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HELSINGØR DAGBLAD:optager gratis meddelelser om runde fød-

selsdage, jubilæer, udnævnelser, bryllupper med mere. Husk, at
intet menneskeliv er ligegyldigt. Ved dødsfald bør en nekrolog
eller et mindeord bringes i Helsingør Dagblad, men det kræver
ofte, at man henvender sig til navneredaktionen. Kontakt os på
tlf. 43 33 23 20 eller mail: navnenyt@hdnet.dk

Herlige herrer hærger
HELSINGØR: Der er mange
foreninger i Helsingør. En
af dem er den lokale, nordsjællandske afdeling af den
internationale
løbeklub
Hash House Harriers, som
på mandag runder et stort
jubilæum.
900 løb har den gemytlige flok i Hash House Harriers North Sealand gennemført siden etableringen,
når mandag den 11. maj er
overstået. Og jubilæumsløbet kommer til at foregå i
Helsingør, hvor blandt andre Niels-Erik Nielsen er
klar til at guide rundt.
»På næsten 17 år er der

Jane Bülow, Steiner Vestli og Lisbeth Bono fra Multikulturelt Forum får her 10.000 kroner fra Nordeafonden.
Pengene afleveres af Malene Carmel fra Nordea. (Foto: Jakob M. Knudsen)

Kulturfestival ønsker
sig mere kendte navne
Multikulturel Festival fik
fredag 10.000 kr. af Nordeafonden til Kulturfestival for
større mangfoldighed.
Af Claus Kjærsgaard
HELSINGØR: Nordeafonden
og enkelte andre fonde har
været hjælpsomme, lige som
Helsingør Kommune. Men
næste år kunne Multikulturelt Forum godt tænke sig en
økonomisk støtte, der kunne
gøre det muligt at få knyttet
større navne til Kulturfestival for større mangefoldighed, dermed måske få flere
yngre til at besøge festivalen.
Fredag fik Multikulturelt Feorum et kærkomment
økonomisk bidrag fra Nordeafonden, der overrakte 10.000 kroner på Ravelinen, hvor festivalen for første

gang skal afvikles. Steinar
Vestli er konsulent for Multikulturelt Forum, der i mange år har arrangeret festivalen. Han glæder sig over
bidraget, der skal bruges til
at dække nogle af de praktiske udgifter med arrangementet.
Generelt kunne Steinar
Vestli dog godt tænke sig at
støtte fra flere fonde. Han synes at det har vært lidt svært
at få økonomisk opbakning
til festvalen, Hans ønskescenario er at Multikulturelt
Forum kan få en økonomisk
håndsretning, der kunne
styrke arrangementet, så
man kunne tiltrække flere
besøgende.
Kulturfestival for større
mangfoldighed, der tidligere
hed Multietnisk Festival, finder sted for 17. gang, men det

Søger tjener- og kokkeafløsere til varierede vagter fordelt
på delvis hverdage og delvis weekender.
Min. 2 års erfaring er påkrævet.
Vi tilbyder gode arbejdsforhold og god løn.
Henvendelse til direktør Eva Holten på
EH@hojstrupgaard.dk
Ejler Jensens Vej 1 · 3000 Helsingør
Tlf. 49 76 66 66
www.hojstrupgaard.dk

er første gang at festivalen
afvikles på Ravelinen foran
Kulturværftet. Multikulturel Festival finder sted den
30. maj.

HHH'erne har været i Helsingør tidligere. Nu vender de
tilbage i jubilæumsløb nummer 900.

Knas med Knoglerne?
Hvad er knogleskørhed?
Kom og hør

FOREDRAG OM KNOGLESKØRHED

tilsammen løbet godt 68.000
kilometer og drukket godt
5.000 liter kold øl og fortalt
1000 vis af vittigheder. Vi
bruger hverken geler, sukkersaft, saltpiller eller energidrikke, men vi har et godt
kammeratskab, og glæder
os til at mødes og løbe i al
slags vejr, afsluttende med
en øl og gode historier!«, forklarer HHHNS'erne.

