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PRØVESTENEN

20./21. MAJ 2014

LÆSER OG ANNONCØRINFORMATION:

Udgivelse og deadline omkring

ST. BEDEDAG,
KR. HIMMELFARTSDAG,
OG PINSE

Kulturfestival på Egevænget
Stor festival i Helsingør med
det ﬂerkulturelle Danmark
lørdag 24. maj.
FEST: Der bliver fest, dans,
musik, workshops, bazar og
mad fra hele verden, når Multikulturelt Forum inviterer til
festival for 16. gang på pladsen
mellem Sthens kirke og det tyrkiske kulturhus, Egevænget 7.

Man vil kunne opleve dans
fra blandt andet Congo, Argentina og Palestina, kurdisk dans
og musik - og børneoptræden
fra Azerbajdzjan. Og der bliver
konkurrencer, demonstration af
gammelt håndværk og smykkesalg, lover arrangørerne.
Der vil også være indsamling
af tøj til Syrien og information
fra forskellige humanitære og

sociale organisationer i teltene
rundt om på pladsen.
Borgmester Benedikte Kiær
åbner festivalen lørdag 24.
maj klokken 12.00. Festivalen
slutter klokken 18.00. I gamle
dage hed festival Multietnisk
Festival.
Formanden for Helsingør
Kommunes Integrationsråd,
Tawfik Tawfik, er konferencier.

Rope Skipping i Multiparken
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Nordsjælland
Uge 21:
tirsdag 20. maj
Uge 23:
tirsdag 3. juni
Uge 24:
tirsdag 10. juni

deadline korr. ann

deadline alm.

Markedspladsen

ons 14.5. kl. 16

tors 15.5. kl. 13

søn 18.5. kl. 22

ons 28.5. kl. 16

fre 30.5. kl. 13

søn 1.6. kl. 22

tirs 3.6. kl. 16

ons 4.6. kl. 13

tors 5.6. kl. 22

På fredag den 23. maj kl.
16.00 kan man i Multiparken
i Helsingør ved Vapnagård
opleve gymnaster fra Hørsholm Gymnastik Forening.
SJIP: - De optræder med såkaldt

Rope Skipping og man kan sjippe med. Det er gratis og sjovt.
Det er ikke svært, alle kan være
med. Der er jo mange måder
at sjippe på. Man behøver ikke
selv tage sjippetov med. Gymnasterne har taget flere med end

de selv kan bruge. De vil også
vise, hvordan man kan binde
flere tove sammen og lave et
meget stort sjippetov, oplyser
Helle Korsbæk fra Sundhedsambassadørerne, der står bag
arrangementet.

Med glædelig
forårshilsen
Klostermosevej 101 - 3000 Helsingør - tlf. 49 22 21 10/43 33 23 30
Email: annonce@nsnet.dk - www.nsnet.dk
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PH 3½-3
K O B B E R

læses af 40.000 mennesker - hver uge…

NU
E L L E R

aldrig

Erhvervsgrund til salg
En stor kommunal erhvervsgrund på Støberivej i Helsingør er sat til salg. Grunden er på 11.411
m2. Grunden sælges til højstbydende oplyses det, og den udbydes med en mindstepris på kr.
275,- inkl. moms pr. m2., hvilket så vil give 3,1 millioner kroner i kommunekassen. Helsingør
Kommune etablerer tilkørselsforhold til grunden, hvilket forventes afsluttet til oktober. Købstilbud skal aﬂeveres i lukket kuvert på Rådhuset i Stengade senest den 9. juni kl. 12.

Smider du
cpr-nummeret ud

Den limiterede PH 31/2-3 Kobber udgave kan kun købes i perioden fra 1. marts til 31. maj 2014
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Det er sjældent aviscontaineren eller skraldespanden vi bekymrer os om, når vi tager af sted
hjemmefra. Men det kan være risikabelt at lade
være. En ny undersøgelse som YouGov har foretaget viser, at det ved hver 6. danske husstand
vil være muligt at trække personlige papirer med
CPR-nummer på direkte op af en ulåst aviscontainer eller affaldssæk. Størst sandsynlighed er
der hos de 18-24 årige, hvor næsten hver fjerde
oplyser, at personlige papirer, som eksempelvis
kontoudtog, lønsedler og årsopgørelser, ryger
direkte ud med skraldet uden så meget som
at blive revet over. Mere end 50.000 danskere
oplever hvert år at få deres personlige oplysninger misbrugt, hvor andre optager lån, køber dyre
forbrugsgoder eller får lavet falske betalingskort,
kørekort og pas i deres navn.

