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Møde om Multietnisk Festival
Lørdag den 1. juni 2013
afholdes den 15. ”Multietnisk
Festival i Helsingør, men inden
da er der anledning til at gøre
status og til at udstikke en kurs
for fremtidens festivaler. Der
er derfor indkaldt til seminar
lørdag den 2. februar kl. 11-16
i Sthens Kirke, Egevænget 2 i
Helsingør.
Dagens program byder på
velkomst og Power Point om
festivalens historie inden et
gruppearbejde begynder.
- Da vi finder det vigtigt at
få dagens emne belyst og diskuteret så bredt som muligt,
vil bestyrelsen på forhånd have

sammensat grupperne til gruppearbejdet. Det er bestyrelsens
håb, at rigtig mange vil deltage i
seminaret. Der er op til tre pladser pr. forening, siger Lisbeth
Bono fra gruppen.
Man skal tilmelde sig på
bono.horsedammen@teliamail.
dk eller på tlf. 49 22 07 15
senest søndag den 20. januar.
Mødet er for alle, som gennem
årene har været aktører på Multietnisk Festival i Helsingør, og
til alle, som gennem årene har
vist interesse for og bakket op
om festivalen, siger hun.
Fra et festival ved Sthens Kirke.

DET STORE LAMPEAugust vandt KB Julecup

OG ANDRE GODE TILBUD
VP Globe Ø 40 cm

Sim gulvlampe
H: 135 cm.
4 watt LED.

Før: 8.995,NU

August Holmgren, der går i 8.i på Borupårdskolens idrætslinje i Snekkersten, vandt forleden den prestigefyldte tennisturnering KB Julecup i U14 rækken. August var første seeded i
turneringen og vandt både kvartﬁnalen, semiﬁnalen og selve
ﬁnalen i tre sæt. Han vandt ﬁnalen over den anden seedede
Jeff Sørensen fra Slagelse 75, 46, 62. August brækkede venstre
arm ved et tilfældigt fald på en græsplæne den 11. august;
han ﬁk titaniumsøm i begge underarmsknogler og kunne ikke
træne i seks uger, men siden oktober har han kunnet træne
igen. Han ﬁk opereret sømmene ud 13. december. August
Holmgren ligger nu nr. 6 i Danmark i sin årgang. I november
og december deltog han i tre Tennis Europe-turneringer i
Stavanger, Göteborg og Helsinki. Her i januar spiller han om
Sjællandsmesterskabet. Her ses han til højre sammen med Jeff
Sørensen, som han slog i ﬁnalen i KBs julecup 75, 46, 62.

Før 799,NU

5.995,-

499,-

SPAR 3.000,-

SPAR 300,-

Illumin alu pendel
Alu look

Ø 35 cm.
Før: 1.499,NU

799,SPAR 700,-

Ø 50 cm.
Før: 1.999,NU

1.199,SPAR 800,-
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Doner din ﬂaskepant til børn
Når Velgørenhedsknappen på ﬂaskeautomaterne i Kvickly,
SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og fakta i løbet af januar
skifter farve fra gul til pink, byder Coop og FDB samtidig to
nye organisationer velkommen til samarbejdet om velgørenhed. Et tryk på Velgørenhedsknappen har siden den 1.
januar 2013 været med til at hjælpe en bred gruppe af børn og
familier i Danmark og udviklingslandene. Børns Vilkår hjælper
udsatte børn i Danmark, bl.a. gennem BørneTelefonen, og
CARE arbejder med langsigtet bistand til fattige og udsatte
familier i Afrika og Asien. Velgørenhedsknappen fungerer som
en elektronisk indsamlingsbøtte, som Coop og FDB’s samarbejdspartnere får til låns mod at drive og udvikle den og mod
at aﬂevere den i en bedre stand, end da de overtog den. Velgørenhedsknappen har de seneste tre år samlet set indbragt Red
Barnet og WWF godt 22 mio. kroner.
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