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Høstmarked - med stort
behov for flere frivillige
- Vi har truffet hinanden genenm
frivilligt arbejde, siger formand
for Kristinehøjs Husvenner Kim
Øst og hans kone, Inge-Lise. (Foto: Lars Johannessen)

- Frivillige hænder er en
mangelvare, siger formand
for Husvennerne Kim Øst.
HELSINGØR: Årets høstmarked er en fem år gammel og
populær tradition på plejecentret Kristinehøj i Helsingør. Med masser af boder
med hjemmebagte kager,
husflid, lykkehjul, miniloppemarked og auktion var
høstmarkedet i går da også
en lige så dejlig og velbesøgt
fest, som det plejer at være.
Arrangørerne, Kristinehøjs Husvenner, kommer
dog med et stort hjertesuk efter gårsdagens arrangement.
Husvennernes medlemstal
stagnerer markant i disse år.
- Vi mangler frivillige

Lokale bands stod for underholdningen i Elværket på Kulturnatten. (Foto: Therese Lauridsen)

hænder. Vi bliver færre og
færre og ældre og ældre. Og
dem, der er aktive, er som regel Tordenskjolds soldater.
Før i tiden kunne vi altid rekruttere nye, men sådan er
det ikke mere. Og vi ved jo,
at andre foreninger og venne- og støtteforeninger står i
samme situation som os, lyder opfordringen fra Husvennernes formand, Kim
Øst.
Han er 53 år og ifølge eget
udsagn en af de yngste aktive i venneforeningen.
- Jeg ved ikke, om vi alle
har fået en mere stresset og
travl hverdag, eller om folk
bare har mere lyst til at spille
golf eller yde en frivillig indsats i nogle andre sammenhænge end hos de ældre, siger Kim Øst.
Kristinehøjs Husvenner
har 65 medlemmer, hvoraf
de fleste er passive medlemmer.
At frivilligt arbejde kan
føre meget positivt med sig
er Kim Øst et godt eksempel
på. Han har nemlig truffet
sin kone Inge-Lise, som arbejder på plejecentret. Derudover har hans svigerinde
arbejdet der og hans mor har
boet der.
moth
Velbesøgt høstmarked på plejehjemmet Kristinehøj i går. (Foto:
Lars Johannessen)

Kulturnatten set fra Sundet

Farverig, festlig og
fantastisk Kulturnat
i Elværket
I fredags inviterede de unge i Helsingør og JA-Kontoret til
koncert og idéudvikling i musikhuset Elværket.
HELSINGØR: Det var et ambitiøst program med live musik
fra kl. 18-23 med musik i mange forskellige genrer.
- Det var vigtig for os at skabe et alsidigt musikprogram,
så der var noget for alle, siger Sissel Jepsen, som er en af de
unge musikarrangører.
Sissel er også en af de unge, som brænder for, at der skal
være et ungdomskulturhus i Helsingør.
- Vi mangler et sted, hvor vi unge har mere indflydelse og
kan stå på egne ben. Derfor er Kulturnatten det tredje store
arrangement, vi holder i Helsingør for at vise vores ambitioner for flere arrangementer lavet af unge til unge, siger hun.
Elværkets rå rammer var fyldt ud med farverige vimpler
og lysende balloner i alle farver.
- Elværket var den helt perfekte ramme for arrangementet. Øvelokaleforeningen har plads til forskelligheder, og beskrives blandt andet som et multikulturelt mødested, siger
Sissel Jepsen.
Der er mange unge, der er tilknyttet Elværket i forvejen,
hvilket gjorde det muligt at få hjælp fra Elværkets faste unge
lydmænd.
- Mange af os er frivillige på Elværket, hvor vi f.eks. står i
døren eller i baren, men det var fedt med ansvar og selv stå
for booking af bands og afvikling af arrangementet, siger
Sissel Jepsen.
Kulturnatten i Elværket var godt besøgt, og det er helt sikkert ikke sidste gang, der bliver afholdt arrangementer dernede. Men næste gang kan det godt være, at det ikke skal
være et 9 timers arrangement, udtaler den trætte, men tilfredse arrangør.
Udover musikprogrammet var JA-Kontoret rykket til Elværket. Her var projektvejleder Gry Jensen til stede.
- Det er vigtigt for os at være til stede der, hvor de unge
er, og derfor flytter vi gerne
kontoret ud for en aften. I afFakta
ten er vi primært tilstede for
Læs mere om ungdomsat vise, hvilke muligheder de
kultur projektet her:
har for at lave kulturarranwww.facebook.com/
gementer i Helsingør komung3000
mune. De unge skal jo vide,
og JA-Kontoret:
at det er os, de kan komme til
www.facebook.com/jahvis de har en idé, de gerne
kontoret
vil udfører, siger Gry Jensen.
Red.

HELSINGØR: Kulturnatten i Helsingør er på mange måder et fotogent emne. En lidt anden vinkel på temaet kommer fra Jens Thrane, der har foreviget dette smukke motiv fra fyrværkeriet på kulturnatten over Helsingør, set fra søredningsbåden Kronborg, der var tilkaldt som sikkerhedsbåd. (Foto: Jens Thrane)

JA-kontoret var rykket ind i Elværket for blandt andet at vise, hvilke muligheder de unge har for at lave deres egne kulturprojekter i
Helsingør Kommune. (Foto: Therese Lauridsen)

