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Et par glade dage
med masser af
fodbold

HELSINGØR: Elever fra 3.-6.
klassetrin havde et par sjove
og aktive dage til kommu-
nens skolefodboldstævne.
Der var højt humør og

spændende dramaer på fod-
boldbanen, da ca. 700 elever
fra kommunens skoler – for-
delt over to dage – deltog i
årets skolefodboldstævne.
Stævnet var arrangeret af
Snekkersten IF og idrætslin-
jen i Helsingør Kommune.
Fodboldkampene fandt

sted på Snekkersten Idræts-
center og bød på masser af
motion – og mulighed for at
styrke klassefællesskabet
med en god oplevelse. Der
blev driblet, afleveret og
skudt på mål, og eleverne fik
både sved på panden og god
motion.
Klasserne stillede med en-

ten pige-, drenge- eller
mixhold, og kampene blev
dømt af elever fra idrætslin-
jen og Tibberupskolen. I alt
deltog 62 hold i turneringen.
- Det var en fremragende

turnering. Det var en fornø-
jelse at opleve det engage-
ment, som Snekkersten IF
lagde i stævnet. Stor ros til
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dem, siger idrætskonsulent
Lasse Rye Rasmussen fra
Helsingør Kommune.
Eleverne fra 5.-6. klasse

spillede tirsdag den 14. juni,

og 3.-4. klasserne spillede
onsdag den 15. juni. Alle del-
tagende elever modtog bag-
efter en invitation til gratis
prøvetræning i én af de loka-

le fodboldklubber. Et tilbud,
der står åbent for alle inte-
resserede.

Du kan ændre et menneskes liv ved at
donere dine aflagte briller i Synoptik i
Helsingør

som Ghana. ”Vi ser desværre
ofte, at ghanesernes ellers
klare øjne får et mat skær,
fordi de er blevet forbrændt.
Derfor gør vi meget ud af at
lære ghaneserne om solens
skadelige stråler,” siger Ilona
Søhoel og fortsætter: ”Vær
endelig ikke bange for også
at indleve
Så indlevér dine aflagte

briller eller solbriller i Sy-
noptik i Stengade i Helsin-
gør. Så er du med til at give
en ghaneser et bedre syn.
Brillerne kan afleveres hele
året.

HELSINGØR: Et godt syn er ik-
ke en selvfølgelighed i Gha-
na. Nu kan du være med til
at give en ghaneser synet til-
bage, når Synoptik for 14.
gang tager til Ghana og laver
synsprøver og deler briller
ud. Det gør du ved at donere
dine aflagte briller eller sol-
briller i Synoptik i Stengade i
Helsingør.
Alle synshjælpemidler

kan gavne Det er ikke kun
almindelige briller, du kan
donere til Ghana. Også sol-
briller spiller også en vigtig
rolle for øjnenes sundhed,
når man bor i et solrigt land

SAGA fylder 138 år

HORNBÆK: Den gamle sil-
debåd i Hornbæk inviterer
til fødselsdag på Hornbæk
Havn. Den er oprindelig
bygget i Hornbæk.
En af Danmarks bedst be-

varede smakkejoller ligger
og vugger i Hornbæk Havn.
På lørdag den 2. juli fylder
den gamle sildebåd, SAGA,
hele 138 år. I den forbindel-
se inviterer Saga-Lauget til
fødselsdagsfest på Hornbæk
Havn. SAGA er en af de stør-
ste sildebåde, der stadigvæk
eksisterer i sin oprindelige
form, og trods sine 138 år er
den bevaret temmelig ufor-
andret og i rimelig god

stand.
Siden 2013 har Saga-Lau-

get afholdt hendes fødselsdag
– dog med få års pause. I år
forsøger vi at skrabe lidt mid-
ler sammen således at vi i
nær fremtid kan få etableret
et halvtag, hvor SAGA kan
stå om vinteren på havnen. I
den forbindelse har vi indgå-
et et samarbejde med ejer af
Fiskehuset Hornbæk, Christi-
an Høj Andersen, der bl.a.
sponsorerer lørdagens musik
fra scenen på havnen, hvor
Sticks’n Bricks vil underholde
fra kl. 19 til 21” fortæller for-
mand for SAGA-Lauget, Jens
Peter Pihl, der også håber på

at vejret arter sig, så der bli-
ver mulighed for at sejle
med den gamle og smukke

smakkejolle, fortæller arran-
gøren.

PASSAGE Festival - 25.-30. juli 2022 i
Helsingør + omegn
HELSINGØR: På seks dage kan man opleve spektakulært og ex-
centrisk cirkus, klassisk gadeteater, stedsspecifikke forestil-
linger udviklet til festivalen, dans, koreografi og eksperimen-
terende scenekunst side om side. Mere end 30 europæiske
kompagnier og teatre præsenterer deres værker i Helsingør
den sidste uge i juli.
Program og billetsalg på www.passagefestival.nu
For mere information, kontakt venligst Camilla Hasseriis

Dietz, pr@helsingor-teater.dk, 53 84 08 11

Kulturnat Helsingør
23. + 30. september 2022
HELSINGØR: Kulturnætterne i Helsingør Kommune er et unikt
lyspunkt i det begyndende efterårs mørke aftener, hvor det lo-
kale kulturliv, handelsliv og foreningsliv sammen opfordrer
borgerne til at være sammen i byrummene i Tikøb, Hornbæk,
Espergærde og Helsingør.
Igen i år samles vi til musik på hjørnerne af Helsingørs gå-

gader, fællesspisning i Tikøb, alle mulige aktiviteter i Hornbæk
og koncerter og liv på alle torvene i Espergærde centret.
I 2022 afholdes Kulturnætterne som altid på de to sidste fre-

dage i september, i Tikøb og Hornbæk samt Espergærde og
Helsingør.
Tilmelding og program: www.kulturnathelsingor.dk
Vær opmærksom på at deadline for at indtaste og tilmelde

en aktivitet til årets trykte Kulturnat-program er mandag 29.
august kl. 12:00 for alle byer.
Kontaktinformation:
Helsingør Teater, Strandgade 72, 1. / Helsingør
Man-Fre kl. 10-15 / info@kulturnathelsingor.dk / 53 86 08
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Bubber har været med i Cirkus Arena adskillige gange – i år har han få-
et selskab af Julie Berthelsen som sprechstallmeister.

Rigtig cirkus i Hornbæk og Helsingør for
første gang i tre år
HORNBÆK/HELSINGØR: Cirkus Arena fejrer 65 års jubilæum
med et storslået familieshow 4. juli i Hornbæk og 19. juli i
Helsingør. Bubber og Julie Berthelsen er i spidsen for festfo-
restillingen Cirkus ifølge Bubber 2, og med sig har de smuk-
ke heste, duftende savsmuld og prisbelønnede verdensarti-
ster – dét er rigtig cirkus.
Træd ind i Cirkus Arenas splinternye telt, hvor Bubber og

Julie præsenterer fortryllende jonglører, sjove klovnerier og
vilde luftnumre. Oplev de dygtige trapezartister Flying Wul-
ber, når de svinger højt oppe under teltdugen og flyver i luf-
ten i hæsblæsende tempo fra trapez til trapez - endda med
bind for øjnene.
Cirkus Arena opfører deres 65 års jubilæumsforestilling 4.

juli i Hornbæk og 19. juli i Helsingør.
Forsalget er begyndt på www.arena.dk hvor du også kan

læse meget mere, fortæller arrangøren.


