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Gadeteater i
Espergærde:
Familiecirkus for
fuld udblæsning og
vandreforestilling
skabt særligt til
Espergærde havn.

Få et særligt indblik i de lokale fiskeres liv i Dance of the Fisherman af
Location X / Locus.

ESPERGÆRDE: Hvis du bor i Es-
pergærde, skal du holde øje
med, hvad der sker i din by
mellem den 25. juli og 30.
august, hvor Passage Festival
løber af stablen. Måske du
får et glimt af en cirkus fami-
lie med fart på eller møder
nogle fortabte britiske opda-
gelsesrejsende, mens du går
på fortovet?
Der er gadeteater på færde

i Espergærde og man kan
opleve både familie akro-

batik for fuld udblæsning,
humoristisk dukketeater om
mor-barn forholdet, britiske
opdagelsesrejsende der farer
vild i gaderne, men også den
helt nye forestilling specielt

udviklet til Espergærde
Havn, Dance of the Fisher-
man, som tager dig tættere
på de lokale fiskeres ufortal-
te historier.

Bavarian overvejer
produktion af
abekoppevaccine
hele døgnet
Danske Bavarian
Nordic, der er det
eneste selskab med
en godkendt vaccine
mod abekopper,
forbereder sig på at
kunne producere
vacciner om natten
for at imødekomme
den stigende efter-
spørgsel, efter at
virusudbruddet er
erklæret en global
nødsituation.

Bavarian Nordic Kvistgård Foto: Lars Johannessen

Jakob Due Jakobsen 
(Marketwire)

KVISTGÅRD: Abekoppeepide-
mien, der har spredt sig til cir-
ka 16.000 mennesker verden
over, blev i weekend erklæret
en folkesundhedsnødsitua-
tion af chefen for Verdens-
sundhedsorganisationen
WHO.
Dette er det højeste alarm-

niveau, der har til formål at
samle flere ressourcer globalt
for at bremse udbruddet, og
er den første af den slags afgø-
relse, siden coronavirus be-
gyndte at feje rundt i verden,
skriver Bloomberg News.
- Uanset hvilken efter-

spørgsel vi vil møde, forven-
ter vi at imødekomme den
med vores egne ressourcer, si-
ger Rolf Sass Sørensen, Bava-
rians chef for investor rela-
tions, telefonisk ifølge Bloom-
berg News.
- En meget ligetil løsning

er at køre vores produktions-
anlæg henover natten og få
flere mennesker til at arbejde
på skift, fortsætter han.
Bavarian Nordic kan pro-

ducere 30 mio. doser om året,
og selskabet har indtil videre
ikke afvist nogen ordre fra re-
geringer.

Over 30 millioner doser
Investor relationschefen
fremhæver, at medicinalsel-
skabet allerede har kørt læn-

gere vagter, samt at nattevag-
ter og andre justeringer kan
bringe produktionen over 30
mio. doser.
Finanshuset Citigroups

analytiker Peter Verdult vur-
derer, at mindst 50 pct. af Ba-
varians produktionskapaci-
tet kan allokeres til abekop-
pevaccinen samt at det dan-
ske selskab kan få omkring
100 dollar per vaccine i gen-
nemsnit.
Bavarian har også mulig-

hed for at indgå aftaler om at
få andre producenter til at
producere vaccinen, men det
vil ifølge Sørensen tage meget
tid og være dyrt, så det forsø-
ger Bavarian at undgå.
.\\˙ MarketWire



Helsingør Dagblad bringer gerne omtaler af runde
fødselsdage, nygifte, nyfødte og nekrologer.
Hvis du ønsker at få en tekst bragt, bedes du sende en
mail til navnenyt@hdnet.dk . Send gerne et foto med.
Kontakt evt. navneredaktør Tine Zedeler på 30 98 40 01.

Redaktionen forbeholder sig ret til redigere, forkorte
og afvise indsendt materiale.

Fødselsdagsomtaler skal være redaktionen
i hænde senest tre hverdage før fødselsdagen
og bringes dagen før eller på selve dagen.

Dødsannoncer indtelefoneres på tlf. 79 12 47 00.
Mandag-torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-14.30
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70årognyt job iudlandet
Amerikanernehar
sendt deres grå guld
til Danmark. Alan
Leventhal fylder 70
år den 28. juli, og han
er netopbegyndt på
posten somUSA's
ambassadør i
Danmark.

Ritzau) Frank Jørgensen (Af
Frank Jørgensen

NAVNE: Det er ikke alle 70-åri-
ge, der får tilbudt et nyt job i
enmondænbolig i udlandet.
Mendet er sket forAlan Le-

venthal. Han fylder den 28.
juli 70 år, og han er netop be-
gyndt i et job tusindvis af ki-
lometer fra sin hjemegn i Bo-
ston på USA's østkyst.
Nuborhan i villaenRydha-

ve på Strandvejen i Charlot-
tenlund.
Det er embedsboligen for

USA's ambassadør i Dan-
mark.
For det er den stilling, som

han blev akkrediteret til, da
han den 1. juli mødtes med
dronningMargrethe påMar-
selisborg Slot.
- Som ambassadør vil jeg

arbejde for at styrke vores
fælles politiske og sikker-
hedsmæssige interesser, for
at uddybe vores økonomi-
ske bånd og for at udvide vo-
res akademiske forsknings-
mæssige samarbejde, sagde
han, da han var helt nyslået
ambassadør.

