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Mette Therkelsen skal stå i spidsen for Danish Badminton Inspiration Team. Foto: Lars Johannessen.

Mette skal på verdensrejse
med unge badmintontrænere
33-årige Mette Therkelsen fra
Helsingør er ansat som manager for Danish Badminton
Inspiration Team, der tager 12
unge badmintontrænere med
på en verdensrejse.
BADMINTON: DGI står bag
holdet, hvor trænerne får ny
international inspiration og en
oplevelse for livet.
Mette Therkelsen brænder
for badminton. Og derfor er
det nye job som manager for
Danish Badminton Inspiration
Team et drømmejob for hende.
DGI Badminton har ansat den
33-årige kvinde fra Helsingør,
der både er badmintontræner

og uddannet politiassistent, til
at stå i spidsen for holdet af
unge danske badmintontrænere, der til sommer skal rejse
rundt med ketsjere og fjerbolde
i Kina, Thailand og Vietnam.
- Jeg føler mig dybt privilegeret over at have fået denne
opgave. Jeg skal arrangere en
rejse, der bliver en helt unik
badmintonoplevelse for deltagerne. Vi skal ud til rigtig
mange mennesker i Asien,
både skoleelever og de dygtige badmintonspillere, så de
danske trænere vil møde store
udfordringer badmintonmæssigt og personligt, siger Mette
Therkelsen.

Kulturfestival til maj
Igennem 15 år har Multietnisk
Festival, som nu har skiftet
navn til Kulturfestival, været
en årlig begivenhed i Helsingør, som hylder den brogede,
kulturelle mangfoldighed i
Helsingør.

KULTUR: - Den kan opleves
igen i 2014 – så sæt kryds ved
lørdag d. 24.maj og kom og
dans med, lyder det fra
Lisbeth Bono og Suzanne
Schytt fra sekretariat.
Netop ”dansen” – de mange

endnu mere i de danske badmintonklubber og DGI og
dele ud af deres erfaringer, siger
Mette Therkelsen.

Kina, Vietnam og
Thailand
Her 10 år efter skal Mette
Therkelsen så være med til at
udtage nye deltagere til holdet,
ligesom hun skal være rejseleder.
Rejsen går først og fremmest
til Kina, hvor deltagerne skal
besøge skoler og universiteter med badminton som top
prioritet. I Kina har DGIs

samarbejdspartner RSL desuden en fabrik, der producerer fjerbolde, som holdet skal
besøge. Deltagerne skal også til
Thailand og Vietnam.
Under rejsen får deltagerne
en solid træneruddannelse, de
er med i træningskampe, og de
oplever andre badmintonkulturer og træningsformer.
Deltagerne står også for en
lang række workshops, og de
skal være ambassadører for
dansk badminton, hvor det jo
både handler om at vinde og om
at have det sjovt.
- Målet er, at når deltagerne
kommer glade og berigede
hjem, så vil de engagere sig

kulturers forskellige danse - er
temaet for næste festival. Og
forberedelserne siges allerede
at være i fuld gang.
- Foreningen Multietnisk
Forum, som organiserer festivalen, har skiftet navn til Multikulturelt Forum og arbejder
på at etablere kontakt til et
antal netværk og foreninger

i Nordsjælland og på tværs af
Øresund. To foreninger i Helsingborg, Saga of Afrika og The
Gambian Society har allerede
sagt ja til at deltage d. 24. maj.
Gambianerne har tidligere
deltaget i festivalen, og alle må
overgive sig til rytmerne, når
de går i gang med at tromme,
lyder det fra Lisbeth Bono og

Suzanne Schytt.
- Hvorfor erstatte ordet etnisk
med ordet kultur i navnene på
festival og forening? Det er et
ønske fra nogle af de flygtningeog indvandrernetværk, som det
organiserende forum består af.
Man ønskede ikke at markere
den tidligere nationalitet, som
sådan. ”Vi er jo alle danskere”-

Og hun ved, hvad hun taler
om. Tilbage i 2004 var Mette
Therkelsen selv med på DGI’s
første Inspiration Team, der
dengang turnerede i både Asien
og Europa.

Julerock med Whitesnake Tribute og Dixxon
Der er Julerock på Håndværkeren i Sct. Anna Gade i
Helsingør den 20. december
med Whitesnake Tribute og
Dixxon.
ROCK: Musikerne fra Helsingør, Ernst Sørensen guitar, Jan
Engstrøm, bas og Jesper Højer
sang - samt Søren Grening og

Kenneth Olsen som alle fem har
begået sig i forskellige orkestre
som Royal Hunt, Dee Ryde,
Carmen, Pangea, Cargo, etc.
har spillet landet og udlandet
tyndt med eget materiale med
stor kærlighed til det engelsk3e
hårdrockorkester Whitesnakes
materiale.
- Det er jo oplagt for os, og vi

mener at Whitesnake fortjener
den ypperste respekt, og derfor
bestræber vi os på at spille fuldstændigt som original besætningen, hvilket gør materialet
både tungt og ørevenligt, siger
bandet.
Ernst Sørensen lover et brag af
koncert sammen med lokale
Dixxon, der ikke er et helt

Om Inspiration Team
DGI Badminton sender
hvert 2. eller 3. år et hold af
unge badmintontrænere på
en verdensrejse – i stil med
gymnastikkens Verdenshold.
Deltagerne har en række træningssamlinger inden afrejsen
i juli. Deltagerne betaler selv
18.300 kroner for at være med.
I 2014 er det femte gang, DGI
sender et DBIT-hold af sted.
Der er udtagelsesweekend den
14.-16. marts.

Mette Therkelsen er 33 år og
bor i Helsingør. Hun er uddannet politiassistent og arbejder
med efterforskning inden for
personfarlig kriminalitet. Hun
er født og opvokset i Holstebro.
I flere år spillede hun på Holstebro Badmintons 1. hold i 3.
division, og hun har også spillet
i 2. division i Aalborg.
Mette Therkelsen er også
aktiv i Politiets Idrætsforening,
hvor hun bl.a. har været med
til at arrangere EM i politibadminton. I DGI-regi underviser
hun på trænerkurser, badmintonskoler med videre.

hed det ved de seneste møder
og generalforsamlingen i 2013,
men vi har forskellige kulturer –
og dem vil vi gerne vise og dele
med andre, siger Lisbeth Bono
og Suzanne Schytt.

Julekoncert i Sankt Vincent
sædvanligt bryllupsband. Her
bliver spillet igennem med
70’er, 80’er hits med lange guitarsoloer fra Charles Vognsen
& Gregers Larsen. Andrew
Murray er på vokal og Niels
Møller på trommer.

Der er julekoncert i Sankt Vincent Kirke i Helsingør onsdag
den 18. december kl. 19.00.
JUL: - Igen i år byder vi
velkommen til en dejlig julekoncert i Sankt Vincent Kirke
lig med sidste års succes. Der
er gratios adgang og man kan
høre musik af J.S. Bach, G.F.

Händel, A. Vivaldi. P.E. Lange
–Müller, G. Faure og M. Reger.
Musikken spilles og syunges
af Oana Ladan, sopran, John
Damsgaard, baryton, Birgitte
Lindum, obo og
Else-Marie Damsgaard,
klaver og orgel, lyder det fra
kirken.