Hår på løbebenene
Fornemmer man(d) en vis
mandehørm over arrangementet og foreningen, så er
det ikke helt forkert. Hash
House Harriers er normalt
en forsamling af folk med
hår på løbebenene. Men i
jubilæumsdagens anledning er mandagens løb også åbent for kvinder, loves

det. Hash House Harriers
North Sealand er i øvrigt en
af Danmarks mindst HHHklubber.
»Vi løber hver mandag
klokken 18:00 året rundt forskellige steder i Nordsjælland. Alle kan deltage, den
yngste er i 30erne og den
ældste er fyldt 70, og løbet
er planlagt, så den hurtigste
og langsommeste kommer i
mål stort set samtidigt,« oplyser klubben.
På mandag starter og
slutter løbet ved Kronborg
Strand med Hamlets slot
som baggrund. Two beers
or three beers, that’s the question, forklarer Niels-Erik
Nielsen.
Ruten bliver på seks kilometer inklusiv et par korte besøg på et par af Helsingørs ældste værtshuse. Og
klokken 19.30 bliver der så
afsluttet på stranden med
grill og måske en øl.
Det er gratis at deltage
i selve jubi-900 løbet, som
HHHNS'erne kalder det.
Men for 75 kroner får man
også øl, pølser og den slags
oveni, forklares det. Man
kan tilmelde sig på mailen
jbc@sport.dk!
jmn

Gartneriet Engholm er åben...
med masser af planteskoleartikler og altid
fine, flotte og friske varer

GA RT N ER I ET E NGHOL M
ER Å BE N...
M E D M A SSER A F
PL A N T E SKOLE A RT IK LER
OG A LT I D F I N E , F LOT T E OG
F R ISK E VA R ER

SOM M ER PL A N T ER
M A NGE FOR SK ELLIGE SORT ER .
H Æ NGE A M PLER
S TOR E OG F LOT T E
F. EK S F U K SI A “M I LLION BELL S ”

Flere får knogleskørhed. Sygdommen rammer flest kvinder, men
antallet af mænd med knogleskørhed stiger. Da mange lever med
osteoporose - også kaldet knogleskørhed - uden at vide det, er det
vigtigt at udbrede kendskabet til denne sygdom.

TOM AT ER - AGU R K ER - PE BER
OG CH I LLI SA M T
CI T RUS, OLI V E N OG L AU R BÆR
I F LER E S TØR R EL SER

Osteoporoseforeningen afdeling Nordsjælland har inviteret
osteoporosespecialist, overlæge ved Hvidovre Hospital,
Jens-Erik Beck Jensen til at komme og fortælle om knogleskørhed
og om de muligheder, der er for behandling.

N U S TA RT ER V I M E D VOR E S EGN E
HORT E NSI A
(V ELEGN ET T I L MOR S DAG)

Foredraget finder sted
Torsdag den 21. maj 2015 kl. 19-21.30
på Helsingør Gymnasium, Kantinen,
Borgmester P. Christensensvej 3, 3000 Helsingør.

M A SSER A F:
F RUGT T R ÆER - BUSK E - ROSER R HODODE N DRON O. M . A .
T I L FOR N U F T IGE PR ISER

Forbehold for udsolgte varer.

På mandag vil nogle mænd
løbe igennem Helsingør.
De drikker øl, ikke energidrikke.

Mødet indledes med en kort omtale af Osteoporoseforeningen
v/Joan Paludan, formand for afd. Nordsjælland.

HUSK MORS DAG 10. maj

Entré 50 kr., der betales kontant ved indgangen, inkluderer en
sandwich og vand i pausen.
Alle er velkomne.

PLANTESKOLE OG GARTNERI ENGHOLM

Tilmelding senest mandag den 18. maj 2015 på
nsj.osteoporose.f@gmail.com eller til Marie Louise Allerslev
på tlf. 5190 3490 eller Annie Hoelgaard på tlf. 2320 9150.

Besøg os på www.osteoporoseforeningen.dk

(HORTENSIAGARTNEREN)
Holmenevej 30 · Ålsgårde · Tlf. 23 25 91 31
www.gartnerietengholm.dk
Åbent hverdag 11.00-17.30 Lørdag/søn-&helligdage 10.00-16.00