Meget velhavende
Nu er det ikke, fordi Alan Le-
venthal er helt uvantmedbo-
nede gulve.
Hanblev nomineret til po-

tet Boston University, hvor
han fra 2003 til 2008 var be-
styrelsesformand.
I 2009blevhan tildelt en ti-

tel som æresdoktor i jura fra
Boston University.
Ambassadørenoghans ko-

ne, Sherry, er kendt for at væ-
re filantropiske. De har Sher-
ry ogAlanLeventhal Familie-
stiftelsen, der bedriver velgø-
renhed.
Den har blandt andet

skænket en donation på fem
millioner dollar til Boston
University.
Alan Leventhal har sam-

men med sin kone også op-
rettet et center, der hjælper
familier i blandede jødiske og
ikkejødiske ægteskaber.
Ambassadørenhar todøtre

sammenmed Sherry Levent-
hal.
Desuden har han tre søn-

ner fra et tidligere ægteskab.
/ritzau/

Alan Leventhal,
USA's ambas-
sadør i Dan-
mark, fylder
den 28. juli 70
år. Billedet er
fra en ceremo-
ni på Boston
University i
2009, da han
blev udnævnt
til æresdoktor.

sten somUSA's ambassadør i
Danmark af præsident JoeBi-
den, somhan ifølgeTheNew
York Times støttede økono-
misk under valgkampen i
2020.
Alan Leventhal er meget

velhavende. Han er bestyrel-
sesformand og øverste chef i
Beacon Capital Partners.
Det er en af de store ejere

og forvaltere af kontorejen-
domme i USA.
Han sidder desuden i for-

retningsudvalget hos Massa-
chusetts Institute of Techo-
nology (MIT).
Han har en bachelor i øko-

nomi fra Northwestern Uni-
versity i Illinois og en MBA
fraTuck School of Business på
Dartmouth College i New
Hampshire.

Æresdoktor
Begge uddannelser tog han i
1970'erne.
Hanhar også været tilknyt-

GadeteaterpåVapnagaard:Energiskcirkusshow,
dukketeaterog legefestival.

Oplev Encore une fois på Vapnagaard - belgisk nycirkus med en vippe,
tre artister og en stak bordtennisbolde.

VAPNAGAARD:Hvis du bor i bo-
ligområderne ved Nordvest,
Nøjsomhed og Vapnagaard,
skal du holde øje med, hvad
der sker i dit områdemel-
lem den 26. juli og 30. au-
gust, Passage Festival løber
af stablen.
Tirsdag 26 juli er der gade-

teater på færde på Vapna-
gaard og du kan både opleve
dukkeforestillingen Quack-
salver af Sofie Krog Teater
(DK), ommirakelmidlet
Wonder Tonic og den nem-
me vej til det perfekte liv, el-
ler opleve et energisk og le-
gende cirkusshow Encore
une fois af Tripotes la Com-
pagnie (BE), hvor tre artister
undersøger en vippes mulig-
heder, forsynet med en hel
masse bordtennisbolde.

Den står på forskellige gra-
tis gadeteater forestillinger,
leg og hyggelige timer med
hele familien når Passage Fe-

stival er på Vapnagaard.
Man kan se hele program-

met for Passage Festival på
www.passagefestival.nu

Vores allesammens

Steffen
Kjeldsen
* 30. maj 1964
† 22. juli 2022

Har lukket sine øjne
for sidste gang

Jeanette med familie

Bisættelsen foregår fra
Kapellet på Helsingør
Kirkegård torsdag den

28. juli kl. 11.00

Vi vil gerne hjælpe dig med at mindes dine kære
På Helsingør Dagblad mener vi, at ethvert liv er værd at mindes.Derfor bringer vi et mindeord eller en nekrolog, når pårørende ønskerat fortælle om afdøde, der enten boede i eller havde tæt berøring medvores udgivelsesområde.
Mindeord skriver de pårørende selv, men der kan også være tale om,at vi skriver en nekrolog i samarbejde med de efterladte. Det er gratisat få nekrologer og mindeord optaget i avisen.Mindeord – gerne med foto - kan sendes til navnenyt@hdnet.dk. Duer også velkommen til kontakte navneredaktør Tine Zedeler på tele-fon 3098 4001, eller Claus Kjærsgaard på telefon 2075 1446.
Vi skriver også gerne i et værdigt samspil om perso-ner, der ved, at døden er nært forestående, og gernevil dele deres tanker, når livet slutter.
Dødsannoncer optages mod betaling. Henvendelserkan ske til telefon 7912 4700 eller på e-mail til
afdode@jfmedier.dk

Vores kære

Lis Graubæk
* 24. oktober 1932 † 18. juli 2022

er stille sovet ind

Familien

Bisættelsen finder sted for den nærmeste familie i
Hellebæk Kirke

fredag den 29. juli kl. 11.00

Dødsfald

Konktakt os om
dødsannoncer og taksigelser på

afdode@jfmedier.dk


