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HELSINGØR DAGBLAD:optager gratis meddelelser om runde fød-

selsdage, jubilæer, udnævnelser, bryllupper med mere. Husk, at
intet menneskeliv er ligegyldigt. Ved dødsfald bør en nekrolog
eller et mindeord bringes i Helsingør Dagblad, men det kræver
ofte, at man henvender sig til navneredaktionen. Kontakt os på
tlf. 43 33 23 20 eller mail: navnenyt@hdnet.dk

Nye embedsmænd hos søstre
HELSINGØR: Odd Fellow
Ordenens søsterloge nr. 34.
Haabet holder til i Strandgade 93 A i Helsingør. Der
er netop valgt nye »embedsmænd« til de næste to
års frivillige indsats for at
hjælpe vanskeligt stillede
i lokalområdet: overmester

Liis Fahlmann, undermester Vivi Schiang Jensen,
sekretær Kirsten Wiese Simonsen, skatmester Bodil
Stuer Lauridsen og kasserer Kirsten Olesen.
Odd Fellow Ordenen er
en etisk organisation med
et humanitært sigte, og sø-

sterlogen i Helsingør har
virket siden 1950. Søstrene sørger blandt andet for
julehjælp og en Basar. Nye
medlemmer er velkomne.
Interesserede kan henvende sig til overmester Liis
Fahlmann på 20 84 40 84.

Tag en tur i den gamle købmandsgård, Stengade 58 i Helsingør, på lørdag, hvor der er åbent hus i det omfattende renoveringsprojekt. (Foto: Jakob M. Knudsen)

Den gamle
købmandsgård
er med i
landskampagne
Stengade 58, der istandsættes i samarbejde med Kulturstyrelsen holder åbent hus i
kampagnen »Vi kalker.«
HELSINGØR: Renoveringsprojektet af den gamle købmandsgård, Stengade 58 i
Helsingør, der følges af mange interesserede, slår nu dørene op til et nyt arrangement.
Ved et åbent hus på lørdag bliver der mulighed for
at se og høre om, hvorfor,
som ejerne ejerne af Stengade 58 siger, at det en så pokkers god idé at kalke i stedet
for at anvende plast- og cementprodukter.
Det er på initiativ af foreningen By&Land i kampagnen »Vi kalker«, at købmandsgården slår dørene
op.
- Der er sket meget siden
vi sidste gang inviterede byens borgere indenfor, siger
Ulla Kyhn, der sammen med
sin mand, Ove Kyhn står bag
renoveringsprojektet. Fordi
bygningen er fredet, foregår
istandsættelsen i samarbejde med Kulturstyrelsen. Når
købmandsgården,
opført
mellem 1500 og 1700-tallene,
står færdig, er tanken, at der
skal være overnatningsste.
- Der ryger generelt for
mange plast- og cementmaterialer i varekurven, når
husejere vælger produkter
til behandling af deres hus-

facader. Der medfører problemer med afskalninger,
fugt og svamp, som kan undgårs, hvis flere får øjnene op
for kalk, fortæller Ulla Kyhn
som forklaring på, hvorfor
projektet er med i den nationale kampagne »Vi kalker.«
Udover at forebygge afskalninger og frostskader,
er kalk godt for indeklimaet, nemt og billigt at vedligeholde, lang holdbarhed og
miljøvenligt. Samtidigt får

Her er de nyevalgte embedsmænd for de næste to år.
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overfladen et mere levende
udtryk.
Bag kampagen »Vi kalker«
står bevaringsforeninger fra
hele landet og man kan få
mere information på www.
vikalker.dk.
På Stengade 58 slåes dørene op på lørdag fra klokken
11.30 til 14, hvor man kan få
en rundvisning i huset.
moth

Tre raske
dage på alt* hos igen
Hvor længe tør du vente?
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Tilbyder nu

SÆRLIG TILBUD:
Landets bedste aftensbuffet
med over 100 retter

99.-

Man. - tor. 17.00- 21.30

119.-

Fre. 17.00 - 22.00
Lør., søn & hellig. 16:30 - 22.00
Vi kan modtager selskaber op til 300 personer

*gælder ikke guld og sølv
Snekkersten St.vej 25 Man.–fre.: 10.00–17.30
3070 Snekkersten
Lørdag: 10.00–13.00
4975 1433
www.cancer.dk/igen
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