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Fremtidens diplomater
mødes på EG
Gymnasieelever fra
ﬂere lande "leger FN"
en gang om året i
Espergærde. For nogle
bliver det starten til
store karriereplaner.

Fortælleaften på Bymuseet
HELSINGØR: Onsdag den 27. november kl. 19.30 21.00 er der fortælleaften på Helsingør Bymuseum.
Det er fortællegruppen Rolling Stories, der står
for aftenens fortællinger, som blandt andet handler om kleptomanen Anne Grethe og den slovenske bjergpartisan. Kulissen til historierne er det 31
meter lange Helsingørtapet.
På tapetet beskriver 37 lygtningekvinder sine
hjemlande og oplevelser af opbrud, lugt og savn
og mødet med en helt anderledes kultur i Danmark og i Helsingør. Det håndbroderede tapet er
udstillet i Trollesalen på Bymuseet.
- Det bliver en aften med fortællinger, der med
humor udforsker ligheder og forskelle mellem kulturer, siger Lars Schønfeldt, der er en af fortællerne.
Man kan tilmelde sig på museerne@helsingor.
dk eller telefon 49281834.
red.

Jazzgudstjeneste i Sthens Kirke
HELSINGØR: Onsdag den 27. november kl. 19.30 er
der jazzgudstjeneste i Sthens Kirke.
Til denne aftengudstjeneste bliver der spillet
jazzede udgaver af både nye og gamle salmer samt
nyere musik af blandt andet Coldplay, Sting og Tøsedrengene.
Det er musikerne Karoline Spaulding på kontrabas, Arthur Badal på piano og Susanne Wittrup
som sanger, der leverer musikken i samspil med
kirkens præst Karin Christiansen.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret en forfriskning.
red.

Julemarked på Krogerup Højskole
HUMLEBÆK: Søndag den 24. november kl. 10.00 17.00 er der julemarked på Krogerup Højskole.
Der vil være rundvisning på højskolen kl. 11.00,
13.00 og 15.00 med højskolens forstander Rasmus
Meyer, og skolens elever sælger gløgg og æbleskiver i spisesalen.
red.

koladehjerter med søde hilsner til nye og gamle venner
rundt i komiteerne.
Klar til karriere

Tekst og foto: Victoria Julia
Schluter, Joseﬁne Huusom og
Signe Bernstein
Elever på Espergærde
Gymnasium og HF

ESPERGÆRDE: Hvert år i no-

vember har vi EGMUN på
Espergærde Gymnasium og
HF. Det er et Model United
Nations-rollespil, hvor elever fra hele Europa kommer
til Espergærde for at debattere.
I sidste uge blev vores almindelige klasselokaler på
førstesalen indrettet til formelle komiteer, hvor elever i
jakkesæt og slips repræsenterer forskellige lande.

I klasselokalerne holdt delegationer fra ﬂere lande komitémøder.

Forsmag på politik

Gæster fra Japan

Forleden i k vi igennem
Crossing Borders og EG’s Internationale Korps lov til at
følge nogle japanske studerende rundt i en frokostpause. De var interesserede i det
danske skolesystem og de
enorme forskelle, der er fra
det japanske system, og i vores rundvisning gik vi forbi
EGMUN-konferencen.
Da vi trådte ind på konferencen, gjorde de studerende store øjne. Elever fra hele
verden gik på kryds og tværs
i oppiskede tempi med kaffekopper og lys i øjnene,
snakkende og grinende på
engelsk om verdens store
problemstillinger.
Dansk pressefrihed

Vi lagde vejen gennem kommitteen for kvinders rettigheder og videre ned på konferencens eget pressekontor.
EGMUN Press Team er en
lille gruppe af drenge og piger med små journalister i
maverne. Under konferencen skriver de om alt, der
handler om MUN - fra kritiske reportager fra åbningsceremonien til det nyeste
sladder fra komiteerne.

Under åbningsceremonien
holdt den 18-årige conference-manager en tale.
- I FN’s auditorium sidder
der lige nu 300 fremtidige diplomater, sagde hun fra talerstolen, og det budskab
kunne ikke være tættere på
sandheden. Mange af de unge, som deltager i MUN, søger en fremtid inden for det
diplomatiske felt.
I pauserne kunne eleverne
tale med repræsentanter fra
forskellige organisationer
som WHO, UNEP og UNCHR
og spørge, hvordan at de
kunne få en fremtid inden
for FN-verdenen, og hvilke
uddannelser der ville være
en god idé at søge ind på.

Alle kunne se, at der var FN-konference hele ugen.

Her brugte de japanske
studerende lang tid på at
spørge interesseret ind til
vores hverdag, til MUN så
vel som på gymnasiet normalt. Forundrede spørgsmål som “Må I virkelig gerne
skrive det?” og “Hvordan
ved I så meget om politik?”
åbnede vores øjne over for
MUN’s gavnlige efekt på alt
fra elevernes sprogkundskaber til vores almene dannelse.
Alle vågne timer

EGMUN-konferencen bliver
planlagt af dedikerede elever, der bruger hver vågen time i døgnet på at få alt tilrettelagt, lige fra at booke FNbyen til åbningsceremonien

til at få indlogeret deltagende delegates fra omkringliggende gymnasier i Europa i
private husstande.
Models United Nations
spiller en vigtig rolle i vores
identitetsdannelse - givet at
vi lærer at være selvstændige
og argumenterer for vores
mærkesag, og at vi bruger alle vågne timer på at tale et
fremmed sprog. Derudover
bliver der skabt et vigtigt internationalt netværk på
tværs af Europas landegrænser.
Ud over debatterne og de
mange kopper kafe, der bliver drukket i løbet af de fem
dage, sker der også mange
andre ting som "Friday In
Love", hvor man sender cho-

De forskellige komiteer har
også et centralt tema som for
eksempel Crime Prevention
and Criminal Justice, hvor
der bliver debatteret om,
hvordan man kan mindske
korruption gennem international politik. Her kan eleverne prøve kræfter med
problematikker inden for
FN’s 17 verdensmål.
Dette års tema har været:
“Ensuring sustainable development and Security in a
time of global changes” (Sikring af bæredygtig udvikling
og sikkerhed i en tid med
globale ændringer).
Emnet har været spændende, for de, som søger et
job inden for den politiske
verden, kommer til at diskutere det igen i fremtiden. Nu
har de fået en lille forsmag
på det.
Fantastisk afveksling

Alt i alt har de fem dage bragt
mange gode oplevelser og
nye venskaber.
Vi er glade for, at Espergærde Gymnasium og HF
endnu engang har lagt hus
til denne fantastiske konference, der skaber en interessant afveksling fra den traditionelle skoledag.

