--------------En stor tak til
personalet på
Grønnehave plejehjem,
afdeling A, for god og
kærlig pleje
Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Annelise Petersen
* 17. maj 1926 † 6. juli 2020
er stille sovet ind
På sønnernes vegne
Per, Palle og Preben
Rettelse: Bisættelsen finder sted
fra Sthens Kirke den 10. juli kl. 13.00

