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LOKALTTA’UD

Få tips til sikker færdsel 
på internettet
HUMLEBÆK: Hvordan spotter man forsøg på at 
stjæle data? Hvad nytte gør en fi rewall? Hvordan 
vælger man et antivirusprogram? Hvor paranoid 
skal man egentlig være?

Disse er blot nogle af de spørgsmål, man kan få 
svar på ved Fredensborg Bibliotekernes foredrag 
om it-sikkerhed, som foregår på Humlebæk, Nivå 
og Fredensborg Bibliotek i slutningen af maj. Her 
vil fuldmægtig Jørgen Holst-Rasmussen fra Fre-
densborg Bibliotekerne turnere rundt og dele ud af 
sin viden og erfaring, som han har opsamlet gen-
nem 30 års arbejde med it og it-sikkerhed.

Undervejs i foredraget vil der være rig mulighed 
for at stille spørgsmål.

Første foredrag fi nder sted tirsdag den 22. maj på 
Humlebæk Bibliotek klokken 11.00-13.00. Den 24. 
maj er det Nivå Bibliotek og Medborgercenter, som 
lægger hus til foredraget, og her er det kl. 19.00-
21.00. Endelig den 30. maj er det Fredensborg Bib-
lioteks tur, hvor arrangementet fi nder sted fra 
klokken 11.00-13.00.

Det er gratis at deltage, og tilmelding kan ske på 
Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside under 
"Aktiviteter".

Foredrag om den Russisk-
Ortodokse Kirke
HELSINGØR: Den 23. maj kl. 19.30-21.30 afholdes 
foredraget, "Kirken er opstanden!" om den russisk-
ortodokse kirkes tilbagevenden til det russiske 
samfund ved dr.theol. Christian Gittlieb (foto) i St-
hens Kirke.

Siden Sovjetunionens 
sammenbrud i slutningen 
af 1991 er den Russisk-Or-
todokse Kirke med be-
mærkelsesværdig kraft 
vendt tilbage som en mar-
kant og indfl ydelsesrig 
spiller i dagens Rusland. 

Christian Gottlieb er 
konstitueret sognepræst 
ved Sthens Kirke og des-
uden dr.theol. og ekspert i 
russiske forhold. Interes-
sen for Rusland har fyldt det meste af Christian 
Gottliebs liv og begyndte, da han i 1980-1982 un-
der den kolde krig uddannede sig til sprogoffi  cer i 
russisk. Siden blev han til cand.theol. og dr.theol. 
fra Københavns Universitet og interessen er stadig 
lige stor. Christian har udgivet adskillige bøger om 
Rusland og den Russisk-Ortodokse kirke.

I forbindelse med foredraget vil der være en let 
forfriskning. Alle er velkomne, og der er fri entré. 

Stjernestøv på Kulturværftet
HELSINGØR: Musikerne Cæcilie Norby og Lars 
Danielsson tager sammen med astrofysiker Anja 
C. Andersen og koret Tritonus publikum på en mu-
sikalsk rumrejse.

I et samarbejde mellem kunst og videnskab har 
det semiprofessionelle kor Tritonus og korets diri-
gent, Jakob Høgsbro, trommet den danske sanger-
inde Cæcilie Norby og svenske Lars Danielssson 
sammen med Anja C. Andersen, ekspert i stjerne-
støv og lektor ved Niels Bohr Instituttet og mester i 
at formidle sin viden om det store rum.

Den 23. maj klokken 20.00 bliver samarbejdet til 
en koncert med sange og spoken words over mu-
sik, der spænder fra Bowie, Soundgarten og Høgs-
bro til Arvo Pärt og Niels W Gade. Musikken tilfø-
jer teksterne om sorte huller og røde sole stemning 
og magi. For er der liv på Mars? Billetter kan købes 
på Kulturværftets hjemmeside.
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OFFICIEL INDVIELSE: Hal16, det åbne maritime værksted i en af de gamle værftshaller i 
Helsingør, blev offi  cielt indviet i aftes. Det skete med taler af formanden Nicolai Vædele 
og af formanden for Helsingør Kommunes kultur- og turismeudvalg, Henrik Møller, social-
demokratiet. - Jeg føler, vi er ved at bygge en ny historie på fundamentet af den gamle hi-
storie for byen, sagde Henrik Møller bland andet. (Foto: Lars Johannessen) Mange gæster 
fandt ved til receptionen i Hal 16, blandt andet mange af de træskibsfolk, der i disse dage 
er i byen.

