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Gymnasieelever
i arbejdstøjet i
en dobbelt sags
tjeneste
Tre 1.g elever deltog
onsdag i en grøn arbejdsdag på Espergærde Gymnasium og
HF i forbindelse med
Operation Dagsværk.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk
Foto Torben
Sørensen
torben@kalabas.dk

ESPERGÆRDE: Gymnasie-

eleverne Viggo KjelfredScherning, Ajani Camar Levi Eichel-Cooke og Albert
Rumle Bernsen brugte onsdag fem arbejdstimer på at
hænge fuglekasser op og så
blomsterfrø på udearealerne ved gymnasiet. Det
handler om at skabe bedre
forhold for naturen, så blomster og bier og insekter får
bedre levevilkår.
-Jeg vil gerne gøre en forskel for handicappede i
Uganda, og samtidig går jeg
også meget op i at skabe gode vilkår for biodiversitet, siger Viggo fra 1.E.
-Det er en god pause fra
det faglige, hvor det vi laver
går til et godt formål, siger
Ajani fra 1.B.
Eleverne i k løn af gymnasiet for deres indsats, som
går ubeskåret til unge fra
Uganda med handicap, som
er den gruppe Operation
Dagsværk i år arbejder for.
Beslutningen om at skrue
op for den biologisk mangfoldighed på gymnasiets
udearealer, blev trufet i
sommer af gymnasiets
grønne CO2-udvalg, fortæller Ole Jensen, som arbejder
som skolepedel og er tovholder på projektet.
Projektet er i første omgang sat i gang i tre afgrænsede områder ved gymnasiet, som tæller tilsammen
50.000 kvadratmeter udeareal.
Kvashegn og fuglekasser

Onsdag var eleverne med assistance af Ole Jensen i gang

- Med tiden er det meningen at lade endnu ﬂere arealer
gro til, fortæller skolepedel Ole Jensen.

med at hænge fuglekasser
op i træerne på det grønne
areal ved stien, der fører hen
til Mørdrup Trinbræt. En del
af arbejdsdagen blev også
brugt til at plante vilde stauder og lægge blomsterløg i
området, der grænser ned til
skolens sø. Planen er, at
græs, blomster og buske skal
have lov til at vokse og gro
vildt for at tiltrække lere insekter.
Tidligere på året blev der
også etableret et kvashegn,
hvor eleverne lægger afskårne grene og kvas til glæde for
fugle, insekter og pindsvin.
Bruges i undervisningen

mange lere forskellige dyr
end de tidligere tætslåede
græslader, bruges biodiversitetsområdet også i undervisningen.
-Med tiden er det meningen, at lade endnu lere arealer gro til, men vi gør det trinvis, så man kan se, at der er
et formål med det, forklarer
Ole Jensen.
-Det er godt, at alt græsset
ikke bliver klippet kort som
tidligere. Det er ikke kun
med til at give mere biodiversitet. Det er også hyggeligere, mener Albert, som i
daglig tale bliver kaldt for
Rumle.

Eleverne brugte noget
af arbejdsdagen på at
hænge 19 fuglekasser
op.

Ud over at give levesteder til

Om Operation Dagsværk
• I 2019 sætter Operation Dagsværk spot på unge med handicap i Uganda i samarbejde med SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap) og DH (Danske Handicaporganisationer) - og på at nedbryde fordomme og barrierer,
så unge med handicap har muligheder på lige fod som alle andre unge.
• Cirka 15.000 elever på de danske ungdomsuddannelser
og efterskoler deltog i Dagsværksdagen til fordel for et
projekt, som SUMH og DH gennemfører med deres lokale
partnere i Uganda over en 3-årig periode.
• Operation Dagsværk er en globalorienteret elev-bevægelse, hvor unge frivillige årligt udvikler og gennemfører
en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske
ungdomsuddannelser.
• Kampagnen er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation.

- Det er en god pause fra det faglige, hvor det vi laver, går
til et godt formål, siger Ajani.
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Onsdag formiddag lå denne hvide bræmme i Øresund i det område ved Stubbedamsvej, hvor PET har
holdt en tophemmelig øvelse, som efter alt at dømme
også involverede Oslo-færgen. Foto: Torben Sørensen

Tophemmelige aktiviteter
ved Stubbedamsvej
HELSINGØR: Flere helikop-

tere var i luften over Stubbedamsvej onsdag morgen,
og langt op ad dagen sås en
hvid bræmme i vandet ud
for Stubbedammen i Helsingør. Redningskøretøjer
fra beredskabet i København var også til stede.
Aktiviteterne til lands, til

vands og i luften i k mange
til at frygte, at der skulle være indtrufet en ulykke i området, men der var tale om
en øvelse. Bag den står Politiets Efterretningstjeneste
(PET), men tjenesten er ikke
interesseret i at uddybe
øvelsens karakter eller formål.

- PET kan bekræfte, at der
er tale om en øvelse, som i
dag bliver afholdt. Det er
PET’s opgave som sikkerhedstjeneste at opretholde
et operativt beredskab.
Derfor afholder PET løbende øvelser, lyder det kortfattede svar fra PET på Helsingør Dagblads spørgsmål om

aktiviteterne ved Stubbedammen. Fra andre kilder
erfarer redaktionen dog, at
Oslo-færgen indgår i øvelsen. Af sikkerhedstjenestens ordvalg at dømme
fortsatte øvelsen i løbet af
onsdagen.
berg

Seks hjem har haft
besøg af indbrudstyve
HELSINGØR KOMMUNE:

Mørketiden er indbrudstyvenes foretrukne tid, og det
ses på indbrudsstatistikken. I døgnet op til onsdag
har politiet foreløbig fået
anmeldelser om seks indbrud. Men i de leste tilfælde ved politiet ikke, hvad
der er stjålet. Det gælder for
indbruddet i villaen på
Kystvej i Humlebæk, hvor et
badeværelsesvindue blev
brudt op, og for indbruddet
i villaen på Garboesvej i Tikøb, hvor tyven ligeledes
skafede sig adgang ved at

brække et vindue op. To boliger på Nørremarken i
Espergærde har også været
ramt af indbrud, og i det ene
tilfælde ved politiet, at der
er stjålet kontanter efter at
stuevinduet blev brudt op,
mens udbyttet fra det andet
indbrud er ukendt.
Også på Æbeløvej i Ålsgårde har der været indbrud. Her blev der stjålet
smykker, og tyven brød terrassedøren op for at komme
ind.
berg

Mørketid er indbrudstid. Også i Helsingør kommune.

Fuld, uden kørekort i en stjålet bil
Der er også etableret et kvashegn bagved skolen, hvor alle de
grene, der før blev kørt ud til
genbrugspladsen, bliver lagt.
Ajani (tv), Rumle og Viggo startede dagen med at lægge blomsterløg i jorden.

HUMLEBÆK: Politiet var de

sidste en 19-årig mand fra
Herlev havde brug for at
komme i kontakt med, da
han klokken 02.35 natten til
onsdag kom kørende i en bil
ud ad Teglgårdsvej i Humlebæk. Alkometeret viste
først at han var stangstiv.

Dernæst afslørede en kontrol af mandens personlige
oplysninger at han ikke
havde noget kørekort. Og
som om det halve ikke kunne være nok, så kunne patruljen fra Nordsjællands
Politi også konstatere, at
han kørte rundt i en stjålet

Få dit arrangement med i Tid & Sted. Send en
mail med informationerne til taud@hdnet.dk

bil. Han blev sigtet for alle
tre overtrædelser.
berg
Politiet fældede
onsdag nat en
tredobbelt traﬁksynder.
Foto: Lars Johannessen

