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HELSINGØR:  De faglige or-
ganisationer har i mange år 
haft egne klubber for deres 
seniormedlemmer. Nu har 
disse klubber besluttet at 
danne et samarbejde, hvor 
de kan mødes til større ar-
rangementer.

Det første større arrange-
ment fi nder sted på onsdag 
den 22. marts kl. 10.00 i Hel-
singør Hallen. Overskriften 
for mødet er at sætte fokus 
på sundhedspolitik set ud 
fra seniorernes vilkår.  Der 
er tilmeldt 130 seniorer fra 
forskellige faglige klubber i 
Helsingør.

Panelet består af borgme-
ster Benedikte Kjær, med-
lem af socialudvalget Gitte 
Kondrup og centerchef Mar-
grethe Kusk Pedersen. Ord-
styrer er redaktør Klaus 
Dalgas, Helsingør Dagblad.

- Vi forventer en livlig de-
bat fra nogle engagerede 
seniorer og nogle ligeledes 
engagerede paneldeltagere.

Et sådant møde kræver 
også en god afslutning og det 
bliver med stegt fl æsk med 
persillesovs, lyder det fra 
Jan Algreen-Ussing, der sid-
der i fællesudvalget.

Faglige seniorer og 
sundhedspolitikken

Elever fra Helsingør MGK giver på torsdag koncert i Toldkammeret                            

HELSINGØR: De rytmiske 
studerende på Helsingør 
MGK inviterer til forårets 
første koncert i Toldkamme-
ret, torsdag den 23. marts kl. 
19.00

Der vil blive spillet nyskre-
vet musik af de studerende, 
samt nye arrangementer af 
allerede kendte sange, og 
koncerten falder i tre dele, 
svarende til det antal grup-
per der spiller.

Grupperne er under ledel-
se af tre af de daglige under-
visere på MGK, trompeti-
sten Flemming Agerskov, 

pianisten Thomas Walbum 
og sangeren Anne Kierul� , 
alle tre udøvende musikere 
og komponister.

Alle er velkomne – der er 
fri entré.

MGK er et videregående, 
statsfi nansieret 3-årigt kur-
sus, der bl.a. forbereder de 
unge studerende til musik-
konservatorierne.

Helsingør MGK er en del af 
Region Hovedstadens MGK, 
der desuden har afdelinger i 
Ishøj, København og på Fre-
deriksberg. 

MGK-elever giver
rytmisk forårskoncert

HELSINGØR: Der bliver 
spillet akustisk koncert og 
snakket om kassettebånd, 
når musikeren Veronica Bi-
anqui på torsdag klokken 18 
til 20 giver koncert på Biblio-
teket Kulturværftet.

I dag vælger nogle musike-
re at udgive kun på kasset-
tebånd - blandt andet Vero-
nica, som  i 7-års alderen 
begyndte at optage sine egne 
sange på kassettebåndopta-
gere i sit værelse i Los An-
geles. Nu, ca. 20 år senere, 
har Veronica medvirket på 
en lang række af kassette-
båndsudgivelser med blandt 
andet det californiske surf-
rock band, The Blank Tapes 
og hendes primære projekt 
under eget navn - senest med 
kassettesinglen »Ah Paris« 

(Lollipop Records, 2016). 
Veronicas musik kan be-
skrives som excentrisk rock 

’n’ rollpræget pop. Veroni-
cas numre fremføres som en 
semi-akustisk koncert, hvor 
hendes vokal akkompagne-
res af guitar, kontrabas og 
violin.

Optakt til Elværket
Arrangementet er en 

optakt til begivenheden: 
“Cassette: A Documentary 
Mixtape - fi lm, koncert og 
performance”, som fredag 
den 24. marts afholdes på 
Musikhuset Elværket. Her 
vil en dokumentarfi lm om 
kasettebånd vises i samar-
bejde med DOX:ON:TOUR. 
Derudover vil Veronica Bi-
anqui spille sin musik med 
et rockband, efterfulgt af en 
kassettebåndsperforman-
ce af Kristo� er Raasted og 

Ragnhild May. 
Musik, musiq Præsenterer 

er et samarbejde imellem 
biblioteket og Felix Havstad 
Ziska fra Helsingør. Det er 
en månedligt tilbageven-
dende koncertklub, der præ-
senterer ny, primært lokal 
live musik, men også bands 
fra resten af landet/ verden 
vil med jævne mellemrum 
optræde på biblioteket.

Man kan også se en kasset-
tebånds udstilling på Biblio-
teket der relaterer sig til ar-
rangementet. Udstillingen 
løber til den 4. april og fi ndes 
på Biblioteket Kulturværf-
tets anden etage. 

