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PRØVESTENEN

15 års festival for folk i alle farver

Møde mellem dansk/latinamerikanere og svensk/afrikanere ved Sthens Kirke.

Lørdag d. 1. juni holdes
Multietnisk Festival i Helsingør
mellem kl. 12.-18 på området
ved i Egevænget i Helsingør.
MULTI-KULTI: - Oplev musik,
sang, dans, mad, udstillinger
og informationsboder inde i og
imellem Sthens Kirke og sognegård og den tyrkiske moské og
kulturhus. Multietnisk Festival
fylder 15 år i år, og det vil der
bl.a. blive slået på tromme for
af ghanesiske og danske bands,
så det giver genlyd fra Helsingør
ud i alle verdenshjørner, lover
Suzanne Schytt, der er næstformand i Multietnisk Forum/
Festival.
Festivalen har udviklet sig
igennem de 15 år - et af højdepunkterne de senere år er
uddeling af kommunens inte-

grationspris. I år er der helt nye
tiltag. Festivalen har inviteret
repræsentanter for kristendom,
islam og jødedom, som man vil
kunne møde i et ”Troens telt”.
I anledning af det forestående
kommunevalg vil man også
kunne besøge et ”Politikernes
telt”, hvortil der er inviteret
repræsentanter for de politiske
partier.
- Ideerne hertil kom frem
ved et seminar i februar,
afholdt af festivalens arrangerende forening, Multietnisk
Forum, som består af lokale
etniske, kulturelle og sociale/
humanitære foreninger, samt
enkeltpersoner, ligesom der
var inviteret repræsentanter fra
boligområderne i Helsingør
Syd, oplyser hun.

- På seminaret blev der gjort
status, og alle var enige om,
at festivalen er en vigtig kulturel begivenhed i Helsingør
og Nordsjælland, som bør
fastholdes og fornys. Der var
desuden forslag fra etniske foreninger om fra 2014 at ændre
festivalens navn– fra multietnisk til multikulturel, siger hun.
Festivalens navn skal i
højere grad svare til festivalens
karakter, nemlig signalering af

Maria og Rosa - danskere med spansk og peruansk baggrund.

den kulturelle mangfoldighed,
som eksisterer i den danske
befolkning.
- For som forslagsstillerne
sagde: Alle etniske grupper,
fast bosiddende i Danmark, er
jo danskere.

Weingarte, som er født og
opvokset i Helsingør, læser op
fra „Den bosniske forbindelse“
og fortæller om bogen, sit forhold til Helsingør og om sit
forfatterskab. Det er naturligvis også muligt at få signeret et
eksemplar af bogen, lyder det
fra Vapnagård Bibliotek
Arrangementet er gratis og
arrangeres af Medborgercenter
Syd og Vapnagård Bibliotek.

og Jane Bülow.

Prøvestenscentret
Gratis parkering – Husk P-skiven
BABYPLEJE

SPAR 25%

Forfatteraften
med Inge Weingarte
Tre-dobbelt mord i Helsingør, menneskehandel og
narkokriminalitet. Tilsat et
grundigt indblik i kriminalpolitiets arbejdsvilkår i dagens
Danmark. Det er nogle af
omdrejningspunkterne i Inge
Weingartes spændingsroman
„Den bosniske forbindelse“.
- Kom tirsdag d. 7. maj kl.
19 og mød bogens forfatter
på Vapnagård Bibliotek. Inge

Multietnisk Forum/Festival består af Suzanne Schytt,
næstformand og den øvrige
bestyrelse er Lisbeth Bono,
formand, Ihsan Harmann,
kasserer, Anne Marie Fuglede,
Anette Frøhling, Belal AlAdwan

Husk
søndagsåbent
kl. 10-15

100% OMTANKE FOR DET VIGTIGSTE I VERDEN

fejrer

10 års jubilæum

kom ned i butikken i
Prøvestenscentret
og gør en god handel
Prøvestenscentret • Birkedalsvej 4
3000 Helsingør • tlf. 49 21 36 15

SPAR

25%
på alle Matas
BabyplejeStriber
Tilbuddet gælder alle
plejeprodukter mærket
med Svanen, ECOCERT
og den Blå Krans.
Matas Prøvestenscentret · Helsingør · 49 22 35 17

Sæsonens sidste loppemarked og lørdagscafe
Lørdag den 4. maj kl. 10-13 er
der igen loppemarked og lørdagscafé i Sthens Kirkes kælderlokaler - sæsonens sidste.
- Vi har en masse billeder
og billedrammer samt mange
andre nyindkomne loppeting
og forårstøj til meget rimelige
priser. Endvidere har vi nogle
enkelte barbiedukker til rimelige penge. Kom og find det, du
ikke vidste, du ikke kunne være
foruden, lyder det optimistisk
fra kirken.
- Som sædvanlig tager vi
mod lysestumper og brugte
frimærker, som videregives til

DanMission, og vi sælger som
sædvanlig lys fra DanMissions
lysestøberi – nu i de nye forårsfarver.
- Som altid vil der være hygge
rundt om kaffebordet, hvor et
stykke hjemmebagt kage + en
kop kaffe eller the koster 15 kr.
lyder det.
Indtjeningen fra loppemarkeder og andre markeder går
til kirkens humanitære arbejde.
Man kan se opslag på loppemarkedet om, hvad pengene
gik til i 2012. Loppemarked
med lørdagscafe vender tilbage
til efteråret.

Netop NU
ra
30 stk. ekst

Spar

20%

på alle boksvine

Tilbuddet gælder til og med lørdag d. 4/5

Prøvestenscentret

Åbningstider: Mandag-fredag 8.00-20.00.
Lørdag 8.00-18.00. Søndag kl. 8.00-18.00

Multitabs
Daglig
300
+30 stk.

Multitabs
50+
180
+30 stk.

129,95

179,95

Prøvestenens Apoteksudsalg
Prøvestenscentret · 3000 Helsingør · Tlf. 49 22 00 02
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30 - Lørdag kl. 9.00-14.00

