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Børnfordyhede sig i manuelt arbejde
Ågggrgrcg.g: tso
skoleelever fik iov
til a1 save, spartle,
spinde og strikke,
da kommunen holdt
Åben Skole dag'.

HtL$lNGø*: l'$r tutide§
børn er smartphones ggtåb-
trets n0Bet afd.st mest natur-
]ige ai have i hånden. Men
lorsdag lrlev det teknologi-
ske logstøj u&kifiet med
praktiske r€ti.skaber sorn
murerskeer, svsn$knøg1er
og sirikkepinde, da llel§in-
gør Kommune i. an ledning af
'Åben Skole das'.havde fuldt
T0ldkammeret og §kibskla-
rergården med håndværk§-
fag af den ene eLler andel
atl.

15, eieyer fta frre troka1e
skoler var inviteret, og på
6n skoledag kunne de Iæe
at spinde uld,I1€tte pil, lnaje
stole, lægge flider, st{ilte et
motorfi lierogmeget ahdet.
I løbet af dågen kom hu_l-

turminister Iturtel Haar-
der (V) på besøg for at ople-
ve arEngernentet og tale
med elever, lærere og en
udvalgi gruppe polilikere.
Komaunen er nemlig en af
tle kom'mfiter I landet, der
bar lænsst.erfarins med åt
fo.midle l(nnst og hrltur til
børn i trad med iankenle i
'D€ItÅbneSkole'.

Til rsidsterens, medarbej-
dernes og d€ llivilligee be-
gejstrirg var lånct de {l€st€
afeleverne posltive og åb*o,
også olerfor de mere g3]n-
msldags hårulværk 0g *e,
der tmditionelt hå! knyttet
sig til 6t trestemt køn.
- Sikke en arbejdssteh-

ning, dererherinde. bemær-
k€r Bertsl llaarder fonr!-
drei, idst hail ogtlorg}nestsr
Benedikte Kiær bevæger sig
gennem §kibsklarergården,
hvor der er næsten stiile
trods tilstedeværålsen af
kf,apt ?0 skoleelever. Itgn-
centrationen har sænkst
sig over elevexne, der under
vejledning allærere spinder
uld, strikkel grydelapper,
flettel kurve og dekorergr
hatte.

- Jeg synes det er skønt at
opleve, hvor for.dyt)€de de
alle sammen er, sely oppe
l$s sydamerne, hvor dren-
gene leger taed ky$er Den
passion, der et her, ef; rigtlg
6pæ$dsBdE, siger Besedikte
Kiær-
I TotdkålrmårgårdsD er

§ten*ingen tjdt mårs 1ø§.
§luppan me§erA eleverns,
dsriført hyiile maiordlaater
får imtruktloner af en ung
mrerwend i. hyorrlail d€
ekai fyldE firrgfBe hnellam
0iseræ$ed&ørtei-

-?e ha} rær?J rdsgot ay§-
gelrige, hllillet er frdt §llen
dstharog§å krævetlidt at få
tiem lil at forBtå do &lg; d€r
for os er-logiek. Man kar ty-
deligt se, hvem der har Uul-
pei ftr derhj€ffirtr€, ogdsi€r
og.eå dem, der brænder msst,,
.for det. Msrj'J6ii rr ftkg&'
ov€rtastet over. h"§r.fnatr-l
ge. PlgerSe{.YaIirit€ross€rs.
de" *ig€lr fhrisfiaB Winther
fta autoværtsledet Fatkea
& Co., alerdeltåg€r i arrang&
mentet med tre biler.

Hån og k)llsgaen Lea!
Ile$mingsen håber, at de.
res tilstealeværelso har giort
nogle af elev€rne intdesse-
retle i at bllve mekaniker-
lærlinge. Og det er der lne.

Kulturmlniiter Bettel HMdet wr begejstrct over de kuftuhistoriske
hån dvæ rk, Skibsklo te t g ård en kun ne tih yde.

yI?:.f-y:!!l:f lilwtk vdr rcFttæsenteret på Åben skole dag, nogle tydeligvis mere intercssante end andrc. Både drenge og piger vot
lord outovætkstedelFalken&Co,hvot mon kunne rcparercpå motorenog pumpe dækkeæ. Foto:Soruh Mdtieliinthet
get' der tvdel på, ::år rnan mina,Majse.og.Flora. parerepåbilen,ogjegkunne arbejdem€ddetend3g,siger
§nakker m€d pigerne Yas' -Detvarrigtigsjovtatre- måskegootroresuttårnigat Majse. , smw

På Sl<ibsklørøgårde» underuisk frivlllige og museumsmedarbeJdere ! blandt ondet sttik og plleflet.
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(uiturmini-
§teren {unde-
de besøget a',

med 8n lale
for eleveme.

l(ulturmirister B8dei Håardar. V€n5*e varh€gEstr€tfor de ku§slyærker siever tremkagt xnder kyfidlg v€iledRing al Billedskolenr undervisere.

i:rhvervskclcn Nords jællard
og tørnreriirmaet 1-larnlet oB

murerfirgl€t Ma<ls lessen
kruen fua flspergærde.

