
Søndag arrangerede Ken-
neth Lauritzen støttekoncert 
for de nødlidende i Aleppo. 
Torsdag kunne han præsen-
tere resultatet for Røde Kors 
generalsekretær Anders La-
dekarl.

Af Claus Kjærsgaard
Foto: Torben Sørensen

HELSINGØR:  Der er langt  fra 
hyggen i Røde Kors-butikken 
i Stjernegade i Helsingør og 
til Aleppo, men torsdag mid-
dag blev de to ting forbun-
det. Det skete, da Røde Kors 
generalsekretær Anders La-
dekarl kom på besøg. 

Det er ikke hver dag, at 

den travle generalsekretær 
afl ægger en af Røde Kors 240 
genbrugsbutikker et besøg. 
Der var dog en god grund 
til at Anders Ladekarl tog til 
Helsingør i sin frokostpau-
se. Den grund hed Kenneth 
Lauritzen.

Kenneth Lauritzen arran-
gerede nemlig en støttekon-
cert for Aleppos nødlidende.  
Koncerten gav et overskud 
på 33.166 kr. som blev afl eve-
ret til Anders Ladekarl. 

Det gav samtidig Røde 
Kors generalsekretær lejlig-
hed til at takke Kenneth Lau-
ritzen for sin indsats:

- Uden initiativer som dit 
ville der slet ikke være noget 

der hed Røde Kors, slog han 
fast. 

Løftet af publikum
Kenneth Lauritzen beskrev 
selv , hvordan koncerten for 
ham havde været en stor po-
sitiv oplevelse, ikke mindst 
løftet af publikums velvilje:

- Det  giver en stor var-
me, at kunne være med til at 
hjælpe,  fornemmelsen af at 
sende et lys,  sagde han.

Varmen blev gengældt af 
Anders Ladekarl, der slog 
fast, at  den opbakning og 
støtte der for eksempel blev 
givet ved støttekoncerten be-
tyder meget. Især for de fri-
villige medarbejdere, der 
- somme tider med fare for 
eget liv - forsøger at hjælpe i 
kriseområder: 

- Du skal vide, at det lys  
ikke kun er noget du oplever, 

men noget som I er med til at 
sende hele vejen fra Helsin-
gør til Aleppo,sagde han.

150.000 hjemløse
De indsamlede penge ind-
går nu i den akutte nødhjælp 
i Aleppo, og der er nok at bru-
ge pengene på. For selv om 
medieomtalen er forsvun-
det, så er problemerne i høj 
grad stadig nærværende.

Godt 150.000 fl ygtninger 
lever nu i gymnastikhaller 
og andre midlertidige ind-
kvarteringer.

- Pengene går til vinter-
hjælp. Tæppe og mad og helt 
basale behov til de menne-
sker, der har forladt deres 
hjem. Det gik meget hurtigt 
da de blev evakueret så de 
har kun fået det med sig, som 
de kunne have i hænderne, 
og det var ofte deres børn si-

ger Anders Ladekarl.

Gode hjælpere
Overdragelsen af de 33.166 
kr. blev markeret med en lil-
le reception i Røde Kors bu-
tikken. 

Her leverede Gasbox-for-
sanger René Hejdman en 
stilfærdig lydkulisse.  Kir-
sten Daugaard fra Natur-
sten var også med. Begge har 
hjulpet med arrangementet, 
René med musikalske ind-
slag og Kirsten med billetsal-
get.  Dermed var de med til 
at understrege Kenneth Lau-
ritzens pointe med at man-
ge har haft lyst og vilje til at 
hjælpe med støttekoncerten.

Det er i øvrigt tredje gang 
at Kenneth Lauritzen arran-
gerer en støttekoncert. Tid-
ligere har det været ofrene 
efter terroren den 11. sep-
tember 2001 i USA og jord-
skælvsofrene i Haiti i 2010 
Kenneth har samlet ind til. 
Også her gik pengene begge 
gange blandt andet til Røde 
Kors.

Der er en ekstra konse-
kvens af støttekoncerten:

- Nu melder jeg mig ind 
i Røde Kors. Det er også en 
måde at sætte punktum på, 
og så må jeg spare på smø-
gerne for at fi nde de 130 kro-
ner om året,  fortæller Ken-
neth Lauritz.

