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Håndværkere
tilbød arbejde
Hannah
Wagner
Höegh fra
3.f på Espergærde Gymnasium og
HF fortæller
om studieog studenterliv i en
coronatid.
Foto: Presse

Vi håber, vi kan »redde«
lidt af vores studentertid
CORONA: Det er
hårdt og anderledes,
men vi gennemgår
det her i fællesskab, fortæller elevrådsformanden på
Espergærde Gymnasium og HF, Hannah Wagner Höegh,
der bliver student til
sommer.
ESPERGÆRDE: EG’s elevrådsformand, Hannah Wagner Höegh fra 3.f, navigerer,
ligesom resten af skolens
elever, i den nye virkelighed.
Hun er sammen med de andre afgangselever mødt til
fysisk undervisning, og det
er hun lykkelig for at få lov
til. Samtidig er hun talerør
for en årgang, som skal affinde sig med, at deres sidste
tid på skolen ser helt anderledes ud, end de havde forestillet sig.

- Det har været med lidt
blandede følelser, at vi er
vendt tilbage til EG, men
først og fremmest har det
været rigtig dejligt at se sin
klasse og sine lærere og slippe for “kun” at mødes digitalt. Det motiverer på en helt
anden måde, at vi kan grine
og snakke sammen. Alle de
nye regler og forbehold skal
man så lige vænne sig til. Vi
spritter og vasker hænder og
sidder med god afstand, og
det kører egentlig godt, men
man mangler et kram fra
en ven på en dårlig dag og et
klap på skulderen på en god.

Savner fællesskabet

- Og så mangler vi det store
fællesskab. Vi savner 1. og
2.g’erne og 1.hf’erne, at samles på torvet og at ses nede i
kantinen hos Bjarne. Men
vi har ikke mistet humøret,
vi er jo alle i samme båd, og
det er måske det, EG-ånden
handler om for tiden. At vi
gennemgår det her i fælles-

skab. Vi mødes også virtuelt på tværs af årgangene.
Vores elevrådsmøder er
blevet til videokonferencer
i TEAMS, og det fungerer
bedre, end jeg havde troet.
Der er selvfølgelig ikke den
samme stemning, som når
vi alle sidder i samme lokale
og hygger os, men sådan er
det jo, og det vigtigste er, at
der stadig er et forum, hvor
eleverne bliver hørt.

Traditionerne

- Noget af det, der fylder meget for afgangseleverne, er
alle de traditioner, som er
forbundet med at blive student. Vi er super ærgerlige
over, at vi ikke får den store og måske mest af alt frie
afslutning, vi havde glædet
os til. Vi er udmærket klar
over, at vores fejringer ikke
er det vigtigste i verden.
Ikke desto mindre betyder
det stadig meget for os, og vi
krydser fingre for, at vi får
lov til nogle af tingene - om

vi så må gøre dem anderledes end normalt.

Gode idéer samles

- Sammen med en af mine
klassekammerater, Emma
Heimann, har jeg lavet et
særligt udvalg, der kan
komme med gode idéer til,
hvordan den sidste tid kan
blive festlig. Hun og jeg har
lavet en gruppe på Facebook, hvor alle afgangselever kan komme med kreative forslag til f.eks. translokation og dimittendmiddag
samt de mindre traditioner,
som at man får sin hue på EG
efter sidste eksamen osv. Ledelsen støtter initiativet, for
de har jo heller ikke været i
en situation som den her før,
hvor ALT skal tænkes helt
om. Så vi håber, at vi kan få
“reddet” lidt af vores studentertid, for alt andet ville
simpelthen være så ærgerligt.

Nellemann-fonden uddeler 99.000 kr.
HELSINGØR: Nellemann-fonden plejer at uddele donationer i forbindelse med grundlovsmødet på Flynderupgård, men mødet bliver ikke
til noget i år. Det betyder dog
ikke, at fonden ikke uddeler
penge.
Bestyrelsen for Nellemann-fonden har netop besluttet, hvem der skal have
fondens uddelinger i år.
På grund af corona-krisen
blev bestyrelsesmødet afholdt på Skype. Af samme
grund overrækker fondens
formand, borgmester Benedikte Kiær, ikke uddelin-

gerne på grundlovsmødet på
Flynderupgård den 5. juni,
som der ellers er tradition
for.
Nellemann-fonden,
der
officielt hedder ”Conrad
Nellemann og Hustrus Mindelegat”, har delt midler ud
til især foreninger siden
1998. Det er hidtil blevet til
3.225.792 kr.