' Det er ei g0rii iniiiåt:\',
somvi fiernevil stoltc Vi har
brug for de urge mennesker,
og vi vil gerne vise flaget lu
vores fag, fortalte murerme-
sterMads hssen Jensen, sonl
slillede ined to lærlinge, der
blandt andet hjalp eleverne
med at mure cn væg.

Ministeren var også på

;undtur i Si<ibsklarergården,
hvor en dci al de iiivillige,
som også er en del af §und-

Eleveme havde også muligied tor
at spaftle en væ9,

Murermester Mads Jesssn Jen-
ssn fra Espergærde stillede med

lo lærlinge. - Vi har fåel sponso-

rercl materialerfle al §tark, ,or"
taltB naft.

toldsmarkedet, sti I lede tlcrcs
viden til rådighsd for de elc
ver, drr deirog i de forskcllige
\,ærk§ledsrLtiviletrr, h*ru(-
der ukikartn)ng, rtrikning
0g hatleværksied.

i)ei er allid hyggtligt a:

haue rncd børn at gøre. Llcl
er utrolig så gode de cr. Vl
har også lige haft ile drenge
som har lavet en imponerel-
de flcr har, [ertalle'iove S0-
reilsen, som var frlvillig i sy
værkst eile t.

På lorkant msd åbne sxois

Dagen blcvlmdet afrned en
tale for eleverne afkultutmi"
nis!eren.

Også borlrc - og udd:n-
neisesudvalgsforrland Ch ri-
siian Iiolm Doratzkv kigge'
de Iorbi"

- IJer er et vigrigt at fla-
ve lokus på faglært arbeids-
krall. Vi er oglå lirlt på
forkant her i Helsingor Kom.
nrune rned åben skole i lirr-
hold til at sanarbejrle nred
kultudn$itulioner og loka
le firmaer, Der er rigtig fin1,
at minisleriet har øjnene
åbne og er inleresseret 1 at
se, hvordan ri Bør her, siger
Chrisiiatr ilolm Donatzky.

Emma Selander Bak tra 7 kiffise !å l,lorvestskoler prøvede kræfter med at karte uld. ' 0et kræver lidt kr6t-
ter, tortalte hun.

H§euer fik hesøg a* kulturministeron
§sr blov slåel reb, kart€t uld
og rnur€l væsqe, ds ktillur-
mlnisler Bedei Haålder i går
kilgede forbi ,$r at få efl
rundvisnino r Tolalkammsr-
qården oq §krbsklarorergår.
den, ssfl bød ,å v*rksteder
me$ fiye sg samle håndYærk.
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,, *,1:.jl;i,',i,'il"" reil
i;-l§;r:;i;r' hllever ira Bc'
rupgirrdskolen, Nordvest.,
Tlbberup., ug Espergirrde-
skoie* bavde i går en ander-
iedes sk;r1edag, hvor de slil:
rtdc bekerdtskab med nye
og ganle hå;rdrærk og og-
rir hrvdr muJighed fcr at ar
}rjrle meti kursr. llei si(ete
: anledring af, al llelsi{gor
lrrrnmr;nes skoler deltageie
I proiekt, drr ovei tre skoleår,
relter lokus på i:ånriens ar-
'irejde. 

]1t projekt so:n bla;idt
irndet el 

'mriet 
ai Kltiti:rmi-

rr;sli:iirl
i går r,ar det hben Skole

tlag.
- i iel rr r,g{ig spærdirfle ai

se ilic {le aktiliteter, .ler er i
giirg, ug de forskellige crpga
ver *leverne kastcr s1g rd 1.

i-)cl er ogsi goCt ar se. ai kui-
tu[I;risl{iiiet cg Iiiliste
fcn r)cr!:rial{rroa (let, de selv
larsar i gung. Defårer mas-
se iileer i:å Cl)ristiårsborg,
rixrn det 

':r 
lrs i kcrrrnuner.

,r, Cet foregår, nælnte 8e-
djkrc (iær, sil deitog 1

.!r(ivisniJlgen meri ktrltur-
rriilislcr Beilci Haa[ier.

i-resøget hlev irrlk:dt i
'loklkalrrneigården, surr:
ravde l;csøg ai ibrskellige
irkaie håndvarrksmeslre,
llersnder billirnlaet Faiken
& tlO, ilråierlirmaet lacot)
ilulge 0isr:rr, rnaierilnjcn Jrå

ilizarsth t!!ary Ciristen$sil på 1.1 å{ rra 5. kiass€ t* tibherupskolen 0g hefidesjævnaldreftde sk0lekmme-
iei Fiiipilå Lxiia K0ndrup Wiinblerg vff i laå sOm hattedamåt
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