Der er fri entré uden billet 
på Biblioteket Kulturværf-
tet, Dækket .

Akustisk musik og kasettebånd

Musikeren Veronica Bianqui gi-
ver koncert på Biblioteket Kultur-
værftet.

Det er i år � erde gang, at Kronborgstafetten løber af stabelen.  Foto: Torben Sørensen

MOTION: Rengø-
ringsfirmaet Renell 
er af de nye deltage-
re i den fjerde udga-
ve af årets Kron-
borgstafet.

HELSINGØR: De første 100 lø-
bere er i hus til årets Kron-
borgstafet torsdag 1. juni. 
De foregående tre år har 
Kronborgstafetten oplevet 
et stigende deltagerantal til 
løbefesten, der sætter fokus 
på fællesskab, velfærd og 
sundhed. I 2016 var 55 virk-
somheder tilmeldt Kron-
borgstafetten - i år er mål-
sætningen en tilslutning på 
70 virksomheder fra Helsin-
gør Kommune.

- Det er vigtigt for Helsin-
gør Kommune, at vi møder 
erhvervslivet og kommu-

nens virksomheder i en 
anden og mere uformel 
sammenhæng, fortæller 
Stine Johansen, der er kom-
munaldirektør i Helsingør 
Kommune.

Ifølge den administreren-
de direktør for Trelleborg 
A/S, Jesper Luja Thomsen, 
giver deltagelsen og sponso-
ratet i Kronborgstafetten en 
værdi blandt medarbejder-
ne.

- Vi har været spon-
sorer for Kronborgstafetten 
de sidste to år og havde sid-
ste år 15 deltagene hold fra 
Trelleborg. Vi vender tilba-
ge til Kronborgstafetten år 
efter år, fordi det er et lokalt 
samlingspunkt, som giver 
plads til sjov og hygge. Det 
giver også stor intern vær-
di, når vi viser fl aget til et 
lokalt arrangement, siger 
Jesper Luja Thomsen, der er 

administrerende direktør 
for Trelleborg A/S. 

Ny virksomhed melder sin 
ankomst

Én af kommunens større 
virksomheder, Service-
fi rmaet Renell A/S, er nye 
sponsorer og deltager for 
første gang deltagere i årets 
Kronborgstafet.  

- Flere af vores kun-
der og samarbejdspartne-
re har fortalt mig om, at 
Kronborgstafetten var et 
hyggeligt arrangement for 
en virksomhed og dens med-
arbejdere. I år er det første 
gang, vi skal være med, og 
vi glæder os.  Da vi også fi k 
muligheden for at støtte op 
om dette års arrangement 
med et sponsorrat, var det 
et klart ’ja’, fortæller admi-
nistrerende direktør for 
Renell, Simon Elleskov. 

Renell og Trelleborgs 
medarbejdere samt Helsin-
gørs borgere, foreninger, 
virksomheder og institu-
tioner vil være klar til at 
løbe stafetløb fra stævne-
pladsen ved Kulturhavnen 
Kronborg.  Deltagerne skal 
bringe depechen fra start-
området foran Kulturværf-
tet rundt om Kronborg eller 
mod Nordhavnen, omkring 
Øresundsakvariet og den 
nye promenade. Efterfølgen-
de danner Værftshallerne 14 
og 17 rammerne om fælles 
spisning og hygge.

Kronborgstafetten er ar-
rangeret i et samarbejde 
mellem Helsingør Ski og 
Orienteringsklub, HIF At-
letik, PULS 3060, DGI Nord-
sjælland og Helsingør Kom-
mune.

Lokalt erhvervsliv bakker 
op om Kronborgstafetten 

HELSINGØR: Umiddelbart 
efter at en 94-årig mand hav-
de hævet 2000 kroner i auto-
maten i Helsingør Bycenter, 
blev han opsøgt af to yngre 
mænd, der havde et kort i 
hånden.

De fulgte ham til Skyde-
bane Alle, hvor de bad om 
hjælp til at fi nde en tandlæ-
ge, da den ene havde tandpi-
ne. Imens gik de tættere og 
tættere på den 94-årige, der 
kunne føle, at der blev rakt 
ud efter de 2.000 kroner i 
brystlommen.

- Ved mandens hoveddør 
blev de to mænd skubbet 
væk, fortæller politiinspek-
tør Henrik Hattel, der ikke 
er i tvivl om, at der var tale 
om to tricktyve og ikke et 
par unge mænd med tand-
pine.

De beskrives som 20-30 år 
gamle, spinkle af bygning, 
og de talte et fremmed sprog. 
Den ene er omkring 170-175 
centimeter høj, den anden er 
190 centimeter høj, fremgår 
det af politiets signalement.

slot

94-årig skubbede 
tricktyvene væk