Årets uddelinger

I år bliver der uddelt 99.000
kroner. Årets uddelinger
går til:
Flynderupgård, som modtager 10.000 kroner til støt-

te til afvikling af arrangement på Flynderupgård for
borgerne i lokalområdet i
stedet for det aflyste Grundlovsmøde
Helsingør
Roklub
får
15.000 kroner til støtte til
etablering af ny bådebro og
rekruttering af nye medlemmer.
Dansk Søredningsselskab
modtager 16.000 kroner til
støtte til indkøb af to Viking
vinterdragter.
Helsingør
Skakklub modtager 20.000
kr. til støtte til skakmiljøet for børn og unge. 20.000
kroner lyder støtten på til

Helsingør Pigegarde til et
projekt om optagelse og fastholdelse af gardere, herunder rekruttering blandt nye
grupper af piger.
Lone Hvass og Torben
Bill-Jessen modtager 8.000
kroner til støtte til udgivelse af bogen ”Trolddom i en
dansk købstad”.
Og endelig modtager Skotterup Skurlaug 10.000 kroner til støtte til udbedring
af fundament, brandsikring
og etablering af nødudgang i
laugets skure.

do.

TIKØB: I den seneste tid har
udenlandske håndværkere
henvendt sig adskillige steder og tilbudt deres arbejdskraft. Senest var det tirsdag
klokken 12.25, at det blev
anmeldt fra Kvistgårdsvej,
at en varevogn på udenlandske nummerplader kørte observerende rundt i området.
Klokken 13.16 blev det desuden anmeldt fra en beboer
på Gartnervænget i Græsted, at en udenlandsk håndværker uopfordret havde
henvendt sig på adressen,
men beboeren havde sendt
ham væk.
Anmelderen fra Græsted
beskrev håndværkere som:
Mand, østeuropæisk af udseende, 40-50 år, 175-180 cm,
almindelig af bygning, brun
i huden, med brunt kort hår,
talte engelsk.

Sig nej

- Nordsjællands Politi anbefaler, at man takker nej
til uopfordrede tilbud fra

omrejsende håndværkere. I
stedet bør man Holde sig fra
at bruge deres ydelser. Hvis
nogen uopfordret banker på
ens dør og forsøger at sælge
noget, skal man afvise dem.
Hvis det er muligt, skal man
notere et signalement af
personerne og den bil, de er
ankommet i og endelig ringe
1-1-4 og anmelde det.
- Laver man alligevel en
aftale med håndværkerne,
og arbejdet ikke lever op til
det aftalte, så er der ikke
længere tale om en opgave
for politiet, selv om håndværkerne har henvendt sig
ulovligt. Der er derimod tale
om et såkaldt civilt søgsmål,
hvor køber selv skal trække
dem i retten. Dét plejer dog
at være svært, fordi håndværkerne ofte efterfølgende ikke er til at opstøve - sig
derfor blot nej tak til deres
tilbud helt fra begyndelsen, lyder opfordringen fra
Nordsjællands Politi.

K: God løsning
for buslinje 390R
Debat
HELSINGØR: Tirsdag aften var der møde i Region
Hovedstadens trafikudvalg. Her skulle politikerne forholde sig til et
sparekatalog på bus- og
lokalbanedrift,
som
blandt indebar en halvering af afgangene på bus
390R, som kører mellem
Helsingør og Helsinge,
over bl.a. Gurre, Tikøb
og Esrum. I dag kører
bussen med to afgange
i timen, sparekataloget
lagde op til timedrift.
Et flertal i trafikudvalget, bestående af
Socialdemokratiet, Det
Konservative Folkeparti, Venstre, De Radikale,
SF og Alternativet, valgte markant at ændre på
det fremlagte forslag.
Løsningen for 390R bliver i stedet, at man bibeholder halvetimes-drift i
morgen og eftermiddagsmyldretiden (06-9 og 1418), mens man midt på dagen overgår til timedrift.
390R er en meget vigtig
bus. Den binder Nordsjælland sammen på
tværs, hvor fremkommeligheden i forvejen er
ret vanskelig. De mange
lokale protester har gjort
stort indtryk. Derfor er
jeg glad for, at der er blevet fundet en god løsning
for især pendlerne. Det

skal ikke være et krav at
man har bil for at bo i Tikøb, Gurre eller Esrum,
og derfor er det vigtigt,
at man kan komme fleksibelt til og fra området
med den kollektive trafik.
Ud over at bevare halvtimedriften i myldretiden, så har udvalget
skrevet ind i deres beslutning, at de ønsker
halvtimedriften midt på
dagen genoprettet ved
først givne lejlighed, hvis
der opstår øget økonomisk råderum,
Det er et godt resultat.
Bussen er jo vigtig for lokalsamfundene, og det er
vigtigt at der er givet politisk håndslag på, at man
ønsker genopretning af
halvtimesdriften midt på
dagen. Det håndslag er
der ikke givet for andre
buslinjer i regionen, så
det ser jeg som en ekstra
sikkerhed for vores bus.
Selvom ændringerne
nu er vedtaget, så er der
lang tid, til at det de træder i kraft. Derfor vil der
være halvtimedrift i det
næste 1,5 år, da ændringerne først sker fra 1.januar 2023.
Per Tærsbøl
Christoffer Buster Reinhardt
Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden

