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Bisiddergruppen
har plads til flere
Nye tider: Der er nu tre
afdelinger i Helsingør,
Hillerød og Halsnæs kommuner.
HJÆLP: - Vi har behov for bisiddere uanset alder – og måske
sidder du med tanken om at vil

gøre noget for andre. Er du interesseret i at blive frivillig hos
os, kræver det i første omgang
ikke andet end, at du er en god
lytter og har empati for andre,
siger Erik Hendriksen, der selv
er bisidder.
- Du skal som minimum
deltager i bisidderkursus. Vi

formidler aftalen og kurset er
gratis for dig
Vi er en hyggelig gruppe
af frivillige, som mødes hver
anden måned. Og er man interesseret eller vil høre mere, er
man veloimmen til at ringe til
mig, siger Erik Hendriksen, der
svarer på telefon 28 26 43 21.

Multikulturel festival
flytter til Kulturværftet
Efter 16 år i Helsingørs
udkant rykker Multikulturelt Forums kulturfestival
til ravelinen ved Kulturværftet.
FLYTNING:- Nu har vores festival
vokset sig så stor, at vi må ﬂytte
ned til Helsingørs nye storstue,
siger Lisbeth Bono, festivalens
leder gennem mange år. - Pladsen mellem Sthens kirke og det
tyrkiske kulturhus er blevet for
lille!
Sidste lørdag i maj 2015 vil
der igen serveres eksotisk mad

fra mange lande og spilles og
danses til musik fra hele verden
ved den årlige kulturfestival i
Helsingør.
Men nu vil teltene og de
mange nationaliteter være på
von Scholtens Ravelin mellem
Kronborg Slot og Kulturværftet.
- I år havde festivalen ca.
1500 besøgende, også fra vores
naboer på den andre siden af
sundet. Med kun en kort spadseretur fra centrum håber
festivalledelsen på endnu ﬂere
næste år.

Kulturfestivalen er en begivenhed for hele det nordsjællandske foreningsliv, og med
134 forskellige nationaliteter i
området, tegner det til at blive
en livlig lørdag. Så håber vi
vejrguderne er med os næste
år også, siger Lisbeth Bono.
Hun lover mad og underholdning for folk i alle aldre. Festivalledelsen håber, at samtlige
aktuelle foreninger i Nordsjælland vil kende sin besøgelsestid
og være med at vise, hvad de
kan byde på.

Nordhavnen får flot
promenade og nye cafeer
Der bankes og laves
spunsvægge i Helsingør
Nordhavn i forbindelse
med etableringen af den
kommende Havnepromenade.
PROMENADE: Der skal nemlig
skabes sammenhæng imellem Helsingør By, Kulturhavn
Kronborg og Nordhavnen, lyder
det i Lokalplanen. Projektet,
der fortventes færdigt i april
2016, skal sikre sammenhæng

og mere liv på Norhavnen.
Alle der gæster Kronborg Slot
og Kulturhavnen, kan, når den
ﬁre meter brede promenade er
etableret, kombinere besøget
langs vandet med en tur fra
slotsområdet til Marienlyst
Strand. Området med Havnepromenaden giver mulighed for
etablering af ﬁre restauranter/
cafeer med udeserveringer og
lignende havne- orienterede
forretningstyper er også velkomne.

En dybere havn giver i fremtiden plads til større både.
Rent havnemæssigt, er der
ﬂyttet ca. 25 jollepladser fra
Nordre inderhavn til Søndre
yderhavn, som så giver mulighed for etablering af større
bådpladser i Nordre inderhavn. Man kan læse mere på
helsingor-havne.helsingor.dk
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Åbent hus med Vibekes keramik
Hvert år holder keramiker
Vibeke Fischer i Espergærde sit julestue i sin kombinerede privatbolig og
værksted på Fuglevangsvej 9 den kommende og
næstfølgende decemberweekend kl. 13-17.

Så byttes der i Swop-Elsinore
Tre generationer står bag en ny slags butik i Sct. Olaigade i Helsingør. Der er tale om en dele/
bytte-butik, som kræver at man har tegnet medlemsskab for at benytte tilbuddet. Man bytter
sit tøj og får nyt med hjem efter regler som forklares nærmere i butikken. Den nye Swopbutik
holdt åbningsreception i søndags. Barnebarnet Ea-Emilie Sessen Woldfrom arbejder heltids i
butikken med hjælp fra mormor Inge-Merete Woldfrom. Mens Ea’s mor og Inge-Meretes datter
Dianna Popp hjælper til så meget hendes andet faste arbejde tillader det. Her ses de tre generationer samlet. Man trækker på erfaringer fra en tilsvarende Swopbutik i Svendborg. Foto:
Lars Johannessen.

LER: Mange faste kunder benytter da lejligheden til at se og
handle de langtidsholdbare
julegaver, hygge i privaten og
kigge rundt i værkstedet, der
bugner af hendes fade, skåle,
vaser og kander i alle størrelser. Det var en tradition som
startede tilbage i 1980 og mange
har fundet en anderledes julegave, både brugskunst og unika
gennem åprene. Der serveres

god glögg til at varme sig på. Og
alle der har lyst og interresse

for kunsthåndværk er meget
velkomne, lyder det.