Så blev Hal16 offi  cielt indviet

Sære ting foregår i 
dag på strandene i 
Snekkersten og Hel-
singør.

Tekst og foto:
Pernille Hermann

p.hermann@hdnet.dk

SNEKKERSTEN: Der foregår 
noget mystisk på Snekker-
sten Strand. Bag busstoppe-
stedet ved Stationsvej står et 
kunstværk af pinde og snore 
og blander sig i udsigten og 
badelivet, og ind imellem 
kan man ramme en perfor-
mance, der også omfatter en 
kvinde i hvidt og forskellige 
cirkel-symboler.

Det er Laboratoriet for 
Æstetik og Økologi, der er på 
spil, og initiativtageren er 
Elena Ortiz, der for nylig er 
fl yttet til Snekkersten og bor 
omtrent overfor. 

Hvad er nu det?
Elena Ortiz er kurator i labo-
ratoriet, der i en pressemed-
delelse forklarer sit virke så-
dan her:

"Laboratoriet for Æstetik 
og Økologi er en kuratorisk 
platform for planetariske til-
blivelser. Vi arbejder med 
udstillinger, udgivelser og 
samtaler i et tværfagligt felt 
af koblinger mellem disci-

pliner, arter, stemmer. Utro 
mod genrer strejfer de om-
kring i komplekse sammen-
vævninger af fl erartede for-
tællinger. 

Vi forsøger at vedblive i det 
besværlige ved at (re)præ-
sentere mere-end-menne-
skelige historier, fordi vi tror 
på disse som potentielle 
helende praksisser på en så-
ret planet.

Kroppe og vand
Den svensk-norske kunstner 
Malin Bülow står bag den 
luftige skulptur, der "iscene-

sætter et symbiopoetisk mø-
de mellem to kroppe af vand. 
Kroppe og økosystemer mø-
des på kystens økoton i gen-
sidig vejrtrækning." 

Installationen kan ses dag 
og nat, men fredag var der 
desuden en performance, 
hvor Malin Bülow optrådte 
sammen med Nathalie 
Wahlberg. Den bliver genta-
get i dag, lørdag, klokken 15-
18 og igen lørdag den 2. juni 
klokken 15-18. I de to uger 
bliver installationen ståen-
de på stranden.

Canadisk-islandske Ange-

la Rawlings har desuden en 
optræden i dag, lørdag, klok-
ken 19.45 på Gummistran-
den ved Nordhavnen i Hel-
singør.

Læs og forstå
Udstilling og performance 
er støttet af Fonden Roskilde 
Festival, Helsingør Kommu-
ne, Offi  ce for Contemporary 
Art Norway og Nordisk kul-
turkontakt. 
Interesserede kan læse mere 
om laboratoriet og det van-
dede univers på hjemmesi-
den Labae.org/hydra

Vandkunst på stranden

GURRE: Som traditionen by-
der, hilses sommeren vel-
kommen i Gurre kirke med 
en koncert tirsdag den 22. 
maj kl. 19.30, hvor alle kan 
være med til at synge en 
række af de kendte og elske-
de danske sommersange. 

Ideen med denne aften er 
tillige at give en platform for 
den lokale musikudfoldelse. 
Publikum kan glæde sig til 
et program rigt afvekslende 
med værker hentet fra både 
det klassiske og det rytmisk 
repertoire. 

Ved koncerten medvirker 
bl.a. Tikøb og Gurre kirkers 
Kor, Egebæksvangkoret, kir-
kesanger Tine Grönlund, 
fl øjtenist Helene Schrøder, 
organist Susanne Ketelsen 
samt kirkens organist Hen-
rik Schrøder, som har tilret-
telagt koncerten.

Koncerten indleder i år en 
lang række festlige musikal-
ske begivenheder i forbin-
delse med fejringen af Gurre 
Kirkes 100 års jubilæum. 

Efter koncerten byder me-
nighedsrådet på en lille for-
friskning. Der er gratis ad-
gang til koncerten.

Forårs- og 
jubilæumskoncert

Generalprøve torsdag aften på Snekkersten Strand: Elene Ortiz (i grøn kjole) og Malin 
Bülow til venstre og Nathalie Wahlberg liggende til højre.