Håber ikke på gentagelse
På spørgsmålet om han vil 
arrangere en ny støttekon-
cert lyder svaret:

-  Det vil jeg virkelig ikke 
håbe, for jeg håber ikke, at 
der sker noget lignende igen. 
Men selvfølgelig stiller jeg 
op igen. Måske ikke som ar-
rangør, men jeg spiller i hvert 
fald med, hvis jeg bliver bedt 
om det, siger han.

4     HelsingørDagblad    Fredag den 20. januar 2017    

NAVNE
DAGEN I DAG

Solen stod op klokken 
8.27, står i syd 12.21 og 
går ned 16.15.
Daggryet begyndte 7.41,  
og skumringen slutter 
17.01.
Dagen er tiltaget 57 minut-
ter, og den varer nu 7 timer 
og 49 minutter.
Månen stod op 1.01, stod i 
syd 6.22 og går ned 11.33.

8.27

16.15

Lidt eller nogen sol. Temp. 
gennemgående mellem 
3 og 8 grader. Let til frisk 
vind fra vest og nordvest, 
der om natten aftager til 
svag til jævn.
Lørdag:
Først stedvis lidt eller no-
gen sol, ellers mest skyet 
og diset vejr med stedvis 
tåge. Dagtemp. mellem 
3 og 7 grader, om natten 
mellem 1 og 5 grader. Svag 
til let vind fra skiftende 
retninger.
Søndag:
Mest skyet og diset vejr 
med stedvis tåge og må-
ske lidt fi nregn hist og her. 
Dagtemp. mellem 2 og 
5 grader, om natten ned 
mellem 0 og 3 graders 
varme, stedvis måske let 
frost. Svag til jævn vind 
omkring syd, der senere 
drejer til vest og sydvest.
Mandag:
Først på dagen skyet og 
diset vejr.

Barometerstanden var i 
går klokken 12 1031,0 hPa. 
Den almindelige tempe-
ratur var 7,0 grader. Det 
forløbne døgns maksi-
male temperatur var 7,1, 
minimumstemperatur var 
2,0. Vandstanden på +5. 
Vandets temperatur var 
3,6 grader. Der var faldet 
0,4 mm nedbør. Vinden var 
sydvestlig, 4,0 meter per 
sekund i gennemsnit med 
et maksimum på 5,0 me-
ter per sekund. Der var let 
skyet og god sigt.

VEJRET

HAVNEN
Tak

Tusind tak til alle jer der gjorde 

Arne Sejr Jakobsens
bisættelse til et smukt minde.

Tak for alle blomster, tanker, knus og kram og rare ord.

Marion

Søren og Stine, Claus, Anna og Jens, Ulla og Mikkel

Vores kære far, svigerfar og farfar

Erling Jensen

*1. december 1941    15. januar 2017 
er pludselig taget fra os

Peter, Jette og Julie

Bisættelsen finder sted fra Asminderød Kirke 
torsdag den 26. januar kl. 13.00

Vor elskede Mor, Svigermor, Mormor og Oldemor

Liva Nordberg

* 25 august 1937     8 januar 2017
Er sovet stille ind efter kort tids sygdom 

På familiens vegne
Lise

Bisættelsen foregår fra kapellet på Helsingør kirkegård, 
mandag d. 23 januar kl. 12:00

Min elskede mor
Vores kære mormor og tante

Jette Hvejsel

* 5. november 1952    †  10. januar 2017

er sovet stille ind

Hanne, Rune, Kamilla, Andreas,
 Amalie og Charlotte

Bisættelsen har fundet sted

Indsamling gav 33.000 og nyt medlem

Kenneth Lauritzen skriver under på checken på 33.166 kr, mens bestyrelsesformand  for Røde Kors i Hel-
singør, Claus Jon Jonsen og   Røde Kors generalsekretær Anders Ladekarl ser på. Pengene blev indsamlet i 
forbindelse med søndagens støttekoncert for Aleppo i Sthens Kirke.

Gasbox-forsanger Réné Hejdmann spillede til repeptionen, hvor Anders 
Ladekarl og Kenneth Lauritzen fi k sig en snak om nødhjælp. 


