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RETTELSE: I går blev der bragt en artikel om børnehavebørn fra Ålsgår-

de, der klækker kyllinger ud ved hjælp af en rugemaskine. Her blev den
pågældende daginstitution omtalt som: »Børnehuset Ålsgårde«. Det er
ikke korrekt. Det rigtige navn er Ålsgårde Børnehave, som i modsætning til Børnehuset Ålsgårde, bliver drevet som privat børnehave. tze

og restauranter
rokko i lørdags med lere forskellige ting, fortæller Peter
Karlström.

Ny helsekostbutik
På Stengade 26 er en ny, stor
helsekostforretning skudt
op. Bag Dharma Karma Helsekost står Janet Nielsen, der
så, at der var et hul i netop
dette marked i Helsingør.
Hun har arbejdet i branchen
i mange år og blev forelsket i
butikslokalet i Helsingør.
- Det her er tidens trend
og markedet vokser meget
stærkt. Folk kigger på, hvad
der er i varen mere end før i
tiden. Der er fokus på indhold, på hvor i verden varen
er produceret og under hvilke forhold, siger Janet Nielsen, der følger bloggere og
tager på sundhedsmesser
rundt omkring, blandt andet
i Tyskland for at følge med i
de nyeste tendenser.
I hendes store helsebutik
inder vi blandt andet helt
ren make up, som »er så rent,
så det skal kunne spises.«
Der er forskellig te, én lavet på kombucha-svampen
og der er vand fra Fiji.
- Det er fortsat mest kvinder, der handler her. Men der
kommer da også mænd. Og
hvis de bare er »med,« ja, så
har jeg sat en behagelig lænestol op her, så de kan tage
sig et hvil, mens konen shopper, smiler Janet Nielsen.
Mobiltelefoner
På adressen Stengade 28A
inder vi endnu en ny forretning, Fixphone, som ejes af
Wael Cheheibar. Han driver i
forvejen en tilsvarende butik
i Hillerød.
Han tilbyder reparationer
af alle typer mobiltelefoner
og sælger tilbehør til de leste
mærker.
- Generelt ligger prisniveauet højere her i Helsingør, så jeg regner med, at noget konkurrence vil være til
gavn for forbrugerne. Her
er vældigt livligt i byen om
sommeren i sammenligning
med Hillerød, så jeg har gode forventninger til min nye
butik, siger Wael Cheheibar,
der tidligere har arbejdet i
Elgiganten.

Janet Nielsen har åbnet Dharma
Karma Helsekost på Stengade i
Helsingør.

Skoleprojekt
valgt ud til
europæisk
semiinale
Helsingør Kommunes satsning med at lade folkeskole-eleverne arbejde med
lygtninge og medborgerskab har banet vejen for
deltagelse i semiinalen
i EU's Social Innovation
Competition.

PeterKarlström har sammen med sin kone, Teia Tonning, åbnet The Living Room i Bramstræde i Helsingør.
Det er en helt ny type interiør design-butik i byen.

SKOLE: Skole-eleverne i
Helsingør Kommune arbejdede den tredje uge i januar måned med at inde
på løsninger for nyankomne lygtninge. Det skete
under overskriften: Mennesker på lugt - fra lygtning til medborger. Undervisningen, hvor eleverne
modtog en såkaldt udfordring, var en del af skolernes Boost-projekt , som
tager udgangspunkt i undervisningskonceptet
»
Design to improve Life«.
Det går kort fortalt ud på
at lære eleverne at være innovative og lave bæredygtige projekter til gavn for
menneskeheden.
Det er konceptet for
Boost-udfordringen, der
er kommet i semiinalen
sammen med 29 andre nominerede europæiske projekter i konkurrencen EU's
Social Innovation Competition.
Konkurrencen henven-

der sig bredt til alle, der har
arbejdet med løsninger for
lygtninge og migranter.
Udvælgelsen er sket blandt
tilsammen 1095 bidrag fra
36 lande i Europa.
Nomineringen
skal
ifølge børne- og uddannelsesudvalgsformanden
ses som et skulderklap til
Boost-projektet.
- Det er jo fantastisk, at
vi er gået videre blandt de
mange deltagere. Det viser
vores potentiale, og pointen med at eleverne får både en lokal og global udfordring. Det her, viser meget
tydeligt at Helsingørs børn
kan bidrage til både lokale
og globale løsninger takket være det helt fantastiske samarbejde med Index
og Metropol, siger Christian Holm Donatzky, De Radikale.
De indsendte projekter
fra de forskellige lande giver kreative og innovative
bud på, hvordan man kan
gøre de mange lygtninge, der strømmer ind over
Europas grænser til aktive medborgere i deres nye
hjemlande . Hvilke projekter der deltager i den endelige inale vil blive afsløret
den 30 september.
tze

The Living Room sælger design, der er importeret fra en række lande.
Skoleelevernes arbejde med projekter for lygtninge har sikret en
semiinaleplads i en europæisk konkurrence.

Løsninger skal deles
SKOLER: Skole-elevernes
temauge om lygtninge der
som omtalt i dagens avis,
har banet vejen for deltagelse i en europæisk konkurrence, resulterede i at
21 projekter blev udpeget
til at deltage i det endelige
slag om de bedste projekter
og løsninger på udfordringen- Mennesker på lugt –
fra lygtning til medborger.
Nu skal projekterne
overdrages til en tværgående koordinationsgruppe
på lygtningeområdet med
henblik på at kanalisere
idéerne ud. Det besluttede

børne- og uddannelsesudvalget på det seneste møde.
- Så kan eleverne se, at
der bliver arbejdet videre
med deres ine løsninger,
siger børne- og uddannelsesudvalgsformand Christian Holm Donatzky, De
Radikale.
De 21 løsninger kan tjene til inspiration for nye
idéer i arbejdet med at gøre lygtninge til medborgere i skoleregi, oplyses det
i dagsordenen . Her kan
man også læse, at skolelederne bakker op om beslutningen.
tze

